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ד

d"lyz'd ,dkepg z`f i`ven ,'a mei .c"qa

(dben izla dgpd)

החמה1�¯ משתשקע ושיעורה) (דינה מצותה הרמב"�2חנוכה בזה אי�3[ומדייק וכותב, ,
ולא מאחרי� לא שקיעתה, ע� אלא החמה שתשקע קוד� חנוכה נרות מדליקי�
ואחרֿכ� החמה, משתשקע שמצותה החיוב, בא שקוד� הוא הסדר דבגמרא מקדימי�.

ומוסי� כותב4מסביר הס�ֿהכל) את (שמביא הרמב"� אבל יאחר, ושלא יקדי� שלא ובלבד
כו'. שקיעתה ע� אלא מפרש ולאחריֿזה החמה, שתשקע קוד� מדליקי� שאי� בתחילה
דכליא עד השוק), מ� רגל דתכלה השיעור (הוא כמה ועד השוק, מ� הרגל שתכלה ועד

לעיל ונתבאר דתרמודאי. שבזה5ריגלא הפירושי� שני בספרי6בארוכה הובאו (ששניה�
כמלאכי� הראשוני� החמה7_ במשתשקע הראשו� פירוש בביאור), חסידות דרושי ובכמה ,

שאי� ברוחניות, בנמשל כ� בעול�, נראה השמש אור שאי� כפשוטו, שהוא שכמו הוא
שמשתשקע למעליותא, הוא החמה דמשתשקע השני, ופירוש הוי'. שמש בגילוי נראה

שכתוב וכמו ש�, הוא זורח שוא� מקומו דאל העני� ישנו השמש8החמה ובא השמש וזרח
ש�. הוא זורח שבא) במקו� הנה החמה, משתשקע (היינו וגו'

‰�‰Â,(אחר בעני� הוא פירוש שכל (היינו, נפרדי� פירושי� ב' אינ� אלו פירושי� ב'
בימי שהיה וכמו החמה. שקיעת של ועני� אופ� בכל שנמצאי� עניני� שני ה� אלא
החמה משתשקע עני� שזהו שבהיכל, השמני� כל טמאו שאז גדול כה� יוחנ� ב� מתתיהו

הא' הביא(כפירוש וזה הטהור. והשמ� האור בגילוי נראה היה שלא וברוחניות, בנמשל (

אלי להוי' דמי המסירותֿנפש התעוררות את ארויסגערופ�) של9(האט קריאתו היתה (שזו ַָ
גדול כה� יוחנ� ב� זמנו10מתתיהו נקבע הפנימי) (בטע� ולכ� דחנוכה, הנס את הביא וזה ,(

וא�ֿעלֿפי החמה. שתשקע קוד� מדליקי� שאי� כזה לאופ� ועד החמה, משתשקע
בטיהרא שרגא כי החמה), משתשקע הוא חנוכה נר (שזמ� לזה הפשוט הטע� שלכאורה

אהני שאי�11מאי והדיוק ההדגשה ע� ובפרט אחרי�, לפירושי� צריכי� למה וא�ֿכ� ,
שזמ� שבת ונרות המקדש מנרות ראיה יש כ� על אמנ�, החמה. שתשקע קוד� מדליקי�
מהר"ש אדמו"ר כ"ק מבאר בזה והביאור דוקא. החמה שתשקע קוד� הוא 12הדלקת�
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ושמחי.)1 רני ד"ה שלפניו למאמר המש� הוא זה מאמר

ב.)2 כא, שבת

ה"ה.)3 פ"ד חנוכה הל'

ב.)4 כג, שבת

מק�.)5 דש"פ ושמחי רני ד"ה

ה)6 כר� חנוכה באוה"ת החמה משתשקע מצותה ד"ה

תרע"ח ואיל�). מג ע' תר"ל (סה"מ תר"ל ואיל�. סע"ב תתקמ,

כה ע' ח"ב מלוקט (סה"מ תשל"ח ואיל�). קיב ע' תרע"ח (סה"מ

(סה"מ תשי"ג החמה משתשקע מצותה נ"ח ד"ה ג� וראה ואיל�).

נרות בי� ההפרש להבי� ד"ה ואיל�). 332 ע' תשי"ג תשי"אֿ

ואיל�). 591 ע' תשי"זֿתשי"ט (סה"מ תשי"ט שבת לנרות חנוכה

ב)7 ה, חולי� התוס' גירסת (ע"פ ב קיב, שבת חז"ל לשו�

צדיקי�). ד"ה –

במקומות)8 הובא א. קמז, ח"א זהר וראה ה. א, קהלת

.6 שבהערה

כו.)9 לב, תשא � הכתוב לשו�

כ.)10 פרק ריש יוסיפו�

ב.)11 ס, חולי�

מה)12 ס"ע תר"ל (סה"מ 6 הערה הנ"ל משתשקע בד"ה

א). (תתקמ, ש� חנוכה באוה"ת וכ"ה ואיל�).
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dkepgו xp

בצהריי� דהיינו דוקא בטיהרא שזהו לומר יש אהני, מאי בטיהרא ששרגא דא�ֿעלֿפי
רש"י שמביא מהֿשאי�ֿכ�13(וכמו היו�, בתוק� טיהרא), הוא צהריי� של תרגו� שכל

וכמו שרגא, אפילו אהני אז בתקפה, השמש אי� ואז ללילה הקרוב זמ� שהוא המנחה בפלג
החמה, שתשקע קוד� חנוכה נרות מדליקי� שאי� דזה לומר צרי� ולכ� בפועל. שרואי�
ומזה כנ"ל. ברוחניות החמה דשקיעת עני� היה דחנוכה הנס את שהביא שהעני� מפני הוא
אפשר זה באופ� שדוקא החמה, דשקיעת העני� פנימיות שהוא הנ"ל, הב' לפירוש באי�
זורח שוא� מקומו אל אזי השמש ובא כאשר דוקא כי לפעול. צרי� חנוכה שנר מה לפעול

שאומרי� מה בדוגמת שזהו ש�, אינו14הוא שהזית דחנוכה), הנס היה (שבו שמ� על
כתיתה. ידי על אלא שמנו מוציא

‰�‰Â,�בעול נס של עני� לפעול שצרי� מישראל, ואחד אחד כל בעבודת הוא עלֿדר�ֿזה
הטבע את להגביה שכתוב15דהיינו עלֿידי16[וכמו דוקא בא וזה גו'], נסי ארי�

הזק� אדמו"ר כ"ק וכפירוש עובד17העבודה, עני� שזהו עורות. עיבוד מלשו� הוא שעבודה
יגעת לא א� מהֿשאי�ֿכ� היגיעה, עלֿידי דוקא זאת שפועלי� להיות18אלקי� צרי� ולכ� .

כזה ומצב במעמד שלו העבודה מתחיל כאשר הוא התורה דבלימוד החמה. משתשקע דוקא
נאמר דחוכמתא19שעליו במילי דדחקי� למא� לו, למחכה ואז20יעשה שמתייגע, דהיינו ,

ומצאת דיגעת העני� דוקא21נפעל נעשה בשלימותה המצוה שעני� במצוות, ועלֿדר�ֿזה .
הבורא, ציווי היותה מפני אלא שבה, הטע� מצד ולא שבדבר, הסגולה מצד לא כשמקיימה
ואז המצוות כוונת עיקר שזהו וצונו, במצוותיו קדשנו אשר המצוות בברכת שאומרי� וכמו
שהמצוה ארויס) טראגט חנוכה (ווי בחנוכה העני� שמודגש כמו ובפרט בשלימותה. ַָהמצוה

המהדרי� מ� מהדרי� להיות באופ�22צריכה כשעושי� ג� חובה ידי יוצאי� בדיעבד דהנה .
מלומדה אנשי� מצות השכר23של מפני כשעושה וכלֿשכ� לשמה, שלא כשעושה ואפילו ,

ועלֿאחתֿ בהידור, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בשלימותה, המצוה עשיית אבל ידה. על שמקבל
דהיינו החמה, דמשתשקע באופ� כשמקיימה דוקא זהו המהדרי�, מ� במהדרי� כמהֿוכמה
עושה כי דמשתשקע, באופ� אצלו הוא החמה ע� קשור שהוא כמו גופא המצוה של שהנר

הזק� אדמו"ר כ"ק ובלשו� הבורא, ציווי הוא שכ� מפני רק המצוה נצטווה24את שאילו
(שטורע�). רעש באותו זאת עושה היה עלֿדר�ֿמשל, עצי� לחטוב

‰�‰Âכנ"ל בגו�, הנשמה בירידת הוא החמה דמשתשקע העני� (וכמבואר25התחלת
הקדש" אפילו26ב"אגרת הרי דאז, בגו�), הנשמה בירידת היא תחלתו הגלות שעני�
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הקב"ה של כפיו יציר היה שגופו הראשו� אד� אצל שהוא עיני�,28וכתיב27כפי ראו גלמי
חיי� נשמת באפיו דויפח העני� אצלו היה כאשר נפח29הרי מתוכיה דנפח ומא� היתה30, ,

דתוכו בהמקו� (הנשמה) היתה שכאשר מזה היא זה על וההוכחה לנשמתו. ירידה זו
מהֿשאי�ֿכ� הבורא, רצו� היפ� עני� שיהיה באפשרותה היה לא נפח) (שמש� ופנימיותו
הדעת ע� חטא שעלֿידי הירידה את שפעל העני� כל להיות יכול היה ה"נפח", שהיה אחר

אד� בני על עלילה נורא נאמר זה שעל ידוע הדעת ע� חטא בעני� והנה דבעלילה31וכו'. ,
המדרש וכידוע האמצעי32בא, אדמו"ר כ"ק בדרושי ובארוכה אינו33בזה לכאורה דהנה .

תחטא כי נפש מישראל, אד� אצל החטא עני� להיות אפשר אי� ומובא35תווהא34מוב� ,
זה ומאחר36על מזה, תענוג לו שיהיה ורוצה בעצמו, עושה שהמל� מהקניגא המשל

הוא העלילה דעני� מלמעלה. עלילה אלא אינו העני� שכל א�ֿעלֿפי כ�, נעשה שרוצה
החטא). עני� להיות אפשר בגו� הנשמה ירידת עלֿידי דדוקא (וכנ"ל בגו� הנשמה ירידת

ÔÈ�Ú‰Âבדוגמת היא בגו� הנשמה ירידת דהנה, העליה. לצור� היא הנשמה דירידת הוא,
ואשה איש בדוגמת בכללות ה� וגו� נשמה דהלא החמה, דבספירות37משתשקע ,

העני� הוא הנשמה ירידת הרי וא�ֿכ� ולבנה, חמה בדוגמת ומלכות, זעירֿאנפי� עני� הוא
שכאשר הנ"ל) הב' (לפירוש הביאור ישנו הרי זה ועל באד�, שהוא כמו החמה דשקיעת
נפעל שבא, במקו� ש�, שדוקא היינו ש�, הוא זורח שוא� מקומו ואל הרי השמש ובא

הזר נפעלעני� ירידתה עלֿידי שדוקא בגו�, הנשמה לירידת בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה יחה.
בתניא שכתוב ממה לעיל25 שנתבאר וכמו העליה. לה�38עני� הנה העליוני� שהעולמות

הימנו. למטה תחתו� שאי� בהתחתו� דוקא הוא העליה ועני� יתבר�, פניו מאור ירידה

‰�‰Â�יציר אז שהיה [הג� חיי� נשמת באפיו ויפח כאשר מיד (כנ"ל) התחיל הירידה עני�
פעמי� כמה כמדובר לחטא מקוד� הוא, מקד� בתיבת שהפירוש מקד�, עד� 39בג�

היתה ואחרֿכ� הדעת, ע� בחטא שלאחריֿזה הירידה היתה ואחרֿכ� בראשוני�], וכמבואר
בא ואחרֿכ� בכללות, הוא זה שכל בזה. הדרגות מקומות בכמה כמבואר בגלות, הירידה
בבחירתו, תלוי בגלות המצב כללות דהרי וכו'. בנפשיה אינש דידע צדק החשבו� ג�ֿכ�

הרמב"� שכתב (כמו אד� לכל נתונה והיכולת במעמד40דהרשות יהיה גופא שבגלות ,(

ז"ל רבותינו וכמאמר חורי� ב� תורה.41של בתלמוד שעוסק מי אלא חורי� ב� ל� שאי�
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הקב"ה של כפיו יציר היה שגופו הראשו� אד� אצל שהוא עיני�,28וכתיב27כפי ראו גלמי
חיי� נשמת באפיו דויפח העני� אצלו היה כאשר נפח29הרי מתוכיה דנפח ומא� היתה30, ,

דתוכו בהמקו� (הנשמה) היתה שכאשר מזה היא זה על וההוכחה לנשמתו. ירידה זו
מהֿשאי�ֿכ� הבורא, רצו� היפ� עני� שיהיה באפשרותה היה לא נפח) (שמש� ופנימיותו
הדעת ע� חטא שעלֿידי הירידה את שפעל העני� כל להיות יכול היה ה"נפח", שהיה אחר

אד� בני על עלילה נורא נאמר זה שעל ידוע הדעת ע� חטא בעני� והנה דבעלילה31וכו'. ,
המדרש וכידוע האמצעי32בא, אדמו"ר כ"ק בדרושי ובארוכה אינו33בזה לכאורה דהנה .

תחטא כי נפש מישראל, אד� אצל החטא עני� להיות אפשר אי� ומובא35תווהא34מוב� ,
זה ומאחר36על מזה, תענוג לו שיהיה ורוצה בעצמו, עושה שהמל� מהקניגא המשל

הוא העלילה דעני� מלמעלה. עלילה אלא אינו העני� שכל א�ֿעלֿפי כ�, נעשה שרוצה
החטא). עני� להיות אפשר בגו� הנשמה ירידת עלֿידי דדוקא (וכנ"ל בגו� הנשמה ירידת

ÔÈ�Ú‰Âבדוגמת היא בגו� הנשמה ירידת דהנה, העליה. לצור� היא הנשמה דירידת הוא,
ואשה איש בדוגמת בכללות ה� וגו� נשמה דהלא החמה, דבספירות37משתשקע ,

העני� הוא הנשמה ירידת הרי וא�ֿכ� ולבנה, חמה בדוגמת ומלכות, זעירֿאנפי� עני� הוא
שכאשר הנ"ל) הב' (לפירוש הביאור ישנו הרי זה ועל באד�, שהוא כמו החמה דשקיעת
נפעל שבא, במקו� ש�, שדוקא היינו ש�, הוא זורח שוא� מקומו ואל הרי השמש ובא

הזר נפעלעני� ירידתה עלֿידי שדוקא בגו�, הנשמה לירידת בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה יחה.
בתניא שכתוב ממה לעיל25 שנתבאר וכמו העליה. לה�38עני� הנה העליוני� שהעולמות

הימנו. למטה תחתו� שאי� בהתחתו� דוקא הוא העליה ועני� יתבר�, פניו מאור ירידה

‰�‰Â�יציר אז שהיה [הג� חיי� נשמת באפיו ויפח כאשר מיד (כנ"ל) התחיל הירידה עני�
פעמי� כמה כמדובר לחטא מקוד� הוא, מקד� בתיבת שהפירוש מקד�, עד� 39בג�

היתה ואחרֿכ� הדעת, ע� בחטא שלאחריֿזה הירידה היתה ואחרֿכ� בראשוני�], וכמבואר
בא ואחרֿכ� בכללות, הוא זה שכל בזה. הדרגות מקומות בכמה כמבואר בגלות, הירידה
בבחירתו, תלוי בגלות המצב כללות דהרי וכו'. בנפשיה אינש דידע צדק החשבו� ג�ֿכ�

הרמב"� שכתב (כמו אד� לכל נתונה והיכולת במעמד40דהרשות יהיה גופא שבגלות ,(

ז"ל רבותינו וכמאמר חורי� ב� תורה.41של בתלמוד שעוסק מי אלא חורי� ב� ל� שאי�
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הגלות, ע� הקשורי� עניני� בכמה מחויב הוא הרי שלכ� הגלות, בזמ� שזהו וא�ֿעלֿפי
בהיותו חורי� ב� שנקראת להדרגא עד דרגות, וכמה כמה יש גופא בגלות הרי א�ֿעלֿפיֿכ�
(זיי זאת פעלו שה� עול� גדולי צדיקי� בכמה בפועל במעשה העני� וכמבואר בגלות.

הזק� אדמו"ר כ"ק בש� וכמובא בגלות. בהיות� אויסגעפירט) שמעו�42האב� לרבי בנוגע ָ
במערה נחבא הרי יוחאי בר שמעו� שרבי וא�ֿעלֿפי החורב�. היה לא שאצלו יוחאי בר

ז"ל חכמינו בדברי (כמסופר רומי מלכות אימת יחד43מפני אומרי� א�ֿעלֿפיֿכ� הרי ,(

מנצל אינו כאשר מהֿשאי�ֿכ� החורב�. עני� אצלו היה לא במערה ישיבתו שבעת זה, ע�
ומצב במעמד הוא אלא בגלות, חורי� ב� של במצב אינו הרי כדבעי, והיכולת הרשות את
פרטית, בהשגחה ירידה שזוהי מאחר א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל וכו'. הירידה עני� שזהו וכו' אחר
עליה. לצור� היא הירידה בודאי שיהיה, ומצב מעמד באיזה הרי אד�, בני על עלילה ונורא
שאי� כזאת עליה שזוהי סימ� זה הרי להטיב, הטוב וטבע הטוב, מעצ� בא שזה ומאחר
עני� ובלא היסורי� ובלי יותר, וטובה יותר קלה דר� היתה דא� אליה, לבוא אחרת דר�

ככה. הוי' עשה למה א�ֿכ� הירידה,

‰�‰Â�אברה אצל ג�ֿכ� דוגמתו ישנו להעליה), באי� כו' דוקא הירידה (דעלֿידי זה עני�
דכתיב השלו�. עליו בחסידות44אבינו זה על ומבואר אברה�, את נסה 45והאלקי�

את בנ� את נא דקח האמירה עלֿידי היה שזה אברה�. את (אויפגעהויב�) הגביה שזה
וגו' לעולה ש� והעלהו וגו' יצחק את אהבת אשר מאברה�46יחיד� אז נעשה לא והרי ,

שכתוב וא�ֿעלֿפי מזה), צער לו היה (אלא ידע47מלא� שלא יצחק יחדיו, שניה� וילכו
שידע בשמחה48ואברה� היה וא�ֿעלֿפיֿכ� מזה. צער לו היה בוודאי הרי מכלֿמקו� ,

הקדש" ב"אגרת וכמבואר ביותר, גדולה ובזריזות ביותר היא49גדולה דאברה� שזריזותיה
ועלֿאחתֿכמהֿ אד�, בני בשאר אפילו פלא אינו העקידה עני� דעצ� כו', לנו העומדת
זו ושמחה וזריזות וכו'. דאברה� זריזותיה מהֿשאי�ֿכ� בו, דיבר הוי' שפי באברה� וכמה
שהלא כנסיו�, לו שנחשב מזה כדמוכח ביותר גדול צער לו שהיה א�ֿעלֿפי אצלו היתה
היה עלֿידיֿזה דוקא אמנ�, יצחק. את אהבת אשר יחיד� בבנ� ובפרט בבנ�, הוא המדובר
היו לא שלפניֿזה נסיונות הט' שכל עד כלֿכ�, נעלה באופ� אברה� את נסה להיות יכול
הנסיונות, ט' לאחר דג� אלא הקב"ה), של כרצונו (והגבהה הגבהה לשו� דנסה באופ�
שנעשה להעילוי צרי� היה עדיי� בפועל, מסירותֿנפש שהיה כשדי� דאור מהנסיו� החל
וכדאיתא הנסיונות, כל תלויי� היו זה שבנסיו� ועד העקידה. נסיו� _ העשירי נסיו� עלֿידי

שי50במדרש מאברה� הקב"ה בראשוני�,דביקש ממש אי� יאמרו שלא זה בנסיו� עמוד
אמיתי. עני� הוא שלו והצדקות הנסיונות שכל נראה יהיה עלֿידיֿזה ודוקא
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ספר)42 על מ�אריטש) הלל ר' כו' (להרה"ח הרמו� ַפלח

ז. ע' שמות

ב.)43 לג, שמות

א.)44 כב, וירא

וראה)45 קה). ע' פר"ת (סה"מ פר"ת ליראי� נתת ד"ה

.15 שבהערה סה"מ

ב.)46 ש�, וירא

ו.)47 ש�,

ש�.)48 טוב שכל מדרש ג� וראה עה"פ. פרש"י ראה

כא.)49 סימ�

ב.)50 פט, סנהדרי� ב. ש�, וירא פרש"י כב. וירא תנחומא

ואיל�. 73 ע' ח"כ לקו"ש וראה

d"lyz'd ,dkepg z`f i`ven ,'a mei

ÈÙÏÂהנה המקדש, בית משחרב המר הגלות שהיה אחרי מדוע ג�ֿכ� יוב� הנ"ל
ותותר היה הרי רבי51א�ֿעלֿפיֿכ� ומצב52בימי מהמעמד שיריי� עוד שהיו היינו ,

היו ואחרֿכ� כמלאכי�, דראשוני� העני� היה ואחרֿכ� קיי�. היה המקדש שבית הזמ� מ�
לשו� במענה שאומרי� (כמו דקדושה וירכי� זרועות שה� ואמוראי� אמנ�,53תנאי� .(

צריכי� למה שטורע�) (א הרעש נעשה שאז דמשיחא, ועקבתא להעקבתא, באי� ַאחרֿכ�
דמאחר כנ"ל, הוא הביאור זה ועל שלפניֿזה. הירידות כל מספיק והלא לזה, ָ(אנקומע�)
דוגמתה. שאי� עליה תהיה שעלֿידיֿזה גופא מזה מוכח הרי דוגמתה, שאי� ירידה שזוהי

אברה� היה דאחד אברה�, אצל שהיה נסיונות54וכמו ט' היו שכבר א�ֿעלֿפי הנה ,

הקב"ה. שרוצה כפי עילוי אברה�, את נסה דוהאלקי� העילוי בו נפעל לפניֿזה,

‰�‰Âהרי בהירידה, (בהעל�) נמצא העליה) לצור� היא (שהירידה גופא זה שעני� מאחר
וכמשל העליה. את לפעול כח, נתינת ג� � מזו ויתירה ההבטחה, הוא גופא זה
לבבכ� יר� אל אצלו שיהיה פועל אזי שינצח, בוודאות למלחמה הולכי� שכאשר הידוע

כלבבו55וגו' אחיו לבב את ימס ינצח,56ולא שבוודאי בזה שיתבונ� המצוה היא זה שעל ,

הרמב"� דר�57כפסק עלֿפי הלא בעצמו, זאת לפעול יכול אי� מוב�, אינו לכאורה דהנה .
כל ע� הקלגסי� ושפעת התריסי� והגפת החרבות צחצוח קול את שומע כאשר הטבע

שבזה יתפעל.58הפרטי� שלא לו אומרי� וא�ֿעלֿפיֿכ� מזה, להתפעל שלא יכול אי� ,

הרי (וא�ֿכ� מחני� בקרב מתהל� אלקי� ה' כי הכתוב, בהמש� אומר בזה הביאור אלא
לפני� אויבי� לתת יהיה) סיבה59בוודאי אי� אזי בוודאי נצחו� שזהו בטוח שהוא ומכיו� ,

שהוא וכמו בטחו�. בעניני שיחשוב הוא דהציווי אלא לבבכ�, יר� שיהיה טבע עלֿפי (ג�)
כהר לו שנדמה חושב הוא שהרי היצר, במלחמת הוא עלֿדר�ֿזה כפשוטה ,60במלחמה

(דורכגעפאל�) נכשל שהוא עני� שהיה ראיות לו ויש שבזה, שוטרע�) (דער הרעש כל ַע�
אלקי� שה' לו אומרי� שעלֿזה אלא הבטחו�. אצלו להיות יכול אי� וא�ֿכ� זמ�, לפני
הנה הזאת, הוודאות לו יש מני� אמנ�, לפני�. אויבי� לתת וגו' מחני� בקרב מתהל�
פרטית, בהשגחה שזה דמאחר כ�. על ההוכחה היא גופא (הירידה) דזה כנ"ל, הוא הביאור

הבעלֿש�ֿטוב תורת עלֿפי ובפרט הטוב, מעצ� לפני61ובא חביב מישראל אחד שכל
שכל רק שלא בודאי וא�ֿכ� זקנות�, לעת להוריו שנולד יחיד לב� בער� שלא הקב"ה

עביד לטב רחמנא דעביד וכמו62מאי לטובה. ונעשה נתהפ� עצמו, העני� זו, שג� אלא ,

אצל לצער גר� וזה ומרגליות, טובות האבני� את ממנו שלקחו גמזו, איש בנחו� שהיה
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ד.)51 ב, רות

ב.)52 קיג, שבת

יח)53 ע' ועוד) תשכ"ז. תש"י. קה"ת, תער"ב. (ווילנא,

א. רנח, זח"ב וראה נוע�). ויהי שלפני רצו� (ביהי

כד.)54 לג, יחזקאל

ג.)55 כ, שופטי�

ג.)56 ש�,

הט"ו.)57 פ"ז מלכי� הל'

א.)58 מב, סוטה

טו.)59 כג, תצא

א.)60 נב, סוכה ראה

61(.982 ע' ח"ג לקו"ש

ב.)62 ס, ברכות



ט d"lyz'd ,dkepg z`f i`ven ,'a mei

ÈÙÏÂהנה המקדש, בית משחרב המר הגלות שהיה אחרי מדוע ג�ֿכ� יוב� הנ"ל
ותותר היה הרי רבי51א�ֿעלֿפיֿכ� ומצב52בימי מהמעמד שיריי� עוד שהיו היינו ,

היו ואחרֿכ� כמלאכי�, דראשוני� העני� היה ואחרֿכ� קיי�. היה המקדש שבית הזמ� מ�
לשו� במענה שאומרי� (כמו דקדושה וירכי� זרועות שה� ואמוראי� אמנ�,53תנאי� .(

צריכי� למה שטורע�) (א הרעש נעשה שאז דמשיחא, ועקבתא להעקבתא, באי� ַאחרֿכ�
דמאחר כנ"ל, הוא הביאור זה ועל שלפניֿזה. הירידות כל מספיק והלא לזה, ָ(אנקומע�)
דוגמתה. שאי� עליה תהיה שעלֿידיֿזה גופא מזה מוכח הרי דוגמתה, שאי� ירידה שזוהי

אברה� היה דאחד אברה�, אצל שהיה נסיונות54וכמו ט' היו שכבר א�ֿעלֿפי הנה ,

הקב"ה. שרוצה כפי עילוי אברה�, את נסה דוהאלקי� העילוי בו נפעל לפניֿזה,

‰�‰Âהרי בהירידה, (בהעל�) נמצא העליה) לצור� היא (שהירידה גופא זה שעני� מאחר
וכמשל העליה. את לפעול כח, נתינת ג� � מזו ויתירה ההבטחה, הוא גופא זה
לבבכ� יר� אל אצלו שיהיה פועל אזי שינצח, בוודאות למלחמה הולכי� שכאשר הידוע

כלבבו55וגו' אחיו לבב את ימס ינצח,56ולא שבוודאי בזה שיתבונ� המצוה היא זה שעל ,

הרמב"� דר�57כפסק עלֿפי הלא בעצמו, זאת לפעול יכול אי� מוב�, אינו לכאורה דהנה .
כל ע� הקלגסי� ושפעת התריסי� והגפת החרבות צחצוח קול את שומע כאשר הטבע

שבזה יתפעל.58הפרטי� שלא לו אומרי� וא�ֿעלֿפיֿכ� מזה, להתפעל שלא יכול אי� ,

הרי (וא�ֿכ� מחני� בקרב מתהל� אלקי� ה' כי הכתוב, בהמש� אומר בזה הביאור אלא
לפני� אויבי� לתת יהיה) סיבה59בוודאי אי� אזי בוודאי נצחו� שזהו בטוח שהוא ומכיו� ,

שהוא וכמו בטחו�. בעניני שיחשוב הוא דהציווי אלא לבבכ�, יר� שיהיה טבע עלֿפי (ג�)
כהר לו שנדמה חושב הוא שהרי היצר, במלחמת הוא עלֿדר�ֿזה כפשוטה ,60במלחמה

(דורכגעפאל�) נכשל שהוא עני� שהיה ראיות לו ויש שבזה, שוטרע�) (דער הרעש כל ַע�
אלקי� שה' לו אומרי� שעלֿזה אלא הבטחו�. אצלו להיות יכול אי� וא�ֿכ� זמ�, לפני
הנה הזאת, הוודאות לו יש מני� אמנ�, לפני�. אויבי� לתת וגו' מחני� בקרב מתהל�
פרטית, בהשגחה שזה דמאחר כ�. על ההוכחה היא גופא (הירידה) דזה כנ"ל, הוא הביאור

הבעלֿש�ֿטוב תורת עלֿפי ובפרט הטוב, מעצ� לפני61ובא חביב מישראל אחד שכל
שכל רק שלא בודאי וא�ֿכ� זקנות�, לעת להוריו שנולד יחיד לב� בער� שלא הקב"ה

עביד לטב רחמנא דעביד וכמו62מאי לטובה. ונעשה נתהפ� עצמו, העני� זו, שג� אלא ,

אצל לצער גר� וזה ומרגליות, טובות האבני� את ממנו שלקחו גמזו, איש בנחו� שהיה
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ד.)51 ב, רות

ב.)52 קיג, שבת

יח)53 ע' ועוד) תשכ"ז. תש"י. קה"ת, תער"ב. (ווילנא,

א. רנח, זח"ב וראה נוע�). ויהי שלפני רצו� (ביהי

כד.)54 לג, יחזקאל

ג.)55 כ, שופטי�

ג.)56 ש�,

הט"ו.)57 פ"ז מלכי� הל'

א.)58 מב, סוטה

טו.)59 כג, תצא

א.)60 נב, סוכה ראה

61(.982 ע' ח"ג לקו"ש

ב.)62 ס, ברכות



dkepgי xp

(שאמר וזה מזה, הצטער לא ולכ� לטובה, זו שג� כזו, בדרגא היה הוא אבל כו', יהודי�
חרבו כעפר שנעשה העפר עלֿידי דוקא שאדרבה, פעל לטובה) זו העילוי63שג� נהיה כו'

באריכות כמסופר ומרגליות טובות האבני� עלֿידי להיות יכול היה .64שלא

‰�‰Âדישנו כו'. ומכופל כפול בהחוש� דמשיחא, בעקבתא בהעבודה כח נות� זה עני�
בחסידות וכמבואר דתרמודאי, ריגלא דכליא עד כו' החמה דמשתשקע 65העני�

שלמה עבדי שהיו שהתרמודאי� שרואי� וכמו מורדת. אותיות ה66שתרמוד שהיו, יינו
שהיה כמו בישראל, ג� ובמילא בהקב"ה למרוד נצלוהו הנה ממנו, וקבלו בשלמה קשורי�

כו' המקדש שבבית העניני� היו מה� שדוקא רואי� שאנו וכמו כפשוטו. דלכאורה67העני� .
מזה, כח שלקחו הראיה שמזה אלא שלמה, עבדי עלֿידי דוקא זה היה למה מוב� אינו

ז"ל חכמינו כלשו� הרי אומרת68ואחרֿכ�, אמת דתורת בו. למרוד ומכוו� רבונו את יודע
אבל שייכות, לה� שהיתה היינו שלמה, עבדי היו שה� וכנ"ל רבונו, את שיודע עליו
נגד� לעמוד אפשר מה ועלֿידי תרמודאי. דזהוֿעני� בו, למרוד דמכוו� העני� היה אחרֿכ�
כזו) ירידה (שזוהי גופא מזה דאדרבה, אומרי� עלֿזה הנה כו'. זה בכח באי� ה� כאשר
ולהפו� ולשבור לעבור יוכלו ה� שדוקא הכח את דמשיחא דעקבתא בדור שנתנו מוכח
שהחוש� פועלי�, חנוכה שימי להאופ� ועד דמשיחא, שבעקבתא ומכופל כפול החוש� את

שכתוב כמו להאיר, מתחיל הידוע69עצמו וכלשו� וכו'. חשכי יגיה הגבוה70והוי' את אשר
אדמו"ר מכ"ק לעיל שנתבאר וכמו ביותר. מטה למטה כשבא דוקא מוצאי� ביותר גבוה
התחתו� העול� מהֿשאי�ֿכ� יתבר�, פניו מאור ירידה לה� העליוני� העולמות שכל הזק�
העני� נתקיי� דכא� העליה, עני� אמיתית נפעל דוקא ש� הימנו, למטה תחתו� שאי�
הוא, הקב"ה דנתאוה בקיו� השלימות ותכלית דירה. יתבר� לו להיות הקב"ה דנתאוה
דמשתשקע באופ� דוקא ג�ֿכ� (שזהו האד� של שלו, (התענוג) ה"נתאוה" נהיה זה כאשר

תרס"ו בהמש� בארוכה וכמבואר שיש71החמה), דא�ֿעלֿפי הוא, אמיתי עבד של דענינו
תענוג הוא הכל שלו, התענוג כח עד שלו, הכוחות כל ה� מה מכלֿמקו�, הכוחות, כל לו
שלו ה"נתאוה" נעשה זה כאשר דוקא שזהו הקב"ה, ה"נתאוה" בקיו� הוא וכ� האדו�,
שאי� באופ� החמה, דמשתשקע באופ� עבודתו עובד כאשר דוקא בא דלזה האד�). (של

כנ"ל. וציונו במצוותיו קדשנו אשר עול, בקבלת רק היינו הימנו, למטה תחתו�

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

ב.)63 מא, ישעי'

א.)64 כא, תענית

ארבע)65 קרית שער המל� עמק .6 בהערה שצויינו מקומות

תרמוד. ער� יעקב קהלת א). (קח, רפקי"א

הערה)66 811 ע' ח"ג לקו"ש ג� וראה ואיל�. ב טז, יבמות

ובכ"מ. ו. סעי� תשמ"ח מק� ש"פ שיחת .3

ע')67 ח"ה לקו"ש ש�. ומהרז"ו רד"ל יא. פנ"ו, ב"ר ראה

.448

יד.)68 כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ

אוה"ת)69 ג. ש�, א. מא, א. לד, תו"א כט. כב, שמואלֿב

ד"ה ספנ"ב. בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי ב. שכה, חנוכה

עטר"ת חנוכה נר ד"ה פי"ט. ש� ספי"ח. נרי אתה כי (כתיב)

(סה"מ תרח"� ברחמי� ואתה ד"ה קמח). ע' עטר"ת (סה"מ

תשמ"ח. הנ"ל ד"ה קפב). ע' תרח"�

בספר)70 אחרי ד"ה ג. יט, ראה פ' לקו"ת ב. יג, צו לקו"ת

ע' פר"ת (סה"מ פר"ת הנ"ל ד"ה פ"ב. בסופו להצ"צ המצוות

ובכ"מ. קז).

ואיל�.)71 שכה ע'

eigiy "myd ze`av" iclil dgiy .c"qa

- dkepg xp zwlcde dgpn zltz ixg` ,zqpkd ziaa -

.a"nyz'd ,"dkepg z`f"l xe` ,zah g"xca ,'` mei

חפשי תרגו�

חז"ל‡ ומאמרי הפסוקי� י"ב את [אמרו .1.

נאו". משיח וואנט "ווי הניגו� נינגו כ� אחר

חנוכה). בעניני � שיחיו המוסדות ומנהלי מהאורחי� נאמו כ� אחר

הנוכחית.· בשנה החנוכה, חג של האחרו� היו� ג� שהוא חנוכה, של השמיני ביו� אנו נמצאי� .
חנוכה) של ראשו� יו� (לרגל הקודמת בהתכנסות שהוזכר במלחמה2כפי במלחמה, קשור החנוכה שחג ,

היצר, ע� יהודי כל שמנהל

תורת�" "להשכיח� ר"ל, הוא, היצר רצו� "ולהעביר�3שהרי, ה', תורת שכחת לידי ישראל בני את להביא �
רצונ�" הקב"ה,3מחוקי של רצונו שה� החוקי� את לקיי� לה� להרשות ושלא �

חייו ימי כל רצונו.4ובמש� את ח"ו, לבצע, ליצר להרשות שלא במלחמה, יהודי נתו� ,

א� (על מחודשי� ובאור בחיות בחוזק, ביצר, היהודי של זו מלחמתו מתחדשת החנוכה, ימי כשבאי�
מחדש ולחנ� להחיות לחנ�, � "חנוכה" המלה פירוש כפי השנה), כל במש� מתנהלת זו ,5שמלחמה

היצר. ע� במלחמה הנצחו� את יותר עוד ומאיר מחי' המחזק, דבר

ובאור‚ בחיות בחוזק, היצר, ע� יהודי של ונצחונו מלחמתו מתחדשת חנוכה, שבימי לעיל, האמור .

ולחגוג להזכיר כדי שנקבעה המצוה (שהיא חנוכה נרות מהדלקת הנלמדי� וההוראה הרמז הוא � מחודשי�
מו שבמילא חנוכה, נס החנוכהאת חג של מתוכנו עיקר מתבטא שבזה ):6ב�

סביב, סביב להתפשט האור מטבע אלא ולידו, עצמו נר באותו רק לא אור נהי' נר, שמדליקי� בשעה

ביתו פתח "על החנוכה נרות את להדליק שיש שנצטווינו וכפי חנוכה, בנרות מיוחדת בהדגשה בא זה דבר
הרחוב7מבחו�" את � החו� את ג� אלא ביתו, ואת עצמו את רק לא להאיר ,8,

מצוה "נר המקיי� מקו� באותו יהודי של הימצאו מסיבת הוארה, שסביבתו רואה ברחוב שעובר מי שכל
אור" מאיר9ותורה זה אור", "תורה נהי' וזה מצוה") ("נר הקב"ה של נרו מדליק הקב"ה, של מצוותו המקיי� ,

סביבתו. כל ואת עצמו את

ועוד עוד מכ� ולאחר אחד, מנר (החל הקב"ה של נרו אור", ותורה מצוה "נר מדליק שיהודי ידי על כלומר,
מצוה "נר היהדות, באור מוארי� בסביבתו העוברי� שג� עד סביבתו, כל ואת עצמו את מאיר הוא � נרות)

אור". ותורה

לאפשר רוצה שאינו היצר, של החוש� את ומבריחה מנצחת � אור" ותורה מצוה "נר חנוכה", "נר הדלקת
רצונ�". מחוקי ולהעביר� תורת� "להשכיח� כאמור, הוא, היצר רצו� אור". ותורה מצוה ה"נר את
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תשל"ו);1) (ברוקלי�, חז"ל" ומאמרי פסוקי� "י"ב בחוברת נדפסו
ועוד. בכ"מ. הש�" "צבאות בחוברות

ס"ב.2) ש.ז. דחנוכה לא' דאור הש�" ל"צבאות בהשיחה
דחנוכה.3) הנסי�" ב"ועל
רפי"ד.4) וש� פל"ה, תניא ראה
וש"נ.5) ס"ו. הנ"ל שיחה ראה
נס6) איזה על חנוכה ("מאי מאי ד"ה ש� ובפרש"י ב כא, שבת

כו'"). שמ� של אחד פ� . . מצאו . . קבעוה)
בפני�) (המדובר מלחמה דנצחו� הנס על ג� קבעו חנוכה ונרות
היו והנצחו� המלחמה ג� שהרי ואיל�), 366 ע' חט"ו לקו"ש (וראה
הנשמה נר הנרות, בעני� היינו כו', תורת� להשכיח� רוחניי�: (בעיקר)

פנ"ג בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי ב. לב, תו"א ראה � מצוה ונר
פ"ב נסי� שעשה ברו� ד"ה ואיל�. סע"א ש, חנוכה אוה"ת א). (כב,
מצות להצ"צ סהמ"צ ואיל�). ב תתקנח, ה' כר� חנוכה (אוה"ת ואיל�

ועוד. ואיל�). א (עא, חנוכה נר
ס"ה.7) סתרע"א או"ח טושו"ע ש�. שבת
סד"ה8) אורה שערי נ"ח. סד"ה ושמחי. רני סד"ה תו"א ראה

תש"ד תרמ"ג, נ"ח ד"ה ובארוכה בֿג. ערה, סידור בכסלו. בכ"ה
ועוד. בתחלת�.

בני�9) ד"ה פרש"י ראה � חנוכה לנר במיוחד ששיי� כג. ו, משלי
ועוד. אוה"ת אורה, שערי בתו"א, חנוכה דרושי ב. כג, שבת �

כמשך בעמוד הכ
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מצוה "נר היהדות, באור מוארי� בסביבתו העוברי� שג� עד סביבתו, כל ואת עצמו את מאיר הוא � נרות)
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ועוד. ואיל�). א (עא, חנוכה נר
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בני�9) ד"ה פרש"י ראה � חנוכה לנר במיוחד ששיי� כג. ו, משלי
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היצר ע� מלחמה שמנהלי� חנוכה) נרות ידי (על ומצייני� מזכירי� החנוכה שימי יותר עוד מודגש בכ�
זו. במלחמה ומנצחי�

במינו:„ מיוחד נצחו� הוא � והנצחו� .
המנהלי� מכ� אחד כל של כחותיו ידי על הטבע, שבדר� נצחו� היצר במלחמת שמנצחי� כ� על נוס�

ה"יגעתי" הרי ישנו מכ� אחד בכל שכ�, � זו ש"ומצאתי"10מלחמה בטוח אמרת�10שאז עתה שרק ),11(כפי

"ומצאתי", שיהי' הדבר בטוח היצר, ע� המלחמה את לנצח כ� ידי ועל אותנו הסובב את להאיר כשיגעי�
� זאת תבצעו שאת�

� הטבע בדר� מאשר (יותר נצחו� שזהו � יותר גדול הוא שהנצחו� ומדגישי�, ומזכירי� חנוכה ימי באי�
בזמ� שהי' כמו נס: בדר� א�) נסי�,כי עשה שהקב"ה באופ� המלחמה את שניצחו הראשונה, בפע� חנוכה

לאבותינו" נסי� "שעשה הנסי�", "ועל בחנוכה שאומרי� הזה"12כפי בזמ� הה� ,12"בימי�

גדול נצחו� היצר, נגד המלחמה את מנצחי� � השנה ימות בכל יומש� שהדבר כזה ובאופ� אלה, שבימי�
נסי�, ומראה עושה שהקב"ה נס, בדר� ביותר,

הקב"ה של מכחו באי� � האד� של מה"יגעתי" הבא הטבע) (בדר� ל"מצאתי" בנוס� � זה ואור זה נצחו�
ויותר. יותר מאיר נצחו� זה שיהי' הנס, את המראה

חנוכה"‰ "זאת ביו� ואילו חנוכה; ימי בכל היצר למלחמת מתייחס האמור כל חנוכה13. של האחרו� היו� ,

היצר: במלחמת עיקרית, הדגשה עוד מיתווספת כעת) נכנסי� אנו (בו
של שוני� ב"אגפי�" קרבותֿמגע שמנהלי� שאחרי היצר, למלחמת ביחס ג� מוב� שמכ� במלחמה, נהוג
היצר, את כליל לנצח כדי חזיתית" "התקפה עורכי� � (כנ"ל) נס של באופ� בה� ומנצחי� היצר, של האויב,

וביהדות. ביהודי� איֿפע� לנגוע תקוה שו� בידו תישאר שלא

או בתורה, עשי' ידי על היצר, על פגעֿוברח" "התקפות שישנ� שאחרי הדבר, מתבטא היצר שבמלחמת
מצוה "נר בכל ביותר רבה עשי' ידי על חזיתית", "התקפה עורכי� � מוגבלת ובמדה וכו' צדקה או תפלה,

אור", ותורה

חנוכה": "זאת חנוכה, של האחרו� היו� לבי� חנוכה ימי כל בי� ההבדל ג� מתבטא בכ�

של הראשו� ביו� חלקית, בצורה התחלה) (כבכל היצר ע� המלחמה את מנהלי� הראשוני� חנוכה בימי
עדיי� מהנרות חלק הלאה, וכ� נרות, שני מדליקי� השני ביו� אור", ותורה מצוה מ"נר אחד נר מדליקי� חנוכה

מודלקי�; אינ�

שמדליקי� ידי על היצר, נגד וכללית" חזיתית "התקפה עורכי� חנוכה", "זאת חנוכה, של האחרו� ביו� ואילו
ביותר. והגדולה הנעלה במדה מתפשטת מהנרות והאורה שבמנורה, הנרות (שמונת) כל אחת בפע�

מ ב"נר להאיר כדי יכלתו כל ואת כחותיו כל את בתוכו אז "מדליק" יהודי � האד� אור".ובעבודת ותורה צוה

אז קוראי� � יו� אותו של התורה בקריאת ג� רואי� חנוכה", ב"זאת הנערכת זו וכללית" חזיתית "התקפה
ואת נשיאי�, והרבה (יהודי�) שבטי� הרבה אודות אז קוראי� חנוכה, ימי בשאר מאשר יותר הרבה בתורה

טובי�). (מעשי� וקרבנותיה� ישראל בני כל של הס�ֿהכל

המובא לאחרי הכללית": ה"התקפה את אז שעורכי� הדבר, מודגש חנוכה", "זאת של עצמה בקריאה ג�
בציווי הקריאה את מסיימי� קרבנותיה�, את הביאו השבטי� כל של הנשיאי� שכל כ� אודות התורה בקריאת

הכה� אהר� הנרות".14שנצטווה שבעת יאירו המנורה פני מול אל הנרות את "בהעלות�

אד�" נשמת ה' "נר של הנרות כל כלומר היהודית, שבמנורה הנרות כל בשבעה15� (בכללות) (המתחלקי�
המנורה", פני מול "אל מאירי� ה� � הנרות" שבעת יאירו המנורה פני מול "אל של בצורה וה� מודלקי�, נרות)

היהודית המנורה של האורה ומקור הפנימיות ה"פני", שהוא הקב"ה, .16אל
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ב.10) ו, מגילה
חז"ל".11) ומאמרי פסוקי� בה"י"ב
חנוכה.12) נר ברכת נוסח
נסי�13) שעשה ברו� ד"ה ראה � חנוכה" "זאת מעלת בכללות

א). תתקסב, ש� (אוה"ת ספ"ד הנ"ל
ש�.14) רמב"� וראה ב. ח, בהעלות�
כז.15) כ, משלי
סע"ד.16) ל, בהעלות� לקו"ת

a"nyz'd ,"dkepg z`f"l xe` zah g"xca ,'` mei

אד�" נשמת ה' "נר הקב"ה, של מאורו באה מה� אחת שכל יהודי, כל של שנשמתו ה�, כפשוט� הדברי�
מתקשרת היא כ� ידי ועל ומצוות, תורה אור", ותורה מצוה "נר קיו� ידי על היהדות, באור ומתקשרת מאירה �

הקב"ה. ע� בגלוי ג�

Âכל את שמדליקי� ידי על היצר, נגד החזיתית" ה"התקפה את אז שעורכי� חנוכה", "זאת של ענינו זהו .
אינ� הללו ש"הנרות ובאופ� ביותר, והגדולה הנעלה במדה האורה מתפשטת כ� ידי שעל אחת, בפע� הנרות

לעול�" �17בטלי� לתמיד ומשפיע תמידי הוא מכ� יוצא שהפועל ,

תקוה שו� בידו נשאר ולא לגמרי, מתבטל שהיצר � ממש בקרוב בגאולה שיהי' כפי � הנצחו� את מביא זה
א� אור", ותורה מצוה "נר של באורה ישראל, בני של ביהדות� לנגוע וביהדות, ביהודי� איֿפע� לנגוע (ח"ו)

כנ"ל); מבחו�", ביתו פתח ("על סביבתו את מאיר שיהודי במה לנגוע לא

תורת�" ("להשכיח� ביותר הגדולה ובשקידה בהתמדה תורה ללמוד שלא האפשרות עוד שתהי' אפשר אי
ח"ו) רצונ�" מחוקי ("להעביר� המהדרי�" מ� "מהדרי� של באופ� מצוות לקיי� שלא ,ח"ו),

"כסיל" הוא שהרי ח"ו, ליהודי בא כ� הוא אפילו וא� ליהודי, בא היצר אי� שמלכתחילה פועל ,18וזה

לגמרי. מיד היהודי אותו מבטל � ח"ו פע� עוד לנסות שירצה ואפשר

שבזה הפירושי� כל ע� שבמנורה, הנרות כל את מדליקי� חזיתית", "התקפה מנהלי� חנוכה" ב"זאת שכ�,
לעיל, שנזכר כפי

ל"יגעתי שבנוס� ס"ד) (כנ"ל מדגיש שזה לאבותינו", נסי� "שעשה מברכי� הנרות (שמונה) כל שעל ובפרט
נסי� הקב"ה שהראה (כש� המלחמה בנצחו� מהקב"ה הנסי� ג� ליהודי לו יש � חנוכה" ב"זאת שהי' ומצאתי"
שיוכל האפשרות את לחלוטי� שמבטל דבר כנ"ל), הזה", "בזמ� לנו ג� מראה הוא הה�", "בימי� לאבותינו

וביהדות. ביהודי� במשהו לנגוע היצר

Ê(לגמרי היצר את מבטל הוא חנוכה" ב"זאת השלימות בתכלית יהודי של עבודתו ידי (שעל לעיל האמור .

על נעשית כשהעבודה מיוחדי�, ובתוק� ובהדגשה מיוחדת, שייכות אבל, לכ�, יש ישראל; בני לכל מתייחס
שנתאספת� אלה כל את�, שהנכ� כפי � ובתֿמצוה ברֿמצוה שלפני בגיל הקב"ה חיילי הש�", "צבאות ידי

כא�:
אומרי� כמוכ�, ובתֿמצוה, ברֿמצוה שלפני הש�", "צבאות ישראל, ילדי יסדת19על ויונקי� עוללי� "מפי :

("עוז" שתורה (כשישנו20עוז", ואז קטני�, ישראל מילדי ויונקי�", מ"עוללי� ביסודיות, להתבסס מתחילה (

טובי� ידידי� שאינ� אלה כל לגמרי מתבטלי� ומתנק�", אויב "להשבית נהי' עוז") יסדת ויונקי� עוללי� "מפי
וביהדות. ביהודי� לנגוע ח"ו שרוצי� אלה וכל וליהדות, ליהודי�

המפורס� במאמרו אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, נשיא ידי על נרחב, בביאור בארוכה, שהוסבר בו21וכפי �

יכולי� כיצד � ומתנק�") אויב להשבית גו' עוז יסדת ויונקי� עוללי� ("מפי האמור הפסוק את מסביר הוא
עוז": "יסדת ידי על זה הרי � וליהדות ליהודי� המפריעי� הדברי� כל של המוחלט ביטול� לפעול ישראל ילדי

ו עוזו ה"עוז", שזהו יהודי, בנשק חמושי� נגד� במלחמה יציאת� ידי "תורת�"על תורה, � יהודי של חוזקו
רצונ�". ו"חוקי

Á"עוז יסדת ויונקי� עוללי� ב"מפי אור", ותורה מצוה ב"נר כמוכ� ישראל ילדי של התעסקות� ידי על .

ומתנק�". אויב "להשבית לגמרי, אותו שמבטלי� באופ� היצר נגד המלחמה נצחו� עוז, וביתר שאת ביתר בא, �
היצר, במלחמת במיוחד הקשורי� חנוכה, בימי זאת עושי� כשאת� במיוחד

חנוכה) של ראשו� (ביו� הקודמת בהתכנסות שדובר כפי בזה, עסקת� שבודאי ללימוד22ובפרט שבנוס� ,

של האורה ומצד לזכות הוספה בכ�, הוספת� � השנה ימות בכל הצדקה, מצות ובפרט מצוות, ולקיו� תורה
חנוכה. ימי
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ש�.17) רמב"� ע"פ � ו פט"ו, במדב"ר ה. בהעלות� תנחומא
ה.18) ט, (באבער) תהלי� מדרש יג. פ"ד, קה"ר יג. ד, קהלת

סע"ב. קעט, זח"א
ג.19) ח, תהלי�

רמז20) בשלח יל"ש ה. פל"א, ויק"ר (ראה תורה" אלא עוז ד"אי�
ועוד). עה"פ. תהלי� מדרש (ג). ג פ"ב, שהש"ר רמד.

ואיל�).21) קיא ע' תרפ"ז (סה"מ פ"ב תרפ"ז היהודי� וקבל ד"ה
ס"ז.22) 2 הערה דלעיל בהשיחה
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אד�" נשמת ה' "נר הקב"ה, של מאורו באה מה� אחת שכל יהודי, כל של שנשמתו ה�, כפשוט� הדברי�
מתקשרת היא כ� ידי ועל ומצוות, תורה אור", ותורה מצוה "נר קיו� ידי על היהדות, באור ומתקשרת מאירה �

הקב"ה. ע� בגלוי ג�

Âכל את שמדליקי� ידי על היצר, נגד החזיתית" ה"התקפה את אז שעורכי� חנוכה", "זאת של ענינו זהו .
אינ� הללו ש"הנרות ובאופ� ביותר, והגדולה הנעלה במדה האורה מתפשטת כ� ידי שעל אחת, בפע� הנרות

לעול�" �17בטלי� לתמיד ומשפיע תמידי הוא מכ� יוצא שהפועל ,

תקוה שו� בידו נשאר ולא לגמרי, מתבטל שהיצר � ממש בקרוב בגאולה שיהי' כפי � הנצחו� את מביא זה
א� אור", ותורה מצוה "נר של באורה ישראל, בני של ביהדות� לנגוע וביהדות, ביהודי� איֿפע� לנגוע (ח"ו)

כנ"ל); מבחו�", ביתו פתח ("על סביבתו את מאיר שיהודי במה לנגוע לא

תורת�" ("להשכיח� ביותר הגדולה ובשקידה בהתמדה תורה ללמוד שלא האפשרות עוד שתהי' אפשר אי
ח"ו) רצונ�" מחוקי ("להעביר� המהדרי�" מ� "מהדרי� של באופ� מצוות לקיי� שלא ,ח"ו),

"כסיל" הוא שהרי ח"ו, ליהודי בא כ� הוא אפילו וא� ליהודי, בא היצר אי� שמלכתחילה פועל ,18וזה

לגמרי. מיד היהודי אותו מבטל � ח"ו פע� עוד לנסות שירצה ואפשר

שבזה הפירושי� כל ע� שבמנורה, הנרות כל את מדליקי� חזיתית", "התקפה מנהלי� חנוכה" ב"זאת שכ�,
לעיל, שנזכר כפי

ל"יגעתי שבנוס� ס"ד) (כנ"ל מדגיש שזה לאבותינו", נסי� "שעשה מברכי� הנרות (שמונה) כל שעל ובפרט
נסי� הקב"ה שהראה (כש� המלחמה בנצחו� מהקב"ה הנסי� ג� ליהודי לו יש � חנוכה" ב"זאת שהי' ומצאתי"
שיוכל האפשרות את לחלוטי� שמבטל דבר כנ"ל), הזה", "בזמ� לנו ג� מראה הוא הה�", "בימי� לאבותינו

וביהדות. ביהודי� במשהו לנגוע היצר

Ê(לגמרי היצר את מבטל הוא חנוכה" ב"זאת השלימות בתכלית יהודי של עבודתו ידי (שעל לעיל האמור .

על נעשית כשהעבודה מיוחדי�, ובתוק� ובהדגשה מיוחדת, שייכות אבל, לכ�, יש ישראל; בני לכל מתייחס
שנתאספת� אלה כל את�, שהנכ� כפי � ובתֿמצוה ברֿמצוה שלפני בגיל הקב"ה חיילי הש�", "צבאות ידי

כא�:
אומרי� כמוכ�, ובתֿמצוה, ברֿמצוה שלפני הש�", "צבאות ישראל, ילדי יסדת19על ויונקי� עוללי� "מפי :

("עוז" שתורה (כשישנו20עוז", ואז קטני�, ישראל מילדי ויונקי�", מ"עוללי� ביסודיות, להתבסס מתחילה (

טובי� ידידי� שאינ� אלה כל לגמרי מתבטלי� ומתנק�", אויב "להשבית נהי' עוז") יסדת ויונקי� עוללי� "מפי
וביהדות. ביהודי� לנגוע ח"ו שרוצי� אלה וכל וליהדות, ליהודי�

המפורס� במאמרו אדמו"ר, מו"ח כ"ק דורנו, נשיא ידי על נרחב, בביאור בארוכה, שהוסבר בו21וכפי �

יכולי� כיצד � ומתנק�") אויב להשבית גו' עוז יסדת ויונקי� עוללי� ("מפי האמור הפסוק את מסביר הוא
עוז": "יסדת ידי על זה הרי � וליהדות ליהודי� המפריעי� הדברי� כל של המוחלט ביטול� לפעול ישראל ילדי

ו עוזו ה"עוז", שזהו יהודי, בנשק חמושי� נגד� במלחמה יציאת� ידי "תורת�"על תורה, � יהודי של חוזקו
רצונ�". ו"חוקי

Á"עוז יסדת ויונקי� עוללי� ב"מפי אור", ותורה מצוה ב"נר כמוכ� ישראל ילדי של התעסקות� ידי על .

ומתנק�". אויב "להשבית לגמרי, אותו שמבטלי� באופ� היצר נגד המלחמה נצחו� עוז, וביתר שאת ביתר בא, �
היצר, במלחמת במיוחד הקשורי� חנוכה, בימי זאת עושי� כשאת� במיוחד

חנוכה) של ראשו� (ביו� הקודמת בהתכנסות שדובר כפי בזה, עסקת� שבודאי ללימוד22ובפרט שבנוס� ,

של האורה ומצד לזכות הוספה בכ�, הוספת� � השנה ימות בכל הצדקה, מצות ובפרט מצוות, ולקיו� תורה
חנוכה. ימי
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ש�.17) רמב"� ע"פ � ו פט"ו, במדב"ר ה. בהעלות� תנחומא
ה.18) ט, (באבער) תהלי� מדרש יג. פ"ד, קה"ר יג. ד, קהלת

סע"ב. קעט, זח"א
ג.19) ח, תהלי�

רמז20) בשלח יל"ש ה. פל"א, ויק"ר (ראה תורה" אלא עוז ד"אי�
ועוד). עה"פ. תהלי� מדרש (ג). ג פ"ב, שהש"ר רמד.

ואיל�).21) קיא ע' תרפ"ז (סה"מ פ"ב תרפ"ז היהודי� וקבל ד"ה
ס"ז.22) 2 הערה דלעיל בהשיחה
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שבמנורה, הנרות כל כשמדליקי� חנוכה", "זאת חנוכה, של והאחרו� השמיני היו� כשבא מכ�, ולאחר
אתו. להלח� יותר הצור� מ� שאי� כ� לחלוטי�, היצר את מבטלי� � היצר על החזיתית" ה"התקפה את ועורכי�

ותורה מצוה ב"נר ולפעול לעסוק בערב), מחר (המסתיי� חנוכה" "זאת יו� את תנצלו שבודאי ובמיוחד,
ל"התקפה מתאי� עתה, עד עשית� מאשר יותר מרובה במדה רצונ�", "חוקי וקיו� "תורת�" בלימוד אור",

לחלוטי�, אותו כשמבטלי� היצר, על והכללית" החזיתית

כל מדליקי� בו היו� חנוכה", "זאת � גופא ובחנוכה חנוכה, של שעות וארבע עשרי� עוד שישנ� בידענו
ויותר יותר להתקשר כדי הכחות כל בהפעלת כעת להתבטא צריכה היצר על החזיתית" שה"התקפה הרי � הנרות

בהקב"ה. � כ� ידי ועל אור", ותורה מצוה ב"נר

Ëעוז יסדת ויונקי� עוללי� "מפי נאמר עליה� הש�", מ"צבאות החל ובמיוחד ישראל, בני שכל ידי ועל .
המלחמה שזוהי ובידיעה ברעיו� חדורי� חנוכה של השמיני היו� את מסיימי� � ומתנק�" אויב להשבית גו'
יותר יצטרכו לא זו מלחמה לאחר היצר, על הסופי הנצחו� את המביאה המלחמה זוהי היצר, ע� האחרונה
על האחרונה ההתקפה והכללית", החזיתית ה"התקפה לעריכת חנוכה" "זאת יו� את מנצלי� ובמילא למלחמה,

� היצר
בגאולה והיצר הגוי'שקייט מגלות נגאלי� היצר, על הנצחי, הנצחו� והסופי, המלא הנצחו� את מביא זה הרי

נצחיי�, וגאולה נצחו� גלות, אחרי' שאי�

ה במובנה מהגלות ג� נגאלי� � כ� ידי גלותועל אחרי' שאי� עולמית בגאולה ,23פשוט,

ויקיימו במנוחה תורה וילמדו גלות, של עני� שו� יותר קיי� לא חורי�, בני ישראל בני יהיו ואיל� שמכא�
לבב, ובטוב בשמחה מצוות

במיוחד, חנוכה" וב"זאת בכלל כדבעי עבודת� עושי� ישראל, מילדי החל ישראל, שבני ידי על � זאת וכל

ידי על והשלימה האמיתית הגאולה � העיקרי לנס עד לאבותינו", נסי� "שעשה כמו נסי�, עושה והקב"ה
צדקנו, משיח

ממש. בימינו במהרה

***

Èלפני מנחה, בתפלת כעת שאמרנו כפי חודש, ראש (ימי) אחרי מיד חנוכה" "זאת חל זו, שנה בקביעות .

הזה". החודש ראש ביו� . . ויבוא "יעלה � הנרות שמונת הדלקת
במיוחד: חנוכה" וב"זאת בכלל, בחנוכה הקשורי� בדברי� מיוחדת הוראה ישנה בכ�, שג�

נגד החזיתית" ה"התקפה עריכת לפני כלומר, חנוכה, של האחרו� היו� של הנרות שמונת שהדליקו לפני
מזכירי� � חנוכה") מ"זאת ההוראה � בארוכה (כנ"ל היצר על והסופי המלא הנצחו� את שתביא התקפה היצר,
ו"זכרו� זכרונינו" . . ויבוא "יעלה כ� ומשו� חודש, ראש הוא שהיו� להקב"ה, שמתפללי� (מנחה) בתפלה

� ישראל" בית עמ� כל ו"זכרו� קדש�", עיר ירושלי� וזכרו� עבד� דוד ב� משיח

החזיתית" ה"התקפה את תוק� ביתר לערו� מכ� לאחר יכולי� � וכו' ויבוא" "יעלה של ההקדמה ידי על
השלימות. בתכלית לגמרי, אותו המבטלת היצר, נגד

‡È:�הדברי הסברת .

היא: ויבוא..", "יעלה ומאמירת חודש ראש של מענינו אחד לכל ההוראה

ומתחילה נולדת הלבנה הלבנה, מולד נהי' כלל, הלבנה את ראו שלא שלאחרי הוא, חודש ראש של ענינו
מהשמש אורה את מקבלת שהיא ידי על מחדש, אור"24להאיר "יוצר מהקב"ה, אורה את המקבלת ולאחר25, ,

ליו�. מיו� ויותר יותר הלבנה מאירה חודש) מראש (החל מכ�
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ב.23) קטז, פסחי� � ונאמר ה"ג תוד"ה ראה
אורה24) ומקבלת כלו�", מגרמה נהורא לה לית "סיהרא כי

ספר וראה ועוד. א. רטו, ח"ב ב. רמט, ב. לג, (זח"א מהשמש

וש"נ). סק"א. ס"ב הלבנה אור ער� הערכי�ֿחב"ד
ק"ש.25) ברכות ז. מה, ישעי'

a"nyz'd ,"dkepg z`f"l xe` zah g"xca ,'` mei

היא: מישראל, אחד לכל מכ� ההוראה

ללבנה" מוני� מהל�26"ישראל לפי חנוכה, ימי כולל שלה�, טובי� הימי� את וקובעי� מקשרי� ישראל בני ,
חודש). (בראש להאיר הלבנה החלה מאז הלבנה, שבחודש הימי� מספר לפי הלבנה,

מקבלת שהיא באור מחדש להאיר ומתחילה נולדת שהלבנה הוא, חודש ראש של שענינו כש� � ולכ�
� ויותר יותר מאירה הלבנה מכ� ולאחר האור", "יוצר מהקב"ה, אורה את המקבלת מהשמש,

יותר חייו מימי יו� בכל ומאיר וגדל הול� הוא הולדתו מיו� שהחל מישראל, אחד בכל להיות צרי� ג� כ�
המאורות" מ"יוצר מהקב"ה, מקבל שהוא באור שלו, אד�" נשמת ה' ב"נר מאיר לומד27ויותר, שהוא ידי על ,

ויותר. יותר ומאיר שהול� באופ� � זאת וכל שלו, מצוה" "נר ומקיי� שלו אור" "תורה

·È� הזה" החודש ראש ביו� . . ויבוא "יעלה מנחה בתפלת שאמרנו ממה ההוראה וזוהי למדי� אנו זאת .
להאיר ומתחילה נולדת הלבנה בו היו� חודש, ראש של היו� הוא כעת � הזה" החודש ראש "יו� זהו הרי
חייו מימי יו� ובכל מחדש, להאיר מאתנו אחד כל שעל � בכולנו ישראל, בב� ג� כ� להיות צרי� ולכ� מחדש,

שלו, היו�ֿיו� חיי את יותר מאיר הוא כ� ידי שעל ויותר, יותר להאיר

מאיר הוא ישראל", בית עמ� כל "וזכרו� � ויבוא" ב"יעלה הלאה שאומרי� כמו ישראל, בני בכל ג� מאיר
." . . ויבוא "יעלה יהי' שבכול� ישראל, ע� כל ואת ישראל מבני אחד כל את מזכיר הוא ישראל, בני בכל

שיגיע ויגיע..", ויבוא ש"יעלה מהקב"ה מבקש הוא � עבד�" דוד ב� משיח "זכרו� מזכיר ג� אל28הוא
"נאו", עבד�", דוד ב� "משיח של הזכרו� הקב"ה

ילד אותו יהודי, אותו ע� יחד ישראל", בית עמ� כל "זכרו� ע� יחד קדש�", עיר ירושלי� "זכרו� ע� יחד
ויבוא". "יעלה עתה זה שאמר יהודי,

הולכת היא מכ� ולאחר מחדש, להאיר והחלה הלבנה נולדה הזה" החודש ראש ש"ביו� שכש� יודע הוא
� העול� כל את ויותר יותר ומאירה וגדלה

בצורה מחדש, נאו" "משיח של ובאופ� חודש, ראש ביו� נזכר עבד�" דוד ב� ש"משיח הדבר ברור ג� כ�
לגמרי, חדש דבר זה כאילו כזו ובאורה ובחיות בחוזק מחודשת,

של והנצחית האמיתית האורה ע� המלאה הגאולה באה ידו ועל "נאו", בא שהוא הדבר ודאי ובמילא
לגמרי. בטל שהוא היצר, נגד והסופי המלא הנצחו� את ומביאה הפועלת והשלימה, האמיתית הגאולה

‚Èחל חנוכה" ש"זאת ממה שישנה המיוחדת ההוראה ואת המיוחד הקשר את נבי� להאמור, בהתא� .

חודש: ראש לאחרי מיד זו) שנה (בקביעות
ב"נר ויותר יותר ולהאיר לגדול יהודי כל שעל ויבוא..", ו"יעלה חודש מראש האמורי� והלימוד ההוראה
חייו; ימי ומכל כולה מהשנה יו� לכל והוראה לימוד ה� אור", ותורה מצוה "נר ידי על שלו אד�" נשמת ה'

המלמד דבר ויותר, יותר שיאירו החנוכה נרות כשמדליקי� חנוכה, בימי הדברי� מודגשי� אבל, במיוחד,
את לנצח כדי וגדלה, הולכת במדה אור" ותורה מצוה ב"נר ולהאיר עצמו את ל"הדליק" שעליו ישראל ב� את

ס"ב), (כנ"ל רצונ�" מחוקי ו"להעביר� תורת�" "להשכיח� שברצונו היצר

ה"התקפה את לערו� כדי � שישנ� הנרות כל להדליק צריכי� חנוכה", "זאת חנוכה, של האחרו� שביו� עד
בגאולה ממש בקרוב כ� יהי' שאכ� כפי לגמרי, מתבטל שהוא טוטאלי, נצחו� ולנצחו היצר על החזיתית"

עבד�. דוד ב� משיח ידי על העתידה

וזוכר יודע שיהודי � ויבוא.." ו"יעלה חודש ראש של ולהוראה ללימוד ולהכנה, להקדמה צריכי� כ� שלש�
ג� כ� העול�, בכל ויותר יותר ומאירה והולכת חודש בראש מחדש להאיר ומתחילה נולדה שהלבנה שכמו

שלו, ה"נרות" בכל להאיר � עד ויותר, יותר ולהאיר לגדול עליו
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א.26) כט, סוכה
ק"ש.27) ברכות

"יעלה28) (בפירוש ופירוש� הפסח תפלות סדר אבודרה� ראה
כו'"). ויגיע ויבוא



טו a"nyz'd ,"dkepg z`f"l xe` zah g"xca ,'` mei

היא: מישראל, אחד לכל מכ� ההוראה

ללבנה" מוני� מהל�26"ישראל לפי חנוכה, ימי כולל שלה�, טובי� הימי� את וקובעי� מקשרי� ישראל בני ,
חודש). (בראש להאיר הלבנה החלה מאז הלבנה, שבחודש הימי� מספר לפי הלבנה,

מקבלת שהיא באור מחדש להאיר ומתחילה נולדת שהלבנה הוא, חודש ראש של שענינו כש� � ולכ�
� ויותר יותר מאירה הלבנה מכ� ולאחר האור", "יוצר מהקב"ה, אורה את המקבלת מהשמש,

יותר חייו מימי יו� בכל ומאיר וגדל הול� הוא הולדתו מיו� שהחל מישראל, אחד בכל להיות צרי� ג� כ�
המאורות" מ"יוצר מהקב"ה, מקבל שהוא באור שלו, אד�" נשמת ה' ב"נר מאיר לומד27ויותר, שהוא ידי על ,

ויותר. יותר ומאיר שהול� באופ� � זאת וכל שלו, מצוה" "נר ומקיי� שלו אור" "תורה

·È� הזה" החודש ראש ביו� . . ויבוא "יעלה מנחה בתפלת שאמרנו ממה ההוראה וזוהי למדי� אנו זאת .
להאיר ומתחילה נולדת הלבנה בו היו� חודש, ראש של היו� הוא כעת � הזה" החודש ראש "יו� זהו הרי
חייו מימי יו� ובכל מחדש, להאיר מאתנו אחד כל שעל � בכולנו ישראל, בב� ג� כ� להיות צרי� ולכ� מחדש,

שלו, היו�ֿיו� חיי את יותר מאיר הוא כ� ידי שעל ויותר, יותר להאיר

מאיר הוא ישראל", בית עמ� כל "וזכרו� � ויבוא" ב"יעלה הלאה שאומרי� כמו ישראל, בני בכל ג� מאיר
." . . ויבוא "יעלה יהי' שבכול� ישראל, ע� כל ואת ישראל מבני אחד כל את מזכיר הוא ישראל, בני בכל

שיגיע ויגיע..", ויבוא ש"יעלה מהקב"ה מבקש הוא � עבד�" דוד ב� משיח "זכרו� מזכיר ג� אל28הוא
"נאו", עבד�", דוד ב� "משיח של הזכרו� הקב"ה

ילד אותו יהודי, אותו ע� יחד ישראל", בית עמ� כל "זכרו� ע� יחד קדש�", עיר ירושלי� "זכרו� ע� יחד
ויבוא". "יעלה עתה זה שאמר יהודי,

הולכת היא מכ� ולאחר מחדש, להאיר והחלה הלבנה נולדה הזה" החודש ראש ש"ביו� שכש� יודע הוא
� העול� כל את ויותר יותר ומאירה וגדלה

בצורה מחדש, נאו" "משיח של ובאופ� חודש, ראש ביו� נזכר עבד�" דוד ב� ש"משיח הדבר ברור ג� כ�
לגמרי, חדש דבר זה כאילו כזו ובאורה ובחיות בחוזק מחודשת,

של והנצחית האמיתית האורה ע� המלאה הגאולה באה ידו ועל "נאו", בא שהוא הדבר ודאי ובמילא
לגמרי. בטל שהוא היצר, נגד והסופי המלא הנצחו� את ומביאה הפועלת והשלימה, האמיתית הגאולה

‚Èחל חנוכה" ש"זאת ממה שישנה המיוחדת ההוראה ואת המיוחד הקשר את נבי� להאמור, בהתא� .

חודש: ראש לאחרי מיד זו) שנה (בקביעות
ב"נר ויותר יותר ולהאיר לגדול יהודי כל שעל ויבוא..", ו"יעלה חודש מראש האמורי� והלימוד ההוראה
חייו; ימי ומכל כולה מהשנה יו� לכל והוראה לימוד ה� אור", ותורה מצוה "נר ידי על שלו אד�" נשמת ה'

המלמד דבר ויותר, יותר שיאירו החנוכה נרות כשמדליקי� חנוכה, בימי הדברי� מודגשי� אבל, במיוחד,
את לנצח כדי וגדלה, הולכת במדה אור" ותורה מצוה ב"נר ולהאיר עצמו את ל"הדליק" שעליו ישראל ב� את

ס"ב), (כנ"ל רצונ�" מחוקי ו"להעביר� תורת�" "להשכיח� שברצונו היצר

ה"התקפה את לערו� כדי � שישנ� הנרות כל להדליק צריכי� חנוכה", "זאת חנוכה, של האחרו� שביו� עד
בגאולה ממש בקרוב כ� יהי' שאכ� כפי לגמרי, מתבטל שהוא טוטאלי, נצחו� ולנצחו היצר על החזיתית"

עבד�. דוד ב� משיח ידי על העתידה

וזוכר יודע שיהודי � ויבוא.." ו"יעלה חודש ראש של ולהוראה ללימוד ולהכנה, להקדמה צריכי� כ� שלש�
ג� כ� העול�, בכל ויותר יותר ומאירה והולכת חודש בראש מחדש להאיר ומתחילה נולדה שהלבנה שכמו

שלו, ה"נרות" בכל להאיר � עד ויותר, יותר ולהאיר לגדול עליו
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א.26) כט, סוכה
ק"ש.27) ברכות

"יעלה28) (בפירוש ופירוש� הפסח תפלות סדר אבודרה� ראה
כו'"). ויגיע ויבוא



a"nyz'dטז ,"dkepg z`f"l xe` zah g"xca ,'` mei

מה� אחת שכל ישראל, נשמות כל ישראל, בני שכל ישראל", בית עמ� כל "זכרו� ו)מזכיר (מבקש והוא
מצוות, שלו, אור" ותורה מצוה "נר כל את מדליק מה� אחד וכל ויאירו, יודלקו אד�", נשמת ה' "נר היא

ס"ה). (כנ"ל הנרות" שבעת יאירו המנורה פני מול ו"אל לקיימ�, שביכלתו

הגאולה באה צדקנו משיח ידי שעל קדש�", עיר ירושלי� ו"זכרו� עבד�" דוד ב� משיח "זכרו� ג� ומזכיר
בשלימות הש� יראת ירושלי�, של � היצר.29(ג� על נצחי ונצחו� (

"נאו" מיד, והולכי� ברחמי�", לציו� בשוב� עינינו "ותחזינה אומרי� ויבוא" "יעלה אמירת ציו�.אחרי לגאולת ,

הפירושי� כל ע� שבמנורה, הנרות (שמונת) כל השלימות, ובתכלית להדליק, ניגשי� כו' ויבוא יעלה ואחרי
אותו, ומנצחי� היצר נגד החזיתית" ה"התקפה את עורכי� כ� ידי ועל לעיל), (כנזכר שבזה

היצר. ע� במלחמה מלא נצחו� שהוא � הקב"ה של נסי בנצחו�

והשלימה. האמיתית הגאולה המלאה, הגאולה � כ� ידי ועל

„Èמישראל אחד כל את ישראל", בית עמ� "כל אתו ולוקח "נאו", בא עבד�" דוד ב� "משיח ובפשטות: .
הע�, שלימות � ישראל כל ואת

בני�" על אבות לב "והשיב נהי' מעל30שכ�, החל הסביבה, כל על פועלי� � הש� צבאות את� שילדי�, ,

הש�", ב"צבאות ויוכללו אור", ותורה מצוה ב"נר מוחדרי� כול� שיהיו הוריכ�,

בו, אות רכישת ידי על תורה, בספר ("תורת�"), הקב"ה של בתורתו כול� שיירשמו � וכ�

קדש�" עיר ל"ירושלי� ה'31והולכי� עיני תמיד גו' אשר "אר� האר�, שלימות הקודש, לאר� � זה ולפני ,
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה הללו").32אלקי� "הנרות (כמו לעול�" בטלי� "אינ� שהרי � "תמיד" ,

(אחרי שהראו כפי בשלימות, אור", ותורה מצוה "נר כל את שהדליקו ידי על התורה, שלימות ולוקחי�
שבמנורה, הנרות כל בהדלקת ויבוא") "יעלה אמירת

"יגעתי" של ובאופ� ותפעלו תעשו יחד וכולכ� מכ� אחד שכל מראה וזה

שביכלתה המצוות כל את "תדליק" מהנשמות אחת וכל אד�", נשמת ה' "נר ישראל, נשמות כל ב"הדלקת" �
אור". ותורה מצוה "נר של שלימות התורה, שלימות אחד לכל יש שבכ� � לקיי�

כמותה" להתחדש עתידי� מ"ה� החל הגדול האור את מביא ראש33זה בכל מתחדשת שהלבנה כש� �

לעול�". בטלי� ש"אינ� באופ� התחדשות ישראל, בני כל ושל יהודי כל של מזלו מתחדש כ� חודש,

"נאו". ברחמי�" לציו� בשוב� עינינו "ותחזינה ונהי'

ב� ו"משיח ישראל" בית עמ� "כל ישראל, וכלל מישראל אחד כל וע� ומצוות, תורה ע� בשמחה הולכי�
והשלימ האמיתית בגאולה בראש, � עבד�" ממש.דוד בימינו במהרה "נאו", הקודש, באר� ה,

***

ÂËעבודה תורה � עומד העול� שעליה� הדברי� שלשת שיהיו שלנו, ההתכנסויות בשעת אנו נוהגי� .
חסדי� הנוכחית.34וגמילות בהתכנסות ג� כ� �

חז"ל ומאמרי פסוקי בי"ב שבעלֿפה, ותורה שבכתב תורה למדו וג� תפלה), (עבודה, מנחה תפלת התפללו
לצדקה � אחת מטבעות: שתי אחד לכל שיחיו) והמדריכות המדריכי� ידי (על יתנו הכינוס של ובסופו (תורה),

בכינוסי�). רבות פעמי� (כנזכר יהודי לב של ברצונו העולה ככל בה לעשות � והשני' חסדי�), (גמילות
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דברי�29) לקו"ת י). פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית � הר תוד"ה ראה
ש ב. ס, ר"ה ד. ובכ"מ.כט, ג. ו, ה"ש

כד.30) ג, מלאכי
(ג).31) ור"ח שבת פ' (פס"ר א"י בכל שתתפשט ממחז"ל להעיר

תקג). רמז ישעי' יל"ש
יב.32) יא, עקב
א.33) מב, מסנהדרי� לבנה. קידוש סדר
מ"ב.34) פ"א אבות

a"nyz'd ,"dkepg z`f"l xe` zah g"xca ,'` mei

שעוד ידי על בשמחה, צדקנו משיח פני את לקבל הולכי� שהרי שמח, ניגו� בשירת � ההתכנסות את ויסיימו
בשמחה" ה' את "עבדו הקב"ה, את עבדו משיח ביאת לבב.35לפני ובטוב בשמחה מצוותי', וקיימו תורה למדו ,

ÊË:צדקנו משיח לביאת הסמו� הזמ� הנוכחי, לזמ� במיוחד הנוגע עני� עוד מיתוס� בזה .

דניאל השר36בספר מיכאל מלא� יעמוד � משיח לביאת הסמו� בזמ� � ההיא "ובעת ההבטחה: מובאת
מיכאל מלא� שהוא שבמלאכי�, (הגדול ישראל37הגדול בבני במיוחד קשור זה (מלא� עמ� בני על העומד (38(

גו' גדול גוי מי כי הזה. הגדול הגוי ע�39� על במיוחד מג� והוא הגדול"))", "השר הוא שלכ� לומר ויש ,
במיוחד יהודי כל ועל ,38ישראל

"בעת יהי' אז, שיהי' העניני� מצב על הבט שמבלי והעני�), הפסוק את מסיי� הוא (ובכ� בפסוק וממשי�
מי שמלא� מה על (נוס� יינצל ב"ספר" שנרש� יהודי כל � בספר" כתוב הנמצא כל עמ� ימלט מג�ההיא כאל

הראשוני� כפירוש של40עליו), ספרו על כתובי� ה� שכול� ישראל, כל כלומר, � בספר כתוב הנמצא "כל :
שהוא41בורא" הקב"ה, של בספרו התורה42, לפניו"43ספר גו' יו� יו� "שעשועי� היא ותורה של44, ספרו ,

הקב"ה.

ב"ספרו בספר", "כתוב שהוא מה את ס"ב)) (כנ"ל "חנוכה" של ענינו (ע"ד ומחדש מחי' יהודי שכל ובפרט
לילדי התורה בספרי � לאחרונה הנכתבי� התורה מספרי באחד אות רכישתו ידי על � תורה בספר בורא", של

למבוגרי�. התורה ובספרי ובתֿמצוה, ברֿמצוה שלפני ישראל

חנוכה". "זאת יו� במש� פני� כל על בזריזות, זאת יעשו � זאת עשו לא עדיי� שהיא סיבה שמאיזו ואלה

בספר אות רכישת ידי על מחדש, בספר" כתוב "נמצא לא שעדיי� ממבוגר, או מילד שיודע מכ� אחד וכל
בו, להירש� עליו לפעול ישתדל � תורה

יהודי שכל בספר", כתוב הנמצא כל עמ� ש"ימלט בדניאל, בתורה, המודגש האמור הרמז על לו ולהזכיר
"כתוב שהוא ידי על יותר) גדול בבטחו� בא זה מכ� ולאחר מיכאל, מלא� ידי על מההצלה (החל ומוג� ניצול

תורה בספר ,45בספר",

"נות� ע� הקשר את יותר עוד מחדש הוא � תורה ידי ועל תורה, ע� שלו הקשר את יותר עוד מחדש הוא
חד כולא וקוב"ה אורייתא ישראל ונהי' � הבורא ע� .46התורה",

והשלימה. האמיתית לגאולה בהכנה בשלימות, שלמי�, ועומדי� מוגני� נהיי� כ� ידי ועל

הרמב"� פסק לפי חנוכה, בימי ובפרט לעיל, כנזכר שמחה, מתו� זאת שמחה".47ועושי� "ימי ה� חנוכה שימי

ÊÈ(הכינוס את כנ"ל קישרו (בה� חסדי� וגמילות (תפלה) עבודה תורה, העניני�, שלשת את עושי� ג� וכ� .
בשמחה: �

בשמחה הצדקה, מצות ובפרט מצוות מקיימי� להילמד; צריכה שתורה כפי שמחה, מתו� תורה לומדי�
שצר כפי לבב, אות�;ובטוב לקיי� יכי�
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(לג,35) פכ"ה תניא בסופ�. לולב הל' רמב"� וראה ב. ק, תהלי�
רע"א).
א.36) יב,
מיכאל37) זה . . דמלכיא מלכיהו� ה: (ג), פ"ו שהש"ר ראה

שנא' ממה יותר במיכאל שנא' מה גדול סע"ב: ד, ובברכות וגבריאל.
בראשית אוה"ת וראה בשתי�. גבריאל באחת מיכאל . . בגבריאל
וצ"ע מגבריאל, גבוה דמיכאל מבואר ש�) (ברכות מכא� א: תקער,
יהודה מחנה דגל בחי' הוא דגבריאל פ"ב במדבר פ' במד"ר ממ"ש

דרו�. יהודה מחנה דגל ומיכאל מזרח
שנא'38) מיכאל זה שלכ� סניגור י: פמ"ה, רבתי פסיקתא ראה

ה. פי"ח, שמו"ר וראה עה"פ. מצו"ד מיכאל. יעמוד ההיא בעת
וֿז.39) ד, דברי�
נדפס40) ש�. לדניאל רי"ד) תוס' (בעל מטראני ישעי' רבינו פי'

תשל"ח). (ירושלי�, מטראני ישעי' לרבינו נ"� פי' בס'
הצדיקי�41) אלו בספר כתוב הנמצא שכל ש�) (דניאל הרס"ג בפי'

הראב"ע פי' ועד"ז לפניו. זכרו� בספר ויכתב טז) ג, (מלאכי ככתוב
ובכ"מ). ב. מז, זח"א טז. פי"ג, (במדב"ר לתורה פני� וע' � ומצו"ד.
אמוראי". וככולהו תנאי "ככולהו בפועל עשי' סע"ב): (טו, מגילה וראה

דיוק42) מוב� ובזה � (בהבריאה הקב"ה של ופנקסאות דפתראות
רפ"א. ב"ר � בורא) של ספרו הרימ"ט: לשו�

שכתבתי43) בשביל הקב"ה אמר תתנד: רמז עקב מיל"ש להעיר
היא חיי� ע� יח) ג, (משלי שנא' חיי� כולה (הלוחות?), אותה
לבא לעתיד וא� חיי�, את� אותה משמרי� את� וא� בה, למחזיקי�
ובעת שנא' גיהנ� של מדינה מתמלטי� ואת� בספר אתכ� כותב אני
ההיא ובעת וגו' עמ� בני על העומד הגדול השר מיכאל יעמוד ההיא

בספר. כתוב הנמצא כל עמ� ימלט
ל.44) ח, משלי
תש"ו.45) שמח"ת עני� להבי� סד"ה ראה
א.46) עג, זח"ג ראה
ואיל�.47) 142 ע' ח"י לקו"ש בארוכה וראה ה"ג. פ"ג חנוכה הל'



יז a"nyz'd ,"dkepg z`f"l xe` zah g"xca ,'` mei

שעוד ידי על בשמחה, צדקנו משיח פני את לקבל הולכי� שהרי שמח, ניגו� בשירת � ההתכנסות את ויסיימו
בשמחה" ה' את "עבדו הקב"ה, את עבדו משיח ביאת לבב.35לפני ובטוב בשמחה מצוותי', וקיימו תורה למדו ,

ÊË:צדקנו משיח לביאת הסמו� הזמ� הנוכחי, לזמ� במיוחד הנוגע עני� עוד מיתוס� בזה .

דניאל השר36בספר מיכאל מלא� יעמוד � משיח לביאת הסמו� בזמ� � ההיא "ובעת ההבטחה: מובאת
מיכאל מלא� שהוא שבמלאכי�, (הגדול ישראל37הגדול בבני במיוחד קשור זה (מלא� עמ� בני על העומד (38(

גו' גדול גוי מי כי הזה. הגדול הגוי ע�39� על במיוחד מג� והוא הגדול"))", "השר הוא שלכ� לומר ויש ,
במיוחד יהודי כל ועל ,38ישראל

"בעת יהי' אז, שיהי' העניני� מצב על הבט שמבלי והעני�), הפסוק את מסיי� הוא (ובכ� בפסוק וממשי�
מי שמלא� מה על (נוס� יינצל ב"ספר" שנרש� יהודי כל � בספר" כתוב הנמצא כל עמ� ימלט מג�ההיא כאל

הראשוני� כפירוש של40עליו), ספרו על כתובי� ה� שכול� ישראל, כל כלומר, � בספר כתוב הנמצא "כל :
שהוא41בורא" הקב"ה, של בספרו התורה42, לפניו"43ספר גו' יו� יו� "שעשועי� היא ותורה של44, ספרו ,

הקב"ה.

ב"ספרו בספר", "כתוב שהוא מה את ס"ב)) (כנ"ל "חנוכה" של ענינו (ע"ד ומחדש מחי' יהודי שכל ובפרט
לילדי התורה בספרי � לאחרונה הנכתבי� התורה מספרי באחד אות רכישתו ידי על � תורה בספר בורא", של

למבוגרי�. התורה ובספרי ובתֿמצוה, ברֿמצוה שלפני ישראל

חנוכה". "זאת יו� במש� פני� כל על בזריזות, זאת יעשו � זאת עשו לא עדיי� שהיא סיבה שמאיזו ואלה

בספר אות רכישת ידי על מחדש, בספר" כתוב "נמצא לא שעדיי� ממבוגר, או מילד שיודע מכ� אחד וכל
בו, להירש� עליו לפעול ישתדל � תורה

יהודי שכל בספר", כתוב הנמצא כל עמ� ש"ימלט בדניאל, בתורה, המודגש האמור הרמז על לו ולהזכיר
"כתוב שהוא ידי על יותר) גדול בבטחו� בא זה מכ� ולאחר מיכאל, מלא� ידי על מההצלה (החל ומוג� ניצול

תורה בספר ,45בספר",

"נות� ע� הקשר את יותר עוד מחדש הוא � תורה ידי ועל תורה, ע� שלו הקשר את יותר עוד מחדש הוא
חד כולא וקוב"ה אורייתא ישראל ונהי' � הבורא ע� .46התורה",

והשלימה. האמיתית לגאולה בהכנה בשלימות, שלמי�, ועומדי� מוגני� נהיי� כ� ידי ועל

הרמב"� פסק לפי חנוכה, בימי ובפרט לעיל, כנזכר שמחה, מתו� זאת שמחה".47ועושי� "ימי ה� חנוכה שימי

ÊÈ(הכינוס את כנ"ל קישרו (בה� חסדי� וגמילות (תפלה) עבודה תורה, העניני�, שלשת את עושי� ג� וכ� .
בשמחה: �

בשמחה הצדקה, מצות ובפרט מצוות מקיימי� להילמד; צריכה שתורה כפי שמחה, מתו� תורה לומדי�
שצר כפי לבב, אות�;ובטוב לקיי� יכי�
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(לג,35) פכ"ה תניא בסופ�. לולב הל' רמב"� וראה ב. ק, תהלי�
רע"א).
א.36) יב,
מיכאל37) זה . . דמלכיא מלכיהו� ה: (ג), פ"ו שהש"ר ראה

שנא' ממה יותר במיכאל שנא' מה גדול סע"ב: ד, ובברכות וגבריאל.
בראשית אוה"ת וראה בשתי�. גבריאל באחת מיכאל . . בגבריאל
וצ"ע מגבריאל, גבוה דמיכאל מבואר ש�) (ברכות מכא� א: תקער,
יהודה מחנה דגל בחי' הוא דגבריאל פ"ב במדבר פ' במד"ר ממ"ש

דרו�. יהודה מחנה דגל ומיכאל מזרח
שנא'38) מיכאל זה שלכ� סניגור י: פמ"ה, רבתי פסיקתא ראה

ה. פי"ח, שמו"ר וראה עה"פ. מצו"ד מיכאל. יעמוד ההיא בעת
וֿז.39) ד, דברי�
נדפס40) ש�. לדניאל רי"ד) תוס' (בעל מטראני ישעי' רבינו פי'

תשל"ח). (ירושלי�, מטראני ישעי' לרבינו נ"� פי' בס'
הצדיקי�41) אלו בספר כתוב הנמצא שכל ש�) (דניאל הרס"ג בפי'

הראב"ע פי' ועד"ז לפניו. זכרו� בספר ויכתב טז) ג, (מלאכי ככתוב
ובכ"מ). ב. מז, זח"א טז. פי"ג, (במדב"ר לתורה פני� וע' � ומצו"ד.
אמוראי". וככולהו תנאי "ככולהו בפועל עשי' סע"ב): (טו, מגילה וראה

דיוק42) מוב� ובזה � (בהבריאה הקב"ה של ופנקסאות דפתראות
רפ"א. ב"ר � בורא) של ספרו הרימ"ט: לשו�

שכתבתי43) בשביל הקב"ה אמר תתנד: רמז עקב מיל"ש להעיר
היא חיי� ע� יח) ג, (משלי שנא' חיי� כולה (הלוחות?), אותה
לבא לעתיד וא� חיי�, את� אותה משמרי� את� וא� בה, למחזיקי�
ובעת שנא' גיהנ� של מדינה מתמלטי� ואת� בספר אתכ� כותב אני
ההיא ובעת וגו' עמ� בני על העומד הגדול השר מיכאל יעמוד ההיא

בספר. כתוב הנמצא כל עמ� ימלט
ל.44) ח, משלי
תש"ו.45) שמח"ת עני� להבי� סד"ה ראה
א.46) עג, זח"ג ראה
ואיל�.47) 142 ע' ח"י לקו"ש בארוכה וראה ה"ג. פ"ג חנוכה הל'



a"nyz'dיח ,"dkepg z`f"l xe` zah g"xca ,'` mei

במקומות כמוסבר והשפלות), ההכנעה באה מכ� לאחר (ורק שמחה מתו� להתחיל צריכי� התפלה עבודת וג�
בשמחה",48רבי� ה' את "עבדו � להיות צריכה תפלה, ובפרט הש�, שעבודת � בודאי יודע מכ� אחד שכל וכפי ,

עול� שמחת הנצחית, לשמחה באי� זו, משולשת שמחה ידי לעול�",49ועל בטילה ש"איננה ,

מעכשיו שמחה,50והחל של עניני� רק יהיו שמחי�, לא עניני� יותר יהיו לא ,

שמחה, של באופ� כול� שיהיו יהדות, בעניני החל

ול"כל וסבתות, סבי� הוריכ�, ולהורי להוריכ�, � יחד ומכולכ� מכ� אחד מכל ושמחה אמיתי מנחת והחל
ישראל", בית עמ�

ומתחנני� מבקשי� מצפי�, מחכי�, ישראל שבני בראותו � הגואל עבד�", דוד ב� ל"משיח ושמחה ונחת
תצמיח". מהרה עבד� דוד צמח "את מהקב"ה

את שרוצי� זו בידיעה חדור יהי' העול� שכל כ� זאת, לומר שיכולי� שפה ובכל באנגלית, ג� זאת ולומר
הרמב"� כפסק ממש, "נאו" הגאולה את יביא זה הרי "נאו", נגאלי�".51משיח ה� ש"מיד

כדלהל�: הסדר כעת יהי' להאמור, בהמש� יח.

אֿל" עמנו כי יקו� ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו הניגו� את הזמר, כלי ע� יחד שמח, בניגו� 52יתחילו
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יא.49) נא, י. לה, ישעי'
(שו"ע50) ותבשיל תבשיל מכל � הגאולה ערב בער"ש, טועמי'
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ועוד). .282 ע' חט"ו
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.‡
"...ÂÈÁ‡ ˙‡ ...ÛÒÂÈ ÏÎÏÎÈÂ"

– ואחיו יוס� אודות בתורה המסופרי� העניני� בי�

(=את מילי" הני "כל מספרת שהתורה לכ� הסיבה אשר

באורייתא מלה ל� ש"לית משו� היא הללו) הדברי� כל

נשא דבני וארחי� וקדישי� עילאי� רזי� בה אית דלאו

בהו" סודות1לאתתקפא בה שאי� בתורה מלה ל� (=אי�

– בה�) להחזיק צריכי� אד� שבני ודרכי� וקדושי� נעלי�

– בית� ובני אחיו את כלכל שיוס� כ� על ג� מסופר

הט�" לפי לח� אחיו... את יוס�... כה2"ויכלכל זה עני� .

שיהודי� עד "יוס�",gvplנקראי�mzellkaחשוב, בש�

הפסוק על שמפרשי� יוס�".3כפי כצא� "נוהג

מסויי�, בש� למישהו קוראת התורה כאשר להבי�: יש

של מהותו את מבטא זה שש� משו� זה בש�xwpd`הרי

זה האמיתית4מסויי� מהותו את מבטא זה ש� כלומר, .

לו. שאירעו מאורעות רק ולא הש�, בעל של

ישראל, בני נקראי� מדוע מוב�: אינו ,zexecleוא"כ

הרעב, בשנות במצרי� כלכל� שיוס� מפני "יוס�" בש�

למהות�. קשור ואינו לכאורה, צדדי, הוא זה אירוע כאשר

כ� לפני רבות שני� התרחש זה מאורע כאשר ובמיוחד

ביותר? קצרה תקופה ובמש�

פרנס שיוס� "ויכלכל...", של שהעני� נסביר, א� א�

למהות� זאת בכל קשור הרעב, בשנות השבטי� את

התקופות ובכל ישראל בני של מוב�:5האמיתית לא עדיי� ,

של שמהותו משמעותה, מסויי�, בש� דבר קריאת

עצמו, בש� מתבטאת מהתוכ�miraepdבעניני�le`הדבר

מביע. שהש�

כ�: לומר לכאורה, אפשר, אי "יוס�" הש� לגבי א�

עצמו שהוא לומר אי� א� ישראל, את שפרנס זה היה יוס�

קשורה זו שכלכלה נאמר א� א� ולכ�, פרנסת�. היה

ישראל לבני לקרוא מתאי� אי� עדיי� ישראל, של למהות�

רק פרנסת� כאשר יוס�, א�dribdבש� היא`oiמיוס�,

יוס�?

.·
ÌÈÈÁˆ� '‰ È¯·„

המשמעות את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� כדי

הכוונה אי� זה שבמושג התורה", "נצחיות של הפנימית

במת� הקדושֿברו�ֿהוא שנת� התורה, שמצוות לומר רק

שניתנו ציוויי� ה� "לעול�mpnfaתורה, תמיד לקיימ� כדי ,

או הפחתה שינוי, שו� בה� ושאי� עולמי�", ולעולמי

תמיד6תוספת קיימי� עצמ� אלו שציוויי� ג� אלא זהו7, .

לעול�" יקו� אלקינו ל"ודבר חיי�8ההסבר ול"ודבריו ,

לעד" הכתובי�eixacy,9וקיימי� הקדושֿברו�ֿהוא, של

ו"לעד"10בתורה "לעול�" קיימי� עצמ� ה� ,11.
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א.1) רא, זח"א

יב.2) מז, פרשתנו

ש�.3) ומצו"ד רש"י ב. פ, תהלי�

פ"א.4) שעהיוה"א וראה בשמא. דייק הוה מאיר ר' ב: פג, יומא ראה

ובהערותdkex`a(וראה ואיל� 35 ע' ח"ו לקו"ש א*. סי' וביאורי�" "תשובות

ש�).

(רש"י5) השיאה שהוא לפי שמו על שנקראת נביות"* "אחות ובדוגמת

ג� שמו על נקראת לכ� עיקרי, עני� הוא שנשואי� מכיו� כי – ג) לו, וישלח

ixg`l.�הנשואי

כי לנדו"ד. דומה אי"ז אבל

" כ"א "נביות" נקראת שאינה למה (ע�`zeg[נוס� הנשואי� כי – נביות"

רק הרי) עיקרי, דבר לנביותa`היות� עני� ואינו נביות לקמ�envrע"י (וראה

נקראי� שישראל זה קשה זה שמטע� )]sqeiבפני�,

נביות" שנקראתx`zn"אחות זו נביות.znyaאת של אחותו שהיתה –

יוס�. הש� משא"כ

חלק).6) פ' (פיה"מ עיקרי� בי"ג התשיעי יסוד רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"�

ואיל�. כו' שיתנבא הראשו� החלק ד"ה לפיה"מ בהקדמה – ובארוכה

יא,7) למכות (צפע"נ תמיד" ופועל הנמש� דבר "הוא הרגצובי ובלשו�

וראה ג). ס, תרומות להל' השמטות מצפע"נ f"cr.151א ע' ח"ח .p"yeלקו"ש

ח.8) מ, ישעי'

ק"ש).9) (ברכות התפלה נוסח

ע"י10) שדיבר – אלקינו "ודבר ש� לישעי' במצו"ד) (וכ"ה ברד"ק

הנביאי� דברי ג� בזה נכלל (ובפשטות ובתניאly`נביאיו" בתורה). נכתבו

– התורה" שהוא שבדיבורו רצונו "גילוי לעני� זה פסוק מובא א) (לב, פכ"ה

(ובפרט זה בכלל שבע"פ תורה שג� בתושבע"פielibyמשמע עיקרו – רצונו

הבאה. הערה וראה כ"ט)). סו"ס (אגה"ק

נצחי11) "הוא המצות ע"י שנעשה שהיחוד שזה ש� בתניא ממ"ש כמוב�

ש"גילוי מפני הוא ועד", exeaicayלעול� epevx.*"נצחי הוא התורה שהיא

.jli`e gtx r"q `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` 'q (*l"end.

'eb eaxg yi` 'eb egwie"l rbepa xacn my aezkd ik ,eppiprl jiiy epi` ± (dk ,cl glyie i"yx) "'ilr onvr exqny itl ± dpic ig`" iele oerny z` `xew aezkdy dn (*

z` egwiedpic.mqpxtn epi`yk ± onf ixg`l mb `ed sqei my lr mi`xwp l`xyiy dn k"`yn ,"f"cre."zeiap zeg`"a `ed

eyr"l rbepa xacn "zeiap zeg`"a mby s`egwl"c xetiqd ixd ± "'ebgwie'ta wx `ed "zlgn z`zeclezdpyp glyie 'tae ,ab` jxc"l rbepazeclezdkex`a d`x) "eyr

.(168 're .164 'r lirl

.n"k`e .k ,eh glya i"yxtn xirdle

(xeaicd ly) zeize`e zeaizdy ,`ed "crl miniiwe miig eixace mlerl mewi epiwl` xace" yexity ,ezlgza `"deidry mb d`x (*onvr.mlerl zecnere zeavp od
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חלק).6) פ' (פיה"מ עיקרי� בי"ג התשיעי יסוד רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"�

ואיל�. כו' שיתנבא הראשו� החלק ד"ה לפיה"מ בהקדמה – ובארוכה

יא,7) למכות (צפע"נ תמיד" ופועל הנמש� דבר "הוא הרגצובי ובלשו�

וראה ג). ס, תרומות להל' השמטות מצפע"נ f"cr.151א ע' ח"ח .p"yeלקו"ש

ח.8) מ, ישעי'

ק"ש).9) (ברכות התפלה נוסח

ע"י10) שדיבר – אלקינו "ודבר ש� לישעי' במצו"ד) (וכ"ה ברד"ק

הנביאי� דברי ג� בזה נכלל (ובפשטות ובתניאly`נביאיו" בתורה). נכתבו

– התורה" שהוא שבדיבורו רצונו "גילוי לעני� זה פסוק מובא א) (לב, פכ"ה

(ובפרט זה בכלל שבע"פ תורה שג� בתושבע"פielibyמשמע עיקרו – רצונו

הבאה. הערה וראה כ"ט)). סו"ס (אגה"ק

נצחי11) "הוא המצות ע"י שנעשה שהיחוד שזה ש� בתניא ממ"ש כמוב�

ש"גילוי מפני הוא ועד", exeaicayלעול� epevx.*"נצחי הוא התורה שהיא

.jli`e gtx r"q `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` 'q (*l"end.

'eb eaxg yi` 'eb egwie"l rbepa xacn my aezkd ik ,eppiprl jiiy epi` ± (dk ,cl glyie i"yx) "'ilr onvr exqny itl ± dpic ig`" iele oerny z` `xew aezkdy dn (*

z` egwiedpic.mqpxtn epi`yk ± onf ixg`l mb `ed sqei my lr mi`xwp l`xyiy dn k"`yn ,"f"cre."zeiap zeg`"a `ed

eyr"l rbepa xacn "zeiap zeg`"a mby s`egwl"c xetiqd ixd ± "'ebgwie'ta wx `ed "zlgn z`zeclezdpyp glyie 'tae ,ab` jxc"l rbepazeclezdkex`a d`x) "eyr

.(168 're .164 'r lirl

.n"k`e .k ,eh glya i"yxtn xirdle

(xeaicd ly) zeize`e zeaizdy ,`ed "crl miniiwe miig eixace mlerl mewi epiwl` xace" yexity ,ezlgza `"deidry mb d`x (*onvr.mlerl zecnere zeavp od
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שמצוות לכ� העניני� בפנימיות ההסבר הוא עצמו זה

יקו� אלקינו ש"ודבר כיו� ח"ו: לעול� ישתנו לא התורה

יחלי� "לא לכ� לעד", וקיימי� חיי� ודבריו ולא12לעול�

לעולמי�" דתו .13ימיר

.‚
ÌÈÈÁˆ� ‰¯Â˙‰ È¯ÂÙÈÒ

כ� התורה, מצוות לגבי אמורי� אלו שדברי� כש�

שנצחיות� שבתורה, הסיפורי� לגבי ג� אמורי� ה� בדיוק

ודור, דור בכל יהודי, לכל הוראות בה� שיש בכ� רק אינה

הוראות אלו בסיפורי� שיש העובדה שני: מצד ג� אלא

כפי תמיד, קיימי� עצמ� שהסיפורי� מכ�, נובעת תמידיות

ברוחניות בתוכנ� .14שה�

את יוס�... "ויכלכל – שלעיל הסיפור לגבי ג� וכ�

ללמוד יהודי כל צרי� ודור דור שבכל העני�, אחיו...":

מסויימות, הוראות זה מסיפור

העיקרית ההוראה את כמוב�, כולל, שמביא15� ,

בתניא הזק� היטיב16אדמו"ר שיוס� שכש� הזהר, מספר

לו עשו שה� מה כל למרות אחיו יהודי17ע� כל צרי� כ� ,

ישיב שלא בלבד זו שלא עוולה, לו הגורמי� כלפי לנהוג

– טובות" לחייבי� "לגמול אדרבה אלא ח"ו, כגמול� לה�

מתקיי� יוס�..." "ויכלכל של שהסיפור מכ� נובע

הרוחנית. במשמעותו תמיד

.„
˙ÂÈ�ÁÂ¯ Ì‚ ÂÈÁ‡Ï ˜È�Ú‰ ÛÒÂÈ

מהתורה: הנלמדות להוראות בקשר נוס� עני�

הרי בתורה, מסויי� מעני� הוראה או הלכה כשלומדי�

מדוייקmeyyכיו� הכל אלא ח"ו, מקרי אינו בתורה עני�

ש מכ� לכ�, די�dxezdלחלוטי�, שילמדו אוdfקבעה

אוdfמעני�efהוראה הטע� הוא בתורה זה שעני� מוכח ,

זו. הוראה או זה לדי� המקור

"לגמול שההוראה קבעה שהתורה מכ� ובעניננו:

את שכלכל מכ� (ב) מיוס�, (א) תילמד טובות" לחייבי�

הרע בשנות מוב�:אחיו ב,

"לגמול של באופ� להתנהג יהודי כל של כוחו (א)

היא זו התנהגות כלומר, מיוס�. נובע טובות" לחייבי�

של שיוס�sqei18מהותו מפני בה לנהוג יכול יהודי וכל ,

ממהותו בו .ely19משפיע

ישראל את כלכל שיוס� מכ� נבעה זו כח נתינת (ב)

הכוונה אי� אחיו..." את יוס�... ב"ויכלכל הרעב: בשנות

טובה ומדה כח לה� העניק הוא אלא הגשמי, למזו� רק

את20זו לכלכל יוכלו הדורות, בכל ובניה� ה�, שג� ,

טובות". לחייבי� "לגמול – יוס� נהג שבו באופ� ישראל

ישראל נקראי� מדוע יוב� זה "יוס�",cinzלפי בש�

הטובה המדה כי הרעב", בשני וכלכל� פרנס� ש"הוא משו�

של למהות� הקשור עני� היא טובות" לחייבי� "לגמול

למהותו קשורה זו שמדה וכיו� יג), בסעי� (כדלהל� ישראל

"ויכלכל ידי על ישראל, לכלל זאת המשפיע יוס�, של

אחיו" את יוס�.zecinzaיוס�... בש� נקראי� ה� לכ� ,

או "ישראל" בעיקר נקראי� שהיהודי� שמזה ולמרות

ענינ� את מקבלי� ה� העיקרית שבמהות� מוכח "יעקב"

ויעקב ישראל יש21של זאת בכל –xtqn�המבטאי עניני�

יוס�" כצא� "נוהג ובפסוק ישראל, בני של מהות� את

עני� בעיקר מיוס�.dfחשוב מקבלי� שה� ,

.‰
"...Â�‡ Û‡ ...ÏÎÏÎ ÛÒÂÈ ‰Ó"

יש ביאור, ביתר לעיל האמור כל את להבי� כדי
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יגדל.12) פיוט

יחלי�13) ד"לא העני� פכ"ה ש� בתניא שמקשר ממה ג"כ משמע וכ�

כו'". וקיימי� חיי� ודבריו לעול� יקו� אלקינו ל"ודבר כו'"

ש�14) בצפע"נ מזה פועלxetqdcיתרה הוא כו' שנשבע משה דויואל

מתפיסי� השבועה) דהתירו (א� עתה ג� ולכ� !dreaydaתמיד

מובא15) – אֿב רא, ח"א שבזהר זו.wxועד הוראה

ספי"ב.16)

ואיל�.17) סע"ב שמ, מק� באוה"ת נתבאר – בתחלה אות� שציער ומה

וש"נ.

כלכל,18) שמו נקרא לפיכ� פל"ט) (פרדר"א מארז"ל יומתק ועפ"ז

יוס�. ויכלכל שנאמר

טז,19) (ברכות לשלשה אלא אבות קורי� שאי� שמה וארא, ר"פ בתו"א

כל ומקור שרש שה� אד�, בכל להיות צרי� האבות "בחי' רק כי הוא ב)

אלו".נש ומדריגות בחי' כלל בו שאי� אד� ל� "יש השבטי� בחי' אבל "י",

בחי' "הוא יוס� כי – הנ"ל מפרשי� ע"פ בפני� למש"כ סתירה מזה אי� אבל

ו" למקבלי�" גילוי לידי בעצ� שביעקב ההשפעה המביא תולדותlkכח

שבחי' ומכיו� ואיל�), סע"א ל, (ביאוה"ז דוקא" יוס� ע"י לגילוי בא דיעקב

בהכרח הרי יוס�, ע"י נמשכת (21 הערה לקמ� (וראה אד� בכל שישנו יעקב

יוס�. בחי' ג� ישנו שבכ"א

מבחי' בכ"א שצ"ל מה כי לשלשה" אלא אבות קורי� "אי� שמ"מ אלא

יוס� בחי' [לא הוא אפרי�df(שעני�envrיוס� משבט שה� באלו רק ישנו

ההשפעה המביא כח שהוא לפי כ"א] יבawricומנשה*) סעי� לקמ� וראה .

הוא שהוא לפי זהו יוס�, מצד הבאה טובות" לחייבי� ד"לגמול שהמדה

בחי' (דאצי'), הנשמה עצ� לחייבי�.awriהממשי� ג� ,

רי"�20) הגומל. (ברכת טובות" לחייבי� "הגומל הקב"ה של מדתו

רפ"ט). ברכות

לאברה�21) משייכות� יותר היא ליעקב ישראל כל של ששייכות� זה

בלקו"ש המבואר ע"פ מוב� – האבות כל מבחי' צ"ל אחד שבכל א� – ויצחק

.18 הערה 33 ע' [המתורג�] ח"ד ;40 ע' [המתורג�] ח"ג

dkxady dnn xirdle (*lkl" :p"ynk `id l`xyijamiwl` jniyi xn`l l`xyi jxai (ixa sqei)dypnke mixt`k.(r"aizae k ,gn igie) "
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במדרש הנאמר את ולהסביר "נוהג22להקדי� זה, פסוק על

שהקדושֿ לכ� רק הכוונה אי� אלו שבמלי� יוס�", כצא�

אלא "יוס�", הנקראי� ישראל את נוהג ברו�ֿהוא

exaÎyecwdy`edÎj.�כיוס ישראל ע� יתנהג

לשנות השובע משנות כנס "יוס� במדרש: נאמר וכ�

העול� לחיי הזה העול� מחיי לנו כנס אנו א� הרעב,

ויכלכל שנאמר מעשיו לפי אחד כל כלכל יוס� מה הבא;

אביו את ר'23יוס� אמר מעשינו. לפי כלכלנו אנו א� ,

והוא רעה אחיו גמלוהו יוס� מה אבי�, ר' בש� מנח�

טובות". אותנו גמול רעה גמלנו� אנו א� טובה, גמל�

בזה: להבי� וצרי�

שנות לצור� השובע בשנות יוס� שאס� המזו� לגבי א)

שבע אוכל כל את ב"ויקבו� צור� שהיה מוב� הרעב,

ויצבור..." אילו24שני�... כי ,`lתבואה צובר יוס� היה

אפשרle`זו ואי לאיבוד, הולכת היתה היא משמרה, היה

המעשי� לגבי לכאורה, לומר, אי� א� בה. להשתמש היה

הולכי� שה� הזה, בעול� ישראל שעושי� הטובי�

" הבקשה נדרשת מה ולש� העול�qpkלאיבוד. מחיי לנו

הבא"? העול� לחיי הזה

ל"פרוזדור" מושווי� הבא ועול� הזה עול� ב)

ל"שנות25ול"טרקלי�" הזה העול� את להשוות נית� כיצד .

הרי הרעב", ל"שנות הבא העול� ואת :`daxcהשובע",

"דומה הזה הבא"?xecfextlהעול� העול� בפני

ר' (כדברי היתה ב"ויכלכל..." יוס� של גדולתו ג)

לאחיו טוב שגמל בכ� עצמו) במדרש אבי� ר' בש� מנח�

אחיו ש"גמלוהו הואdrxלמרות כלומר, ."`l�בה נהג

"כלכל במדרש כ� לפני נאמר אפוא כיצד מעשיה�. לפי

אחד eiyrnכל itl?(וכדומה צרכיו" "לפי (ולא "

מהקדושֿברו�ֿהוא מבקשי� כאשר mlrziyד)

בכ� שיש מוב� חידושyecigממעשינו, אי� לכאורה, א�, .

בכל לנהוג יש הדי� שורת לפי ג� מעשינו": לפי ב"כלכלנו

ב"כלכלנו המיוחדת הבקשה מהי למעשיו. בהתא� אחד

יוס�..." "מה בהשוואה צור� יש ומדוע מעשינו", ?26לפי

.Â
˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ :˙ÈÏÎ˙‰

אמצעי אינ� שהמצוות רבות, פעמי� הוסבר כבר

היא`zxgלמטרה התכלית אלא ,onvr oda�הרצו כי .

כנאמר ה', מ"עצמ�ת" הוא המצוות27למצוות "כל

לא ורצונו, יתבר� עצמותו ולגבי העצמות", אל מתייחסי�

ממנו חו� ח"ו כלשהי אחרת מטרה לכ� שיש לומר ייתכ�

עצמו.

הזק� אדמו"ר מבאר המשנה28בכ� דברי "יפה29את

חיי מכל הזה בעול� טובי� ומעשי� בתשובה אחת שעה

על השכר הוא הבא שעול� למרות – הבא" העול�

הזה, בעול� שנעשית טובי�) ומעשי� (תשובה העבודה

לכאורה, להיות, צרי� כנאמרdlrpוהשכר מהעבודה,

הבא בעול� רוח קורת של אחת שעה "יפה עצמה במשנה

הזה" העול� חיי מכל

האד� בריאת תכלית כי –dpi`�למעmc`dאלא ,

המשנה ותכלית30כדברי קוני". את לשמש נבראתי "ואני

ש"אי� כיו� א� הזה. בעול� המצוות קיו� ידי על מושגת זו

בריה" כל שכר מקפח לאד�31הקדושֿברו�ֿהוא ג� מגיע ,

יגיע ולכ� ק�", לאי� טוב "שכר התכלית את האד�שייש�

קיו� ידי על "המשי�" שהוא התענוג לגילוי הבא בעול�

הזה. בעול� המצוות

לגבי אומרי� רוחmc`dלכ� קורת של אחת שעה ש"יפה

כי הזה", העול� חיי מכל הבא לגביוielibבעול� התענוג

מוב�, א� הבא. בעול� דוקא –mc`lהתענוגielibyהוא

xkyלעומת כלל ער� לו אי� שלmvrהמצוה, התענוג

`edÎjexaÎyecwd–mvr.הזה בעול� המתקיימת המצוה

אחרות הוא32במלי� – הבא העול� – המצוה שכר :

של הרוח ונחת העונג א� הנברא, של ÎjexaÎyecwdהעונג

`ed�ערו שאי� וכיו� עצמו. המצוות קיו� הוא כביכול, ,

שבה� הבא", העול� חיי ש"כל מוב� לבורא, הנברא בי�

רוח נחת "תשובהmi`xaplיש לעומת כלל ער� לה� אי� ,

של הרוח נחת שה� הזה", בעול� טובי� .xead`ומעשי�
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עה"פ.22) ילקו"ש

מדרש23) וראה הכתוב. לסיו� ג� הכוונה ולכאורה ש�. בילקוט כ"ה

מהילקוט. שינויי� בכמה הוא שש� אלא עה"פ, (באבער) תהלי�

מעשיה� לפי אחיו את כלכל יוס� "ומה היא: המכירי בילקוט הגירסא

מפורש זו ובגירסא מעשינו". לפי אותנו כלכל אתה א� הט� לפי לח� שנאמר

את כו'".`eig"כלכל

מחֿט.24) מא, מק�

מט"ז.25) פ"ד אבות

פ"ג26) ח"ב) קונט' (סה"מ תרצ"ה עולמי� באהל� אגורה ד"ה ראה

תשל� אתה כי חסד אד' "ול� יג) סב, (תהלי� הכתוב בפירוש ש�) (ובהנסמ�

מהו א"מ: ש� [שג� כמעשהו" ועיי"שcqgdלאיש כמעשהו". לאיש ב"תשל�

ש�, שנתבאר הפירוש אבל העיקרי�]. בש� פ"א ש� ג� וראה בזה. התירו�

צור� אי� א"כ כי – מעשינו" לפי ב"כלכלנו לאמרו ובפרטywalאי� זה, על

בקשה היא תהלי� מזמורי שלzicinzשתוכ� חסדו מצד ההנהגה סדר [שהרי

כו'". יוס� "מה להקדמת צור� הי' שלא ומכ"ש זה], באופ� ג"כ היא הקב"ה

ואיל�.27) 190 ס"ע שלו� תורת בארוכה ראה

ואיל�.28) ד כח, ראה לקו"ת

מי"ז.29) ש� אבות

קידושי�.30) מס' סו�

לא31) אד� כ� חי' א� ש�: ומסיי� ל. כב, משפטי� (ורש"י) מכילתא

שכרו. מקפח שאינו כ"ש

פי"ב.32) תרל"ז וככה המש� ראה
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במדרש הנאמר את ולהסביר "נוהג22להקדי� זה, פסוק על

שהקדושֿ לכ� רק הכוונה אי� אלו שבמלי� יוס�", כצא�

אלא "יוס�", הנקראי� ישראל את נוהג ברו�ֿהוא

exaÎyecwdy`edÎj.�כיוס ישראל ע� יתנהג

לשנות השובע משנות כנס "יוס� במדרש: נאמר וכ�

העול� לחיי הזה העול� מחיי לנו כנס אנו א� הרעב,

ויכלכל שנאמר מעשיו לפי אחד כל כלכל יוס� מה הבא;

אביו את ר'23יוס� אמר מעשינו. לפי כלכלנו אנו א� ,

והוא רעה אחיו גמלוהו יוס� מה אבי�, ר' בש� מנח�

טובות". אותנו גמול רעה גמלנו� אנו א� טובה, גמל�

בזה: להבי� וצרי�

שנות לצור� השובע בשנות יוס� שאס� המזו� לגבי א)

שבע אוכל כל את ב"ויקבו� צור� שהיה מוב� הרעב,

ויצבור..." אילו24שני�... כי ,`lתבואה צובר יוס� היה

אפשרle`זו ואי לאיבוד, הולכת היתה היא משמרה, היה

המעשי� לגבי לכאורה, לומר, אי� א� בה. להשתמש היה

הולכי� שה� הזה, בעול� ישראל שעושי� הטובי�

" הבקשה נדרשת מה ולש� העול�qpkלאיבוד. מחיי לנו

הבא"? העול� לחיי הזה

ל"פרוזדור" מושווי� הבא ועול� הזה עול� ב)

ל"שנות25ול"טרקלי�" הזה העול� את להשוות נית� כיצד .

הרי הרעב", ל"שנות הבא העול� ואת :`daxcהשובע",

"דומה הזה הבא"?xecfextlהעול� העול� בפני

ר' (כדברי היתה ב"ויכלכל..." יוס� של גדולתו ג)

לאחיו טוב שגמל בכ� עצמו) במדרש אבי� ר' בש� מנח�

אחיו ש"גמלוהו הואdrxלמרות כלומר, ."`l�בה נהג

"כלכל במדרש כ� לפני נאמר אפוא כיצד מעשיה�. לפי

אחד eiyrnכל itl?(וכדומה צרכיו" "לפי (ולא "

מהקדושֿברו�ֿהוא מבקשי� כאשר mlrziyד)

בכ� שיש מוב� חידושyecigממעשינו, אי� לכאורה, א�, .

בכל לנהוג יש הדי� שורת לפי ג� מעשינו": לפי ב"כלכלנו

ב"כלכלנו המיוחדת הבקשה מהי למעשיו. בהתא� אחד

יוס�..." "מה בהשוואה צור� יש ומדוע מעשינו", ?26לפי

.Â
˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ :˙ÈÏÎ˙‰

אמצעי אינ� שהמצוות רבות, פעמי� הוסבר כבר

היא`zxgלמטרה התכלית אלא ,onvr oda�הרצו כי .

כנאמר ה', מ"עצמ�ת" הוא המצוות27למצוות "כל

לא ורצונו, יתבר� עצמותו ולגבי העצמות", אל מתייחסי�

ממנו חו� ח"ו כלשהי אחרת מטרה לכ� שיש לומר ייתכ�

עצמו.

הזק� אדמו"ר מבאר המשנה28בכ� דברי "יפה29את

חיי מכל הזה בעול� טובי� ומעשי� בתשובה אחת שעה

על השכר הוא הבא שעול� למרות – הבא" העול�

הזה, בעול� שנעשית טובי�) ומעשי� (תשובה העבודה

לכאורה, להיות, צרי� כנאמרdlrpוהשכר מהעבודה,

הבא בעול� רוח קורת של אחת שעה "יפה עצמה במשנה

הזה" העול� חיי מכל

האד� בריאת תכלית כי –dpi`�למעmc`dאלא ,

המשנה ותכלית30כדברי קוני". את לשמש נבראתי "ואני

ש"אי� כיו� א� הזה. בעול� המצוות קיו� ידי על מושגת זו

בריה" כל שכר מקפח לאד�31הקדושֿברו�ֿהוא ג� מגיע ,

יגיע ולכ� ק�", לאי� טוב "שכר התכלית את האד�שייש�

קיו� ידי על "המשי�" שהוא התענוג לגילוי הבא בעול�

הזה. בעול� המצוות

לגבי אומרי� רוחmc`dלכ� קורת של אחת שעה ש"יפה

כי הזה", העול� חיי מכל הבא לגביוielibבעול� התענוג

מוב�, א� הבא. בעול� דוקא –mc`lהתענוגielibyהוא

xkyלעומת כלל ער� לו אי� שלmvrהמצוה, התענוג

`edÎjexaÎyecwd–mvr.הזה בעול� המתקיימת המצוה

אחרות הוא32במלי� – הבא העול� – המצוה שכר :

של הרוח ונחת העונג א� הנברא, של ÎjexaÎyecwdהעונג

`ed�ערו שאי� וכיו� עצמו. המצוות קיו� הוא כביכול, ,

שבה� הבא", העול� חיי ש"כל מוב� לבורא, הנברא בי�

רוח נחת "תשובהmi`xaplיש לעומת כלל ער� לה� אי� ,

של הרוח נחת שה� הזה", בעול� טובי� .xead`ומעשי�
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עה"פ.22) ילקו"ש

מדרש23) וראה הכתוב. לסיו� ג� הכוונה ולכאורה ש�. בילקוט כ"ה

מהילקוט. שינויי� בכמה הוא שש� אלא עה"פ, (באבער) תהלי�

מעשיה� לפי אחיו את כלכל יוס� "ומה היא: המכירי בילקוט הגירסא

מפורש זו ובגירסא מעשינו". לפי אותנו כלכל אתה א� הט� לפי לח� שנאמר

את כו'".`eig"כלכל

מחֿט.24) מא, מק�

מט"ז.25) פ"ד אבות

פ"ג26) ח"ב) קונט' (סה"מ תרצ"ה עולמי� באהל� אגורה ד"ה ראה

תשל� אתה כי חסד אד' "ול� יג) סב, (תהלי� הכתוב בפירוש ש�) (ובהנסמ�

מהו א"מ: ש� [שג� כמעשהו" ועיי"שcqgdלאיש כמעשהו". לאיש ב"תשל�

ש�, שנתבאר הפירוש אבל העיקרי�]. בש� פ"א ש� ג� וראה בזה. התירו�

צור� אי� א"כ כי – מעשינו" לפי ב"כלכלנו לאמרו ובפרטywalאי� זה, על

בקשה היא תהלי� מזמורי שלzicinzשתוכ� חסדו מצד ההנהגה סדר [שהרי

כו'". יוס� "מה להקדמת צור� הי' שלא ומכ"ש זה], באופ� ג"כ היא הקב"ה

ואיל�.27) 190 ס"ע שלו� תורת בארוכה ראה

ואיל�.28) ד כח, ראה לקו"ת

מי"ז.29) ש� אבות

קידושי�.30) מס' סו�

לא31) אד� כ� חי' א� ש�: ומסיי� ל. כב, משפטי� (ורש"י) מכילתא

שכרו. מקפח שאינו כ"ש

פי"ב.32) תרל"ז וככה המש� ראה
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להבי�: יש לעיל האמור לפי א�

אי� אשר לנברא, רוח נחת רק הוא הבא עול� א� א)

לבורא, רוח נחת שה� עצמ�, למצוות יחסית כלל ער� לו

נות� שהקדושֿברו�ֿהוא שבכ� לכאורה, יוצא, הרי

עבור השכר מלוא ח"ו זה אי� הבא, העול� את לישראל

המצוות! קיו�

הוא הבא שהעול� מכ� jyndaeב) xg`l,הזה לעול�

המצוות קיו� תכלית ובתוכ� הזה, העול� שעניני מוב�,

בע רק נשלמי� הזה, הזק�בעול� אדמו"ר כדברי הבא, ול�

בריאת33בתניא ושלימות ש"תכלית אשר34, הזה" עול�

המשיח "ימות ה� מתחילתו" נברא כשיחיו35"לכ� ובפרט

יוצא, ו', בסעי� לעיל, האמור לפי ואילו המתי�".

דוקא היא וקבלתdzrשהתכלית המצוות, קיו� בעת ,

היא הבא בעול� הקדושzileyֿהשכר ש"אי� משו� רק ,

קשורה, היא ואי� בריה", כל שכר מקפח ברו�ֿהוא

התכלית? לעצ� לכאורה,

.Á
"ÈÂÏÈ‚"· Â‡ "ÌÏÚ‰"· Ï·‚ÂÓ Â�È‡ '˙È Â˙ÂÓˆÚ

הוא: לכ� ההסבר

ח"ו מוגבל ואינו מוגדר אינו ית' שעצמותו מכ�

עניני�: שני נובעי� "גילוי", או "העל�" של בהגבלות

כיו� הזה, בעול� המצוות קיו� ידי שעל רצו�edfyא)

אמנ�, ה"עצמות". את ו"לוקחי�" משיגי� ה"עצמות",

כיו� א� בהעל�, עתה היא הזה בעול� ה"עצמות" המשכת

לומר ייתכ� לא בגילוי, או בהעל� מוגבל אינו ש"עצמות"

ה"עצמות". בהמשכת ח"ו חסרו� הוא זה גילוי שהעדר

daxc`eהיא ה"עצמות" המשכת זו מסיבה ,`wec

ה"גילויי�" אי� "גילוי", שהוא הבא, העול� הזה: בעול�

שבו במקו� דוקא ל"עצמות". "כלי�" היאdkynddשבו

mlrdaידי על ה"עצמות" המשכת ישנה הזה, בעול� –

המצוות .36קיו�

בשו� מוגדר אינו ש"עצמות" כיו� שני: מצד ב)

להיות צרי� שהוא לומר אי� ח"ו, הגבלות או הגדרות

בגילוי, ג� להיות יכול שהוא ובוודאי בהעל�, דוקא

ל"עצמות". יחסית נעלית בדרגה אינ� שהגילויי� למרות

קיו� על השכר "מלוא" הוא הבא שעול� מוב� זה ולפי

הרוח נחת ג� לישראל יתגלה אז כי הזה, בעול� המצוות

`xeal37המשכת ,zenvrd�העני רק ולא עתה, שנעשית

לנברא. רוח נחת – "גילויי�" של

הקדושֿברו�ֿ ש"אי� לעני� רק קשור אינו זה וגילוי

לרצו� ג� אלא כדלעיל, בריה", כל שכר מקפח הוא

שבמצוות ה"עצמות" :38ולהמשכת

ידי על zenvrdדוקא ielibלידי תבוא הבא בעול�

היתה אילו כי עתה. שנעשית ה"עצמות" המשכת ביטוי

עתה שנעשית זוdgxkenההמשכה היתה בהעל�, להישאר

ה"עצמות" המשכת אינה שזו לכ� כאמור39הוכחה כי, ,

ח"ו.40לעיל כלל מוגבל אינו "עצמות" ,

.Ë
˙ÈÏÎ˙Ï „·Ï· ÈÚˆÓ‡ Â�È‡ È„Â‰È‰

ג� לישראל יתגלה הבא שבעול� לעיל, לאמור ההסבר

רוח נחת של כשלעצמו,xeal`העני� הבא מעול� הנעלה ,

הקדושֿברו�ֿ ע� אחת מציאות ה� שישראל משו� – הוא

להל�: שיוסבר כפי כביכול, הוא,
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א).33) (מו, פל"ו

דפוסי�.34) בכמה וכ"ה כצ"ל. לכאורה

קיו�35) יהי' אז ג� כי עכ"פ) (בדוחק לתר� אפשר המשיח" ל"ימות בנוגע

(כפשטות בתחה"מ הוא לע"ל בטילות מצות ב) סא, (נדה שאמרו [דמה המצות

(קמה סכ"ו אגה"ק – בטלי�* אי� תחה"מ קוד� לימוה"מ אבל ש�), הסוגיא

המעשה של השלימות ותכלית לעשות� היו� "עיקר ואדרבה, ואיל�)**], סע"א

אבל ואיל�). פי"ז ש� וככה המש� ואיל�. א מו, (תו"א המשיח" בימות יהי'

.50 הערה 93 ע' חכ"ד לקו"ש וראה – כבפני�. לומר מוכרח לתחה"מ בנוגע

מאור36) ירידה ה� העליוני� שעולמות סע"ב) (מה, פל"ו תניא עד"ז ראה

ח"א לגני באתי (בסה"מ תשי"א לגני באתי ד"ה וראה עוה"ז. משא"כ ית', פניו

ש�. ובהנסמ� פ"ד ח"א) מלוקט וסה"מ

שיתעלו37) מה רק שזהו ספי"ב, (וש� ורפט"ו. ספי"ב ש� וככה המש�

גילוי). בדר� ולא לש�,

ש� מבואר – דוקא בעוה"ז ומע"ט בתשובה אחת שעה יפה שמ"מ ומה

עיי"ש. פט"ו.

בתחתוני�",38) "דירה בפירוש 35 ע' [המתורג�] ח"ד לקו"ש ג� ראה

כל בה שנמצא רק [לא הוא ה"דירה" נמצאmvrdשעני� שהעצ� ג�] אלא ,

עיי"ש.ielibaבה .

שלמעלה ית' בעצמותו היא בתחתוני�" ד"דירה שהכוונה שמכיו� ומוב�

זו כוונה בשביל הוא העצ� מ� גילוי שבבחי' האור ג� [שהרי הגילויי� מכל

מב' ח"ו מורכבת שהיא לומר שיי� אי� ובכ"מ)], פ"ג. תש"ג ה"א אנכי (ד"ה

יהי' שהעצ� שמה צ"ל, וע"כ – שזה)ielibaעניני� כ"א נוס�, עני� לא (הוא

הבאה. הערה וראה בפני�. כדלקמ� העצמות, להמשכת נוגע

לאדה"ז39) ת"ת הל' וראה וש"נ. ב. נ, (פסחי� שאמרו מה יומתק ועפ"ז

שמתו� לשמה שלא אע"פ בתומ"צ אד� יעסוק "לעול� ש�) ובקו"א ה"ג פ"ד

צרי� למה העיקר, הוא שהמעשה מכיו� דלכאורה: – לשמה" בא לשמה שלא

ה"לשמה", בא הי' לא אח"כ ג� בא� כי – לשמה" בא כו' ד"שמתו� להטע�

הקודמת. כבהערה העצמות, בהמשכת ג� כ"א בה"גילוי" רק לא חסר

כשהוא40) גדול הוא אימתי בפירוש ואיל� 157 ע' ח"ט לקו"ש עד"ז ראה

אלקינו. .y"iirבעיר

.df iptl k"ynk ± "zelha" l"v dxe`kl (*

(jli`e a"rq ,aqwzz'` h"g) b"pq minkg ixac (z"dw z`ved ± jli`e b ,`qwz b"g) gix w"q 'n millk :g"cy d`x (**p"ye.
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mi`xapd lkאמצעי רק הכוונהornlה� השגת

בני ג� היו א� הכוונה. היא עצמ� ה� לא א� העליונה,

רוח נחת של העני� בה� שיתגלה ייתכ� לא הרי כ�, ישראל

`xealשהואjexr oi`a dlrp,היא האמת א� מהנבראי�.

חד" כולא הוא ברי� וקודשא שלמרות41ש"ישראל ויוצא, ,

א לשמש נבראתי היהודי�ש"אני קוני", אמצעי`mpiת

jxevlאלא העליונה, mnvrהכוונה mdaהכוונה ,42קיימת

שה� במצוות ג� והנאה חיות לישראל יש כ� ומשו�

עול קבלת מתו� הוא החוקי� שקיו� למרות "חוקי�",

zelhazdeנבראתי "אני של העני� כי תענוג, בה אי� אשר ,

קבלת שמתו� בהתבטלות ג� המתבטא קוני" את לשמש

lhanהעול epi`:�להיפ אלא, היהודי, של המציאות את

idefהאמיתית ,43מציאותו

"יקבלו" ה� לבורא.ielbaולכ� הרוח נחת את

.È
"...Â�‡ Û‡ ...Ò�ÈÎ ÛÒÂÈ"

הפסוק על לעיל שהובאו המדרש דברי יובנו בכ�

יוס�". כצא� "נוהג

השובע משנות כינס ש"יוס� ש�, נאמר בתחילה

לחיי הזה העול� מחיי לנו כנס אנו א� הרעב, לשנות

הבא": העול�

הרעב" שב"שנות שלמרות תבואה,`oiכש� צומחת

התבואה איסו� ידי על תבואה, בה� שתהיה לכ� יוס� דאג

הרעב", ל"שנות ושמירתה השובע" "בשנות

כדלעיל "יוס�", נקראי� ישראל (וכל "אנו ג� כ�

– הבא" העול� לחיי הזה העול� מחיי לנו כנס א) בסעי�

"צומחת" אשר לבורא", רוח "נחת ה"עצמות", 44שהמשכת

הבא. בעול� ג� תתגלה הזה, בעול� העבודה ידי על

הרוח שנחת לכ� הסיבה לטעו�: עלולה הדי� מדת א�

שה� משו� היא הבא בעול� לישראל תתגלה לבורא

שהכוונה המוכיח דבר ותענוג, חיות מתו� מצוות מקיימי�

mnvrהיא mda,חיות ללא מצוות מקיי� יהודי כאשר א� .

מ מקיימ� הוא כאשר שמי�,[א� מלכות עול קבלת תו�

ויראה אהבה של החיות ללא הוא45א� כאשר ובודאי .

"מצות של באופ� ומיותר46מקיימ� מלומדה", אנשי�

צדדיות], פניות מצד הוא המצוות קיו� כאשר – לדבר

כ� ידי שעל לכאורה, ייתכ�, לא אז dlbziהרי

הבא. לעול� ה"עצמות"

העיקר" הוא "המעשה ידי47אמנ�, על ג� וממילא ,

א� יתבר�, עצמותו את "ממשיכי�" זה באופ� עבודה

למעלת כלל מגיע אינו כזה באופ� הנמש� ה"עצ�"

"ielib"48העצמות המשכת שאכ�, טוענת, הדי� מדת ולכ� ,

הבא לעול� תתגלה לא

אחד כל כלכל יוס� "מה השניה הבקשה באה כ� על –

מעשינו": לפי כלכלנו אנו א� מעשיו... לפי

הרי רעה", עלי ש"חשבת� שלמרות לאחיו, אמר יוס�

למע� לטובה חשבה ש"אלקי� להחיותdyrכיו� הזה כיו�

רב" mdl,49ע� dribnעבורdlertשלא (למרות זו

השכר – מדה, כנגד מדה – מכ�) שצמחה לטובה התכוונו

טפכ�" ואת אתכ� אכלכל .50"אנכי

לפי אחיו את כלכל שיוס� בליmdiyrnוכש� ,

מעשינו", לפי כלכלנו אנו "א� במחשבותיה�, להתחשב

והרי (הטובי�), במעשינו רק יתחשב שהקדושֿברו�ֿהוא

lreta dyrnaמצוות מלאי� ישראל "פושעי אפילו

מכ�:51כרמו�" יותר לומר ויש כ�. משו� שכר לנו וית� ,

הי כאילו השכר את במעשה,ית� כוונה ג� תה
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תמתי41) עה"פ דחז"ל ג� וראה ב. צג, ש� וראה א. עג, זח"ג ראה

א). לט, ד. (לד, שה"ש ובלק"ת תאומתי ב) ה, (שה"ש

זה42) שמטע� וש�, .283 ע' [המתורג�] ח"ב לקו"ש בארוכה עד"ז ראה

את "לשמש נבראתי")ipewאמרו "ואני שמתחיל (ובפרט "בוראי" (ולא "

– וכו' ידיו ולמעשי לפירות רק ולא (בשלימות) אמתי – "קני�" כי וכיו"ב),

אותו. להקונה קנוי שהוא מה הוא ענינו וכל לעצמו מציאות אינו שהנקנה היינו

ש�. 44 ובהערה 163 ע' חכ"ד לקו"ש וראה –

ואיל�.43) 131 ע' ח"ח לקו"ש בארוכה ראה

וביאורו.44) יעקב ישרש הבאי� ד"ה מתו"א להעיר

(45.(15 (ע' פ"ב העבודה ובקונט' רפ"ד תניא ראה

ספל"ט.46) תניא יג. כט, ישעי'

א47) צ, תו"א וראה מי"ז. פ"א אבות .jli`eראה

עני�48) שכללות לזה כ"אielibdונוס� עצמה המעשה מצד להיות א"א

הרי ש�), ח"ד .214 ע' [המתורג�] ח"ג לקו"ש (ראה דוקא האהוי"ר ע"י

נח"ר דבחי' שהקב"עxeal`הגילוי עי"ז דוקא הוא הגילויי�), מעני� (שלמעלה

ט'. סעי� כנ"ל כו' בפנימיות ג� נמש� כו' מהשכל שלמעלה

כ.49) נ, ויחי

לחבירו50) להשקות למתכוי� דומה "וה"ז ש�: אוה"ח וראה כא. ש�,

מתחייב "אינו זה שמטע� ש�, שבאוה"ח (אלא יי�" כוס והשקהו מות כוס

כבפני�). גו'", אתכ� אכלכל ל"אנכי טע� ג� שזהו לומר יש אבל כלו�",

אדרבה אלא ח"ו כפעלו לו לשל� "שלא ספי"ב בתניא מ"ש ג� יוב� ועפ"ז

"לחייבי�"* טובות לגמול צרי� למה דלכאורה: – טובות" לחייבי� לגמול

(אגה"ק לו" זאת היתה ה' "מאת הרי כו', שגמלוהו שמה מכיו� כי –

רח דעביד מה וכל לה�ahlמנארסכ"ה), לגמול צרי� לכ� כיzeaehעביד, ,

של אחיו כמו – דעביד"** ה"טב עליו שגזר הקב"ה של בשליחותו זאת עשו

יט). נ, ויחי ספורנו ח. מה, ויגש (ראה יוס�***

לקו"ת51) וראה שב�. ריקני� א: נג, ובברכות חגיגה. סו� א. יט, עירובי�

א. לז, שה"ש

.i"q g"rave mikxc ixaer 'ld f"dc` r"eyae .exvi z` sekl ick `peya devn `peye ade`c (a"rq ,al) n"an xirdle (*

.(22 dxrd 14 'r f"g y"ewl d`xe .b"tq `"g dlin zevn v"nxc .a ,av w"a) 'iwyl `zeaih `xnl `xng c"r (**

e`x my ik ± "eig` mr sqein cenll" my `ipza miiqny dn wznei f"tre (***ieliba.zeaeh miaiigl lenbl jixv `"ky df lr dxaqdd idefe ,"daehl dayg miwl`"y
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הגמרא לדברי עיקר52בדומה היא אשר צדקה, על

לצדקה53המצוות זו סלע "האומר :liayaipa digiyהרי ...

המצוה את מקיי� שהוא שנראה שלמרות גמור", צדיק זה

לשמי�" "לבו שבפנימיותו כיו� הרי אישית, פניה ,54עקב

המצוות" כל לעשות הוא "רוצה יהודי כל הרי55שהרי –

רק envrlykלא dwcvd dyrnיותר אלא בשלמותו, הוא

על ג� משפיע הוא זהmc`dמכ�, מעשה ידי על אשר ,

xenbהוא wicv ezeinipta.

.‡È
Ì„‡‰ ˙�ÂÂÎ ˙Â¯ÓÏ "˙Â·ÂË Â�˙Â‡ ÏÂÓ‚"

הדי�: מדת טוענת עדיי� זאת כל לאחר

מקיי� יהודי כיzeevnכאשר א� ,dnyl `lyאפשר ,

שה� למרות הנשמה, של הפנימית והכוונה שהרצו� לומר

בקיו� ו"מתלבשי�" מצטרפי� ה� זאת בכל בהעל�,

י.56המצוה בסעי� כדלעיל ,

ידי שעל למרות הרי ר"ל, עבירה עוברי� כאשר א�

לזכויות הזדונות נהפכי� מאהבה עקב57תשובה וג� ,

הבא עול� ליהודי מגיע אלו 58"זכויות"

נעשה שהדבר לומר ייתכ� לא הרי –iniptd dpevxaשל

" היהודי רוצה הנשמה מצד אדרבה: כי wgxzdlהנשמה,

העבירות" שתקפו"53מ� הוא ש"יצרו מפני נכשל והוא .53

–jtidl�העול מחיי לנו "כנס של שהעני� וכיו� מרצונו.

הטובי� שהמעשי� מכ� נובע הבא" העול� לחיי הזה

לתענוג קשורי� הזה כדלעילoevxleשבעול� האד�, של

הנובעות ה"זכויות" לגבי כ� לומר ייתכ� כיצד ט', בסעי�

שה� הנשמה?jtidlמה"זדונות", מרצו�

ואומר, המדרש ממשי� כ� מנח�yecigkעל ר' אמר –

א�59וכו' טובה, גמל� והוא רעה אחיו גמלוהו יוס� "מה :

טובות": אותנו גמול רעה גמלנו� אנו

גרמה שפעולת� כיו� אחיו את כלכל שיוס� כש�

רעה"; "גמלוהו ה� זאת, שכשעשו למרות ל"טובה",

כיו� – טובות" אותנו גמול רעה גמלנו� אנו "א�

– "טובה" דבר של בסופו צומחת רעה" שמ"גמלנו�

יתיר (בחילא התשובה עבודת של "גמול60המעלה לכ� ,(

העבירות ביצוע בעת האד� שכוונת כאילו טובות", אותנו

זוdligzklnהיתה למעלה להביא .61כדי

.·È
‰È˘Ú‰ ÌÏÂÚÏ ˙ÂÏÈˆ‡ ˙‚¯„ ˙‡ "ÍÈ˘Ó‰" ÛÒÂÈ
העול� מחיי לנו ("כנס אלו בקשות שלש של הקשר

ו"גמלנו� מעשינו"; לפי "כלכלנו הבא"; העול� לחיי הזה

זה קשר מפני אשר ליוס�, טובות") אותנו גמול רעות,

יוס�...": "מה הוא אלו בקשות של הניסוח

הוא ליוס� יעקב בי� בפנימיות יעקב62ההבדל שדרגת ,

של עניניו את להוריד היא יוס� דרגת ואילו אצילות, היא

הזה לעול� עד בריאהֿיצירהֿעשיה, לעולמות יעקב

אחרא" וסטרא קליפות "המלא תשרה63הגשמי, ש� שג� ,

אצילות.דר – יעקב גת

(חיהֿיחידה) הנשמה עצ� האד�: לעבודת מכ� הנובע

לבריאהֿיצירהֿ ממנה שיורד ומה אצילות, בבחינת הוא

נפשֿרוחֿנשמה. בחינת – בלבד הארה היא עשיה

הנשמה לעצ� כוח המעניק יוס�, של חידושו זהו

– "נשמה" (דרגת השכל בהשגת ג� ותפעל שתורגש
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ב.52) י, ב"ב א. ד, ר"ה

ב).53) (מח, פל"ז תניא

ש�:54) ב"ב וברש"י ש�. ר"ה לשמי�.ozrcרש"י

ספ"ב.55) גירושי� הל' רמב"�

מכוו�56) כשאינו ג� כי כוונה", צריכות אי� "מצות זה שמטע� וי"ל

.109 ע' [המתורג�] ח"ד בלקו"ש כמבואר נפשו, מצד כוונה לו יש בגילוי,

וצ"ע. ספל"ט. תניא ועיי� עיי"ש.

ב.57) פו, יומא

ג.58) כו, אחרי לקו"ת ראה

לר'59) זה מאמר של השייכות ג"כ שזוהי לומר שלmgpnויש ענינו כי –

תשובה. בחי' – וחרטה נחמה הוא "מנח�"

מנח�" על "אב" במעלת 60 ע' [המתורג�] ח"ד בלקו"ש המבואר וע"פ

" שמ"מ (ורק שבהיסורי� החסרו� עדיי� נרגש ד"מנח�" שבנחמה –myk

מתגלה "אב" בחי' מצד משא"כ הרעה") על מבר� כ� הטובה על שמבר�

שבה� "ר'mnvrהטוב אמרו זה שמאמר מה ג"כ שזהו לומר, יש אולי –

ר' בש� שהזדונות`oiaמנח� מאהבה לתשובה בנוגע הוא כא� המדובר כי ,"

לזכיות. נהפכי� עצמ�

ב.60) קכט, זח"א ראה

מלבדו"61) עוד ד"אי� שהעני� לש�, ובהערות סי"ב 67 ע' לעיל ראה

שה� א� החטאי� ע"י ג� ח"ו משתנה כיjtidאינו ית', ג�`daxcרצונו ,

מלבדו" עוד ש"אי� נתגלה בזה

) שהתשובה לזה סו�"ixg`ly[דנוס� ה"אי� את מגלה החטא) עשיית

להתעלות יכולי� בה"זדונות" לפנ"ז שנמצאו הקדושה ניצוצות שג� שבו,

הנה] ל"זכיות", וליעשות

הוא זה שגילוי אלא מלבדו, עוד שאי� מתגלה עצמ� הזדונות ע"י ג�

מצד כ"אmze`ivn[לא ואי�`daxcח"ו, ית' לגבי' מקו� תופסי� שאינ� [

בארוכה. עיי"ש עמה�. מתחשבי�

ית') בעצמותו (שמיוחדת הנשמה עצ� בנוגע ג� הוא שעד"ז לומר, ויש

למרות א) והוא: באלקות, התקשרותה תוק� מתגלה החטאי� ע"י שג�

מישראל שכאו"א ועד ית', אליו לשוב היא יכולה וכו' סופוi`ceaהחטאי�

אתו באמנה היא עצמו החטא בשעת ג� ב) ספל"ט). (תניא תשובה לעשות

של בהתקשרותה ח"ו לגרוע ביכלתו ואי� מקו� תופס החטא אי� ש� כי – ית'

לאלקות. הנשמה עצ�

שעני�62) (וש� אֿב שפו, ויחי אוה"ת ואיל�. סע"א ל, ביאוה"ז ראה

בחי' להיות נהפ� ונה"ב סט"א – "אחר" שמבחי' הוא אחר" ב� לי הוי' "יוס�

"ב�").

ב).63) (יא, פ"ז ש� ג� וראה ב). (מה, פל"ו תניא

ybie zyxt zegiyÎihewl

– "רוח" (בחינת ויראה אהבה במדות וכ� "בריאה"),

– "נפש" (בחינת בפועל מעשה כדי עד "יצירה"),

הנובעות אישיות פניות מצד המצוות לקיו� וא� "עשיה"),

קליפות המלא הגשמי הזה (העול� הבהמית מהנפש

אחרא). וסטרא

כי הללו, הבקשות שלש לכל יוס�..." "מה בי� הקשר זהו

כמו הנשמה עצמיות תורגש למטה שג� יוס� של השפעתו

למעלה המשכת64שהיא לבורא, הרוח שנחת לכ� גורמת –

ג� תורגש אליו), קשורה הנשמה עצמיות (אשר ה"עצמות"

העול� מחיי לנו "כנס לידי המביאה למטה, האד� בעבודת

וי', ט' בסעיפי� כדלעיל הבא", העול� לחיי הזה

לעול� ג� הנשמה עצ� את "המשי�" שיוס� ידי ועל

המצוות בקיו� ג� לבורא רוח נחת של העני� קיי� העשיה,

מעשינו", לפי "כלכלנו – חיות ללא א� במעשה,

אפילו הנשמה עצ� את "ממשי�" שהוא ידי ועל

נמשכת אחרא, וסטרא קליפות המלא הגשמי הזה לעול�

ה"זדונות" ידי על שנגרמו ב"זכויות" ג� ה"עצמות" דרגת

טובות". אותנו גמול רעה, "גמלנו� –

.‚È
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ÏÚ ËÈ·‰Ï

את יוס�... "ויכלכל של הפנימית המשמעות זוהי

העניני�:65אחיו" ברוחניות שהיא כפי ,

וגמל מעשיה� לפי השבטי� את כלכל שיוס� עלֿידי

את הראה הוא רעות", "גמלוהו שה� למרות טוב לה�

כל שג� הדורות, כל סו� עד ישראל לכל כח והעניק הדר�

עצמיותו, מצד שהוא כפי יהודי כל על יביט מה� אחד

מעשיו לפי אותו "יכלכל" הוא ואז חיצוניותו, לפי ולא

טובות, לחייבי� ויגמול

ג� זאת מעורר הוא רעהו, על כ� מביט יהודי וכאשר

משו� אשר הנשמה, עצמיות תאיר העניני� שבכל אצלו,

חשובה טובות" לחייבי� "לגמול של באופ� התנהגות כ�

היהודי,ezednל של

כלכלנו לנו... "כנס הבקשה למילוי מגיעי� כ� ידי ועל

טובות". עמנו גמול רעות גמלנו� מעשינו... לפי

± a"eg t"y zgiyn)
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כו'.64) למעלה שהוא כמו אלא המהות שינוי ובלא ש�: ביאוה"ז ראה

לבי"ע65) מאצי' יוס� שהמשי� שההמשכה ש� ביאוה"ז עני�ed`ראה

עיי"ש. גו'". יוס� "ויכלכל

xirdle ."sqei o`vk bdep" xn`p ea (my zexrdae jli`e 104 'r lirl d`x ± mildzay 't) lhit`wd lgzed f`y ± r"p (v"iixedn) x"enc` w"kl mipenyd zpy zlgzd (*

.89 'r [mbxeznd] b"g y"ewl oiire .sqei ± `ed r"p x"enc` w"k ly oey`xd enyy dfn

•

d"lyz'd ,dkepg z`f i`ven ,'a mei

‰�‰Âלעיל להאמור משתשקע72(בהמש� נעשה כאשר גופא בחנוכה הוא עלֿדר�ֿזה (

שהוא כמו חשכי יגיה דוהוי' העני� היה שבו הזמ� כשעובר גופא, דחנוכה החמה
עלֿזה הרי _ כו' דחנוכה ימי� הח' כבר שעברו והיינו דחנוכה, סופרי� מדברי המצוה מצד
העני� שרואה עצמו מזה כח עמו לוקח הוא הרי אדרבה אלא יתפעל, שלא לו אומרי�
הרי שבהיכל, השמני� כל שטמאו כזה ומצב ממעמד חשכי יגיה שנעשה גופא, דחנוכה
אינו אחד א� שבזה גדול, כה� של בחותמו שחתו� הפ� ישראל בכל נשאר א�ֿעלֿפיֿכ�
היינו, אחד, ליו� רק הוא כאשר אפילו אצלו, מאיר ואז בטהרתו. ונשאר לנגוע, יכול

יחיה באמונתו וצדיק אחת על והעמיד� חבקוק דבא האמונה נעשה73בנקודת ומזה ,

המשיח שלימות נימי� שמונה של להכנור באי� ומזה ימי�, ח' בו שהדליקו 74אחרֿכ�

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו, משיח עלֿידי שיבנה המקדש, בבית
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המאמר)72 שלפני תשמ"ו)בהשיחה (הוצאת קודש (שיחות

.(279 ע' ח"א תשל"ה

א.)73 כד, מכות ד. ב, חבקוק

ברחמי�)74 ואתה וד"ה חנוכה נר ד"ה וראה ב. יג, ערכי�

.69 שבהערה
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שהוא כמו חשכי יגיה דוהוי' העני� היה שבו הזמ� כשעובר גופא, דחנוכה החמה
עלֿזה הרי _ כו' דחנוכה ימי� הח' כבר שעברו והיינו דחנוכה, סופרי� מדברי המצוה מצד
העני� שרואה עצמו מזה כח עמו לוקח הוא הרי אדרבה אלא יתפעל, שלא לו אומרי�
הרי שבהיכל, השמני� כל שטמאו כזה ומצב ממעמד חשכי יגיה שנעשה גופא, דחנוכה
אינו אחד א� שבזה גדול, כה� של בחותמו שחתו� הפ� ישראל בכל נשאר א�ֿעלֿפיֿכ�
היינו, אחד, ליו� רק הוא כאשר אפילו אצלו, מאיר ואז בטהרתו. ונשאר לנגוע, יכול

יחיה באמונתו וצדיק אחת על והעמיד� חבקוק דבא האמונה נעשה73בנקודת ומזה ,

המשיח שלימות נימי� שמונה של להכנור באי� ומזה ימי�, ח' בו שהדליקו 74אחרֿכ�
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כמשך מעמוד י
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– "רוח" (בחינת ויראה אהבה במדות וכ� "בריאה"),

– "נפש" (בחינת בפועל מעשה כדי עד "יצירה"),

הנובעות אישיות פניות מצד המצוות לקיו� וא� "עשיה"),

קליפות המלא הגשמי הזה (העול� הבהמית מהנפש

אחרא). וסטרא

כי הללו, הבקשות שלש לכל יוס�..." "מה בי� הקשר זהו

כמו הנשמה עצמיות תורגש למטה שג� יוס� של השפעתו

למעלה המשכת64שהיא לבורא, הרוח שנחת לכ� גורמת –

ג� תורגש אליו), קשורה הנשמה עצמיות (אשר ה"עצמות"

העול� מחיי לנו "כנס לידי המביאה למטה, האד� בעבודת

וי', ט' בסעיפי� כדלעיל הבא", העול� לחיי הזה

לעול� ג� הנשמה עצ� את "המשי�" שיוס� ידי ועל

המצוות בקיו� ג� לבורא רוח נחת של העני� קיי� העשיה,

מעשינו", לפי "כלכלנו – חיות ללא א� במעשה,

אפילו הנשמה עצ� את "ממשי�" שהוא ידי ועל

נמשכת אחרא, וסטרא קליפות המלא הגשמי הזה לעול�

ה"זדונות" ידי על שנגרמו ב"זכויות" ג� ה"עצמות" דרגת

טובות". אותנו גמול רעה, "גמלנו� –

.‚È
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ÏÚ ËÈ·‰Ï

את יוס�... "ויכלכל של הפנימית המשמעות זוהי

העניני�:65אחיו" ברוחניות שהיא כפי ,

וגמל מעשיה� לפי השבטי� את כלכל שיוס� עלֿידי

את הראה הוא רעות", "גמלוהו שה� למרות טוב לה�

כל שג� הדורות, כל סו� עד ישראל לכל כח והעניק הדר�

עצמיותו, מצד שהוא כפי יהודי כל על יביט מה� אחד

מעשיו לפי אותו "יכלכל" הוא ואז חיצוניותו, לפי ולא

טובות, לחייבי� ויגמול

ג� זאת מעורר הוא רעהו, על כ� מביט יהודי וכאשר

משו� אשר הנשמה, עצמיות תאיר העניני� שבכל אצלו,

חשובה טובות" לחייבי� "לגמול של באופ� התנהגות כ�

היהודי,ezednל של

כלכלנו לנו... "כנס הבקשה למילוי מגיעי� כ� ידי ועל

טובות". עמנו גמול רעות גמלנו� מעשינו... לפי
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עיי"ש. גו'". יוס� "ויכלכל

xirdle ."sqei o`vk bdep" xn`p ea (my zexrdae jli`e 104 'r lirl d`x ± mildzay 't) lhit`wd lgzed f`y ± r"p (v"iixedn) x"enc` w"kl mipenyd zpy zlgzd (*

.89 'r [mbxeznd] b"g y"ewl oiire .sqei ± `ed r"p x"enc` w"k ly oey`xd enyy dfn

•

d"lyz'd ,dkepg z`f i`ven ,'a mei

‰�‰Âלעיל להאמור משתשקע72(בהמש� נעשה כאשר גופא בחנוכה הוא עלֿדר�ֿזה (

שהוא כמו חשכי יגיה דוהוי' העני� היה שבו הזמ� כשעובר גופא, דחנוכה החמה
עלֿזה הרי _ כו' דחנוכה ימי� הח' כבר שעברו והיינו דחנוכה, סופרי� מדברי המצוה מצד
העני� שרואה עצמו מזה כח עמו לוקח הוא הרי אדרבה אלא יתפעל, שלא לו אומרי�
הרי שבהיכל, השמני� כל שטמאו כזה ומצב ממעמד חשכי יגיה שנעשה גופא, דחנוכה
אינו אחד א� שבזה גדול, כה� של בחותמו שחתו� הפ� ישראל בכל נשאר א�ֿעלֿפיֿכ�
היינו, אחד, ליו� רק הוא כאשר אפילו אצלו, מאיר ואז בטהרתו. ונשאר לנגוע, יכול

יחיה באמונתו וצדיק אחת על והעמיד� חבקוק דבא האמונה נעשה73בנקודת ומזה ,

המשיח שלימות נימי� שמונה של להכנור באי� ומזה ימי�, ח' בו שהדליקו 74אחרֿכ�

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה צדקנו, משיח עלֿידי שיבנה המקדש, בבית
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המאמר)72 שלפני תשמ"ו)בהשיחה (הוצאת קודש (שיחות

.(279 ע' ח"א תשל"ה

א.)73 כד, מכות ד. ב, חבקוק

ברחמי�)74 ואתה וד"ה חנוכה נר ד"ה וראה ב. יג, ערכי�

.69 שבהערה
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כמשך מעמוד י



zahכו '` oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת א' ראשו� יו�
פרקה ,18 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìòî úàæå,i 'nr cr.(ç"òøôá

úòéãé úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©§¦©
,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäå äøBzäzriciay dlrnd - ©¨§©¨¨¨©¨©¦§©£¦

,diyr iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbydeelôàå©£¦
äøBz ãeîìz úåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò©¦§©§§¦©£¦©¦§©©§¨

.øeaãaLxkfpy enk - ¤§¦
cenilay ,mcewd wxta

zpad zevn zniiw dxez

xeaicd zevne dxezd

xeaicd zevn :dxeza

miniiwn ,dta ,dxeza

mb j"pzd iweqt mixne`yk

yexit mipian `l m`

eli`e .obyene milnd

zevnay dlecbd dlrnd

zniiw dpi` ,dxezd zpad

efa mb ,zxg` devn meya

,dxeza xeaic lyìò ék¦©
øeaãaL úBönä ìk éãé§¥¨©¦§¤§¦

äNòîe,miiwn icediy - ©£¤
,diyre xeaic iciÎlr

Léaìî àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨©§¦
Lôpä úà,iwl` yeala - ¤©¤¤

dLàøî 'ä øBà dôéwîe©¦¨¥Ÿ¨
,dìâø ãòådpigadn - §©©§¨

dpigal cr dpeilrd

.ytpay dpezgzdúòéãéáe¦¦©
äøBzäoian icediyk - ©¨
,dxezìëOäL ãálî¦§©¤©¥¤

,'ä úîëça Laìî- §ª¨§¨§©
dtiwn d"awd ly eznkg

,jk lr sqep ,eze`íb äpä¦¥©
,Baø÷a 'ä úîëçznkg siwn elkyy ,dxez oiand mc`d ly - ¨§©§¦§

ed:"`ipz"d oeylae ,'iéwîe ñôBúå âéOî ìëOäM äîBìëNa ó ©¤©¥¤©¦§¥©¦§¦§
BìëN éôk Léà ,äøBzä úòéãéî âéOäìe ñtúì Bì øLôàM äî©¤¤§¨¦§Ÿ§©¦¦¦©©¨¦§¦¦§

.ñ"cøôa BúâOäå Búòéãé çëå,hyt :dxezd iwlg drax`a - §Ÿ©§¦¨§©¨¨§©§¥
dlrnl sqepa ,zniiw ,dxez zpade zriciay ,ixd .ceq ,yexc ,fnx

,ztqep dlrn ,ytpd z` siwn 'ied xe`y ,zeevnd x`ya zniiwy

lky siwn elkyy iciÎlr ,'ied xe` z` dtiwn ytpdy dn `ide

.d"awd ly epevxe eznkg `idy dxez ly,äøBzä úòéãéaL éôìe§¦¤¦¦©©¨
,dzpade -úôwîe BìëNå íãàä Lôða úLaìî äøBzä©¨§ª¤¤§¤¤¨¨¨§¦§ª¤¤

,íëBúa,mc`d ly elkyae eytpa -úàø÷ð ïëì,dxezd -íLa §¨¨¥¦§¥§¥
óebä úà ïæ éîLbä íçläL Bîk ék .'Lôpä ïBæî'e 'íçì'¤¤§©¤¤¦§¤©¤¤©©§¦¨¤©
øNáe íc úBéäì íL Ctäðå ,Lnî Baø÷å BëBúa BñéðënLk§¤©§¦§§¦§©¨§¤§©¨¦§¨¨¨

Lôða dúâOäå äøBzä úòéãéa Ck ,íi÷úéå äéçé éæàå ,BøNák¦§¨©£©¦§¤§¦§©¥¨¦¦©©¨§©¨¨¨§¤¤
BìëNa úñtúpL ãò BìëN ïeiòa áèéä dãîBlL íãàä̈¨¨¤§¨¥¥§¦¦§©¤¦§¤¤§¦§

íéãçàì eéäå Bnò úãçàúîe,cg` xacl zeyrp dxezde ytpd - ¦§©¤¤¦§¨©£¨¦
:f`eäNòð,dxezd -íéiçä éiçî ,daø÷a íéiçå Lôpì ïBæî ©£¨¨©¤¤§©¦§¦§¨¥©¥©©¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
LaìîäseqÎoi`d - ©§ª¨
,yaelnBúøBúå Búîëça§¨§¨§¨

.daø÷aLicedid ytpa - ¤§¦§¨
,dxez oiane cneldeäæå§¤

áeúkL2CBúa EúøBúå" : ¤¨§¨§§
,"éòîdxezd ,xnelk - ¥¨

dpefn ziidply iniptd

,ytpdõò"a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
,â ÷øt ãî øòL "íéiç©¦©©¤¤
ïãò ïâa úBîLpä éLeálL¤§¥©§¨§©¥¤

,úBönä ïäick - ¥©¦§
,zlaben `idy dnypdy

eif z` "lawl" lkez

`edy ,ocrÎoba dpikyd

on ,laben izla iwl` xe`

ciihvz dnypdy gxkdd

zeevnd :mdy ,"miyeal"a

Îmlera oze` miiwn mc`y

dficiÎlry ,xen`ke .

xe`a ytpd ztwen ,devn

z` siwnd yeal enk iwl`

dnypl yeal df ixd ;sebd

.ocrÎobaàéä äøBzäå§©¨¦
e÷ñòL úBîLpì ïBænä©¨©§¨¤¨§
äøBúa äfä íìBòä¨©¤§¨

ìáeúkL Bîëe ,dîL ¦§¨§¤¨
ì"å ;éø óc ìä÷iå øäfaeðéä ,"dîL3éãkcneld ly ezpeek - ©Ÿ©©©§¥©§¦§¨©§§¥

,`id,BìëN éôk Léà ,äøBzä úâOä éãé ìò 'äì BLôð øM÷ì§©¥©§©©§¥©¨©©¨¦§¦¦§
,d"awd mr xywzn `ed jkÎiciÎlr -õò éøô"a áeúkL Bîk§¤¨¦§¦¥

."íéiçoefn `id dxezdy ,"miigd ur" xtqn o`k `iad "`ipz"d - ©¦
ixd - jk m` :dl`yd zl`yp ,mxa .miyeal - zeevnde ,ytpl

dzlrn dxezly`idozlrn - zeevnle ,ytpl oefn `idy ,od,

zeidl mileki zeipgexa miyealy ,epcnl xake ;ytpl miyeal ody

zniiw ,`eti` ,dna .miyialn md eze` xacdn dbixcna dlrnl

xidadl `a `ed z`f - ?zeevn iabl dxez ly zcgeind dzlrn

mpaena yeale oefn ly mzernyn dn exiaqda ,d`ad d"dbda

mbe oefn mb `id :zelrnd izy opyi dxezay xaqen jkae ,ipgexd

:xne` `ed jke ,dxez zcneld zlkynd ytpl yealàéä ïBænäå]§©¨¦

íéøîà éèå÷éì
úàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì

éïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä

ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�עני מפני מזו� נעשה שהתורה נאמר שלא ולשמהˆ„„È"שולל אדרבא כי כנ"ל, ולא דלשמה,

כו'". היינו

zah 'a ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ב' שני יו�
פרקו ,i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,20 'nr cr.íìåòì àéøù

,éîéðt øBà úðéça,dnypl -.íéôéwî úðéça íéLeáläåxe` - §¦©§¦¦§©§¦§¦©©¦¦
,ytpd z` siwnyì"æø eøîà ïëìå4ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤

úBönäL éôì ,úBönä ìk̈©¦§§¦¤©¦§
äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä¥§¦§©§©¨

pì Leáì íâå ïBæî àéäLô ¦¨§©§©¤¤
,úìkNnäzwqerd - ©©§¤¤

,dxezada LaìúnL- ¤¦§©¥¨
,dxeza yalzn mc`d

,dãenìå dðeiòaytpdyk - §¦¨§¦¨
oeirae cenila zwqer

,dxezaàéöBnLk ïkL ìëå,dxeza oian `edy dn z` -åéôa §¨¤¥§¤¦§¦
,øeaãa,xeaica mb -øeacä ìáäL,dtdn `veid -úðéça äNòð §¦¤¤¤©¦©£¤§¦©

éwî øBà,ó,ytpl -Bîk ©¦§
:[íéiç õò éøôa áeúkL- ¤¨¦§¦¥©¦

,`vei ,xen`l m`zda

:zelrnd izy opyi dxezay

,yeald zlrne oefnd zlrn

dlrnl `id dxezd `linn

miyeal ody ,zeevnd lkn

.ytpl cala

.å ÷øtcg` lkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,"lky" :millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin

iciÎlr :(ybxl) "zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e

"dcn" ea zxvep - d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd

dad` e` d"awdn d`xi ,ziybx

,owfd epax xiaqd ok .eil`

dyly - ziwl` ytp lkly

xeaic ,daygn :"miyeal"

mda ,zeevne dxez ly ,dyrne

.ziwl`d ytpd zyalzn

dlrnl md dl` "miyeal"

xg`n ,dnvr ytpd on mzbxca

cg` xac md d"awde dxezdy

dxez cnel icediyke ,ynn

xywzn `ed - zeevn miiwne

:dletk `id ,jkay dlrndy ,dxez oiane cnel `edyk cgeina .d"awd mr

.dxez ly iwl`d xe`d z` dtiwn ytpde ,ytpd z` siwn iwl`d xe`d

- zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

zegek dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy

ixd ,"dtilw" ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye

ytpdyke .mi`nh miyeal ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky

`id xy`n xzei dzegp dbxc zlra ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn

,"dtilw" byend zernynl qgia .dnvrzexnly ,oey`x wxta epxrd

ly zexyt` mc`l didzy ick ixd ,zewl`n ezeig lawne `xap lkdy

dcear iciÎlr ,zeidl eilry itk didi mc`dy icke ,rxl aeh oia dxiga

miqknd ,d`neh ly zegek d"awd xvi - exkyl i`kf didie ,zinvr dribie

,dl` mixizqn zegek .`xape xac lkay ziwl`d zeigd lr mixizqne

mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne dqkn dtilwdy myk :"dtilw" mi`xwp

zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek

,"dbep" - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn dhnl zg` ,zebixcn izyl

jxc mzeig z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb da yiy dtilw idef

dfy itk .rxl mbe aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze` ly "dxzqd"d

xyt`e ,dyecwl jtdp `ed f`e ,devn ea miiwl xyt`y inyb xac lkl qgia

.xzei dkenp dbixcnl cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg ,ea zeyrldbixcnd

"mikyen"y mixacde ,llk aeh da oi`e ixnbl d`nh `id dtilway dipyd

xyt` i` ,llk aeh ,xen`k ,da oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z`ektdiy

s` e` ,dyecwllvpldlik`a mixeq` mdy mixac .miaeh mipipra mze`

mileki mpi` -jtdidl

lvpl xyt` la`) dyecwl

mixace (dyecw ipiprl mze`

oi` - d`pda mixeq`y

mb zexyt`lvpl.aehl mze`

äNò äæ únòì äæ ,äpäå§¦¥¤§ª©¤¨¨
íéäìà1.zindad ytpd - ¡Ÿ¦

md diyeale dizegeke

,cbepnd cvd ,jtidd

ziwl`d ytpd znerl

.diyeale dizegekeBîk ék¦§
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî äìeìk úéäìàä LôpLdxyr - ¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨¥¤¤§¦§

,zexitqd xyrl mipeeknd ,zegekdìLa úLaìúîeíéLeáì äL ¦§©¤¤¦§Ÿ¨§¦
,íéLBã÷,zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygn -Lôpä Ck §¦¨©¤¤

àøçà àøèñc`xg` `xhq"d ly ytpd -cbpky cvd ," §¦§¨¨¢¨
(oldl xaqei "`xg` `xhq" byend zernyn)dâð úBtìwî- ¦§¦Ÿ©

,aeh mb oda yi ,epxaqd xaky itky ,"dbep" ze`xwpd zetilwdn

,íãàä íãa úLaìîä,oey`x wxta xkfenk ,zyaelnd ytpd - ©§ª¤¤§©¨¨¨
ef ytp mb ,eteb z` zeigdl mc`d mcaäìeìk,zakxene -øNòî §¨¥¤¤

àúeáàñîc ïéøúk2,dxyrn) d`neh ly "mixzk" dxyrn - ¦§¦¦§¨£¨
.("mixzk" - "oixzk" mya mi`xwp dlawd oeylay zegek:ïäL- ¤¥

:dl` zegek dxyrúBòø úBcî òáL"cqg"d zcn :oebk - ¤©¦¨
zcn ,qrka - "dxeab"d zcn ,dee`za z`hazn d`nehay

,d`ld jke ,zex`tzda - "zx`tz"dúBãBñé òaøàî úBàaä©¨¥©§©§
,ìéòì íéøkæpä íéòøakxen xac lky myky ,oey`xd wxta - ¨¦©¦§¨¦§¥

ytpd mb zakxen jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n

- dtilw ly ytp dzeidae ,miipgex zeceqi drax`n zindad

,zerxd zecnd lk ze`a mdne ,mirx dizeceqiïãéìBnä ìëNå§¥¤©¦¨
ì ÷ìçpäìL;úBcnä øB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç ïäL ,Lrecn - ©¤§¨§¨Ÿ¤¥¨§¨¦¨¨©©§©¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó

äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ
øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î

א.4. משנה א', פרק ב.1.פאה מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, ש�,



כז zah 'a ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ב' שני יו�
פרקו ,i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå å ÷øô,20 'nr cr.íìåòì àéøù

,éîéðt øBà úðéça,dnypl -.íéôéwî úðéça íéLeáläåxe` - §¦©§¦¦§©§¦§¦©©¦¦
,ytpd z` siwnyì"æø eøîà ïëìå4ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤

úBönäL éôì ,úBönä ìk̈©¦§§¦¤©¦§
äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä¥§¦§©§©¨

pì Leáì íâå ïBæî àéäLô ¦¨§©§©¤¤
,úìkNnäzwqerd - ©©§¤¤

,dxezada LaìúnL- ¤¦§©¥¨
,dxeza yalzn mc`d

,dãenìå dðeiòaytpdyk - §¦¨§¦¨
oeirae cenila zwqer

,dxezaàéöBnLk ïkL ìëå,dxeza oian `edy dn z` -åéôa §¨¤¥§¤¦§¦
,øeaãa,xeaica mb -øeacä ìáäL,dtdn `veid -úðéça äNòð §¦¤¤¤©¦©£¤§¦©

éwî øBà,ó,ytpl -Bîk ©¦§
:[íéiç õò éøôa áeúkL- ¤¨¦§¦¥©¦

,`vei ,xen`l m`zda

:zelrnd izy opyi dxezay

,yeald zlrne oefnd zlrn

dlrnl `id dxezd `linn

miyeal ody ,zeevnd lkn

.ytpl cala

.å ÷øtcg` lkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,"lky" :millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin

iciÎlr :(ybxl) "zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e

"dcn" ea zxvep - d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd

dad` e` d"awdn d`xi ,ziybx

,owfd epax xiaqd ok .eil`

dyly - ziwl` ytp lkly

xeaic ,daygn :"miyeal"

mda ,zeevne dxez ly ,dyrne

.ziwl`d ytpd zyalzn

dlrnl md dl` "miyeal"

xg`n ,dnvr ytpd on mzbxca

cg` xac md d"awde dxezdy

dxez cnel icediyke ,ynn

xywzn `ed - zeevn miiwne

:dletk `id ,jkay dlrndy ,dxez oiane cnel `edyk cgeina .d"awd mr

.dxez ly iwl`d xe`d z` dtiwn ytpde ,ytpd z` siwn iwl`d xe`d

- zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

zegek dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy

ixd ,"dtilw" ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye

ytpdyke .mi`nh miyeal ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky

`id xy`n xzei dzegp dbxc zlra ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn

,"dtilw" byend zernynl qgia .dnvrzexnly ,oey`x wxta epxrd

ly zexyt` mc`l didzy ick ixd ,zewl`n ezeig lawne `xap lkdy

dcear iciÎlr ,zeidl eilry itk didi mc`dy icke ,rxl aeh oia dxiga

miqknd ,d`neh ly zegek d"awd xvi - exkyl i`kf didie ,zinvr dribie

,dl` mixizqn zegek .`xape xac lkay ziwl`d zeigd lr mixizqne

mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne dqkn dtilwdy myk :"dtilw" mi`xwp

zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek

,"dbep" - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn dhnl zg` ,zebixcn izyl

jxc mzeig z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb da yiy dtilw idef

dfy itk .rxl mbe aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze` ly "dxzqd"d

xyt`e ,dyecwl jtdp `ed f`e ,devn ea miiwl xyt`y inyb xac lkl qgia

.xzei dkenp dbixcnl cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg ,ea zeyrldbixcnd

"mikyen"y mixacde ,llk aeh da oi`e ixnbl d`nh `id dtilway dipyd

xyt` i` ,llk aeh ,xen`k ,da oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z`ektdiy

s` e` ,dyecwllvpldlik`a mixeq` mdy mixac .miaeh mipipra mze`

mileki mpi` -jtdidl

lvpl xyt` la`) dyecwl

mixace (dyecw ipiprl mze`

oi` - d`pda mixeq`y

mb zexyt`lvpl.aehl mze`

äNò äæ únòì äæ ,äpäå§¦¥¤§ª©¤¨¨
íéäìà1.zindad ytpd - ¡Ÿ¦

md diyeale dizegeke

,cbepnd cvd ,jtidd

ziwl`d ytpd znerl

.diyeale dizegekeBîk ék¦§
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî äìeìk úéäìàä LôpLdxyr - ¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨¥¤¤§¦§

,zexitqd xyrl mipeeknd ,zegekdìLa úLaìúîeíéLeáì äL ¦§©¤¤¦§Ÿ¨§¦
,íéLBã÷,zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygn -Lôpä Ck §¦¨©¤¤

àøçà àøèñc`xg` `xhq"d ly ytpd -cbpky cvd ," §¦§¨¨¢¨
(oldl xaqei "`xg` `xhq" byend zernyn)dâð úBtìwî- ¦§¦Ÿ©

,aeh mb oda yi ,epxaqd xaky itky ,"dbep" ze`xwpd zetilwdn

,íãàä íãa úLaìîä,oey`x wxta xkfenk ,zyaelnd ytpd - ©§ª¤¤§©¨¨¨
ef ytp mb ,eteb z` zeigdl mc`d mcaäìeìk,zakxene -øNòî §¨¥¤¤

àúeáàñîc ïéøúk2,dxyrn) d`neh ly "mixzk" dxyrn - ¦§¦¦§¨£¨
.("mixzk" - "oixzk" mya mi`xwp dlawd oeylay zegek:ïäL- ¤¥

:dl` zegek dxyrúBòø úBcî òáL"cqg"d zcn :oebk - ¤©¦¨
zcn ,qrka - "dxeab"d zcn ,dee`za z`hazn d`nehay

,d`ld jke ,zex`tzda - "zx`tz"dúBãBñé òaøàî úBàaä©¨¥©§©§
,ìéòì íéøkæpä íéòøakxen xac lky myky ,oey`xd wxta - ¨¦©¦§¨¦§¥

ytpd mb zakxen jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi drax`n

- dtilw ly ytp dzeidae ,miipgex zeceqi drax`n zindad

,zerxd zecnd lk ze`a mdne ,mirx dizeceqiïãéìBnä ìëNå§¥¤©¦¨
ì ÷ìçpäìL;úBcnä øB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç ïäL ,Lrecn - ©¤§¨§¨Ÿ¤¥¨§¨¦¨¨©©§©¦

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó

äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ
øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î

א.4. משנה א', פרק ב.1.פאה מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, ש�,



zahכח 'a ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

?zecnl xewn od,ìëOä Cøò éôì ïä úBcnä ék"lky"dyk - ¦©¦¥§¦¥¤©¥¤
"lky"d m`ae ,xzei milrp mixacl zepten "zecn"d - xzei lecb

.xzei mikenp mixacl od "zecn"d - xzei ohwïèwä ékclid - ¦©¨¨
,ohwdBìëOL éôì ,Cøòä éúeçt íépè÷ íéøác áäBàå ÷LBç¥§¥§¨¦§©¦§¥¨¥¤§¦¤¦§

íéøác âéOäì øö÷å ïè÷̈¨§¨¨§©¦§¨¦
,íäî øúBé íéø÷é,ixd - §¨¦¥¥¤
d ,cqgd zcnyz`hazn

zipten ,dad`e dee`za

mihert mixacl ohwd clia

elkyy oeikn ,jxr izegte

.ohwïëå,dxeabd zcna - §¥
íéøácî óv÷úîe ñòkúî¦§©¥¦§©¥¦§¨¦

úeøàtúäa ïëå ,íépè÷- §©¦§¥§¦§¨£
,zx`tzd zcnøàLe§¨

.úBcîlkydy ,ixd - ¦
zecnd ly ozelbzda lret

dxev efi`a oze` ccene

mi`xwp jk meyn .dpiidz

- lkyd zegek dyly

zecnd rayl "xewn"3.

elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥
áMçî íãàLk ,úBàîhä©§¥§¤¨¨§©¥

ïäaayeg mc`yk - ¨¤
cg`n zeraepd zeaygn

,mixen`d zegekd zxyrn

ji` ayeg `edyk :oebke,dnecke ,el a`z `edy miieqn xac biydl

øaãî Bà,mixen`d zegekd zxyrn cg`n mi`ad mixeaic -Bà §©¥
äNBòdxyrn cg` zynynd dlert ,ely dyrnd geka - ¤

,mixen`d zegekdçëå åéôaL Bøeaãå BçîaL BzáLçî éøä£¥©£©§¤§Ÿ§¦¤§¦§Ÿ©
"eáàñî éLeáì" íéàø÷ð ,åéøáà øàLe åéãéaL éiNònä- ©©£¦¦¤§¨¨§¨¥¨¨¦§¨¦§¥§¨£

,miiwp `l miyealúBLaìúnL ,úBàîhä elà úBðéça øNòì§¤¤§¦¥©§¥¤¦§©§
.äáLçî Bà øeac Bà äNòî úòLa ïäa,zeaygnd md el` - ¨¤¦§©©£¤¦©£¨¨

ytpl qgia ?zindad ytpd iyeal mdy miyrnde mixeaicd

mdy miyrne mixeaic ,zeaygn dl yiy ,ep` mircei ,ziwl`d

dxeza dyrnde xeaicd ,daygnd ,lirl xaqenk ,mde ,diyeal

ony ytpl qgia mby ,xnel did xyt` ,jkl m`zda .zeevne

epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic ,zeaygn md dl` ,dtilwd

`l` ,zexiar lr wx `l o`k xaecny xne`e owfdlkzeaygnd

y ,dyere xacn `edy ,miyrnde mixeaicd lke ,ayeg mc`ympi`

xeqi` ipipr mpi`y s` - ecarl ick mi`a mpi`e d"awd ly enyl

epax ly epeylae - "dtilw" ly miyeal oiicr md ixd - dxiare

:owfdîMä úçz íéNòð øLà íéNònä ìk íä ïäå,Lonf lk - §¥¥¨©©£¦£¤©£¦©©©¤¤
,z"iyd z` cearl ick e` ,dxez ly mipipr myl miyrp md oi`y

úeòøe ìáä ìkä" øLà£¤©Ÿ¤¤§
"çeø4øäfa áeúkL Bîëe , ©§¤¨©Ÿ©

çlLa5eøéáz" ïäL , §©©¤¥§¦
,"'eë àçeøcmixac - §¨

.mda dxeay dyecwd gexy

ìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨
'äì àì øLà úBáLçnä©©£¨£¤Ÿ©
,BúãBáòìå BðBöøìå änä¥¨§¦§§©£¨
ytpd myl md `linne -

.zindadì Leøt eäfLïBL ¤¤¥§
,"àøçà àøèñ"ef - ¦§¨¨¢¨

`xhq" iehiad zernyn

,"`xg`,øçà ãö Leøt- ¥©©¥
- zinx` oeyla "`xhq"

,xg` - "`xg`" ,cvBðéàL¤¥
.äMãwä ãöepi` df m` - ©©§ª¨

cv df ixd ,dyecwd cv

ixd ,"`xg` `xhq" xg`

ylk- dyecw epi`y xac

edne ."`xg` `xhq" `ed

- ?dyecwd cvãöå§©
-LBãwä ìL BúMãwî äëLîäå äàøLä àlà Bðéà äMãwä©§ª¨¥¤¨©§¨¨§©§¨¨¦§ª¨¤©¨
ìèaL øác ìò àlà äøBL àeä-Ceøa-LBãwä ïéàå ,àeä-Ceøä§¥©¨¨¤¤¨©¨¨¤¨¥

Lnî ìòôa ïéa ,Cøaúé Bìöà,lha `edy xkip zeipeviga mby - ¤§¦§¨¥¥§Ÿ©©¨
,íéðBéìò íéëàìîkzelhazda cinz micnery mik`ln enk - §©§¨¦¤§¦

,mzeyi lka d"awd l`çëa ïéa,geka wx `ed lehiady - ¥§Ÿ©
,d"awdl lha xacd ezeinipta,ähîì ìàøNé Léà ìëk- §¨¦¦§¨¥§©¨

,dfÎmleraàeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî ìèa úBéäì BçëaL¤§Ÿ¦§¨¥©¨§©¥©¨¨
.íMä úMã÷ ìò BLôð úøéñîa,"`ipz"a oldl xiaqiy enk - ¦§¦©©§©§ª©©¥

mivexyk :myd yeciw lr eytp z` xeqnl egeka yi icedi lky

eytp z` xqen "milway lw" mb ixd ,dlilg cnyl icedi gixkdl

dpigan icedi ly eavn didi `ly ji`y ,ixd .myd zyecw lr

`l` ,d"awdl xeqn cinz `ed ,eznypa ,ezeinipta dpd ,zipevig

icedi lka dxey - jky oeikn ."ytp zexiqn" ly onfa dlbzn dfy

.d"awd ly ezyecwì"æø eøîà ïëìå6áLBiL ãçà elôàL , §¨¥¨§©©¤£¦¤¨¤¥

íéøîà éèå÷éì
åìëùù éôì êøòä éúåçô íéðè÷ íéøáã áäåàå ÷ùåç
ñòëúî ïëå .íäî øúåé íéø÷é íéøáã âéùäì øö÷å ïè÷
úåãî øàùå úåøàôúäá ïëå íéðè÷ íéøáãî óö÷úîå
åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå

20åéôáù åøåáãå åçåîáù åúáùçî éøä äùåò åà øáãî
éùåáì íéàø÷ð åéøáéà øàùå åéãéáù ééùòîä çëå
ïäá úåùáìúîù úåàîèä åìà 'éçá øùòì åáàñî
ìë íä ïäå äáùçî åà øåáã åà äùòî úòùá
ìáä ìëä øùà ùîùä úçú íéùòð øùà íéùòîä
àçåøã åøéáú ïäù çìùá øäæá ù"îëå çåø úåòøå
äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå 'åë
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå
äàøùä àìà åðéà äùåã÷ä ãöå äùåã÷ä ãö åðéàù øçà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò

את3. מכ� ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה � השלישי בפרק לעיל אומר, הוא האלקית, לנפש שביחס הזק�, רבנו של בלשונו אנו רואי�

שהמדות מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, בתחילה�Â„ÏÂ˙שבעת מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כא�, ואילו מהשכל.

ה� שהמדות מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל ומסביר השכל, את מכ� ולאחר המדות Í¯Úאת ÈÙÏיש שכ�, הוא, בלשו� השינוי טע� השכל.

ולכ� שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש של והמדות השכל לבי� האלקית הנפש של והמדות השכל בי� יסודי הבדל

יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל. תואר שהוא "אד�", נקראת היא

להתבונ� צריכה היא ואי� גופניי�, לעינוגי� משיכה לה יש � טבעיות ה� בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו.

בהתגלות כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר ג� וכ� לכ�. נמשכת היא בטבעה כי אות�, לרצות כדי התאוות, של ב"טוב"

שהשכל ואומר בתחילה, המדות את הזק� רבנו כא� מונה כ� ומשו� המדות. מדריגת היא כ� � השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכ�: המדות,

השכל. ער� לפי ה� שהמדות מחמת רק � למדות "מקור" יד.4.נקרא א, א.5.קהלת נט, ב ו.6.חלק משנה ג. פרק אבות

zah 'b iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ג' שלישי יו�

,20 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë ìáà,`i 'nr cr.ä"ô óåñ

äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå§¥©¨§¦¨
,'eë äéeøL,oky .eilr - §¨

zxkip ,dxez cnel icediyk

mb d"awd l` ezelhazd

d"awd ly eznkge epevx oiadl ,elky z` riwyn `ed :ezeipeviga

.eilr f` dxey dpikyde -"àéøL àzðéëL äøNò éa ìë"å7 §¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

.íìBòìdxyry mewna - §¨
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ïëBúáezexitqd xyra - §¨
,dxivi lyúBøéôñ øNò¤¤§¦
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øNòa BúeLaìúä éãé ìò©§¥¦§©§§¤¤
:úBîìBò òaøàc úBøéôñ§¦§©§©¨

-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨
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a mddze`ly ytp - `id ,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

mzeida ,mxa ."`xg` `xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw"
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ef ytp xy`n xzei dpezgz dbixcna md ,zindad ytpd ly dl`

xzei dpezgz dbixcnl zindad ytp z` micixen mde ,dnvr
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åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå

א.1. פרק



zahלב 'd iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ה' חמישי יו�

,22 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì

dpeeka dyrnd z` dyer `edy dryae ,rxl mbe aehl mb dze`

z` dyer `edy drya eli`e ,dyecwa zllkp `id ,dyecw ly

ylyny xenb rxl zeigd z` cixen `ed - eteb beprz myl dyrnd

.ixnbl ze`nhd zetilwdàðîL àøNa ìëBàä :ìLî Cøc ïBâk§¤¤¨¨¨¥¦§¨§¥¨
àøBúclke` mc`yk - §¨

,ony xey xyaïéé äúBLå§¤©¦
íOáî`ed oi` ,`l` - §ª¨

ik ,dee`z myl z`f dyer

,dpeeka m`Bzòc áéçøäì§©§¦©§
,BúøBúìe 'äìlkeiy ick - ©§¨

z"iyd z` cearl xzei aeh

,dxez xzei aeh oiadle

àøîç" :àáø øîàãk¦§¨©¨¨©§¨
,"'eë àçéøåxn`y enk - §¥¨

`ax2miaigxn aeh gixe oii ,

xya ixg` ytgn `ed okle ,xzei aeh oiadl lkeiy ,mc` ly ezrc

,dxeza xzei aeh oiadl zrcd zagxd el didzy ick ,aeh oiie aeh

,dyecw ly dpeeka od eziizye ezlik`y ,zxne` z`fBàwx `l -

`l` ,devn myl e` dyecw myl dpeeka ,irvn` `id dlik`dy

dlik`dydnvrick aeh oii dzeye ony xya lke` `ed ,devn `id

,devnd z` miiwláBè íBéå úaL âðò úåöî íi÷ì éãk ìéáLa- ¦§¦§¥§©¥¦§©Ÿ¤©¨§
m` ,ixd ,oii ziizyae xya zlik`a aeh meie zay bprl devn oky

,zexen`d zepeekdn zg` myl od dizyde dlik`døøaúð éæà£©¦§¨¥
äìBòk 'äì äìBòå ,dâð útìwî òtLð äéäL ïéiäå øNaä úeiç©©¨¨§©©¦¤¨¨¦§¨¦§¦©Ÿ©§¤©§¨

;ïaø÷ëeler" enk -gekn dyry dyrnd ly zeigd f`y ,oaxwe "d §¨§¨
.dyecwa zllkp - dizyde dlik`dïëåmc`y xeaica mb jk - §¥

ly dpeeka md m` :xacn

zeigd f` dler ,dyecw

,dyecwl dl` mixeaicay

:enkàúlî øîBàä̈¥¦§¨
àúeçéãácrinynd - ¦§¦¨

dpeeka ,dgicaBzòc çwôì§©¥©©§
BúøBúìe 'äì Baì çnNìe§©¥©¦©§¨

,BúãBáòåz` cearl ick - ©£¨
,z"iydúBéäì íéëéøvL¤§¦¦¦§

,äçîNadxez cenil - §¦§¨
zeidl mikixv myd zceare

,dgnyd z` xiabdl ick ,dgica rinyn `ed okle ,dgny jezn

åéãéîìúì àáø äNòL Bîëe3àúeçéãác àúlî íäéðôì øîàL §¤¨¨¨¨§©§¦¨¤¨©¦§¥¤¦§¨¦§¦¨
älçzmdiptl xne` `ax did ,eicinlz mr cenll ayiy iptl - §¦¨
dgica.ïðaø éçãáe,mdilr dgeca dzyrp eicinlz ly mzrce - ¨§¥©¨¨

dxhna zxn`p dgicayk .mcenil z` oiadl xzei aeh elkeiy ick

rxdn zcxtp ,"dbep" ztilwn d`ad el` milnay zeigd ixd ,efk

.dyecwa zllkpe

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Cà`aeqe xya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oiiàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì,de`zd - §©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéçaytpay - §¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindadäåàzä úcî epnnL,oey`xd wxta xaqedy enk - ¤¦¤¦©©©£¨

mirxd zeceqid drax`ny

ze`a ,zindad ytpd ly

de`ze ,zerxd zecnd lk

,mind ceqin d`aìò äpä¦¥©
øNaä úeiç ãøBé äæ éãé§¥¤¥©©¨¨

aL ïéiäå,Baø÷lk`y - §©©¦¤§¦§
,dzyeäòL éôì ììëðå§¦§¨§¦¨¨

ìLaL øeîb òøaúBtì÷ L §©¨¤§¨Ÿ§¦
,úBàîhäaeh oda oi`y - ©§¥

,llkBôeâåmc`d ly - §
,de`z myl dzye lk`y

ïäì äNòð,zetilwl - ©£¤¨¤
äákøîe Leáìenk - §¤§¨¨

ly eteb dyrp ,o`k mb jk ,dilr akexl ixnbl dlha `idy dakxn

,dtilwl lha - dakxnke ,dtilwl yealk ,dyrn zrya ,mc`d

wx edf la`'ä úãBáòì øæçéå íãàä áeLé øLà ãò .äòL éôì§¦¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ©£©

,BúøBúìezcearle dxezl xfege daeyz dyer mc`yk ,oky - §¨
,dyecwl dlere zxfege zetilwdn zeigd zcxtp ,mydéôì ék¦§¦

,øLk ïééå øzä øNa äéäLylyl mcixed ezee`za mc`de - ¤¨¨§©¤¥§©¦¨¥
,ixnbl ze`nhd zetilwdBnò úBìòìå øæçì íéìBëé Cëìcgi - §¨§¦©£Ÿ§©£¦

dzye lk`y mc` eze` mr

,mze`,'ä úãBáòì BáeLa§©£©
z` f` lvpn `ed ,ixdy -

el sqeezipy gekd

,dizydne dlik`dn

dxez cnel `ed ezervn`ae

.z"iyd z` caereeäfL¤¤
ì,"øzî"e "øzä" ïBL- §¤¥ª¨

e` elk`l xzeny xac

e` "xzid" `xwp ezeyrl

mzernyny ,"xzen"

,xyw zxzd - zilelind

øeL÷ BðéàL øîBìk§©¤¥¨
íéðBöéçä éãéa øeñàåepi`y -xeywze`xwpd ,zetilwd icia §¨¦¥©¦¦

epi` xzid ly xac .dyecwd zeyxl uegn ody iptn ,"mipevig"

- jk ick cr odicia xeyw epi`e "mipevig"d zetilwd zeyxa `vnp

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù

.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà

áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù

ב.2. עו, ר"ח.3.יומא גי' א. קיז, פסחי�

zah 'd iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.'äì úBìòìå øæçì ìëeé àlLraep `ed ik m` ,"xzid" ly xac - ¤Ÿ©©£Ÿ§©£©
,"dtilw"nleki.dyecwa zelrzdle xefgl÷ømb ,mxa - ©

,daeyza xfeg mc`dy iciÎlr ,dyecwl zxfeg zeigdyk

,óeba øàLð epnî eîéLøäLmyl xzend xac lk` mc`yk - ¤¨§¦¦¤¦§¨©
dyrp dyrn zryae ,de`z

dze`a ixd ,xenb rx xacd

- etebn wlg dyrp df dry

xfeg mc` eze`yk mb okle

,myd zcearle dxezl

- zeigd z` mb ez` dlrne

rxdn "myex" oiicr x`yp

,etebaéøö ïk ìòåóebä C §©¥¨¦©
,øáwä èeaçìixg` - §¦©¤¤

,ezenøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì4.xawd heaigy - §©¨

miyperd lk enk `ed

jkfl ick mi`ad dlrnly

xawd heaige ,dnypd z`

z` jkfl cgeina oeekn

"myex" eze`n mc`d

mibeprzdn eteba x`ypy

.miny myl `ly miiptebd

dlik`ay zeigd ,xen`k

,zllkp ,de`z myl dizye

ly xenb rxa ,dry itl

ze`nhd zetilwd yly

dyri mc`dy cr ,ixnbl

,daeyz,úéîäa äåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨©£¦
.äøBäè BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlLf` mby - ¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§§¨

ze`nhd zetilwd yly ly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp

drya `ed xen`d lk ,mxa .daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl

`le de`z myl z`f dyer `edy `l` ,diyra xzen envr xacdy

,miny myl,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîa ïk ïéàM äî©¤¥¥§©£¨£¦£
ïäLmd zeida -mnvr,mixeq` mixacìMîúBàîhä úBtì÷ L ¤¥¦¨Ÿ§¦©§¥

íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñà íä ¯ éøîâìzetilwd icia - §©§¥¥£¦§¦¦¥©¦¦
,dyecwd zeyxl uegnyïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd - §¨§¥

íMî íéìBò,zetilwdn -íîBé àáé ék ãòzetilwdy - ¦¦¨©¦¨Ÿ¨
,dpnlrizáeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5çeø úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤©

;"õøàä ïî øéáòà äàîhä-odn elri ,dplhaiz zetilwdyk ©ª§¨©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevip `linnBàmby ,xacd xyt` -dzr`vz

,dyecwl dlrze d`nehdn mixeq`d mixacd ly zeigdãò©
,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL Ck ìk äìBãb äáeLz äNòiL¤©£¤§¨§¨¨¨¤§©£¦§ª©¨

àaìc à÷îòî äáäàî äáeLz àéäLwnern `id daeyzdyk - ¤¦§¨¥©£¨¥¨§¨§¦¨
,aldä÷éLçå äaø äáäàa,wyg jezn -ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå §©£¨©¨©£¦¨§¤¤¥¨§¨§¨

,äiöå äôéò õøàk 'äì BLôð äàîöå ,Cøaúé Bad`nvd - ¦§¨¥§¨§¨©§©§¤¤£¥¨§¦¨
,z"iydl d`nv eytp mb jk ,minläpä ãò ék úBéäìdyry cr - ¦§¦©¥¨

,daeyz,àøçà àøèqä àéä ,úåîìöå äiö õøàa BLôð äúéä̈§¨©§§¤¤¦¨§©§¨¤¦©¦§¨¨¢¨
,úéìëúa 'ä éðt øBàî ä÷Bçøexe`dn zilkza dwegx eytp - §¨¥§¥§©§¦

,iniptd iwl`dúàæìådad` jezn daeyz dyery drya ,okle - §¨Ÿ
,daxBLôð äàîö,z"iydl -æò øúéa,xzei wfg -ïBànvî ¨§¨©§§¤¤¨¦¦¨

,íé÷écvä úBLôð`ly - ©§©©¦¦
miwicv ,oky .mrt s` e`hg

,d"awd l` cinz miaexw

`vnpy inl minec mde

my ,min ly mewna cinz

,jk lk wfg epi` epe`nv

xacna `vnpy in eli`e

- min ea oi`y mewn ,dnny

wfg `ed minl epe`nv

ly epe`nv mb jk .daxda

zewl`l "daeyz lra"d

xacdy itkn daxda wfg

,"wicv"a `edíøîàîk§©£¨¨
:ì"æmixne`y enk - ©

l"f epinkg6:íB÷îa"§¨
íéãîBò äáeLz éìòaL¤©£¥§¨§¦

."'eëda dbixcna -

oi` ,daeyzÎilra micner

mixenb miwicv zlekia

,oky .my cenrlxen`k

oe`nv eze` miwicva xqg

Îilraa `edy itk ,zewl`l

df iptl eidy ,daeyz

.c`n miwegxeøîà Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7: §©§¨¥©£¨©¨¨§
,"úBiëæk Bì eNòð úBðBãf"Ljk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ¤§©£¦§ª

- ?dnl.Bæ äaø äáäàì àa äæ éãé ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨
,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar

od ,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l

xen`dn miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad

mby ,oaenzrkjxc dpyi ,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,

iciÎlr z`fe ,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl

.d"awdl dax dad`n d`ad daeyzäáäàî àlL äáeLz ìáà£¨§¨¤Ÿ¥©£¨
,Bì çìñé 'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæzexiard lr - ©¤¦§¨§¨§¦§©

,xaryBì eNòð àì íB÷î ìkî,zexiard -,úBiëæk,zeevnk - ¦¨¨Ÿ©£¦§ª
,õ÷ úò ãò éøîâì ätìwäî íéìBò ïéàå,zelbd -úånä òláiL §¥¦¥©§¦¨§©§¥©¥¥¤§ª©©¨¤

,zen ze`xwpd zetilwd -.çöðìzeigdy ,ixd ,epcnl - ¨¤©
ixnbl wzpidl dleki dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq` milk`nay

e` ,dax dad` jezn zraepd daeyz iciÎlr `l` ,zetilwdn

xnel owfd epax `a oldl .ixnbl dpnlrize dplhazz zetilwdyk

`ly mb dyecwl zelrl dleki ely zeigdy cg` xeqi` miiwy

dpekp daeyz dyeryk `l` ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:dhnd lry rny z`ixwa dax dpeek jezn

íéøîà éèå÷éì
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì

ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש



לג zah 'd iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.'äì úBìòìå øæçì ìëeé àlLraep `ed ik m` ,"xzid" ly xac - ¤Ÿ©©£Ÿ§©£©
,"dtilw"nleki.dyecwa zelrzdle xefgl÷ømb ,mxa - ©

,daeyza xfeg mc`dy iciÎlr ,dyecwl zxfeg zeigdyk

,óeba øàLð epnî eîéLøäLmyl xzend xac lk` mc`yk - ¤¨§¦¦¤¦§¨©
dyrp dyrn zryae ,de`z

dze`a ixd ,xenb rx xacd

- etebn wlg dyrp df dry

xfeg mc` eze`yk mb okle

,myd zcearle dxezl

- zeigd z` mb ez` dlrne

rxdn "myex" oiicr x`yp

,etebaéøö ïk ìòåóebä C §©¥¨¦©
,øáwä èeaçìixg` - §¦©¤¤

,ezenøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì4.xawd heaigy - §©¨

miyperd lk enk `ed

jkfl ick mi`ad dlrnly

xawd heaige ,dnypd z`

z` jkfl cgeina oeekn

"myex" eze`n mc`d

mibeprzdn eteba x`ypy

.miny myl `ly miiptebd

dlik`ay zeigd ,xen`k

,zllkp ,de`z myl dizye

ly xenb rxa ,dry itl

ze`nhd zetilwd yly

dyri mc`dy cr ,ixnbl

,daeyz,úéîäa äåàúa epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©£¨©£¦
.äøBäè BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlLf` mby - ¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§§¨

ze`nhd zetilwd yly ly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp

drya `ed xen`d lk ,mxa .daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl

`le de`z myl z`f dyer `edy `l` ,diyra xzen envr xacdy

,miny myl,úBøeñà úBàéáe úBøeñà úBìëàîa ïk ïéàM äî©¤¥¥§©£¨£¦£
ïäLmd zeida -mnvr,mixeq` mixacìMîúBàîhä úBtì÷ L ¤¥¦¨Ÿ§¦©§¥

íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñà íä ¯ éøîâìzetilwd icia - §©§¥¥£¦§¦¦¥©¦¦
,dyecwd zeyxl uegnyïéàå ,íìBòì,dl` mixacay zeigd - §¨§¥

íMî íéìBò,zetilwdn -íîBé àáé ék ãòzetilwdy - ¦¦¨©¦¨Ÿ¨
,dpnlrizáeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5çeø úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤©

;"õøàä ïî øéáòà äàîhä-odn elri ,dplhaiz zetilwdyk ©ª§¨©£¦¦¨¨¤
,dyecwd zevevip `linnBàmby ,xacd xyt` -dzr`vz

,dyecwl dlrze d`nehdn mixeq`d mixacd ly zeigdãò©
,Lnî úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL Ck ìk äìBãb äáeLz äNòiL¤©£¤§¨§¨¨¨¤§©£¦§ª©¨

àaìc à÷îòî äáäàî äáeLz àéäLwnern `id daeyzdyk - ¤¦§¨¥©£¨¥¨§¨§¦¨
,aldä÷éLçå äaø äáäàa,wyg jezn -ä÷áãì ä÷÷BL Lôðå §©£¨©¨©£¦¨§¤¤¥¨§¨§¨

,äiöå äôéò õøàk 'äì BLôð äàîöå ,Cøaúé Bad`nvd - ¦§¨¥§¨§¨©§©§¤¤£¥¨§¦¨
,z"iydl d`nv eytp mb jk ,minläpä ãò ék úBéäìdyry cr - ¦§¦©¥¨

,daeyz,àøçà àøèqä àéä ,úåîìöå äiö õøàa BLôð äúéä̈§¨©§§¤¤¦¨§©§¨¤¦©¦§¨¨¢¨
,úéìëúa 'ä éðt øBàî ä÷Bçøexe`dn zilkza dwegx eytp - §¨¥§¥§©§¦

,iniptd iwl`dúàæìådad` jezn daeyz dyery drya ,okle - §¨Ÿ
,daxBLôð äàîö,z"iydl -æò øúéa,xzei wfg -ïBànvî ¨§¨©§§¤¤¨¦¦¨

,íé÷écvä úBLôð`ly - ©§©©¦¦
miwicv ,oky .mrt s` e`hg

,d"awd l` cinz miaexw

`vnpy inl minec mde

my ,min ly mewna cinz

,jk lk wfg epi` epe`nv

xacna `vnpy in eli`e

- min ea oi`y mewn ,dnny

wfg `ed minl epe`nv

ly epe`nv mb jk .daxda

zewl`l "daeyz lra"d

xacdy itkn daxda wfg

,"wicv"a `edíøîàîk§©£¨¨
:ì"æmixne`y enk - ©

l"f epinkg6:íB÷îa"§¨
íéãîBò äáeLz éìòaL¤©£¥§¨§¦

."'eëda dbixcna -

oi` ,daeyzÎilra micner

mixenb miwicv zlekia

,oky .my cenrlxen`k

oe`nv eze` miwicva xqg

Îilraa `edy itk ,zewl`l

df iptl eidy ,daeyz

.c`n miwegxeøîà Bæ äaø äáäàî äáeLz ìòål"f epinkg -7: §©§¨¥©£¨©¨¨§
,"úBiëæk Bì eNòð úBðBãf"Ljk lke ,zeevnl miktdp ei`hg - ¤§©£¦§ª

- ?dnl.Bæ äaø äáäàì àa äæ éãé ìòå ìéàBäoze` iciÎlr - ¦§©§¥¤¨§©£¨©¨
,daeyz dyryk ,ribd `ed ,d"awdn eze` ewigxdy zexiar

od ,zeevn enk dlert dze` ea elrt zexiard .ef dlecb dad`l

xen`dn miptÎlkÎlr .d"awdl xzei dlecb dad`l eze` e`iad

mby ,oaenzrkjxc dpyi ,rxd lehiae zetilwd zenlrid iptl ,

iciÎlr z`fe ,mixeq`d mixacay zeigd z` dyecwl zelrdl

.d"awdl dax dad`n d`ad daeyzäáäàî àlL äáeLz ìáà£¨§¨¤Ÿ¥©£¨
,Bì çìñé 'äå ,äðBëð äáeLz àéäL óà ,Bæzexiard lr - ©¤¦§¨§¨§¦§©

,xaryBì eNòð àì íB÷î ìkî,zexiard -,úBiëæk,zeevnk - ¦¨¨Ÿ©£¦§ª
,õ÷ úò ãò éøîâì ätìwäî íéìBò ïéàå,zelbd -úånä òláiL §¥¦¥©§¦¨§©§¥©¥¥¤§ª©©¨¤

,zen ze`xwpd zetilwd -.çöðìzeigdy ,ixd ,epcnl - ¨¤©
ixnbl wzpidl dleki dpi` ,zexeq` ze`iae mixeq` milk`nay

e` ,dax dad` jezn zraepd daeyz iciÎlr `l` ,zetilwdn

xnel owfd epax `a oldl .ixnbl dpnlrize dplhazz zetilwdyk

`ly mb dyecwl zelrl dleki ely zeigdy cg` xeqi` miiwy

dpekp daeyz dyeryk `l` ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:dhnd lry rny z`ixwa dax dpeek jezn

íéøîà éèå÷éì
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù êë ìë äìåãâ äáåùú äùòéù
äáäàá àáìã à÷îåòî äáäàî äáåùú àéäù ùîî
åùôð äàîöå 'úé åá ä÷áãì ä÷÷åù ùôðå ä÷éùçå äáø
åùôð äúéä äðä ãò éë úåéäì äéöå äôéò õøàë 'äì
øåàî ä÷åçøå àøçà àøèñä àéä úåîìöå äéö õøàá
ïåàîöî æò øúéá åùôð äàîö úàæìå úéìëúá 'ä éðô
äáåùú éìòáù íå÷îá ì"æ íøîàîë íé÷éãöä úåùôð
úåðåãæù åøîà åæ äáø äáäàî äáåùú ìòå 'åë íéãîåò
åæ äáø äáäàì àá äæ éãé ìòå ìéàåä úåéëæë åì åùòð
äáåùú àéäù óà åæ äáäàî àìù äáåùú ìáà
ïéàå úåéëæë åì åùòð àì íå÷î ìëî åì çìñé 'äå äðåëð
úåîä òìåáéù õ÷ úò ãò éøîâì äôéì÷äî íéìåò

.çöðì

ח.4. ב.5.פרק יג, ב.6.זכרי' לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש



zahלד 'e iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ו' שישי יו�

,ai 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä êà,24 'nr cr.íãå øùá

ä"äâä
àá÷åðã ãåñéá äèì÷ðù éðôî)
úåéçä úèìå÷å úìá÷îä äôéì÷ã

ïéàù äìèáì òøæá ë"àùî äùåã÷äî
äéúåçëù ÷ø äôéì÷ã àá÷åð 'éçá íù
úåôèáù úåéçì íéùéáìî äéúåìééçå

:(ç"éì òåãéë

äãøiL óà ,äìháì epnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä Cà©©©¤§¦¤©¤¨§¦¤§©¨¨©¤¨§¨
ìLa äììëðåéøä ¯ úBàîhä úBtì÷ LäáeLúa íMî äìBò Bæ §¦§§¨§¨Ÿ§¦©§¥£¥¨¦¨¦§¨

,äðBëð,dpk j` "dlibx" -ìòL òîL úàéø÷a äîeöò äðeëáe §¨§©¨¨£¨¦§¦©§©¤©
,ì"æ é"øàäî òãBpk ,ähnälry rny z`ixwa "dpeek"y - ©¦¨©©¥¨£¦©

`hg owzl zlbeqn dhnd

,dfàøîba ænøîe8:- §ª¨©§¨¨
:zxne`dàøBwä ìk"¨©¥

Búhî ìò òîL úàéø÷§¦©§©©¦¨
ézL ìL áøç æçBà elàk§¦¥¤¤¤§¥

,"'eë úBitzeit izye - ¦
,ick od el`úBôeb âøäì©£Ÿ

íéðBöéçä,zetilwd ly - ©¦¦
úeiçì Leáì eNòpL¤©£§©©

,úBthaLzeteb zbixd - ¤©¦
zg` iciÎlr dyrp zetilwd

z`ixw ly axgdn zeitd

,dhnd lry rnyäìBòå§¨
,íäî úeiçädtd ici lr - ©©¥¤

,axgd ly ipydòeãik©¨©
.ïç éòãBéì) -gdnk §§¥¥

p.dlawd znkg ,(dxzq

òøæ ïBò økæä àì ïëìå§¨¥Ÿª§©£¤©
ììëa äøBza äìháì§©¨¨©¨¦§©
óà ,úBøeñà úBàéa¦£©

,ïäî øeîçLhxtay s` - ¤¨¥¤
rxf oer xeng miieqn

,zexeq` ze`ian dlhal

úðéçáa ,BðBò ìBãâå§¨£¦§¦©
äàîhä éeaøå úeìãbä©©§§¦©ª§¨
äaøîe ãéìBnL úBtìwäå§©§¦¤¦©§¤

,zetilwd z` -ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ
.úBøeñà úBàéaî øúBé ,äìháì òøæ úàöBäazenka xnelk - §¨©¤©§©¨¨¥¦¦£

dxiar iciÎlr xvei `edefze`ia iciÎlr xy`n zetilw xzei daxd

,zexeq`éñBî úBøeñà úBàéáaL ÷øätì÷a úeiçå çk ó ©¤§¦£¦Ÿ©§©¦§¦¨
,äáeLúa úeiçä íMî úBìòäì ìBëé BðéàL ãò ,øúBéa äàîè§¥¨§¥©¤¥¨§©£¦¨©©¦§¨

,dlibx daeyza -ääâä),owfd epax xiaqn ,d`ad "ddbd"a -

wx ,zetilwdn zeigd z` zelrdl xyt` i` zexeq` ze`iaa recn

xyt` dlhal rxfa eli`e ,dax dad`n zraepd daeyz iciÎlr

:"dpekp daeyz" iciÎlr mb z`f zeyrlãBñéa äèì÷pL éðtî¦§¥¤¦§§¨¦
ätì÷c àá÷eðc"ceqi"a zeigd dhlwp ,zexeq` ze`iaa ,oky - §§¨¦§¦¨

,dtilwd ly "dawp"d,äMãwäî úeiçä úèìB÷å úìa÷îä- ©§©¤¤§¤¤©©¥©§ª¨
,zeipgexa mb jk ,ef dxiar ly inybd cva xacdy myk ,oky

,dtilwd ly "dawp"a zeigd zhlwp,äìháì òøæa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¤©§©¨¨
,dlhal rxfa xacd dpey -,ätì÷c àá÷eð úðéça íL ïéàL- ¤¥¨§¦©§¨¦§¦¨

ly "dawp" zpiga ,dxiard ly inybd oaena ,llk zniiw `l

,dtilwäéúBìéçå äéúBçkL ÷ø,dtilwd ly -íéLéaìî- ©¤Ÿ¤¨§¥¤¨©§¦¦
,mitiwneïç éòãBéì òeãik ,úBthaL úeiçìznkg irceil - ©©¤©¦©¨©§§¥¥

dlawdãò ,Ck ìk äaø äáäàî äáeLz äNòé ïk íà àlà :(¤¨¦¥©£¤§¨¥©£¨©¨¨¨©
.úBiëæk Bì eNòð úBðBãfL¤§©£¦§ª
xkfp `l jk meyne -

rxf ly ,df `hg ,dxeza

ze`ia llka ,dlhal

rxf z`veda ,oky ,zexeq`

mc`l xyt` dlhal

dyecwl zeigd z` zelrdl

,"dpekp daeyz" iciÎlr

"dpeek"e ,dpk j` dlibx

,dhnd lry rny z`ixwa

zraepd daeyz ila mb

.dax dad`nïáeé äæáe¨¤©
:ì"æø øîàîdn ceqi lr - ©£©©©

,zexeq` ze`iaay epxn`y

zeigd z` livdl xyt`

daeyz iciÎlr zetilwdn

xn`n oaei ,dax dad`n

l"f epizeax9:úeòî eäæéà"¥¤§ª¨
ï÷úì ìëeé àlL10äæ ¯ ¤Ÿ©¦§Ÿ¤

ãéìBäå äåøòä ìò àaL¤¨©¨¤§¨§¦
æàL ,"øæîîxakyk - ©§¥¤¨

,xfnn ciledäNòé íà íb©¦©£¤
Ck ìk äìBãb äáeLz- §¨§¨¨¨

,dax dad`n daeyz oebk

úBìòäì Bì øLôà éà¦¤§¨§©£
øçàî ,äMã÷ì úeiçä©©¦§ª¨¥©©
äfä íìBòì äãøé øákL¤§¨¨§¨¨¨©¤

:íãå øNa óeâa äLaìúðå.clepy xfnnd ly -z`fgeka mb oi` §¦§©§¨§¨¨¨¨
.owzl xyt` i`y dxiar idef okle ,lhal dax dad`n daeyz

ote`a dwfg `id daeyzdyky ,xg` mewna xaqen ,z`f zexnl

seby xnelk ,zeni xfnndy jk icil `iadl dgeka ,cgein

reciy itk .lhazi - mce xyad11iax ciqgd oe`ba xetiqd

lra"l zeyridl eilr deeiv owfd epaxy uiaewpyian sqei

dipqk`a ,eizeriqpn zg`a ,sqei iax oqk`zdyk :"dlbr

my gkp - ax ika jezn lltzde "zevg oewiz" jxr ,znieqn

mr ozgzd ,dxyid jxcd on dhqy ,cg` icedi dry dze`a

eall jk lk excg sqei iax ly eizeika .cli mdl clepe dieb

jxcl xefgl eal wnern hilgdy cr ,icedi eze` ly eytpe

d`iady ,jk lk dlecb dzid icedi eze` ly ezaeyz .zecdid

.rah - el clepy xfnndy jk icil

íéøîà éèå÷éì
äìèáì åðîî åàöéù òøæ úåôèáù úåéçä êà
äìåò åæ éøä úåàîèä úåôéì÷ ùìùá äììëðå äãøéù óà
òîù úàéø÷á äîåöò äðååëáå äðåëð äáåùúá íùî
ìë àøîâá æîåøîå ì"æ é"øàäî òãåðë äèîä ìòù
ìù áøç æçåà åìàë åúèî ìò òîù úàéø÷ àøå÷ä
ùåáì åùòðù íéðåöéçä úåôåâ âåøäì 'åë úåéô éúù

24.ç"éì òåãéë íäî úåéçä äìåòå úåôèáù úåéçì
úåàéá ììëá äøåúá äìèáì òøæ ïåò øëæåä àì ïëìå
úåìãâä 'éçáá åðåò ìåãâå ïäî øåîçù óà úåøåñà
ãàî ãàîá äáøîå ãéìåîù úåôéì÷äå äàîåèä éåáøå
÷ø úåøåñà úåàéáî øúåé äìèáì òøæ úàöåäá

éñåî úåøåñà úåàéááùäàîè äôéì÷á úåéçå çë ó
*äáåùúá úåéçä íùî úåìòäì ìåëé åðéàù ãò øúåéá

äáåùú äùòé ë"àà
ãò êë ìë äáø äáäàî
úåéëæë åì åùòð úåðåãæù
ì"æø øîàî ïáåé äæáå
ìëåé àìù úååòî åäæéà
äåøòä ìò àáù äæ ïå÷úì

äìåãâ äáåùú äùòé íà íâ æàù øæîî ãéìåäå
äùåã÷ì úåéçä úåìòäì åì øùôà éà êë ìë
óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî

:íãå øùá

א.8. ה, א.9.ברכות ט, טו.10.חגיגה א, עורי�".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת

zah 'f ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ז' קודש שבת יו�
פרקח ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàî ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©©£¨
òãBä àìa øeqà,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan -ìíL ¦§Ÿ©§¥

,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL,xzid ly lk`n df did el - ¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦
dnvr dlik`d dzid

;rxdn aehd z` dcixtn

iciÎlry ,xaqed xaky itk

cxtp miny myl dlik`

zeigay rxd on aehd

xaecn o`k ,mxa .lk`nd

ly lk`n zlik` lrxeqi`

,miny myläNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨
çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©

àéää äìéëàdid m`ay - £¦¨©¦
xac zlik`l qgia xaecnd

dlik` dze` gekae ,xzend

dzid - lltzne cnel `ed

dler lk`nd ly zeigd

lk`nd zeida ,dyecwl

;dltzle cenill lvepnïéà¥
äìBò daL úeiçä©©¤¨¨
äøBzä úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥©¨

,øzää Bîk älôzäå- §©§¦¨§©¤¥
?dnl jk lkedøeqà éðtî¦§¥¦¨

zexywzd iptn ,xnelk -

df lk`nàøèqä éãéa¦¥©¦§¨
ìMî àøçàúBtì÷ L ¨¢¨¦¨Ÿ§¦

.úBàîhädpi`y ,ixnbl - ©§¥
.dyecwl zelrzdl lk`nay zeigl dyxnøeqà àeä elôàå©£¦¦

,ïðaøc,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl exq` minkgdy - §©¨¨
'eë äøBz éøácî øúBé íéøôBñ éøác íéøeîçL1.mb ,`linne - ¤£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥¨

xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw edexq` minkgy xac

rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mb ,dyecwl ezelrdl

xacdyxeq`.íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦
,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä,ieb ly cy -òøä øöé àeäL ¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä úBnà ìL.úBàîhä úBtì÷ L- ¤ª¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥
milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn okle

xaecn mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.["cere bpx b"gfaíéøáãì äeàúnä çëå òøä øöiä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦
,Búåàz úàlîì íéøznä`lnl ick z`f dyer `edy zexnl - ©ª¨¦§©Ÿ©£¨

,xzend xacd mb ok iciÎlr "cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z

ylyny rxd l`z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhd zetilwdàeä
ïéàãeäé ïéãMî ãL2,,"icedi" rxdÎxvi -øæçì ìBëiL éôì ¥¦¥¦§¨¦§¦¤¨©£Ÿ

ìéòìãk äMãwì3.,j` ,eytp ze`z `lnl ick lk`yk mby - ©§ª¨§¦§¥
,dyecwl zeigd dlrzn ,xzid ly lk`na xaecny ,oeikn

rxdÎxvid eli`e ;z"iyd z` cearle dxez cenll xfeg mc`dyk

.xf rxdÎxvi `l` ,llk icedi rxdÎxvi epi` ,xeqi` ly xacl

,mc`d lawn df rxdÎxvi

zee`za ezerwzyd llba

`ed oci lr ,"zexzen"

xacl oevx ea xvepe ,mybzn

irah epi`y xac ,xeqi` ly

.icedil,íB÷î ìkî Cà- ©¦¨¨
,xzid ly milk`na mb

`lnl ick mze` lk`yk

oiicr zniiwy ,eytp ze`z

exifgdl zexyt`d

la` ,dyecwløæçL íã÷Ÿ¤¤¨©
,äMãwìzxfg iptl - ©§ª¨

,daeyza mc`dàøèñ àeä¦§¨
øçà íâå .ätì÷e àøçà̈¢¨§¦¨§©©©

,Ckmc`dy xg`l s` - ¨
z` xifgde daeyza xfg

,dyecwl lk`nd zeig

epnî eîéLøämyexd - ¨§¦¦¤
,jkn,óeba ÷eác øàLð- ¦§¨¨©

,mc`dìkî ék úBéäì¦§¦¦¨
ä÷Lîe ìëàîmc`y - ©£¨©§¤

,dzeye lke`óëz äNòð©£¤¥¤
.BøNaî øNáe ícoeikne - ¨¨¨¦§¨

de`z myl lk`y dryay

"myex" ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk -

.dyecwl lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn

éøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,,sebl cgein yper `edy - §¨¥¨¦©§¦©¤¤
ìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì,sebd -äfä íìBò úàðäa §©§©£¦ª§¨¤¦¥©£¨©¨©¤

ì÷ úàîhî åéâeðòúå.ïéàãeäé ïéãLå dâð útrxdÎxvid - §©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦§¨¦
.mixzen mibeprzl mc`d z` dxbnd icedidàlL éî ïk íà àlà¤¨¦¥¦¤Ÿ

åéîé ìk äfä íìBòî äðäðez`pdy e` ,zn`a dpdp `l ok`y e` - ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨
n dzid `ldfdÎmlerddid dyry dn lky meyn ,wxdevn myl

,dyecwe.LBãwä eðaøkxn`y `iypd dcedi iax -5zrya §©¥©¨
Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqddfdin ,ixd .dphw rav`a `l s`

,eiig ini jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly`edyperl wewf epi`

efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z` zewpl ick xawd heaig ly df

dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd heaig" yperl eteb wewf -

oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd ze`pd iciÎlr ,ea

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicd yeal

íéøîà éèå÷éì
ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ

óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé
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לה zah 'f ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ז' קודש שבת יו�
פרקח ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàî ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©©£¨
òãBä àìa øeqà,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan -ìíL ¦§Ÿ©§¥

,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL,xzid ly lk`n df did el - ¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦
dnvr dlik`d dzid

;rxdn aehd z` dcixtn

iciÎlry ,xaqed xaky itk

cxtp miny myl dlik`

zeigay rxd on aehd

xaecn o`k ,mxa .lk`nd

ly lk`n zlik` lrxeqi`

,miny myläNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨
çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©

àéää äìéëàdid m`ay - £¦¨©¦
xac zlik`l qgia xaecnd

dlik` dze` gekae ,xzend

dzid - lltzne cnel `ed

dler lk`nd ly zeigd

lk`nd zeida ,dyecwl

;dltzle cenill lvepnïéà¥
äìBò daL úeiçä©©¤¨¨
äøBzä úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥©¨

,øzää Bîk älôzäå- §©§¦¨§©¤¥
?dnl jk lkedøeqà éðtî¦§¥¦¨

zexywzd iptn ,xnelk -

df lk`nàøèqä éãéa¦¥©¦§¨
ìMî àøçàúBtì÷ L ¨¢¨¦¨Ÿ§¦

.úBàîhädpi`y ,ixnbl - ©§¥
.dyecwl zelrzdl lk`nay zeigl dyxnøeqà àeä elôàå©£¦¦

,ïðaøc,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl exq` minkgdy - §©¨¨
'eë äøBz éøácî øúBé íéøôBñ éøác íéøeîçL1.mb ,`linne - ¤£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥¨

xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw edexq` minkgy xac

rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mb ,dyecwl ezelrdl

xacdyxeq`.íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦
,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä,ieb ly cy -òøä øöé àeäL ¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä úBnà ìL.úBàîhä úBtì÷ L- ¤ª¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥
milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn okle

xaecn mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.["cere bpx b"gfaíéøáãì äeàúnä çëå òøä øöiä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦
,Búåàz úàlîì íéøznä`lnl ick z`f dyer `edy zexnl - ©ª¨¦§©Ÿ©£¨

,xzend xacd mb ok iciÎlr "cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z

ylyny rxd l`z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhd zetilwdàeä
ïéàãeäé ïéãMî ãL2,,"icedi" rxdÎxvi -øæçì ìBëiL éôì ¥¦¥¦§¨¦§¦¤¨©£Ÿ

ìéòìãk äMãwì3.,j` ,eytp ze`z `lnl ick lk`yk mby - ©§ª¨§¦§¥
,dyecwl zeigd dlrzn ,xzid ly lk`na xaecny ,oeikn

rxdÎxvid eli`e ;z"iyd z` cearle dxez cenll xfeg mc`dyk

.xf rxdÎxvi `l` ,llk icedi rxdÎxvi epi` ,xeqi` ly xacl

,mc`d lawn df rxdÎxvi

zee`za ezerwzyd llba

`ed oci lr ,"zexzen"

xacl oevx ea xvepe ,mybzn

irah epi`y xac ,xeqi` ly

.icedil,íB÷î ìkî Cà- ©¦¨¨
,xzid ly milk`na mb

`lnl ick mze` lk`yk

oiicr zniiwy ,eytp ze`z

exifgdl zexyt`d

la` ,dyecwløæçL íã÷Ÿ¤¤¨©
,äMãwìzxfg iptl - ©§ª¨

,daeyza mc`dàøèñ àeä¦§¨
øçà íâå .ätì÷e àøçà̈¢¨§¦¨§©©©

,Ckmc`dy xg`l s` - ¨
z` xifgde daeyza xfg

,dyecwl lk`nd zeig

epnî eîéLøämyexd - ¨§¦¦¤
,jkn,óeba ÷eác øàLð- ¦§¨¨©

,mc`dìkî ék úBéäì¦§¦¦¨
ä÷Lîe ìëàîmc`y - ©£¨©§¤

,dzeye lke`óëz äNòð©£¤¥¤
.BøNaî øNáe ícoeikne - ¨¨¨¦§¨

de`z myl lk`y dryay

"myex" ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk -

.dyecwl lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn

éøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,,sebl cgein yper `edy - §¨¥¨¦©§¦©¤¤
ìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì,sebd -äfä íìBò úàðäa §©§©£¦ª§¨¤¦¥©£¨©¨©¤

ì÷ úàîhî åéâeðòúå.ïéàãeäé ïéãLå dâð útrxdÎxvid - §©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦§¨¦
.mixzen mibeprzl mc`d z` dxbnd icedidàlL éî ïk íà àlà¤¨¦¥¦¤Ÿ

åéîé ìk äfä íìBòî äðäðez`pdy e` ,zn`a dpdp `l ok`y e` - ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨
n dzid `ldfdÎmlerddid dyry dn lky meyn ,wxdevn myl

,dyecwe.LBãwä eðaøkxn`y `iypd dcedi iax -5zrya §©¥©¨
Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqddfdin ,ixd .dphw rav`a `l s`

,eiig ini jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly`edyperl wewf epi`

efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z` zewpl ick xawd heaig ly df

dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd heaig" yperl eteb wewf -

oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd ze`pd iciÎlr ,ea

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicd yeal

íéøîà éèå÷éì
ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ

óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä

âéø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé
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.לו . .mei meid

iriax meidkepg e ,g"x ,zah `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,uwn :yneg
.hÎ` :mildz

.el` miyeal Î16Î . . . dyly dpde :`ipz

.lldd z` mda mixneb oi`y minia mb seqe dlgz - llda - jxan cigid xy` mibdep
mcew migipn oilitzd lk ."lr" zaiz zhnyda ,jiyrn lk `"d jelldi :`ed mixne`y gqepd

.dltzd lk meiq xg` micnel mixeriyd la` ,sqen

iying meidkepg f ,zah ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,uwn :yneg
.fiÎi :mildz

.'izevne ÎhÎ . . . dlynp okle :`ipz

eazk (f"ht x"a) xn`nke "jpevx iwegn mxiardle jzxez mgikydl" dzid mipeid zngln
l`f ,dxez orpxrl orn l`f ,zewl` cbp dzid dnglnd lk .l`xyi iwl`a wlg mkl oi`y 'ek¨¨

zevn oiif miiwn orn[zeevn eniiwiy ,dxez ecnliy]zxez `idy xikfdl `ly wx ,zecrde mihtynd
hiiwkilhÎb oet oipr mrc v"nez oi` orp`nxrc hip ,'zi epevx iwg md zevndye 'dxikfdl `l] ¨

[zewel`d oipr z` zeevnae dxeza.

iyy meidkepg g ,zah bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,uwn :yneg
.akÎgi :mildz

.mine cqg . . . exn` okle :`ipz

."mipicd lk i`ck ik" l"v "mipicd lk i`ck oi` ik" dkepg xp zevn x"z d"ca `"eza

`idy" l"v "`"` zinipt `edy" `eap dzre ligznd sirq ignye ipx d"cl xe`ia my
."q"` zinipt

zayzah cb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,uwn :yneg
.gkÎbk :mildz

.g"rta . . . zetqeze .d wxt :`ipz

.iyy meil xe` hk`piia b`hyxrp`c iieev xrc` dyxt oii` oiif xiarn obrlt c"ag i`iyp¨¨¨
dxcq rvp`b ic oiif xiarn oe` ,aiedp` oet l`n`k`p oraiedp` orn hbrlt zevg xg` b`hiixt¨¨¨©¨¨©
.iriay oet l`n`k`p oiif xiarn orn hbrlt orpee`c o'x`t dixtxrcpi` zay .dxehtd xrc hin¨©¨
ic oe` ,iyy meia dxcqd zxehtd hb`frb orn h`d ,zexehtd iieev ornewrbqie` fi` qr oree

.zay ('eke g"n ,g"xy oet) dxehtd rxrcp`

iytg mebxz

meia ;iyy meil xe` ,axra iying meia mipy e` cg` rhw "mebxz cg`e `xwn mipy" xnel ebdp c"ag i`iyp

ebdp dltzd iptl xweaa zay ;dxehtdd mr dzligzn dyxtd lk z` xiardl miligzn aey eid zevg xg` iyy

íåé
ïåùàø
:mildz

` wxtn

h wxt cr

íåé
éðù
:mildz

i wxtn

fi wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

gi wxtn

ak wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

bk wxtn

gk wxt cr

. . .mei meid

ly) zxg`d dxehtdd z`e ,iyy meia dxcqd zxehtd z` mixne` eid :zexehtd izy elgyk .iriayn aey xiardl

.zaya ('eke "yceg xgn" ,ycegÎy`xÎzay

ra miaehd zenelgddxeza dlecb dciwy i"r aexd t"r `a ,melga miriceny dxez ipip
xy`k dpd ,dnevr dribia alay dceara wqer e` ,dlecb dciwya dxeza wqer xy`kc ,meia

`lirlc iign miig dl za`eye dlrnl dler eznyp dlila[mipeilrd miign]`eankdpd ,xdfa x
ezcear zciwy itk yi` yi` ,dxezd zeinipta e` dxezay `ilba dxez iyecg el miricen f`

.meid zceara

oey`x meizah db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ybie :yneg
.clÎhk :mildz

.'ek `gexc Î20Î . . . dpde .e wxt :`ipz

oraielb rl` q`ee ,zeninz oe` d`ced oet dlrn ic odrf orn hree ,ornew hree giyn oree¨
xrhqrxb xrc fi` - cp`hyx`t - cenlz .zevne dxez oiif oi` oe` d"a hÎb oi` dxedh dpen`a©©
.uiprxb ` od` lditrb ` fi` oraielb - oraielb - d`ced xra` .uiprxb ` h`d cp`hyx`t©©¨¨¨
xrbivx`d - zeninz xrc oet lecb dyrn mrc odrhyx`t ev orarb hree giynd jln©©

.dcear xrhqprxr

iytg mebxz

zeevne dxezae d"a 'da dxedh dpen`a mipin`n lkdy ,zeninze d`ced ly dlrnd z` e`xi giyn `ai xy`k

.laben izla ybx `id dpen` - dpen` - d`ced j` ;zlaben dpid xzeia dwenrd dpadd ixd - dpad - cenlz .ely

.zipivxe ziaal dcear - zeninzd ly "lecb dyrn"d z` x`ai giynd jln

ipy meizah eb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,ybie :yneg
.glÎdl :mildz

.`xapy . . . lka oke :`ipz

xzeid mipipra elit` ,dbyde drici oipr lk ik ,mly ala edcare jia` iwl` z` rc aizk
`xwpd zinipt zexywzde zecnd jekife xexiaa xac zlert epiid ,dceara `eal jixv ,miwenr

.dcear zeciqgd oeyla

iyily meizah fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,ybie :yneg
.bnÎhl :mildz

.d"t seq . . . `xwp okle :`ipz

mildz ,dxezd zeize` xn`i zrlÎzrndn iyy wlgy ,`ed xawd heagn xhtdl xeryd
zeipyn ,ezlekia yiy dnk ,meid lk dxfg i"r ,`ed rlwd skn xhtdl ytpd jekifl zekfl .'ek

.dt lra mildz `ipz

íåé
éùéîç
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr



לז . . .mei meid

ly) zxg`d dxehtdd z`e ,iyy meia dxcqd zxehtd z` mixne` eid :zexehtd izy elgyk .iriayn aey xiardl

.zaya ('eke "yceg xgn" ,ycegÎy`xÎzay

ra miaehd zenelgddxeza dlecb dciwy i"r aexd t"r `a ,melga miriceny dxez ipip
xy`k dpd ,dnevr dribia alay dceara wqer e` ,dlecb dciwya dxeza wqer xy`kc ,meia

`lirlc iign miig dl za`eye dlrnl dler eznyp dlila[mipeilrd miign]`eankdpd ,xdfa x
ezcear zciwy itk yi` yi` ,dxezd zeinipta e` dxezay `ilba dxez iyecg el miricen f`

.meid zceara

oey`x meizah db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,ybie :yneg
.clÎhk :mildz

.'ek `gexc Î20Î . . . dpde .e wxt :`ipz

oraielb rl` q`ee ,zeninz oe` d`ced oet dlrn ic odrf orn hree ,ornew hree giyn oree¨
xrhqrxb xrc fi` - cp`hyx`t - cenlz .zevne dxez oiif oi` oe` d"a hÎb oi` dxedh dpen`a©©
.uiprxb ` od` lditrb ` fi` oraielb - oraielb - d`ced xra` .uiprxb ` h`d cp`hyx`t©©¨¨¨
xrbivx`d - zeninz xrc oet lecb dyrn mrc odrhyx`t ev orarb hree giynd jln©©

.dcear xrhqprxr

iytg mebxz

zeevne dxezae d"a 'da dxedh dpen`a mipin`n lkdy ,zeninze d`ced ly dlrnd z` e`xi giyn `ai xy`k

.laben izla ybx `id dpen` - dpen` - d`ced j` ;zlaben dpid xzeia dwenrd dpadd ixd - dpad - cenlz .ely

.zipivxe ziaal dcear - zeninzd ly "lecb dyrn"d z` x`ai giynd jln

ipy meizah eb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,ybie :yneg
.glÎdl :mildz

.`xapy . . . lka oke :`ipz

xzeid mipipra elit` ,dbyde drici oipr lk ik ,mly ala edcare jia` iwl` z` rc aizk
`xwpd zinipt zexywzde zecnd jekife xexiaa xac zlert epiid ,dceara `eal jixv ,miwenr

.dcear zeciqgd oeyla

iyily meizah fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,ybie :yneg
.bnÎhl :mildz

.d"t seq . . . `xwp okle :`ipz

mildz ,dxezd zeize` xn`i zrlÎzrndn iyy wlgy ,`ed xawd heagn xhtdl xeryd
zeipyn ,ezlekia yiy dnk ,meid lk dxfg i"r ,`ed rlwd skn xhtdl ytpd jekifl zekfl .'ek

.dt lra mildz `ipz

íåé
éùéîç
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr



v"ndqeלח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� בית? מבטלים כיצד

:Â ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Bà øôò eäàlnL úéa©¦¤¦§¨¨¨

;úBøBøö Bà øôò ìL ìâk àeä éøäå ,úéaä ìha äæ éøä ¯ úBøBøö§£¥¤¦¥©©¦©£¥§©¤¨¨§

,úãøBéå úò÷Báe äìBòå úò÷Ba ¯ øôòä CBúa äàîè äúéä íàå§¦¨§¨ª§¨§¤¨¨©©§¨©©§¤¤

.íéøBäè øôòä CBúa äécöaL íéìëå§¥¦¤§¦¤¨§¤¨¨§¦

של מהותו את לבטל כדי כי בדבריו מזכיר אינו הרמב"�

לעול�, לבית מוכנס שהעפר בדעתו לקבוע האד� צרי� הבית

הבית. גדר את מבטלת בעפר הבית מילוי שעצ� משמע

סוכה בהלכות לדבריו כסותרי� נראי� הדברי� (פ"דאמנ�,

כ�הי"ג) א� אלא הסוכה, את מבטלת אינה לסוכה עפר שהכנסת

לעול�! לש� העפר את להכניס בדעתו קבע

לבאר: ויש

הבית שיעור אחד, מצד הפכי�: שני נושא בעפר הבית מילוי

העפר את להוציא ונית� עומדו על נותר הבית נהרס. בהכרח לא

של גדר לו אי� כרגע שני, מצד לקדמותו. המצב את ולהשיב

בו. לדור נית� ולא אליו להיכנס נית� לא – בית

את למעט היא המטרה לסוכה, עפר מכניסי� dxeriyכאשר

של בדעתו אי� וא� אמה. מעשרי� גבוהה תהיה שלא

לסוכה כמכניס זה הרי לעול� העפר את להכניס בעלֿהבית

גובהה. את מבטלי� שאינ� וכסתות כרי�

אנו אלא לדיו� עומד השיעור לא בטומאה זאת, לעומת

פרק לאיזה בעפר, בית ומילוי בית. המושג את לבטל מבקשי�

את איבד "בית" המושג הנתו� שברגע כי גור� שיהיה, זמ�

גידרו. ואת משמעותו

(gq 'nr ,a"g ,jln zixw)

שני יו� שלו? שאינו דבר אדם אוסר מתי

ה: הלכה י, פרק מת טומאת äãNaהלכות øáwä úà LøBçä©¥¤©¤¤§¨¤

.BlL BðéàL øác øñBà íãà ïéàL ,ñøtä úéa äNBò Bðéà ¯ BlL dðéàL¤¥¨¤¥¤¥©§¨¤¥¨¨¥¨¨¤¥¤

התוספות אי�)כתבו ד"ה ב פג, אוסר(יבמות אד� "אי� – זה שדי� ,

במחשבת התלויי� באיסורי� רק נאמר � שלו" שאינו דבר

זרה' ל'עבודה שמחשבתו חבירו, לבהמת משתחווה כגו� האד�,

שלו. שאינו דבר לאסור מועילה מחשבתו אי� א� אותה, אוסרת

נבלה הנות� כגו� במעשה, אלא במחשבה שאינ� איסורי� אבל

חבירו. של א� לאסור יכול חבירו, של תבשיל לתו� חלב או

שלו" שאינה בשדה הקבר את "החורש – זו בהלכה כ�, וא�

התגלגלה שמא חשש משו� הוא הקבר חרישת שאיסור כיו� –

האד�, במחשבת תלוי הדבר ואי� השדה, לתו� המת מ� עצ�

הפרס'? 'בית טומאת נטמאת השדה אי� מדוע

לומר: ויש

מחזיקי� "אי� כי טהור, � קבר בו שנחרש שדה תורה, מדי�

הטומאה שמא חוששי� אי� כלומר, למקו�". ממקו� טומאה

קנסו שחכמי� אלא מקומה את שינתה קבוע, במקו� שהיתה

השדה. על טומאה וגזרו המתי�, את שביזה על קבר החורש את

א� השדה, בעל הוא החורש כאשר רק מוטל זה קנס ואול�,

חכמי�. קנסוהו לא � בעליה ידיעת ללא נחרשה השדה כאשר

(`"k w"q b ,fi zeld` ,l`xyi zx`tz)

שלישי יו� כאהל האדם

:„ ‰ÎÏ‰ ‚"È ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àìå ,ïéàéáî elàå§¥§¦¦§Ÿ

.íãàä :ïéööBç§¦¨¨¨

המת על האהיל שא� לטהר, לא אבל לטמא אהל נעשה אד�

הוא א� לכלי�, הטומאה את להביא אהל נעשה � הכלי� ועל

גביו על הנמצאי� הכלי� את מטומאה להציל חוצ� אינו עצמו

על הנמצאי� הכלי� ג� אלא הטומאה, בפני שחוצ� אהל ככל

טמאי� ה"א)גביו פי"ב לעיל .(ראה

חוצ� אינו שהאד� להמבי"ט ספר' ב'קרית כ� על ומבואר

שאינו הגוי כ�, וא� טומאה. מקבל עצמו הוא כי הטומאה בפני

מהמבוא משמע וכ� הטומאה. בפני חוצ� טומאה, (לקמ�רמקבל

ה"ב) הטומאה.פט"ו בפני חוצ� החלו�, את שסת� כפות שגוי

התוס' כתבו א)וכ� כ, החלו�(ב"ב את לסתו� יכול שהגוי

ולמדי� טומאה, מקבל אינו שגוי משו� הטומאה, בפני ולחצו�

הנפש ונכרתה יתחטא ולא יטמא אשר "ואיש מהפסוק זאת

שחכמי� וא� קהל. לו שאי� גוי יצא הקהל", מתו� ההיא

דבריה� לכל כזבי� א)עשאו� פג, לא(שבת דמדאורייתא "כיו� ,

הטומאה". מפני חוצצי� טומאה, מקבלי�

המשנה לשו� מסתימת מ"א)א� פ"ו כא�(אהלות והרמב"�

חוצ�. אינו נכרי שג� משמע סת�, 'אד�' שכתבו

ביהודה נודע בשו"ת כתב קצד)וכ� סי' יו"ד שאי�(מהדו"ק ,

וחוצ� סות� שהגוי הרמב"� שכתב ומה דוקא, לישראל הכוונה

המל� מאסורי שהוא כפות "בגוי שמדובר משו� זה הרי בחלו�,

ש� והניחוהו ביטלוהו כ� וא� להתירו", יכול אחר שאי�

חוצ�. האד� ג� זה מיוחד ובמקרה בקביעות,

רביעי יו� הארובה לתוך המתפשטת טומאה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰äàîhä úö÷î äúéä̈§¨¦§¨©ª§¨

¯ çôè çúBt äaøàa äéä íà ¯ äaøà úçz dúö÷îe ,äø÷zä úçz©©©¦§¨¦§¨¨©©£ª¨¦¨¨¨£ª¨¥©¤©

,÷ìçzL éãk äàîha Lé íà ¯ çôè çúBt da ïéà ...àîè Blk úéaä©©¦ª¨¥¥¨¥©¤©¦¥©ª§¨§¥¤¥¨¥

.àîè ìkä ¯ äaøàä úçz øeòMëå äø÷zä úçz øeòMk àönéå§¦¨¥©¦©©©¦§¨§©¦©©¨£ª¨©Ÿ¨¥

מתפשטת טפח"), ("פותח טפח על טפח בה שיש ארובה

תחת נמצאת הטומאה מקצת כאשר ג� ולכ� לתוכה, הטומאה

המקומות שני בצירו� שרק א� הארובה, תחת ומקצתה התקרה

כאילו אנו רואי� המת), מ� כזית (לדוגמה: טומאה שיעור יש

שני כי הארובה, כנגד וג� התקרה תחת ג� טומאה כשיעור היה

המקומות. מ� אחד לכל של� לשיעור מצטרפי� החלקי�

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הטומאה אי� טפח, על טפח בארובה אי� כאשר אבל

שתתחלק", "כדי בטומאה יש וא� הארובה. לתו� מתפשטת

ואחד התקרה שתחת לחלל אחד – זיתי� שני כשיעור היינו

תחת וה� התקרה תחת ה� טמא", "הכל � הארובה לחלל

הטומאה). כנגד היא (א� הארובה

שתתחלק": "כדי בהגדרה ראשוני� ונחלקו

והרא"ש ג)הר"ש י, שני(אהלות בטומאה יש א� שא� מפרשי�

הארובה ותחת ומחצה כזית יש שבבית הג� הכל, בס� זיתי�

בבית כזית יש כאילו הטומאה, את אנו מחלקי� � זית חצי רק

הארובה. תחת וכזית

המשניות בפירוש הרמב"� לדעת כא�)א� מלשונו מוב� וכ� (ש�

פותח בו (כשאי� הארובה ולתו� הבית בכל מתפשטת הטומאה

תחת כזית � שיעור יש המקומות מ� אחד בכל כאשר רק טפח),

הארובה. תחת וכזית התקרה,

חמישי יו� הטומאה? בפני חוצץ כוורת בדוגמת כלי

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïî ääBáb äúéä̈§¨§¨¦

¯ úéaa Bà ,dab ìò Bà dëBúa Bà äézçz äàîèå ,çôè õøàä̈¨¤¤©§ª§¨©§¤¨§¨©©¨©©¦

ìäàk úéaäå àéäL éðtî ,äézçzL ìëå úéaaL ìk :àîè ìkä©Ÿ¨¥¨¤©©¦§¨¤©§¤¨¦§¥¤¦§©©¦§Ÿ¤

Bðéàå äàîhä úà àéáî éìkäL ,dëBúaL ìëå dab ìòL ìëå ;ãçà¤¨§¨¤©©¨§¨¤§¨¤©§¦¥¦¤©ª§¨§¥

.õöBç¥

לטומאה שיש כ� האר�, מ� טפח הגבוהה בכוורת מדובר

בפני חוצצת אינה הכוורת הרמב"�, לפי להיכנס. מקו�

ג� טמא, והבית חפצי� ישנ� בכוורת א� ולכ� הטומאה,

נעשי� אינ� וכלי� אד� בני כי טמאי�, שבכוורת החפצי�

הטומאה. בפני החוצ� 'אוהל'

מת בטומאת פתיל": "צמיד מדי� תגר הראב"ד קורא כ� על

כלי אבל טמא (מכסה) פתיל" "צמיד עליו שאי� חרס כלי �

שלכוורת נכו� כ�, וא� מבפני�. טהור נשאר כראוי, מכוסה

הטומאה, בפני החוצ� אוהל של די� אי� טמא בבית הנמצאת

סגור היא שהרי טהור שבכוורת מה כל וממילאאבל במכסה ה

הטומאה. בפני חוצצת

אזי טמא, בבית הנמצאי� טהורי� בכלי� מדובר כאשר כי

עוברת והטומאה חוצצי� ה� אי� טהורי� שהכלי� למרות

מוק� הכלי כאשר אבל נטמא. ותחת� שבתוכ� ומה דרכ�,

א� הטומאה, בפני החוצ� אוהל אינו אמנ� הוא פתיל', ב'צמיד

הכלי, לתו� מלעבור הטומאה מ� מונע פתיל' ה'צמיד זאת ע�

צרי� ומתחתיו שבכלי מה הרי הטומאה, מעבר שנפסק ומכיו�

טהור. להיות

(m"anxd lr g"xbd iyecg)

שישי יו� העולם מטומאת שמירה אופני שלושה

:'‡ ‰ÎÏ‰ ‚"Î ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéìkä ìk̈©¥¦

.ïëBúaM äî ìk ìò ïéìévî ,ìéút ãéîöa ïéìévnä©©¦¦§¨¦¨¦©¦¦©¨©¤§¨

סוגי�: שלושה קיימי� אוהל מטומאת בהצלה

שבתוכ� מה על מצילי� טומאה מקבלי� שאינ� כלי� א)

סופרי� מדברי ה"א)ג� פכ"א .(לעיל

ומשקי�, אוכלי� על מציל פתיל, בצמיד המוק� חרס כלי ב)

על מציל אינו סופרי� מדברי אבל החבית, שבתו� אד� על וכ�

ובגדי�. שט� כלי

החרס כלי אי� הארובה פי על וקדרה בעליה כשהאד� ג)

האד� על ה"ד)מציל .(להל�

לקונו: האד� בעבודת ודוגמת�

הדביקות. העדר היא ו"מיתה" בה' הדביקות ה� "חיי�"

בירורו). (לפני הזה העול� הוא המת" ו"אהל

פוגעת הטומאה ואי� בה' דבוקה עצמה מצד הנשמה ואמנ�,

לפגו� הטומאה עלולה בגו� התלבשותה בעקבות א� בה,

מכ�. ל"הצלה" זקוק והאד� בקדושתה

זו: רוחנית בהצלה סוגי� ושלושה

אור על מסתיר אינו והגו� בגלוי מאיר הנשמה אור כאשר א)

לטומאה. "כלי" די� עליו אי� הנשמה,

בטל והגו� ביטול של ברגש ה' את עובד האד� כאשר ב)

נתינת ואי� הגו� לפרטי חודרת הנשמה קדושת לנשמה, בתכלית

לטומאה. מקו�

של מטומאה להציל יכול (הגו�) הכלי אלו, אופני� בשני

כולו שכל היינו עליו", פתיל "צמיד כאשר המת, rewyאהל

ניצל אינו העול�, לאויר "פתח" בעבודתו יש א� א� זו, בעבודה

מטומאה.

טומאה, מקבל שאינו בכלי ולא חרס בכלי אינו כשהאד� ג)

ושייכותו מהעול�, עצמו ומפריש שמגביה היינו ב"עליה", אלא

טהור שמדאורייתא א� – "ארובה") (דר� "מרחוק" היא לעול�

האד� כי טומאה, עליו גזרו חכמי� המת, באהל שאינו לפי

הנשמה. באור ולהאיר� העול� בעניני להתעסק צרי�

(72 'nr ,g"l ,zegiy ihewl)

קודש שבת הדיוט כהן בבגדי הפרה עשיית

:·"È‰ ‡"Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰LáBì ¯ dúBà äNBòäå§¨¤¨¥

ïéa ,ìBãb ïäk dúBà äNòL ïéa ,èBéãä ïäk ìL íéìë äòaøà©§¨¨¥¦¤Ÿ¥¤§¥¤¨¨¨Ÿ¥¨¥

.èBéãä ïäk dúBà äNòL¤¨¨¨Ÿ¥¤§

ההלכה במקור המשניות מ"א)בפירוש פ"ד הרמב"�:(פרה כתב

ואינ� בד, ומצנפת ואבנט בד ומכנסי בד כתונת ה� לב� "וכלי

לעבודת הכפורי� צו� ביו� גדול כה� שלובש כלי� ארבעה

לעבודה". הדיוט כה� כל שלובש כלי� ארבעה ה� אלא היו�,

התוספתא מלשו� הוכחה פ"ד)ומביא בגדי(פרה בארבעה "מצותה

חול לב� בבגדי או זהב בבגדי עשאה וא� הדיוט, כה� של לב�

שוה מגזרה לימוד ומוסי� קכג)(מספריפסולה". פיסקא אמרבמדבר :

הללו בגדי� ארבעה בפירוש בה שהזכיר כפור צו� בעבודת ה'

לד) טז, אדומה(ויקרא בפרה ואמר עול�, לחקת לכ� זאת והיתה
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הטומאה אי� טפח, על טפח בארובה אי� כאשר אבל

שתתחלק", "כדי בטומאה יש וא� הארובה. לתו� מתפשטת

ואחד התקרה שתחת לחלל אחד – זיתי� שני כשיעור היינו

תחת וה� התקרה תחת ה� טמא", "הכל � הארובה לחלל

הטומאה). כנגד היא (א� הארובה

שתתחלק": "כדי בהגדרה ראשוני� ונחלקו

והרא"ש ג)הר"ש י, שני(אהלות בטומאה יש א� שא� מפרשי�

הארובה ותחת ומחצה כזית יש שבבית הג� הכל, בס� זיתי�

בבית כזית יש כאילו הטומאה, את אנו מחלקי� � זית חצי רק

הארובה. תחת וכזית

המשניות בפירוש הרמב"� לדעת כא�)א� מלשונו מוב� וכ� (ש�

פותח בו (כשאי� הארובה ולתו� הבית בכל מתפשטת הטומאה

תחת כזית � שיעור יש המקומות מ� אחד בכל כאשר רק טפח),

הארובה. תחת וכזית התקרה,

חמישי יו� הטומאה? בפני חוצץ כוורת בדוגמת כלי

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïî ääBáb äúéä̈§¨§¨¦

¯ úéaa Bà ,dab ìò Bà dëBúa Bà äézçz äàîèå ,çôè õøàä̈¨¤¤©§ª§¨©§¤¨§¨©©¨©©¦

ìäàk úéaäå àéäL éðtî ,äézçzL ìëå úéaaL ìk :àîè ìkä©Ÿ¨¥¨¤©©¦§¨¤©§¤¨¦§¥¤¦§©©¦§Ÿ¤
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לטומאה שיש כ� האר�, מ� טפח הגבוהה בכוורת מדובר

בפני חוצצת אינה הכוורת הרמב"�, לפי להיכנס. מקו�

ג� טמא, והבית חפצי� ישנ� בכוורת א� ולכ� הטומאה,

נעשי� אינ� וכלי� אד� בני כי טמאי�, שבכוורת החפצי�

הטומאה. בפני החוצ� 'אוהל'

מת בטומאת פתיל": "צמיד מדי� תגר הראב"ד קורא כ� על

כלי אבל טמא (מכסה) פתיל" "צמיד עליו שאי� חרס כלי �

שלכוורת נכו� כ�, וא� מבפני�. טהור נשאר כראוי, מכוסה

הטומאה, בפני החוצ� אוהל של די� אי� טמא בבית הנמצאת

סגור היא שהרי טהור שבכוורת מה כל וממילאאבל במכסה ה

הטומאה. בפני חוצצת

אזי טמא, בבית הנמצאי� טהורי� בכלי� מדובר כאשר כי

עוברת והטומאה חוצצי� ה� אי� טהורי� שהכלי� למרות

מוק� הכלי כאשר אבל נטמא. ותחת� שבתוכ� ומה דרכ�,

א� הטומאה, בפני החוצ� אוהל אינו אמנ� הוא פתיל', ב'צמיד

הכלי, לתו� מלעבור הטומאה מ� מונע פתיל' ה'צמיד זאת ע�

צרי� ומתחתיו שבכלי מה הרי הטומאה, מעבר שנפסק ומכיו�

טהור. להיות
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שישי יו� העולם מטומאת שמירה אופני שלושה
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סוגי�: שלושה קיימי� אוהל מטומאת בהצלה

שבתוכ� מה על מצילי� טומאה מקבלי� שאינ� כלי� א)

סופרי� מדברי ה"א)ג� פכ"א .(לעיל

ומשקי�, אוכלי� על מציל פתיל, בצמיד המוק� חרס כלי ב)

על מציל אינו סופרי� מדברי אבל החבית, שבתו� אד� על וכ�

ובגדי�. שט� כלי

החרס כלי אי� הארובה פי על וקדרה בעליה כשהאד� ג)

האד� על ה"ד)מציל .(להל�

לקונו: האד� בעבודת ודוגמת�

הדביקות. העדר היא ו"מיתה" בה' הדביקות ה� "חיי�"

בירורו). (לפני הזה העול� הוא המת" ו"אהל

פוגעת הטומאה ואי� בה' דבוקה עצמה מצד הנשמה ואמנ�,

לפגו� הטומאה עלולה בגו� התלבשותה בעקבות א� בה,

מכ�. ל"הצלה" זקוק והאד� בקדושתה

זו: רוחנית בהצלה סוגי� ושלושה

אור על מסתיר אינו והגו� בגלוי מאיר הנשמה אור כאשר א)

לטומאה. "כלי" די� עליו אי� הנשמה,

בטל והגו� ביטול של ברגש ה' את עובד האד� כאשר ב)

נתינת ואי� הגו� לפרטי חודרת הנשמה קדושת לנשמה, בתכלית

לטומאה. מקו�

של מטומאה להציל יכול (הגו�) הכלי אלו, אופני� בשני

כולו שכל היינו עליו", פתיל "צמיד כאשר המת, rewyאהל

ניצל אינו העול�, לאויר "פתח" בעבודתו יש א� א� זו, בעבודה

מטומאה.

טומאה, מקבל שאינו בכלי ולא חרס בכלי אינו כשהאד� ג)

ושייכותו מהעול�, עצמו ומפריש שמגביה היינו ב"עליה", אלא

טהור שמדאורייתא א� – "ארובה") (דר� "מרחוק" היא לעול�

האד� כי טומאה, עליו גזרו חכמי� המת, באהל שאינו לפי

הנשמה. באור ולהאיר� העול� בעניני להתעסק צרי�
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קודש שבת הדיוט כהן בבגדי הפרה עשיית
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ההלכה במקור המשניות מ"א)בפירוש פ"ד הרמב"�:(פרה כתב

ואינ� בד, ומצנפת ואבנט בד ומכנסי בד כתונת ה� לב� "וכלי

לעבודת הכפורי� צו� ביו� גדול כה� שלובש כלי� ארבעה

לעבודה". הדיוט כה� כל שלובש כלי� ארבעה ה� אלא היו�,

התוספתא מלשו� הוכחה פ"ד)ומביא בגדי(פרה בארבעה "מצותה

חול לב� בבגדי או זהב בבגדי עשאה וא� הדיוט, כה� של לב�

שוה מגזרה לימוד ומוסי� קכג)(מספריפסולה". פיסקא אמרבמדבר :

הללו בגדי� ארבעה בפירוש בה שהזכיר כפור צו� בעבודת ה'

לד) טז, אדומה(ויקרא בפרה ואמר עול�, לחקת לכ� זאת והיתה

כמשך בעמוד עו
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מק�לי�‡. אינ� �לי�, מה� הע��ה � וע�ר� ה�ג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצמ�ת
וכ� ס�פרי�; מ�ברי ולא ��רה מ�ברי לא �לל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹ�טמאה
טה�ר, ���� מה ��ל ;�� וכ��צא ה�י�, �ני �על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיר�קה
מע�ר אהל הע��ה לפיכ�, �לי�. �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ�מ�
מק�ל זה אהל �ל עצמ� אי� � ��� ��דל מ�מר א� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ג,
יהיה א�ר לכל ה�מאה את ��ביא �י על א� ְְְֲִֶֶָָ�ְִִֵֶֶַַַָ�טמאה,

אהלי�. ��אר ְְִִַָָָֹ�ח�יו

מק�לי�·. אינ� � אדמה �כלי אבני�, �כלי �ללי�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ�לי
�י� ס�פרי�, מ�ברי ולא ��רה מ�ברי לא �לל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹ�טמאה
לנחת הע��י ע� �לי וכ� ה�מא�ת. �אר �י� מת, ְְְְִֵֵֶַַָ�ְְֵֵַַָ�טמאת

אחד] במקו� לעמוד �ה�[� וה��רת וה�ג�ל ה�בה �ג�� ,ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
��לי� לה� ויהיה �לח סאה אר�עי� תחתית]מחזיקי� �] ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מ�ברי ולא ��רה מ�ברי לא �לל, טמאה מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְְִִִִֵֵָָָֹֹ
�מ�ה'. ה�א ע� '�לי ה�קראי� ה� וא�� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָס�פרי�;

�לי‚. טמאי�). מק�ליה� טה�רי�, ���טיה� � ע� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ(�לי
���טיה� � קיבול]חר� בית ללא �מק�ליה�[� [�טה�רי�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַ
קיבול] בית א�ע� מאויר�, א�א מ��אי� ואינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמאי�;

מ��� �מת חר� �לי נגע אפ�� ה�ב; כלי]�ה�ט אינ�[של , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
על וא� � �אויר� ה�מא�ת מ� טמאה נכנסה וא� ְְֲִַַַ�ְִַָ�ְְְְִִִֵַָמתט�א.
�אהל ה�ת ע� חר� �לי היה נטמא. ,�� נגעה ��א ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�י
מ�� היה וא� �אויר�. נכנסה ה�מאה �הרי נטמא, �ְֲִֵֶַָ�ְְְְֲִִִַָָָָ�ָ

�תיל[סגור] מהודק]צמיד כיסוי ��ת�כ�[� �מה ה�א � ְִִֶַָָ
א�א ל� נכנסת טמאה �אי� ���רה, ��ת�ר� �מ� ְְִֶֶֶָָ�ְְִֵֵֶֶַָָָטה�ר,

�]מ�תח�, �כ��.[או ��גע �מי ה�א �הרי � ה�ב �בה�ט ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�

ה��לל„. לקבר]הע��ה כיסוי מק�ל[� �אינ� מ�בר ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
אדמה, �לי א� אב�, ה�בר ��י על �ה�יח �ג�� � ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�טמאה
�תיל, צמיד ה��� חר� �לי א� �מ�ה, ה�א ע� �לי ִִָָָ�ְְְִִִֵֶֶַַָָא�
טמא �ה� ה��גע � �א�� וכ��צא ועצמ�, ה�ג ע�ר ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָא�
מ�הי�ת �ר�� וא� �ג�לל; נ�גע מ��� �בעה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ�טמאת
וכ� טה�רי�. ה� הרי � מ�ח�יה� ה�ת �הסיר א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַ��לל,
טמאת טמא �� ה��גע � ��לל א�ת� וע�ה ��פת� ְַ�ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�המה
היא הרי ה�המה, ה�יר ��לל; �היא זמ� �ל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�בעה,
מ�קי� מלאה �היא חבית וכ� ה�המ�ת. ��אר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָטה�רה
�� ה��גע � למת ��לל א�ת� וע�ה �תיל, צמיד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��מ�פת

טה�רי�. וה��קי� והחבית �בעה, טמאת ְְְְְְִִִִֶַַַָָ�ֵָטמא

על‰. מ�ה �י� ע�מדת �י� לקבר, ��לל �ע�י� ַָ�ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶָָָק�רה
��צה וה��גע ה�בר; �תח �נגד א�א טמא אי� � ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָצ��
והרי לקבר, ��לל רא�� ע�ה טה�ר. ל�בר, ח�� ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ַה��ח
�אר�עה מ��ה ה��גע � איל� �מ� ה�בר על ע�מדת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא

ל�בר, סמ�� טפחי�טפחי� �מאר�עה ��לל; מ��� טמא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
עתיד �ה�א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�ר. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�למעלה,

��לל.[לחתו�]לק� ��� לק�, עתיד אינ� א� אבל א�ת�; ֲִִֵָָָָָֹֹ�ֵָ

.Â�ע�י� טפחי� אר�עה אר�עה �ל �ד�ל�ת אבני� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ��י
� מה� אחת נ�לה טמא. ��יה�, ��י על ה�אהיל � ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��לל
�ר� ל�מאה ��� מ�ני טה�ר, � �נ�ה ��י על ְֶֶָ�ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָה�אהיל

.�� ֵֵֶ��צא

.Êא�א טמא אי� � לקבר ��לל �ע�ה� צר�ר�ת �ל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ל
ה�נימי תחתונה]סדר שורה אבל[� קבר; �ל צר�� �ה�א , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ

טה�ר. האבני�, ��אר ְֲִִֵַַָָָָה��גע

.Áחק�ק �ה�א ה�ת,[חצוב]אר�� �� וה�יח �סלע, ְְִִֵֶֶַַַָָ
וה��גע טה�ר; מק��, �כל ��לע ה��גע � �ג�לל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוכ�ה�
ואב� מתי�, מלא �ד�ל לב�ר ��מה? זה למה טמא. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���לל,
�נה וא� חלל�. �נגד א�א טמא �אי� � �יו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ד�לה

חדרו�]נפ� מ�ל[� �מט�א סת��, �קבר ז� הרי � ��� על ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
וצרה מ�מ�� רחבה ��לע החק�קה האר�� היתה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָָסביביו.
טה�ר; מ�מ��, �� ה��גע � �ת�כ� וה�ת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָמ�מעל�,
��י על ס�כ� ��מעלה ה�דדי� �הרי טמא: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�מ�מעל�,
וצרה מ�מעל� רחבה האר�� היתה �ג�לל. ונע�� ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָה�ת,
ה��גע � �וה היתה טמא. מק��, מ�ל �� ה��גע � ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָמ�מ��
מ�פח טמא; �למעלה, לקרקעית� ה�מ�� מ�פח ��ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נ�ב טה�ר. חצב]�למ�ה, ה�ת[� והכניס �סלע, אר�� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
נגר �מ� יתד]�ת�כ� טה�ר;[� מק��, מ�ל �� ה��גע � ְְִֵֶֶַַָָָָָ

�תח�. מ�ק�� ְְִִָח��

.Ë�זמ� � ה�ערה לפני וחצר �ת�כ�, �ה�בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמערה
לאויר מקורה]�החצר אינה טה�ר,[� �ת�כ� הע�מד � ְֲִֵֵֶֶָָָָָ

����� י�ע ��א �החצר[משקו�]�בלבד �בזמ� ה�ערה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה �� היה א� � ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָֹמקרה
� מאר�עה �ח�תה היתה טה�ר; ל�� ה�כנס יתר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָא�
ה�ערה. �פתח נגע ��א �י על וא� טמא, ל�� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�כנס
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וה��גע‡. סביביו; מ�ל מט�א �ת�כ�, �ה�ת סת�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ית
�קבר �ה�א מ�ני �בעה, טמא � מ��� א� מאח�ריו ��ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
את �ר� לא א� � סתמ� אפ�� �תח, �� נפ�ח ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹסת��.

לדלת]��ימיו שקשורי� והמרכיבי� המשקו� �]�� ה��גע � ִֵַַַָ
וכ�ה ה�תח. �נגד א�א טמא ואי� טה�ר, �מ��� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמאח�ריו
�כזית טפחי�; �אר�עה �תח� ה�ת, ה�תח? �ע�ר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
�מת, ה�א הרי � מ�זית וגד�ל �טפח; �תח� ה�ת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמ�

�אר�עה. ְְְִַָָ�פתח�

.·���� �זמ� � הר�ה �תחי� �ב� ה�ית, �ת�� ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָה�ת
�חת מה� �תח �ל �צד וה���ב טמאי�, ��� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ְִנע�לי�,
א� מה�, אחד נפ�ח נטמא. ה�תח, על ה��צאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�קרה
��ת אחר �ח�ב �י על וא� מה�, �אחד לה�ציא� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ח�ב
על אר�עה �היא �ח��� לה�ציא� ח�ב אפ�� ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה�ת,
�נגד א�א טמא ואינ� ,��� ה�תחי� על ה�יל � ְְֵֵֶֶֶָָָ�ְְִִִַַַָָָאר�עה

מ�ניה� � טה�רי� וה�אר עליו; �ח�ב א� ��פ�ח תח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
התחיל א� וכ� סת��. �קבר ה�ית אי� והרי נע�לי�, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�

h"qyz'd zah '` oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אר�עה, על אר�עה מ��ח�ר � �� לה�ציא� �תח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלח�ר
וח�ב סת��, �תח �� היה ;��� ה�תחי� �ל על ְֶַַָָָָָָ�ְִִִַַָָה�יל
על ה�יל לפ�ח, מ��תחיל � לפתח� והתחיל ,�� ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלה�ציא�

מ�גפ�ת וכ�� הר�ה, ח��נ�ת �� הי� .��� [סגורי�]ה�תחי� ְִַָ�ְְֵַַָָ�ָָ
על ה�יל� ולא טמא�ת, ��� � נפ�ח� טה�ר�ת; ��� ��ְְְִָ�ְְִִֵַָֹ
��י על ה�אהיל � �ד�ל �תח �ת�� קט� �תח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�תחי�.
ה�ד�ל. את קט� טהר ��ט�, לה�ציא� ח�ב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ניה�,

מתאימי� �ניה� �ניה�,[בגובה�]הי� ��י על ה�אהיל � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
היה חבר�. את טהר מה�, �אחד לה�ציא� ח�ב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא;
וח�ב לדר��, אחד �פתח לצפ��, אחד �תח ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָל�ית
ואמר�: קר�ביו א� אחיו �א� �� ואחר ��פ�ני, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָלה�ציא�
את �ר�מי טהר � ��ר�מי' א�א א�ת� מ�ציאי� ְְִִִִִֵֵֶֶַָ'אי�

יערי� ��א �בלבד יתחכ�]ה�פ�ני, הערי�,[� וא� ; ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַֹ
טמאי�. ְְִֵֵֶ�ניה�

לאכסדרה‚. ה�ת�חי� מה�[מרפסת]��י� �אחד וה�ת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�חצר לצאת מת �ל �ר�� היה א� לא� להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ

האכסדרה] �ערדר� �ית הרי האכסדרה]� וה��י�[� טה�ר, ְֲִֵֵַַַָָ
טה�רי�. וה��י� טמא, �ער �ית � לאו וא� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָטמאי�;

מ�ג� ה�ית מ� ��פני� סגור]החדר טמאה[� ונכנסה , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ�ְָ
הבית]ל�נימי החיצ��[� ה�ית � ח��� החדר]�ר� טה�ר,[� ְִִִִֶֶַַַַַָ

.�� ��כנסה הח��� �ר� וי�צאת ח�זרת �ה�מאה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ�ְִֵֶַמ�ני

.„�� ��היה עד סביביו, מ�ל מט�א ה�בר [בתוכו]אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על ה�ני� הג�י� אפ�� טפח. ר�� על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה �קבר. �ה�ל טמא, ה�ל � לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ��י

רצ�צה טפח]טמאה חלל ללא טפח[� חלל �� היה ולא , �ְְְֶַָָָָָָָֹ
א�א טמא ואי� וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת טמאה ��ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
עליה ה�אהיל א� מלמעלה, ה�מאה �נגד ְְְֲִִֶַַַָָָָ�ְֵֶֶַַַה��גע
עליו ��אהיל מה א� מ�מ�ה, �נג�� ה��גע א� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה,

טה�ר. ה�ני�, �צד ה��גע אבל ְְְֲִִֵַַַַַָָָָמ�מ�ה;

�אהל‰. המט�א �בר ��ל מת: �טמאת �ד�ל �לל ְְְֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְְֶָָזה
הרי � טפח חלל ל� �אי� רצ��, היה א� � ה�ת ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמ�
עד וי�רדת �ב�קעת לרקיע, עד וע�לה ��קעת ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָ�ַה�מאה

�רי �יצד? ה�דדי�. מ� מט�אה ואינ� ערימה]ה�ה��; �] ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
וכלי� �ת�כ�, ה�ת מ� �כזית אבני�, �ל �ל א� �ב�אה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ל
�לי וכל טה�רי�; ה�לי� � �� נ�געי� ואינ� ה�מאה, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ�ְַַ�צד
� מ�מ�ה א� מלמעלה ה�מאה �נגד מכ�� ה�ל ְְְְִִַַָָָ�ְֶֶַָ�ְְֶַַ��ת��
היה וא� וי�רדת. �ב�קעת וע�לה ��קעת �ה�מאה ְְְְִֶֶַַַַָָָָ�ֵֶַָטמא,
הרי � טפח ר�� על טפח על טפח חל�ל ה�מאה ְֲֵֶֶֶַַַַַָָ�ְַמק��

סביביו. מ�ל �מט�א סת��, �קבר ְְְִִֵֶֶַָָָה�א

.Âה�ית ��ל זה הרי � צר�ר�ת א� עפר ���אה� [��ית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינו] וא�כאילו צר�ר�ת; א� עפר �ל �גל ה�א והרי ,ְְְֲִֵֶַַָָ

וי�רדת,הית �ב�קעת וע�לה ��קעת � העפר �ת�� טמאה ה ְָָ�ְְְְֶֶֶַַַַָָָָ
טה�רי�. העפר �ת�� ��צ�יה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָוכלי�

.Êרצ�צה �היא גבה]טמאה על טפח אי� וסמ�[� �כתל, �ְְְְִֶֶַָָָֹ
מ��י צד ה�תל נע�ה �הרי טמאה; ה��ה � ל�תל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ֶַַָֹ�ס�ה
היה לא א�� ל��גע, טה�רי� �ה�דדי� �י על וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהאהל.
טמא, ��� האהל � אהל עליה� מ��ע�ה אבל אהל, ֵָ�ֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹעליה�

�ת�כ�. ה�מאה ְְָ�ֲֵֶַ�הרי
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�אבד‡. של]�דה מט�א[מיקומו עפר� � �ת�כ� קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ויהי� ,�� ה�בר נ��� ��א ה�רס; �בית �במ�א, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�ע
ה�אהיל � ��� ה�דה וכל עפר�. �ת�� ��ע�רה ֲִַַָ�ְְְֲֲִֶַָָָָָָעצמ�ת
��� �ל נטמא � אהל �ת�כ� העמיד וא� נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
ה�א ה�בר על �דה, �א�ת� �העמיד האהל ��א ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�אהל;

ֲִַמאהיל.

�ל·. �תח� היה א� � ��יו על ועל�ה �ית, �� ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ�נה
�ית �ל �תח� �נגד מכ�� ובאותועל�ה השני מעל [אחד ְֲִָ�ְְִִֶֶֶַָ

בדיוק] �חתרוחב ה�בר היה �אפ�� טה�רה; העל�ה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
��י על אהל היא �הרי � טה�רה העל�ה ה�ית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ�ק��

מכ�� היה לא וא� ��ת�אר. �מ� אינ�אהל, [הפתחי� ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹ�ָ
זה] על זה בדיוק אסק�תמכווני� ��א טמאה; העל�ה א� ,ְְֲִֵֶַַָָָָ�ַ

מפת�] ה�בר.[� על מאהילה העל�ה והרי ה�בר, על ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל�ה

�ר�י‚. �אי� לפי זרע, �ל �ת�כ� לזרע מ�ר � ז� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ְֶָו�דה
אילני �ת�כ� נ�טעי� אי� אבל ל�בר; עד מ�יעי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעי�
ה�ל�ל��ת ה�ת. עד מ�יעי� �ה�ר�י� מ�ני ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאכל,

נמוכות] א�[גבעות ה�בר�ת לבית ה�מ�כה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָה�ר�ב�ת
א�� הרי י�נ�ת, ואחד חד��ת אחד � ה�בר�ת �ית ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלדר�
ה�פלי�, את �� ק�בר�ת �ה��י� מ�ני טמאה; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְְֶַ�חזקת
החד��ת הרח�ק�ת אבל אבריה�. �� ק�ברי� �חי� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָ��מ�י
מעיר קר�ב�ת הי� ��א טמא�ת, � והי�נ�ת טה�ר�ת; �ְְְְְִֵֵֶַָָָ
�אי� �ל קר�ב? �ל ה�א ואיזה �אבדה. מ�ר� א� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ�חרבה
ז�כר�. אד� �אי� וי��, מ���; י�תר קר�ב אחר �ל ��ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ה�בר�ת„. לבית ה�ר�ב ה�ק�� וה�א ��כי�, ְְְְִֵֵַַַָָָ�דה
טה�ר, �עפר� �י על א� � �ב�כ�ת �� י��ב�ת ְֲִִֶֶַַַָָָָ�ה��י�
ואי� א�ת�, נ�טעי� אי� � טמאה �� החזקה לא ְְְִֵֵָ�ְְָָ�ֲֵֶֹ�הרי
�� י� ��א ,�� אד� רגל להר�יל ��א א�ת�, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹז�רעי�
נתיא�� �בר ה�בר�ת, לבית קר�ב �ה�א מ�ני ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ�טמאה;
�מ�ני ,�� ויק�ר אד� ��ב�א אפ�ר לפיכ� מ���, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�עליו

וע��י� ל�. ח��� לעשות]זה מותר זה[� מק�� מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ
.�� טמאה החזקה לא �הרי לקד�, ְָָ�ְְָ�ְֲִֵֶֶַֹֹ���רי�

מק�מ�‰. � ��ה� וא� לפ��ת�; מ�ר ה�מצא, [�קבר ְִֶֶַָ�ְְְִִַָָ
��ת�אר.סביבתו] �מ� ���דק עד �הניה, ואס�ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

ה�ד�ע כא�]וקבר הוא שרק ידוע וא�[� לפ��ת�; אס�ר , ְְְִֶֶַַַָָ
�הניה. �מ�ר טה�ר, מק�מ� � ֲַָָָ�ְִָָ��ה�

.Âמק�מ�ק� א�ת�; מפ�י� הר�י�, את מ�יק �ה�א בר ְְִִִֶֶֶֶַַַָ
�הניה. ואס�ר ְֲֵַָָָָטמא,

.Ê��ה�ח �ת�� מצא� א� � מצוה �מת ביתה��גע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיי� של מרחק עד ה�בר�ת;קברות לבית מביא� ,ְְְִֵַָ

�ר�� �דה �ת�� אפ�� � ל�ח�� ח�� יקר]מצא� �[צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
ה�צר על מצא� ��מצא. ��ק�� וי�בר מק�מ�, ,[דר�]קנה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

��ר �דה לצדדי�. חרוש]מס�ק� לא ניר[� ��דה זה, מ�ד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
זרע[חרוש] ��דה ניר �דה ��ר; ��דה ק�בר� � זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמ�ד

��דה ק�בר� � �ר� ��דה זרע �דה ניר; ��דה ק�בר� �ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
מ�ני �ר�, ��דה ק�בר� � �ר� ��דה איל� �דה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָזרע.

ה�מאה נמוכי�]אהל ענפיה� מס�ק�[� �וי�, �ניה� הי� . ֶַֹ�ְְְְִֵֶַָָָ
��רצה. צד ְְִֵֶֶֶַלאיזה
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אר�עה, על אר�עה מ��ח�ר � �� לה�ציא� �תח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹלח�ר
וח�ב סת��, �תח �� היה ;��� ה�תחי� �ל על ְֶַַָָָָָָ�ְִִִַַָָה�יל
על ה�יל לפ�ח, מ��תחיל � לפתח� והתחיל ,�� ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹלה�ציא�

מ�גפ�ת וכ�� הר�ה, ח��נ�ת �� הי� .��� [סגורי�]ה�תחי� ְִַָ�ְְֵַַָָ�ָָ
על ה�יל� ולא טמא�ת, ��� � נפ�ח� טה�ר�ת; ��� ��ְְְִָ�ְְִִֵַָֹ
��י על ה�אהיל � �ד�ל �תח �ת�� קט� �תח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�תחי�.
ה�ד�ל. את קט� טהר ��ט�, לה�ציא� ח�ב טמא; ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ניה�,

מתאימי� �ניה� �ניה�,[בגובה�]הי� ��י על ה�אהיל � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
היה חבר�. את טהר מה�, �אחד לה�ציא� ח�ב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמא;
וח�ב לדר��, אחד �פתח לצפ��, אחד �תח ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָל�ית
ואמר�: קר�ביו א� אחיו �א� �� ואחר ��פ�ני, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָלה�ציא�
את �ר�מי טהר � ��ר�מי' א�א א�ת� מ�ציאי� ְְִִִִִֵֵֶֶַָ'אי�

יערי� ��א �בלבד יתחכ�]ה�פ�ני, הערי�,[� וא� ; ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַֹ
טמאי�. ְְִֵֵֶ�ניה�

לאכסדרה‚. ה�ת�חי� מה�[מרפסת]��י� �אחד וה�ת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�חצר לצאת מת �ל �ר�� היה א� לא� להוציאו [תכננו ְִֵֵֵֶֶַָָָָ

האכסדרה] �ערדר� �ית הרי האכסדרה]� וה��י�[� טה�ר, ְֲִֵֵַַַָָ
טה�רי�. וה��י� טמא, �ער �ית � לאו וא� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָטמאי�;

מ�ג� ה�ית מ� ��פני� סגור]החדר טמאה[� ונכנסה , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ�ְָ
הבית]ל�נימי החיצ��[� ה�ית � ח��� החדר]�ר� טה�ר,[� ְִִִִֶֶַַַַַָ

.�� ��כנסה הח��� �ר� וי�צאת ח�זרת �ה�מאה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ�ְִֵֶַמ�ני

.„�� ��היה עד סביביו, מ�ל מט�א ה�בר [בתוכו]אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על ה�ני� הג�י� אפ�� טפח. ר�� על טפח על טפח ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָחלל
היתה �קבר. �ה�ל טמא, ה�ל � לרקיע עד טפח, חלל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ��י

רצ�צה טפח]טמאה חלל ללא טפח[� חלל �� היה ולא , �ְְְֶַָָָָָָָֹ
א�א טמא ואי� וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת טמאה ��ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
עליה ה�אהיל א� מלמעלה, ה�מאה �נגד ְְְֲִִֶַַַָָָָ�ְֵֶֶַַַה��גע
עליו ��אהיל מה א� מ�מ�ה, �נג�� ה��גע א� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמלמעלה,

טה�ר. ה�ני�, �צד ה��גע אבל ְְְֲִִֵַַַַַָָָָמ�מ�ה;

�אהל‰. המט�א �בר ��ל מת: �טמאת �ד�ל �לל ְְְֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְְֶָָזה
הרי � טפח חלל ל� �אי� רצ��, היה א� � ה�ת ֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמ�
עד וי�רדת �ב�קעת לרקיע, עד וע�לה ��קעת ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָ�ַה�מאה

�רי �יצד? ה�דדי�. מ� מט�אה ואינ� ערימה]ה�ה��; �] ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
וכלי� �ת�כ�, ה�ת מ� �כזית אבני�, �ל �ל א� �ב�אה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ל
�לי וכל טה�רי�; ה�לי� � �� נ�געי� ואינ� ה�מאה, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ�ְַַ�צד
� מ�מ�ה א� מלמעלה ה�מאה �נגד מכ�� ה�ל ְְְְִִַַָָָ�ְֶֶַָ�ְְֶַַ��ת��
היה וא� וי�רדת. �ב�קעת וע�לה ��קעת �ה�מאה ְְְְִֶֶַַַַָָָָ�ֵֶַָטמא,
הרי � טפח ר�� על טפח על טפח חל�ל ה�מאה ְֲֵֶֶֶַַַַַָָ�ְַמק��

סביביו. מ�ל �מט�א סת��, �קבר ְְְִִֵֶֶַָָָה�א

.Âה�ית ��ל זה הרי � צר�ר�ת א� עפר ���אה� [��ית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינו] וא�כאילו צר�ר�ת; א� עפר �ל �גל ה�א והרי ,ְְְֲִֵֶַַָָ

וי�רדת,הית �ב�קעת וע�לה ��קעת � העפר �ת�� טמאה ה ְָָ�ְְְְֶֶֶַַַַָָָָ
טה�רי�. העפר �ת�� ��צ�יה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָוכלי�

.Êרצ�צה �היא גבה]טמאה על טפח אי� וסמ�[� �כתל, �ְְְְִֶֶַָָָֹ
מ��י צד ה�תל נע�ה �הרי טמאה; ה��ה � ל�תל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ֶַַָֹ�ס�ה
היה לא א�� ל��גע, טה�רי� �ה�דדי� �י על וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהאהל.
טמא, ��� האהל � אהל עליה� מ��ע�ה אבל אהל, ֵָ�ֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹעליה�

�ת�כ�. ה�מאה ְְָ�ֲֵֶַ�הרי

ח ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

�אבד‡. של]�דה מט�א[מיקומו עפר� � �ת�כ� קבר ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ויהי� ,�� ה�בר נ��� ��א ה�רס; �בית �במ�א, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�ע
ה�אהיל � ��� ה�דה וכל עפר�. �ת�� ��ע�רה ֲִַַָ�ְְְֲֲִֶַָָָָָָעצמ�ת
��� �ל נטמא � אהל �ת�כ� העמיד וא� נטמא. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹעליה,
ה�א ה�בר על �דה, �א�ת� �העמיד האהל ��א ְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�אהל;

ֲִַמאהיל.

�ל·. �תח� היה א� � ��יו על ועל�ה �ית, �� ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָ�נה
�ית �ל �תח� �נגד מכ�� ובאותועל�ה השני מעל [אחד ְֲִָ�ְְִִֶֶֶַָ

בדיוק] �חתרוחב ה�בר היה �אפ�� טה�רה; העל�ה ,ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
��י על אהל היא �הרי � טה�רה העל�ה ה�ית, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ�ק��

מכ�� היה לא וא� ��ת�אר. �מ� אינ�אהל, [הפתחי� ְְְְִִֵֶֶָָָֹֹ�ָ
זה] על זה בדיוק אסק�תמכווני� ��א טמאה; העל�ה א� ,ְְֲִֵֶַַָָָָ�ַ

מפת�] ה�בר.[� על מאהילה העל�ה והרי ה�בר, על ֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל�ה

�ר�י‚. �אי� לפי זרע, �ל �ת�כ� לזרע מ�ר � ז� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ְֶָו�דה
אילני �ת�כ� נ�טעי� אי� אבל ל�בר; עד מ�יעי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזרעי�
ה�ל�ל��ת ה�ת. עד מ�יעי� �ה�ר�י� מ�ני ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאכל,

נמוכות] א�[גבעות ה�בר�ת לבית ה�מ�כה לעיר, ְְְְִֵַַַָָָה�ר�ב�ת
א�� הרי י�נ�ת, ואחד חד��ת אחד � ה�בר�ת �ית ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלדר�
ה�פלי�, את �� ק�בר�ת �ה��י� מ�ני טמאה; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְְֶַ�חזקת
החד��ת הרח�ק�ת אבל אבריה�. �� ק�ברי� �חי� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָ��מ�י
מעיר קר�ב�ת הי� ��א טמא�ת, � והי�נ�ת טה�ר�ת; �ְְְְְִֵֵֶַָָָ
�אי� �ל קר�ב? �ל ה�א ואיזה �אבדה. מ�ר� א� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ�חרבה
ז�כר�. אד� �אי� וי��, מ���; י�תר קר�ב אחר �ל ��ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ה�בר�ת„. לבית ה�ר�ב ה�ק�� וה�א ��כי�, ְְְְִֵֵַַַָָָ�דה
טה�ר, �עפר� �י על א� � �ב�כ�ת �� י��ב�ת ְֲִִֶֶַַַָָָָ�ה��י�
ואי� א�ת�, נ�טעי� אי� � טמאה �� החזקה לא ְְְִֵֵָ�ְְָָ�ֲֵֶֹ�הרי
�� י� ��א ,�� אד� רגל להר�יל ��א א�ת�, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹז�רעי�
נתיא�� �בר ה�בר�ת, לבית קר�ב �ה�א מ�ני ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ�טמאה;
�מ�ני ,�� ויק�ר אד� ��ב�א אפ�ר לפיכ� מ���, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�עליו

וע��י� ל�. ח��� לעשות]זה מותר זה[� מק�� מעפר ְְֲִֵֶֶַָָ
.�� טמאה החזקה לא �הרי לקד�, ְָָ�ְְָ�ְֲִֵֶֶַֹֹ���רי�

מק�מ�‰. � ��ה� וא� לפ��ת�; מ�ר ה�מצא, [�קבר ְִֶֶַָ�ְְְִִַָָ
��ת�אר.סביבתו] �מ� ���דק עד �הניה, ואס�ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָטמא,

ה�ד�ע כא�]וקבר הוא שרק ידוע וא�[� לפ��ת�; אס�ר , ְְְִֶֶַַַָָ
�הניה. �מ�ר טה�ר, מק�מ� � ֲַָָָ�ְִָָ��ה�

.Âמק�מ�ק� א�ת�; מפ�י� הר�י�, את מ�יק �ה�א בר ְְִִִֶֶֶֶַַַָ
�הניה. ואס�ר ְֲֵַָָָָטמא,

.Ê��ה�ח �ת�� מצא� א� � מצוה �מת ביתה��גע [של ְְְְְִִֵֵַַַָָ
אמה] אלפיי� של מרחק עד ה�בר�ת;קברות לבית מביא� ,ְְְִֵַָ

�ר�� �דה �ת�� אפ�� � ל�ח�� ח�� יקר]מצא� �[צמח ְְְְְֲִֵַַָֹ
ה�צר על מצא� ��מצא. ��ק�� וי�בר מק�מ�, ,[דר�]קנה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

��ר �דה לצדדי�. חרוש]מס�ק� לא ניר[� ��דה זה, מ�ד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
זרע[חרוש] ��דה ניר �דה ��ר; ��דה ק�בר� � זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמ�ד

��דה ק�בר� � �ר� ��דה זרע �דה ניר; ��דה ק�בר� �ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
מ�ני �ר�, ��דה ק�בר� � �ר� ��דה איל� �דה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָזרע.

ה�מאה נמוכי�]אהל ענפיה� מס�ק�[� �וי�, �ניה� הי� . ֶַֹ�ְְְְִֵֶַָָָ
��רצה. צד ְְִֵֶֶֶַלאיזה
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.Á:ואמר אחר �א וא� למפרע; מט�א ה�מצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקבר
� �נה' לע�רי� קד� אפ�� קבר, �א� היה ��א לי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ'�רי

ואיל�. מציאה מ�עת א�א מט�א ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאינ�

.Ë�מ �אהל ��ט�א �בר א� מת, א� קבר, ה��צא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ל
לאחרי�; ��לה יהיה ��א �די עליו, לצ�� ח�ב � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�ת
ה�בר�ת. על לצ�� �י� מ�ית י�צאי� הי� מ�עד, �ל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ�ְ�בח��

מצמצ� �זית על מצ�ני� בדיוק]אי� ���פ�[� לפי ה�ת, מ� ְְְְִִֵַַַ�ְְִִֵֶַָ
ירקב]יחסר ו��פ��אר�.[� ממחה, �סיד; מצ�ני�? �ב�ה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ה�מאה ��י על ה���� את מעמידי� אי� ה�מאה. מק�� ְָ�ְֲִִִֵֵֶַַַַַָ�ְַַעל
��א[בדיוק] ה�מאה, �צ�י �מ�א� מ�א� ע�ד� יהי א�א ,ְְִִִִֵֵֶַָָָ�ְֶָֹ

מ�ק�� ה���� את מרחיקי� ואי� ה�הר�ת; את ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָלהפסיד
להפסיד ��א לגרוע]ה�מאה, י�ראל[� אר� [בשטחאת ַ�ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ה��י�תטהור] על מצ�ני� ואי� ודאיות]. ה�[טומאות �הרי , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
קבר, �� �אבד �דה �ג�� ה�פק�ת, על א�א ל�ל; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹיד�עי�

וה�רע�ת הקברות]וה�ככ�ת מבית היוצאי� וזיזי� .[עצי� ְְְְַַָָ

.È�� אי� א� � �יב� מה יד�ע ואי� מצ�נת, �דה ְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְֶָָָמצא
�יד�ע אילנ�ת, �� י� קבר; �� �אבד �יד�ע ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאילנ�ת,

��ת�אר. �מ� קבר, �� ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ��חר�

.‡È� ��י� הי� טמא. �ח�יה מצ�נת, אחת אב� ְְִֵֶֶֶַַָָָ�ְֶֶַַָָמצא
�יניה�, סיד אי� וא� טמא. �יניה� �יניה�, סיד י� ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָא�

י� א� � רא�יה� על �]א�א של �[חתיכות �יניה� חר� ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
והיה �יניה�, חר� אי� וא� �ני�; א�א זה �אי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָטה�ר,

מר�דה מפוזר]ה�יד זה[� הרי � �מ�א� מ�א� רא�יה� על ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מצר מצא וטמא. גבול]צ���, טמא,[� ה�א � מצ�� אחד ְְִֵֶֶֶָָָָ�ֵָָ

אר�עת מצא �ל�ה. וכ� �ני�, וכ� טה�רה; ה�דה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוכל
טמאה; ��� ה�דה וכל טה�רי�, ה� � מצ�ני� ְֵָָ�ְְִִֵֶַָָָ�ְְֶָָמצריה

ה�מאה. מ�ק�� ה���� מרחיקי� ְָ�ְְִִִִֵֶַַַ�אי�

שני ה'תשס"טיו� טבת ב'
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אחת,‡. �ג�ה ר�י� מתי� �מצא ��דה, ח�פר �היה ַַָ�ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמי
��צא א� הר�גי�, ��צא א� זה, �צד זה א� זה, �ב על ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה
מק�� ��א ח��� אינ� � �ר�יו �י� רא�� א� י��ב, ְִֵֵֵֵֵֶָָָֹמת
�ל ונ�טל ��צא, ה�ת נ�טל א�א היה; ה�בר�ת �ית ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזה

ה�ח�ח ר�]העפר קרקע[� �בת�לת וח�פר [���ח�יו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
חרוש] לא ה�דהמקו� ��אר ה�ל; �מ�ציא אצ�ע�ת, ְְִֶֶַַָָָָֹֹ�ל�

ע� זה ועפר ��מצא. מ�ד� ��היתה טהרה, �חזקת �ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ה�ת'. '�ב�סת ה�קרא ה�א �ח�פר, אצ�ע�ת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ל�

.·,��� העצמ�ת �ל מל�ט � הר�גי� �� ��הרג� ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�דה
מל�ט � �דה� מ��� קבר המפ�ה וכ� טה�רה; היא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
��ר וכ� טה�רה. היא והרי עצ�, עצ� העצמ�ת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ל
העצמ�ת �ל מל�ט � הר�גי� א� נפלי� לת�כ� ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ��טילי�

טה�ר. ה�א והרי עצ�, עצ� ���ֲֵֶֶֶֶֶַָ

.‚� ה�תי� ���ברי� �דר� מ��ב מת �מצא ח�פר, ְְְִִֵֶֶֶַָ�ֵֵָָָָהיה
אחד �ל נ�טל � �ני� מצא א� וכ� �ב�סת�; ואת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנ�טל�
�ל�ה מצא טה�רה. ה�דה וכל ע��. �תב�סת� ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמה�,
זה �י� י� א� � ה�ק�רי� �דר� מ�ל מה� אחד �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�ִֵֵֶֶָָמתי�,
הרי � וק�בריה מ�ה �מלא �מ�נה, ועד א��ת מאר�ע ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלזה

מ� לב�ק וצרי� זה. ה�א ה�בר�ת �ית ��א ח��� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹזה
��יניה�; וחצר מער�ת ���י �ה� א�ה, ע�רי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחר��
��דק הע�רי� א�ת� הרי � אחר מת �� מצא לא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוא�

�כ�נת �ה� �י על א� �]טה�ר�ת, ל בשכנות קבר�ת.[� ְְְִֵֶַַַָ
מ��� לב�ק צרי� � א�ה ע�רי� �ס�� אחד מת ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמצא

ל�בר �רגלי� אחר�ת, א�ה קברותע�רי� שבית [מסתבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
הר�ג,כא�] ���� א� ��ח�ה ��צא מא�� אחד היה וא� .ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

�י� רא�� ��היה �דר��, ��א מ��ב א� י��ב, ְְְְִֵֶֶֶַָֹֹ�ֵא�
ואת נ�טל� א�א א�ה, ע�רי� ��דק אינ� � ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָירכ�תיו

��י�. �חזקת� �לבד; ְְְִִֶֶַָָָָ�ב�סת�

מט�אי�„. ואינ� ה�איל קבר�ת; טמאת לה� אי� ְְְְְִִֵַַָָ�ִֵֶַָה��י�,
�ל �עצמ� ���ע עד טה�ר, �קבר� ה��גע הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�אהל

י�א�ה. א� ְִֶָָָ�טמאה,

ל�‰. אי� � ימ�ת החי מ� י�טל �א� אבר �חסר ִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמת
די�] שמקיפו, ד��ב�סה[ולעפר את סופג העפר אי� [כי ְָ

ולאהנפש] קבר�ת[די�], סביבותיו�כ�נת אמה כ' �] ְְְַָֹ
אי�טהורות] � ה�דה �ני על �ל�יי� ה�מצאי� �מתי� .ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

עצ�, עצ� מל�ט א�א �ב�סה, ולא קבר�ת, �כ�נת ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלה�
ואי� �ב�סה, ל� י� � �ר��ת ��א וה�ק�ר טה�ר. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹוה�ל

קבר�ת. �כ�נת ְְַָל�

.Âח�ה�� �דר�� מתי� �ל�ה ה��צא ידעואחד [שלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הימצאות�] ��כי�על �ל�ה ��צא א� ���[בסלע], א� , ְִֶָָָֹ

מצא[בקרקע]�נקיע קבר�ת. �כ�נת זה הרי � �מערה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
�כ�נת לה� ואי� �ב�סה, לה� י� � יד�ע היה ואחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ני�,

ע��ה אינ� ה�ד�ע, �ה�בר המקו�]קבר�ת; ה.�כ�נ[את ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
��רי� ה�א ��ח�ה, �ל�ה ה��צא א�א אמר� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולא
עד ח�פר �אמרנ�? א�ה הע�רי� ��דק �יצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�דיקה.
ה�ראית קרקע והיא לבת�לה, א� לסלע, מ�יע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ�ה�א
הרי � חר� �מצא א�ה, מאה אפ�� העמיק עב�דה. ֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�אינ�
ה�יע לבת�לה; ���יע עד להעמיק וצרי� �ב�ח�ה, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָז�

�בת�לה. ז� הרי ְְֲִִֵַָלמי�,

.Ê�ל� לח�ר צרי� הע�רי�[שורה]אינ� מ�ח�ת אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וח�פר א�ה, �מ�יח א�ה על א�ה ח�פר א�א ס�פ�; ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעד
לקבר קבר �י� �אי� � ס�פ� עד א�ה, �מ�יח א�ה על ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָא�ה

מא�ה. ֵַָָ�ח�ת

.Áל�ל�לית א� לנהר הע�רי� �ת�� וה�יע ��דק, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהיה
נפסקה �הרי לב�ק; צרי� ואינ� יפסיק, � הר�י� לדר� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹא�

ה�בר�ת. ְְַַָ�כ�נת

.Ëמצא �� א� א�א טה�ר, � �דיקה �ל זה עפר ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָה��ציא
�תר�מה. א�כל ��מצא, קד� אבל �חפר; ��ק�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�טמאה

��ל ההרוג]והמפ�ח �הרי[שעל �תר�מה; א�כל אינ� � ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מק�מ�. מ�יר �אינ� א�א ה�ל, �חת �� �ה�תי� ו�אי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָי�דע

.È�מה אחד �דק � טה�רי� ��י� ��ני ��תערב טמא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ל
ונמצא� �ני� �דק טמאי�; וה�ני� טה�ר ה�א טה�ר, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ�מצא�
�ל��� �דק טמא; �חזקת וה�לי�י טה�רי� ה� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָטה�רי�,
עד �ל��� ��ב�ק עד � טמאה �חזקת ��� טה�ר, ְְְְִֶַַָָָֹ�ְְֶַָ�ָָָ�מצא

טה�רי�. �ל��� ויהי� לבת�לה, א� לסלע ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ���יע
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.‡Èטמא עליו, ה�אהיל � נפלי� לת�כ� ��טילי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ��ר
אי� ,�� מצ�יי� �בר�לס �חל�ה �י על וא� ��רה; ְְְְִֵַָָָ�ְִִֶַַָ�י�
נפל, א�ה �� ה�ילה א� אבל ו�אי. מידי מ�ציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
ה�איל � ה�ילה לא א� המט�א �בר ה�ילה א� יד�ע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואי�

וטה�ר. ספק, זה הרי ,�� מצ�יי� �בר�לס ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�ְוחל�ה

.·È�ה� �ה�, וכ��צא ה�מא�ת א�� ��ל יד�ע, ְְֵֵֶֶַָ�ֵֶַַָָָָ�בר
�בריה� �ל ה� הרי � ספק מ�[מדרבנ�]מ��� טמא ואי� ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ

ה�פק�ת �ל אבל ו�אית. טמאה ��טמא מי א�א ְְֲִֵַַָָָָ�ְִִֶֶַָָָה��רה,
�ערי�ת �י� אס�ר�ת, �מאכל�ת �י� �טמא�ת, �י� �ְֵ�ְְֲֲֲֵֵַַָָ
�מ� ס�פרי�, מ�ברי א�א לה� ח���י� אי� � ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָו��ת�ת

מק�מ�ת. �בכ�ה �יאה א��רי �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ��ארנ�

י ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

קבר,‡. �� ��חר� מק�� זה ה�רס? �ית ה�א ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה
�כל ונת�רס� העפר, �ת�� ה�ת עצמ�ת נ�ק�ק� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�הרי
ה�בר; �� ��חר� ה�דה �ל על טמאה וגזר� ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְְֶַָָה�דה.

מ�קע היה ואפ�� האר��, ��י על חר� ומוג�]אפ�� [טמו� ֲֲִִֵַַַַָָָָָ�ְָ
שיש]�ר�בדי� האר��[לוחות ��י על היה ואפ�� ואבני�, ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָ

�ית ע��ה זה הרי קבר, וחר� ה�איל � ק�מ�ת ��י ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָר��
על א�ה מאה ה�רס? �ית נע�ה ה�א ��ה עד ְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָה�רס.

ה�בר. מ�ק�� א�ה ְִֵֶֶַַָָמאה

�ית·. ה�א הרי � סאי� אר�עת �ית �ה�א הר��ע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ�ל
ואינ� ��ארנ�. �מ� �במ�א �מ�ע מט�א ועפר� ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָה�רס,
טה�ר. ה�ה, ה�רס �ית על ה�אהיל וכ� �אהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמט�א

וקד�‚. וה�ל�, ח�ר� והיה ה�בר, את לחר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
�הטיח א� ה�חר�ה, את נער א�ה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��גמר

�ית[המחרישה] ע��ה ה�א �� עד � �גדר א� ְְֵֵֶֶַַָָ�סלע
�מ�� אליו ה�יע לא �הרי טה�ר, וה�אר �לבד; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�רס

וחזר יתר, א� א�ה חמ�י� �מ� חר� [אחרה�חר�ה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היההפסקה] ה�רס; �ית ה�ל � ה�אה �ה�לי� עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחר�

�אי� טה�ר, ולח�� מ�אה � א�ה למאה ח�� וה�ל� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָח�ר�
מ�אה. ליתר מ�יע�ת קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמ�ת

���דע„. עד אד�, �ל �ה� � המכ��ת העצמ�ת ִֵֶֶֶַַָָָ�ְְֲֶַַָָחזקת
�ל �ה� � המג��ת העצמ�ת וחזקת �המה; �ל ֵֶֶ�ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�

חרי� �� היה אד�. �ל �ה� ���דע עד מלא[בור]�המה, ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
קרקע, �ב על צב�ר�ת אד� עצמ�ת �הי� א� אד�, ְְְְֶַַַַַַָָָָָעצמ�ת
�� �אבד �דה �חר� א� ה�דה, ע� א�� עצמ�ת ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוחר�

של] אינ�[מיקומו זה הרי � קבר) �� ��מצא (א� ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָקבר
��חר� �דה על א�א טמאה �זר� ��א ה�רס; �ית ְְֶֶֶֶַַָָָ�ְְֵֶֶַָָֹע��ה
ע��ה אינ� ��דה, ה�ת את הח�ר� וכ� ו�אי. קבר ��ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
�זר� ולא ה�א, מצ�י �אינ� �בר א��, ��ל ה�רס; ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ית

ה�צ�י. ה�בר �ה�א ��חר�, �קבר ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָא�א

ע��ה‰. אינ� � ��� �אינ� ��דה ה�בר את ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהח�ר�
,��� אפ�� ;��� �אינ� �בר א�סר אד� �אי� ה�רס, ָ�ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ית

אריס יבול]א� תמורת עובד ע��ה[� אינ� � א�יטר���ס א� , ְִִֵֶֶָ
חבר� ו�ל ��� ��דה קבר חר� ה�רס. עמו]�ית [הגובל ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ע��ה אינ� חבר�, ו�ל ה�רס; �ית ע��ה ,��� � ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�אחת
ה�רס. ְֵַָ�ית

.Â,ה�רס �ית ע��ה אינ� � ��דה� קבר �חר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָונכרי
לג�י�. �רס �ית ְְִֵֵֶָ�אי�

.Ê�ו�טפ למ�ה, טה�רה ו�דה למעלה, �רס �ית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ�דה
אד�ה היתה אפ�� � ל�ה�רה ה�רס �ית מעפר ָ�ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָ��מי�

והא�ימה לבנה א� ביתוהל�ינה, לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ
ולאהפרס] ה�רס, �ית ע��ה ה�רס �ית �אי� טה�רה; �ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ

��� על א�א טמאה �בר�ת�.[אדמה]�זר� ְָ�ְְִִֶַָָָ

.Áלפי נטע; �ל �� לנטע מ�ר ה�ה, ה�רס ְְִִֶַַָָֹ�ְֵֶַַָ�ית
�בית מ�ל�ה �למ�ה מ�ל�ה, למ�ה י�רדי� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ה�ר�י�

נפרס ה�בר �הרי � טה�ר התפזר]ה�רס ה�דה.[� �ני על ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ה�קצר זרע א�א �ת�כ�, ז�רעי� אי� הנעקר]אבל .[ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ה�ב�אה את וכ�בר �ת�כ�, �רנ� את צ�בר � ועקר זרע ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוא�
�בר�ת נפות]���י י�[� ��א �בר�ת, ��ל� וקטנ��ת , ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

העצה ואת ה�� את ו��ר� ��ע�רה; עצ� [קש�ה� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
וא�הקטנית] ��ע�רה, עצ� �ה� י� ��א �זרה, � ��ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

מר�יל ונמצא �מ�כר�, מ�ציא� �הניה, ל� מפי�]��יר �] ְְְְֲִִִִַַַָָָ
ה�מאה. ְָ�ֶַאת

.Ëית� היא אפ�� ה�רס, �ית �היא �החזקה ְְְֲִִִֵֵֶַָָ�ֶֶָ�דה
ואפ� ��רי�, �אינ�אר�עת הר� ה�יט מ�ק�� מ��כה � ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

א�ת� מ�פת טה�רה ואפ�� ה�רס, �ית נע�ה ולא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנחר�
�חזקת�. היא הרי � ר�ח�תיה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָמאר�ע

.Èהמצ�נת �דה מסומנת]מצא �]� �יב� מה יד�ע ואי� , ְֶַָָָ�ְִֵֶֶַַָָ
�ת�כ� קבר ��חר� �יד�ע איל�, �� י� [ומותרתא� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

�ת�כ�בנטיעה] קבר �אבד �יד�ע איל�, �� אי� [אסור; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
א�לנוטעה] זק� מק�� �א�ת� ��היה וה�א, ��ארנ�; �מ� ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

���ר וי�דעי� �כ� �קיאי� אד� �ל �אי� � חכמי� ָ�ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ�למיד
�אחרת. לנטע ואס�ר �ז� ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

.‡Èחת� מתנדנדי� �אי� אבני� על ה�רס �בית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמה��
ר�כב וה�א ל� ��כנס א� עליה�, ��ה�� ��עה אד� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
א� אבל טה�ר. זה הרי � יפה ��ח� �בהמה אד� ��י ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
�י על א� � ה��� ��עת ��ז�עזעי� אבני� ��י על ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָה��
העפר על �ה�� �מי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�����ר
��היינה עד רע, ��ח� אד� ��י על ה�� א� וכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמ�;
נ��א�, ��ה�א מרעיד�ת ו��קיו לז� ז� נ�ק��ת ְְְְְִֶַָָָ�ְַאר���תיו
��עת �ללי� ��טיל עד רע, ��ח� �המה ��י על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹא�

מאמ�]רכיבה �רגליו.[מרוב ה�� �כא�� טמא, זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

.·Èני� �מעמד לטהר� צרי� ה�רס, �ית ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָהמטהר
העפר �ל את ��נס א�ת�? מטהרי� וכיצד חכמי�. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�למידי
לת�� ונ�תנ� ה�דה, �ל �ני מעל להסיט� יכ�ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ�ה�א

�ממחה ��י�, ��קביה עצ�[מפורר]�ברה �ל �מ�ציא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
�ל�ה ��יו על נת� א� וכ� ויטהר. ,�� ה�מצא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ��ע�רה
�ל�ה �ניו �ל מעל ��טל א� אחר, מ�ק�� עפר ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹטפחי�
טפחי�, �ל�ה אחד מחצי� נטל טה�ר; זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטפחי�
נטל טה�ר. זה הרי � טפחי� �ל�ה האחר חצי� על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹונת�
עפר �מחצה טפח עליו ונת� �מחצה, טפח �ניו ְֱֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמעל

ע�ק� א� וכ� �ל��; ע�ה לא � אחר אבניו]מ�ק�� ,[סילק ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ר�פ� �ל��. ע�ה לא � מלמעלה ע��ק ��עת ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ�בדק
טה�ר. זה הרי אד�, מה��� מתנדנדי� �אינ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�אבני�
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.‡Èטמא עליו, ה�אהיל � נפלי� לת�כ� ��טילי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ��ר
אי� ,�� מצ�יי� �בר�לס �חל�ה �י על וא� ��רה; ְְְְִֵַָָָ�ְִִֶַַָ�י�
נפל, א�ה �� ה�ילה א� אבל ו�אי. מידי מ�ציא ֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספק
ה�איל � ה�ילה לא א� המט�א �בר ה�ילה א� יד�ע ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹואי�

וטה�ר. ספק, זה הרי ,�� מצ�יי� �בר�לס ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�ְוחל�ה

.·È�ה� �ה�, וכ��צא ה�מא�ת א�� ��ל יד�ע, ְְֵֵֶֶַָ�ֵֶַַָָָָ�בר
�בריה� �ל ה� הרי � ספק מ�[מדרבנ�]מ��� טמא ואי� ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ

ה�פק�ת �ל אבל ו�אית. טמאה ��טמא מי א�א ְְֲִֵַַָָָָ�ְִִֶֶַָָָה��רה,
�ערי�ת �י� אס�ר�ת, �מאכל�ת �י� �טמא�ת, �י� �ְֵ�ְְֲֲֲֵֵַַָָ
�מ� ס�פרי�, מ�ברי א�א לה� ח���י� אי� � ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָו��ת�ת

מק�מ�ת. �בכ�ה �יאה א��רי �הלכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ��ארנ�

י ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

קבר,‡. �� ��חר� מק�� זה ה�רס? �ית ה�א ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאיזה
�כל ונת�רס� העפר, �ת�� ה�ת עצמ�ת נ�ק�ק� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�הרי
ה�בר; �� ��חר� ה�דה �ל על טמאה וגזר� ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְְֶַָָה�דה.

מ�קע היה ואפ�� האר��, ��י על חר� ומוג�]אפ�� [טמו� ֲֲִִֵַַַַָָָָָ�ְָ
שיש]�ר�בדי� האר��[לוחות ��י על היה ואפ�� ואבני�, ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָ

�ית ע��ה זה הרי קבר, וחר� ה�איל � ק�מ�ת ��י ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָר��
על א�ה מאה ה�רס? �ית נע�ה ה�א ��ה עד ְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָה�רס.

ה�בר. מ�ק�� א�ה ְִֵֶֶַַָָמאה

�ית·. ה�א הרי � סאי� אר�עת �ית �ה�א הר��ע ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ�ל
ואינ� ��ארנ�. �מ� �במ�א �מ�ע מט�א ועפר� ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָה�רס,
טה�ר. ה�ה, ה�רס �ית על ה�אהיל וכ� �אהל; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹמט�א

וקד�‚. וה�ל�, ח�ר� והיה ה�בר, את לחר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהתחיל
�הטיח א� ה�חר�ה, את נער א�ה מאה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��גמר

�ית[המחרישה] ע��ה ה�א �� עד � �גדר א� ְְֵֵֶֶַַָָ�סלע
�מ�� אליו ה�יע לא �הרי טה�ר, וה�אר �לבד; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�רס

וחזר יתר, א� א�ה חמ�י� �מ� חר� [אחרה�חר�ה. ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
היההפסקה] ה�רס; �ית ה�ל � ה�אה �ה�לי� עד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחר�

�אי� טה�ר, ולח�� מ�אה � א�ה למאה ח�� וה�ל� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָח�ר�
מ�אה. ליתר מ�יע�ת קבר ְְִִֵֵֶֶַַָָעצמ�ת

���דע„. עד אד�, �ל �ה� � המכ��ת העצמ�ת ִֵֶֶֶַַָָָ�ְְֲֶַַָָחזקת
�ל �ה� � המג��ת העצמ�ת וחזקת �המה; �ל ֵֶֶ�ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�

חרי� �� היה אד�. �ל �ה� ���דע עד מלא[בור]�המה, ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
קרקע, �ב על צב�ר�ת אד� עצמ�ת �הי� א� אד�, ְְְְֶַַַַַַָָָָָעצמ�ת
�� �אבד �דה �חר� א� ה�דה, ע� א�� עצמ�ת ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוחר�

של] אינ�[מיקומו זה הרי � קבר) �� ��מצא (א� ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָקבר
��חר� �דה על א�א טמאה �זר� ��א ה�רס; �ית ְְֶֶֶֶַַָָָ�ְְֵֶֶַָָֹע��ה
ע��ה אינ� ��דה, ה�ת את הח�ר� וכ� ו�אי. קבר ��ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
�זר� ולא ה�א, מצ�י �אינ� �בר א��, ��ל ה�רס; ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ית

ה�צ�י. ה�בר �ה�א ��חר�, �קבר ְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָא�א

ע��ה‰. אינ� � ��� �אינ� ��דה ה�בר את ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהח�ר�
,��� אפ�� ;��� �אינ� �בר א�סר אד� �אי� ה�רס, ָ�ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ית

אריס יבול]א� תמורת עובד ע��ה[� אינ� � א�יטר���ס א� , ְִִֵֶֶָ
חבר� ו�ל ��� ��דה קבר חר� ה�רס. עמו]�ית [הגובל ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ע��ה אינ� חבר�, ו�ל ה�רס; �ית ע��ה ,��� � ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�אחת
ה�רס. ְֵַָ�ית

.Â,ה�רס �ית ע��ה אינ� � ��דה� קבר �חר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָונכרי
לג�י�. �רס �ית ְְִֵֵֶָ�אי�

.Ê�ו�טפ למ�ה, טה�רה ו�דה למעלה, �רס �ית ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ�דה
אד�ה היתה אפ�� � ל�ה�רה ה�רס �ית מעפר ָ�ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָ��מי�

והא�ימה לבנה א� ביתוהל�ינה, לצבע צבעה [נשתנה ְְְְְִִִֶָָָָ
ולאהפרס] ה�רס, �ית ע��ה ה�רס �ית �אי� טה�רה; �ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ

��� על א�א טמאה �בר�ת�.[אדמה]�זר� ְָ�ְְִִֶַָָָ

.Áלפי נטע; �ל �� לנטע מ�ר ה�ה, ה�רס ְְִִֶַַָָֹ�ְֵֶַַָ�ית
�בית מ�ל�ה �למ�ה מ�ל�ה, למ�ה י�רדי� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ה�ר�י�

נפרס ה�בר �הרי � טה�ר התפזר]ה�רס ה�דה.[� �ני על ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ה�קצר זרע א�א �ת�כ�, ז�רעי� אי� הנעקר]אבל .[ולא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ה�ב�אה את וכ�בר �ת�כ�, �רנ� את צ�בר � ועקר זרע ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוא�
�בר�ת נפות]���י י�[� ��א �בר�ת, ��ל� וקטנ��ת , ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

העצה ואת ה�� את ו��ר� ��ע�רה; עצ� [קש�ה� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
וא�הקטנית] ��ע�רה, עצ� �ה� י� ��א �זרה, � ��ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

מר�יל ונמצא �מ�כר�, מ�ציא� �הניה, ל� מפי�]��יר �] ְְְְֲִִִִַַַָָָ
ה�מאה. ְָ�ֶַאת

.Ëית� היא אפ�� ה�רס, �ית �היא �החזקה ְְְֲִִִֵֵֶַָָ�ֶֶָ�דה
ואפ� ��רי�, �אינ�אר�עת הר� ה�יט מ�ק�� מ��כה � ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

א�ת� מ�פת טה�רה ואפ�� ה�רס, �ית נע�ה ולא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנחר�
�חזקת�. היא הרי � ר�ח�תיה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָמאר�ע

.Èהמצ�נת �דה מסומנת]מצא �]� �יב� מה יד�ע ואי� , ְֶַָָָ�ְִֵֶֶַַָָ
�ת�כ� קבר ��חר� �יד�ע איל�, �� י� [ומותרתא� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

�ת�כ�בנטיעה] קבר �אבד �יד�ע איל�, �� אי� [אסור; ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
א�לנוטעה] זק� מק�� �א�ת� ��היה וה�א, ��ארנ�; �מ� ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

���ר וי�דעי� �כ� �קיאי� אד� �ל �אי� � חכמי� ָ�ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ�למיד
�אחרת. לנטע ואס�ר �ז� ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹלנטע

.‡Èחת� מתנדנדי� �אי� אבני� על ה�רס �בית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהמה��
ר�כב וה�א ל� ��כנס א� עליה�, ��ה�� ��עה אד� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרגלי
א� אבל טה�ר. זה הרי � יפה ��ח� �בהמה אד� ��י ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
�י על א� � ה��� ��עת ��ז�עזעי� אבני� ��י על ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָה��
העפר על �ה�� �מי טמא זה הרי נדנד, ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�����ר
��היינה עד רע, ��ח� אד� ��י על ה�� א� וכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעצמ�;
נ��א�, ��ה�א מרעיד�ת ו��קיו לז� ז� נ�ק��ת ְְְְְִֶַָָָ�ְַאר���תיו
��עת �ללי� ��טיל עד רע, ��ח� �המה ��י על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹא�

מאמ�]רכיבה �רגליו.[מרוב ה�� �כא�� טמא, זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

.·Èני� �מעמד לטהר� צרי� ה�רס, �ית ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָהמטהר
העפר �ל את ��נס א�ת�? מטהרי� וכיצד חכמי�. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�למידי
לת�� ונ�תנ� ה�דה, �ל �ני מעל להסיט� יכ�ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ�ה�א

�ממחה ��י�, ��קביה עצ�[מפורר]�ברה �ל �מ�ציא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
�ל�ה ��יו על נת� א� וכ� ויטהר. ,�� ה�מצא ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ��ע�רה
�ל�ה �ניו �ל מעל ��טל א� אחר, מ�ק�� עפר ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹטפחי�
טפחי�, �ל�ה אחד מחצי� נטל טה�ר; זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטפחי�
נטל טה�ר. זה הרי � טפחי� �ל�ה האחר חצי� על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹונת�
עפר �מחצה טפח עליו ונת� �מחצה, טפח �ניו ְֱֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמעל

ע�ק� א� וכ� �ל��; ע�ה לא � אחר אבניו]מ�ק�� ,[סילק ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ר�פ� �ל��. ע�ה לא � מלמעלה ע��ק ��עת ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ�בדק
טה�ר. זה הרי אד�, מה��� מתנדנדי� �אינ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�אבני�
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.‡���� על �זר� ��ח�ה � הע�י� אדמתה]אר� �] ְְִִֶֶַַַָָָָ
א� ,�� המה�� א�א מט�אי� הי� ולא ה�רס, �בית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�לבד,
וא� ��ט�א, אויר� על וגזר� חזר� מעפר�. נ��א א� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָנ�גע
ור�� רא�� �הכניס �יו� א�א נ�א, ולא נגע ��א �י �ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹעל
אויר� �הכניס חר� �לי וכ� נטמא; הע�י�, אר� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאויר
אר� לאויר ר�� �הכניס �לי� ��אר הע�י�, ֲִֶֶַָ�ְְְִִִִֵֶֶֶַָָלאר�

נטמא�. � ְְִִַָהע�י�

�טמאת·. א�ת� ע�� לא � הע�י� אר� אויר ְַ�ְְֲִִֶֶַַָָָֹ�טמאת
��רפי� עפר�, טמאת �על מ��ה: היא ק�ה א�א ְְֲִַָָ�ֲִִֶֶֶַַָָָָָעפר�,
�בעה, טמאת טמא �ג��� וה�תט�א וקד�י�; ְְִַָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ�ר�מה
אי� �אויר�, ה�תט�א אבל ��ביעי. �לי�י ה�יה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָוצרי�
וכ� �מ�; והערב טבילה א�א ��ביעי, �לי�י ה�יה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי�
לא ��לי�, � אויר� מחמת ��טמא� וקד�י� ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ�ר�מה

��רפי�. ולא ְְְִִֹא�כלי�

�מ�ע‚. מט�אי� � ה�רס �ית ועפר הע�י� אר� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָעפר
ה�רצ�פי� �ח�ת� �ע�ר�? וכ�ה ��ארנ�. �מ� ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ�במ�א,

דרכי�] הולכי �פיקה[שק וה�א לאריגה], צמר חוטי [כדור ְְִָ
לאר� ח�צה ועפר ה�רס �ית עפר ס�אי�. �ל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ד�לה

ישראל]��א� ירק]�ירק[לאר� ע� �מק��[� י� א� � ְְִֵֶָָָָ
מצטר�; אינ� לאו, וא� מט�א; ה�רצ�פי�, �ח�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאחד
�א�ת א�ר�ת �הי� מע�ה �בר�ת�. ��� על א�א �זר� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ��א

�ה� והי� �ד�לי�, �הני� לבני לאר� שיעורמח�צה [בכול�, ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹ
מ���של] לה� ח�� ולא � ח�תמ�ת �כסאתי� ְְְִִִֶַָָָָָֹ�סאה

ה�רצ�פי�. �ח�ת� מה� �ח�ת� היה ��א לפי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ�טמאה,

עד„. � לאר� מח�צה חר� �כלי �ספלי� ���רי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�ביא
ה�ק� הע�י�;[בכבש�]��א אר� מ��� טמאי� , ֶֹ�ְְִִִֵֶֶַָ

הע�י�, �אר� ��טמא חר� �לי מ��� טמאי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ�ִֶמ�ה�ק�,
��ארנ�. �מ� וכלי�, אד� מט�א ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ�אינ�

טמא‰. � �ב�לעי� �הרי� � הע�י� �אר� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמה��
�זע�� ע�לה �ה�� �במק�� ��� �בעה; [עלטמאת �ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

מ���גדותיו] וטמא הע�י�, �אר� נ�גע מ��� טה�ר �ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ה��רחי� �מג�ל �בה ���ה הע�י� לאר� ה�כנס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאויר�.

זר�ק �אהל טמא; � נייד]�אויר אהל.[� קר�י אינ� ֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

.Â;טה�ר ואויר� לאר�, �ח�צה מט�א עפר� � ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָס�ריה
י�ראל לאר� סמ�כה היתה א� לפיכ�, אויר�. על �זר� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא
הע�י�, אר� לא �יניה�, מפסיק היה ולא ��פה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�פה
לה�נס יכ�ל זה הרי � ה�רס �ית ולא ה�בר�ת, �ית ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹולא
�ג���. י�ע ��א וה�א, �מג�ל; �בה ���ה �טהרה, ְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָֹל�
מק�� �יניה� ואי� י�ראל, לאר� ה�מ�כה הע�י� אר� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכ�

נב�קת ז� הרי � �טה�רה.[מקבר]טמא , ְְֲִֵֵֶֶָָ

.Êמט�א זה הרי � י�ראל �אר� ��י� �� ��כנ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמק��
נפלי�. �� קבר� ��א ���דק, עד הע�י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�אר�

.Áמד�ר מחמת ��טמא� וקד�י� מגורי]�תר�מה �] ְְְְְֲִִֵֶַָָָ
י�ה� וכ�ה ��רפי�. ולא א�כלי� לא ��לי�, � ְְְְְִִִִִַַָָֹֹהע�י�
��תע�ר �די י��, אר�עי� �דיקה? צרי� ויהיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ק��,
� א�ה ע�� �אי� אי� אפ�� ��ט�א. נפל ות�יל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָא�ה

�זרה ���דק; עד טמא מד�ר� י��, אר�עי� �הה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָא�
א� א�ה, א� עבד, אפ�� א�ה. �� ��היה מד�ר ְֲִִִִִֶֶֶֶָָָמ���

ע��ה � אחד וי�� �ני� ��ע �� קט� א� [טומאתסריס, ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
הע�י�.�] ְִַָמד�ר

.Ë�קט א� א�ה, א� מ��ראל, עבד �� �היה ��י� ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָמד�ר
צרי� אינ� � נפל �� יק�ר� ��א א�ת� מ��רי� ��ע, ��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ה�יבי� את � ��דקי� ה� מה ואת ניקוז�דיקה. [תעלות ְְְִִִִֵֶֶַָָ
�החזירהמי�] מק�� וכל ה�ר�חי�; ה�י� ואת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ�ֲָהעמ�י�,

�דיקה, צרי� אינ� � ה�פל מ�� לה�לי� יכ�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ�ְַוהחל�ה
הע�י� מד�ר מ��. א�ת� ��ררי� �ה� הרימ�ני �חרב, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
���דק. עד �טמאת� ְִֵֶַָָ�ְה�א

.Èאכסדראות]האיצטונ��ת ��י�,[� מד�ר מ��� �ה� אי� , ְְְִִִִֵֶָָָ
וע�רה ה�פלי�. להטמי� מק�� �� ואי� �ל�יה, �היא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלפי
�ירת� �אי� לפי � ��י� מד�ר מ��� �ה� אי� ְְְִִִִֵֵֶֶָָָמק�מ�ת,
מק�מ�ת: הע�רה ה� וא�� טמאה. עליה� �זר� לא ְְְֲֵֵָָָָ�ְְֲֵֶָָֹקב�עה,

וה�ר�ני� וה�ריפי�, וה���ת, הערבי�, קיבו�אהלי [מקו� ְְֳִֵַַָָ�ְְְִִַַ�ְִָ
��יפירות] וה� �פנ�ת ל� ואי� הע��די� ��י �על ותקרה ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

�בית ה�]ה�י�, וה�רח�,[שלפני חצר, �ל ואויר� �ער, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
�מק�� ה�לחמה, �כלי הח�י� �� �ע��י� ְְְִִִִֵֶַַָָָ�מק��

הפרשי�]ה�גי�נ�ת מרוצת �]. ְִַ

.‡Èהיה �� א� א�א ��י�, מד�ר מ��� �� אי� � ְֲִִִֵֵֶַָָָָהחנ�ת
הרי הע�י�, מד�ר מ��� טמאה �היא חצר �ת�כ�. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ר
הע�י� מד�ר ואי� �מ�ה. טמאי� ואויר� ��� �ער ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ית

לאר�. �ח�צה ה�רס ��י ְְְֵֶַָָָָָֹולא

.·Èסיסית �ג�� � י�ראל �אר� ה�בלע�ת ְְְְִִִֵֶֶָָ�ֲַָעיר�ת
מ� ��ט�ר�ת �י על א� � וחבר�תיה א�קל�� ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָוחבר�תיה,
הע�י�. אר� מ��� �ה� אי� ה�ביעית, �מ� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָה�ע�ר�ת
�ה� �י על א� טה�ר�ת, �בל ע�לי �ל �רכי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוחזקת

הע�י�. �אר� ְְִֶֶַָָ�מבלע�ת
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את‡. מביא � טפח ר�� על מר�ע טפח על ִֵֶֶַַָ�ְֶֶַַַטפח
אהל קר�י �אי� ��רה; �י� ה�מאה, �פני וח�צ� ְִֵֶֶָָָֹ�ְְְִֵֵַָ�ַה�מאה
�יצד? זה. על יתר א� טפח, �ר�� טפח על טפח ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָא�א
מחטי� �ג�� �לי� �בצ�� לאויר, מ�ח ה�ת מ� ְְְֲִִִִֵָָָ�ְִִֵַַ�זית
האהיל א� � ��מאה נ�געי� ואינ� �ה�, וכ��צא ְֱִִֶָ�ְְְְִִֵֵֶַַָָוצ��ר�ת
מעל �ב�� והיה טפח, על טפח �� ��� אהל ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליה�
�טמאי�; ל�לי�, ה�מאה את מביא זה הרי � טפח ְְִִֵֵַָ�ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָהאר�
טפח על טפח �� ��� זה אהל ��י על אחרי� �לי� ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהי�
ה�מאה. �בי� �ינ� ח�צ� �האהל מ�ני טה�רי�, ה� הרי �ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ�ְָ
מ�יל �� � ��ח�יו �ל מט�א �האהל ���� למד�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹה�ה
��יו; �על �לי� �בי� ה�מאה �י� וח�צ� ל�, �ח�צה ְִֵֵֶַַָָ�ְֵֵֶַָָ�ל
ה�לי� � �ח�יו וכלי� ��יו, על ה�מאה היתה א� ְְְִִֵֵַַַַָָָ�ְְִֵַָָוכ�
�ח�ת האהל היה ה�מאה. �פני ח�צ� �האהל ְֶָָָָָֹ�ְְִִֵֵֶֶַָֹטה�רי�,
�ה�א �י על א� טפח על מ�פח �ח�ת א� טפח, ִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמר��
טה�רי�. ה�מאה ��צד ה�לי� � טפחי� ��ה ְְִָ�ְְִִֵֶַַַַַָָָ�ב��
טמא; ה�מאה, ��נגד �ל � זה אהל מ� ��מעלה ְֵָָ�ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוכלי�
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לח� אהל �� ואי� ה�מאה, על �האהיל� לחצו�]מ�ני �] ְֱִִֵֶֶַַ�ְְֵֶָָָֹֹ
זה, אהל ��י על טמאה היתה א� וכ� ה�מאה. ְֵֶֶַַָֹ�ְְְִֵָָָ�ְִֵַ�פני
ה�מאה �הרי טמא; ה�מאה, ��נגד �ל � �ח�יו ְָ�ְֲֵֵֶַָָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָוכלי�
� ה�מאה �פני ��ח� אהל �� ואי� עליה�, ְָ�ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהאהילה

ח��ב ה�א �נגיעה טפח, מר�� �ח�ת נגעה��ל [כאילו ְִִֵֶֶַָָָָ
בכלי�] רצ�צההטומאה טמאה ��ח�יו, וטמאה שאי�, �] ְ�ְְֶַָָ�ְְָָ

טפח] חלל �ברי�מעליה ��ה ��ארנ�. �מ� ְְְִִֵֶֶַַָהיא,
א� אד� אבל �לי�; א� אד� האהל היה ���א ְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאמ�רי�?
אהל, עצמ� ה� �הי� �י� � ה�מאה על אהל ��ע�� ְְֵֵֶֶַָָָֹ�ֲִֵֶֶַַַֹ�לי�
מק�לי� �אי� �לי� הי� אפ�� האהל, ע��די �הי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�י�
ואינ� ה�מאה, את מביאי� א�� הרי � ע�ר �ל ְְֵָָ�ְְֲִִִֵֵֶַָָָ�טמאה

�היה ל�ח �יצד? ה�מאה. �פני ��יח�צצי� על מ�ח ְְִִֵַ�ְֵֶַַָָָ�ֵַַָ
�לי אפ�� �לי�, אר�עה ��י על א� אד�, �ני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָאר�עה
צרי� ואי� טמאה, למינ� �אי� מ�לי� �ה� וכ��צא ְְִֵָָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאבני�
קני� אר�עה א� ���די� אר�עה על מ�ח היה א� ְְִִַַַַָָָָָָ�ִַָָל�מר,
ה�לי� � �ח�יו וכלי� טמאה והיתה טפח, ְְְִִֵֵַַָָ�ְְְִֶֶַָָ��ב�הי�
ה�מאה �נגד ��א אפ�� ��יו, על �לי� הי� וא� ְָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטמאי�.
�ח�יו וכלי� ה��ח, ��י על טמאה היתה וא� טמאי�; �ְְְִִֵָָ�ְְְִֵֵַַַַַָָ
מ�ח ה��ח היה א� טמאי�.אבל ה��ח ��חת �לי� �ל �ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�ָ
והיתה וח�ה, �המה ��י על א� אבני�, אר�ע ��י ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טה�רי�. ��יו �על ה�לי� הרי � �ח�יו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ�טמאה

��יו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על �ל[� הרי � ְָָ�ְֲֵַַָָָ
�פני ח�צ� �האהל מ�ני טה�רי�, ��ח�יו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�לי�
ה�אי� אדמה, �כלי אבני� �כלי �ללי� �כלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָ�ַה�מאה.

ניידי�]�מ�ה ואינ� סאה מ' מכילי� �אהלי�,[� ה� הרי � ְְֲִִֵֵָָֹ
ה�מאה. �פני ח�צצי� �לפיכ� �כלי�; ְָ�ְְְְְִִִִֵֵֵַָָואינ�

ע�]נסר‚. וע�ד�[� חד�, ���ר �י על נת�� [��ה�א ְִֵֶֶֶַַָָָ
ה�סריוצא] �חת טמאה והיתה טפח, �פ�תח צדדיו ְֶֶַַַָ�ְְְְִֵֶַַָָָָָמ�ל

ה�לי� �ל � ��יו על טמאה טה�רי�; ��יו �על �לי� �ְִִֵֶַַָ�ְִֵַַַָָָ
זה. לעני� �כלי� אינ� חד� ����ר מ�ני טה�רי�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ח�יו

טמא. ה�ל י��, היה ְִֵַָָָָָֹוא�

י�ני�,„. אפ�� ���רי�, �ני �י על נת�� �ה�א ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר
ה�מאה והיתה זה, לת��ר �מח�צה זה לת��ר מח�צה ְָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָוע�ד�
�לי� אבל טמא; �לבד �יניה� � ה���רי� �ני �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�ח�יו
ה� �הרי טה�רי�; � ל���רי� �ח�צה ה�צו�ת ��י ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��חת
���ר, �י על נת�� �ה�א נסר וכ� זה. �צד זה אהלי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ��ני
מ� לא אבל טפח, �מ�ה טפח מ�ה וי�צא י��, ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפ��
טה�רי�. ה�ני ���ד �לי� � זה �צד וטמאה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ�ְְִַָה�דדי�,

מר�ע‰. �ג�� �לי ���א מחרישה]אד� �],�� וכ��צא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
�ה�פ� היה א� � ה�מאה על האחד ה�לי צד ְְִֵֶָָָ�ְְֱִִֶֶַַַַָָוהאהיל
� ��לי� אצ�ע רחב א�א �רח�� �אי� �י על א� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,
מ�בריה�; טמאה ל� �מביא ה���א, את מט�א זה ְְִִֵֶָ�ְֲִֵֵֵֵֶֶַַהרי
אבל טפח. �רח�� ��� מ��� טפח, �ה�פ� ��� על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�זר�
אד� ול�אר ��ח�יו, לכלי� ה�מאה את מביא ְְְְְִִֵֶַָָָָָ�ִֵֵֶַאינ�
טפח. רחב �� ��היה עד � ה�מאה ועל עליה� ְְִֶֶֶַַַָֹ�ְֲֲִֵֶֶַַַ��אהיל

.Âא�א �קבר; אינ� ה�ת, �ה� ���יחי� ע� �ל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאר�נ�ת
והע�מד ח�צ�, טפח, �ב� וה�ת האר�� ���י �י� י� ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹא�
אר�נ�ת �רב �י על וא� ה��רה. מ� טה�ר � האר�� ��י ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל

� טפח חלל �� �אי� וי� ה�איל � טפח חלל �ה� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�
על המה�� ו��היה ח�צצי�, �אינ� האר�נ�ת �ל על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�זר�

�קבר. א� �מת �נ�גע האר�� ְְְֵֵֵֶֶַַָָ��י

.Ê� �ח�יה וה�מאה לכתל, מ�תל נת�נה �היא ְְֶַָָ�ְְְִִֶֶֶַָָֹֹק�רה
�� י� ה�מאה[ברחבה]א� את מביאה � טפח ��תח ְִִֵֵֶֶַַַָָ�ְָ

על א� טמאי�, ��ח�יה האד� א� ה�לי� וכל ;��� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ַַ�חת
�קצת� �וה ��� �אי� ממנה]�י מ�פח,[חלק �ח�תה ִֵֶ�ְְִֶַָָָָָָ

� טפח ��תח �� אי� וא� ה�א. אהל מקצת ��צת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמ�ני
��הט ��ארנ�. �מ� וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת מאה �ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָ

�ה�פ� קורה]יהיה �זמ�[של טפח? ��תח �� ויהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מר�עת, �היא �בזמ� טפחי�; �ל�ה עג�ה, ַַ�ְְְְִִִֶַָָָֹ�ֲִֶ�היא

טפחי�. ְְִַָָָאר�עה

.Áעגול]סאה מדידה צ��[כלי על מ�ה [העגול]�היא ְִֶָ�ִַָָ
השמי�]�אויר תחת �חת[� ה�מאה את מביאה אינ� � ְֲִִֵֶַָָָ�ְַַָ

�קר�ב, �מחצה טפחי� אר�עה �ה�פ� ��היה עד ,����ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ה�פח ויהיה �מחצה, טפח העלי�� ה�ד �ב� ��היה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�די
היתה א� לפיכ�, טפח; האר� מעל �בה� מ��ה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
� �ל�ה �ה�פ� והיה טפח, חצי האר� מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ב�הה
לאויר, מ�ל �ה�א עגל ע��ד וכ� ה�מאה. את ֲִָָ�ְְֵֶַָָֹ�ְִֶַָמביאה
��היה עד �פנ�, �חת טמאה מביא אינ� � האר� על ְְְִֶֶַַַָָ�ִֵֵֶַָָָ��מ�ח
ע�רי� �ה�פ� אי� וא� טפחי�; ואר�עה ע�רי� ה�� ��ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זה וי�רדת. ��קעת וע�לה ��קעת טמאה טפחי�, ְְְֶֶֶַַַַָָ�ְְְִַָָָואר�עה
���מכי� הע�רי� על טפחי�, ואר�עה ע�רי� ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ�הצריכ�
�ה�פ� ��� ��ל ה���טי�: �ל �ח���� חכמי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליה�
טפח על טפח וכל טפח; רחב �� י� טפחי�, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל�ה
היה א� לפיכ�, חמ�י�. ��ני טפח �אלכס�נ� י� ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ר��ע,
�ל �חת נמצא � טפחי� ואר�עה ע�רי� הע��ד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ה��
א�� �ח���נ�ת מעט, ויתר מר�ע טפח ר�� על טפח ְְְֵֵֶֶַָָ�ְְֶֶַַַָ�פנ�

צ�רת� היא וז� ה�; ְְִֵֵָ�קר�ב
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�מ�‡. אהל, קר�י � טפח ר�� על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ל
�י� ה�מאה; את �מביא ה�מאה, �פני וח�צ� ְֵָ�ְִֵֶַָ�ְְְִֵֵֵֶַַ��ארנ�;
�ידי היה ��א אפ�� מאליו, ��ע�ה �י� להאהיל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ע�ה�
�חרר�ה� חר אחד �יצד? וח�צ�. מביא זה הרי � ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאד�

מלחת �אכל�� א� �רצי�, א� עלמי�, 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִִֶַַַַָָ
שבקרקע] המלחי� ונע�הידי ק�ר�ת א� אבני� ��בר א� ,ְֲֲִֶַַָָָ

וח�צ�. �מביא אהל, זה הרי � טפח חלל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ה�

אבל·. �בריא. חזק האהל ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹ��ה
�פני ח�צ� ואינ� ה�מאה את מביא אינ� � רע�ע ְְְִֵֵֵָ�ִֵֵֶֶַַָֹאהל
את מביא ס�פרי�, מ�ברי אבל ה��רה; מ� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ�ַה�מאה,
על ה��ככי� האילנ�ת �ריגי �יצד? ח�צ�. ואינ� ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�ַה�מאה
ה�דר מ� ה��צא�ת ואבני� 'סככ�ת', ה�קראי� וה� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהאר�,
יכ�לי� א� � '�רע�ת' ה�קראי� וה� האר�, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה��ככ�ת

כובד]לק�ל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת וה�[� �ינ�נית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינ� וא� ה��רה; מ� וח�צצי�, מביאי� א�� הרי � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָע�מדי�
א�� הרי � נ�פלי� וה� א�א �ינ�נית, מעזיבה לק�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָרא�יי�
�ה�. ���צא �ל וכ� ח�צצי�. ואינ� מ�בריה�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאי�



מה h"qyz'd zah 'b iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לח� אהל �� ואי� ה�מאה, על �האהיל� לחצו�]מ�ני �] ְֱִִֵֶֶַַ�ְְֵֶָָָֹֹ
זה, אהל ��י על טמאה היתה א� וכ� ה�מאה. ְֵֶֶַַָֹ�ְְְִֵָָָ�ְִֵַ�פני
ה�מאה �הרי טמא; ה�מאה, ��נגד �ל � �ח�יו ְָ�ְֲֵֵֶַָָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָוכלי�
� ה�מאה �פני ��ח� אהל �� ואי� עליה�, ְָ�ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהאהילה

ח��ב ה�א �נגיעה טפח, מר�� �ח�ת נגעה��ל [כאילו ְִִֵֶֶַָָָָ
בכלי�] רצ�צההטומאה טמאה ��ח�יו, וטמאה שאי�, �] ְ�ְְֶַָָ�ְְָָ

טפח] חלל �ברי�מעליה ��ה ��ארנ�. �מ� ְְְִִֵֶֶַַָהיא,
א� אד� אבל �לי�; א� אד� האהל היה ���א ְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹאמ�רי�?
אהל, עצמ� ה� �הי� �י� � ה�מאה על אהל ��ע�� ְְֵֵֶֶַָָָֹ�ֲִֵֶֶַַַֹ�לי�
מק�לי� �אי� �לי� הי� אפ�� האהל, ע��די �הי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�י�
ואינ� ה�מאה, את מביאי� א�� הרי � ע�ר �ל ְְֵָָ�ְְֲִִִֵֵֶַָָָ�טמאה

�היה ל�ח �יצד? ה�מאה. �פני ��יח�צצי� על מ�ח ְְִִֵַ�ְֵֶַַָָָ�ֵַַָ
�לי אפ�� �לי�, אר�עה ��י על א� אד�, �ני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָאר�עה
צרי� ואי� טמאה, למינ� �אי� מ�לי� �ה� וכ��צא ְְִֵָָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאבני�
קני� אר�עה א� ���די� אר�עה על מ�ח היה א� ְְִִַַַַָָָָָָ�ִַָָל�מר,
ה�לי� � �ח�יו וכלי� טמאה והיתה טפח, ְְְִִֵֵַַָָ�ְְְִֶֶַָָ��ב�הי�
ה�מאה �נגד ��א אפ�� ��יו, על �לי� הי� וא� ְָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטמאי�.
�ח�יו וכלי� ה��ח, ��י על טמאה היתה וא� טמאי�; �ְְְִִֵָָ�ְְְִֵֵַַַַַָָ
מ�ח ה��ח היה א� טמאי�.אבל ה��ח ��חת �לי� �ל �ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�ָ
והיתה וח�ה, �המה ��י על א� אבני�, אר�ע ��י ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעל

טה�רי�. ��יו �על ה�לי� הרי � �ח�יו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ�טמאה

��יו·. על טמאה המוזכר]היתה הלוח על �ל[� הרי � ְָָ�ְֲֵַַָָָ
�פני ח�צ� �האהל מ�ני טה�רי�, ��ח�יו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�לי�
ה�אי� אדמה, �כלי אבני� �כלי �ללי� �כלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָ�ַה�מאה.

ניידי�]�מ�ה ואינ� סאה מ' מכילי� �אהלי�,[� ה� הרי � ְְֲִִֵֵָָֹ
ה�מאה. �פני ח�צצי� �לפיכ� �כלי�; ְָ�ְְְְְִִִִֵֵֵַָָואינ�

ע�]נסר‚. וע�ד�[� חד�, ���ר �י על נת�� [��ה�א ְִֵֶֶֶַַָָָ
ה�סריוצא] �חת טמאה והיתה טפח, �פ�תח צדדיו ְֶֶַַַָ�ְְְְִֵֶַַָָָָָמ�ל

ה�לי� �ל � ��יו על טמאה טה�רי�; ��יו �על �לי� �ְִִֵֶַַָ�ְִֵַַַָָָ
זה. לעני� �כלי� אינ� חד� ����ר מ�ני טה�רי�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ח�יו

טמא. ה�ל י��, היה ְִֵַָָָָָֹוא�

י�ני�,„. אפ�� ���רי�, �ני �י על נת�� �ה�א ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָנסר
ה�מאה והיתה זה, לת��ר �מח�צה זה לת��ר מח�צה ְָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָוע�ד�
�לי� אבל טמא; �לבד �יניה� � ה���רי� �ני �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�ח�יו
ה� �הרי טה�רי�; � ל���רי� �ח�צה ה�צו�ת ��י ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��חת
���ר, �י על נת�� �ה�א נסר וכ� זה. �צד זה אהלי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ��ני
מ� לא אבל טפח, �מ�ה טפח מ�ה וי�צא י��, ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפ��
טה�רי�. ה�ני ���ד �לי� � זה �צד וטמאה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ�ְְִַָה�דדי�,

מר�ע‰. �ג�� �לי ���א מחרישה]אד� �],�� וכ��צא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
�ה�פ� היה א� � ה�מאה על האחד ה�לי צד ְְִֵֶָָָ�ְְֱִִֶֶַַַַָָוהאהיל
� ��לי� אצ�ע רחב א�א �רח�� �אי� �י על א� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹטפח,
מ�בריה�; טמאה ל� �מביא ה���א, את מט�א זה ְְִִֵֶָ�ְֲִֵֵֵֵֶֶַַהרי
אבל טפח. �רח�� ��� מ��� טפח, �ה�פ� ��� על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�זר�
אד� ול�אר ��ח�יו, לכלי� ה�מאה את מביא ְְְְְִִֵֶַָָָָָ�ִֵֵֶַאינ�
טפח. רחב �� ��היה עד � ה�מאה ועל עליה� ְְִֶֶֶַַַָֹ�ְֲֲִֵֶֶַַַ��אהיל

.Âא�א �קבר; אינ� ה�ת, �ה� ���יחי� ע� �ל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאר�נ�ת
והע�מד ח�צ�, טפח, �ב� וה�ת האר�� ���י �י� י� ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹא�
אר�נ�ת �רב �י על וא� ה��רה. מ� טה�ר � האר�� ��י ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹעל

� טפח חלל �� �אי� וי� ה�איל � טפח חלל �ה� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�
על המה�� ו��היה ח�צצי�, �אינ� האר�נ�ת �ל על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�זר�

�קבר. א� �מת �נ�גע האר�� ְְְֵֵֵֶֶַַָָ��י

.Ê� �ח�יה וה�מאה לכתל, מ�תל נת�נה �היא ְְֶַָָ�ְְְִִֶֶֶַָָֹֹק�רה
�� י� ה�מאה[ברחבה]א� את מביאה � טפח ��תח ְִִֵֵֶֶַַַָָ�ְָ

על א� טמאי�, ��ח�יה האד� א� ה�לי� וכל ;��� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ַַ�חת
�קצת� �וה ��� �אי� ממנה]�י מ�פח,[חלק �ח�תה ִֵֶ�ְְִֶַָָָָָָ

� טפח ��תח �� אי� וא� ה�א. אהל מקצת ��צת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמ�ני
��הט ��ארנ�. �מ� וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת מאה �ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָ

�ה�פ� קורה]יהיה �זמ�[של טפח? ��תח �� ויהיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מר�עת, �היא �בזמ� טפחי�; �ל�ה עג�ה, ַַ�ְְְְִִִֶַָָָֹ�ֲִֶ�היא

טפחי�. ְְִַָָָאר�עה

.Áעגול]סאה מדידה צ��[כלי על מ�ה [העגול]�היא ְִֶָ�ִַָָ
השמי�]�אויר תחת �חת[� ה�מאה את מביאה אינ� � ְֲִִֵֶַָָָ�ְַַָ

�קר�ב, �מחצה טפחי� אר�עה �ה�פ� ��היה עד ,����ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ה�פח ויהיה �מחצה, טפח העלי�� ה�ד �ב� ��היה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�די
היתה א� לפיכ�, טפח; האר� מעל �בה� מ��ה טפח ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל
� �ל�ה �ה�פ� והיה טפח, חצי האר� מעל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ב�הה
לאויר, מ�ל �ה�א עגל ע��ד וכ� ה�מאה. את ֲִָָ�ְְֵֶַָָֹ�ְִֶַָמביאה
��היה עד �פנ�, �חת טמאה מביא אינ� � האר� על ְְְִֶֶַַַָָ�ִֵֵֶַָָָ��מ�ח
ע�רי� �ה�פ� אי� וא� טפחי�; ואר�עה ע�רי� ה�� ��ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זה וי�רדת. ��קעת וע�לה ��קעת טמאה טפחי�, ְְְֶֶֶַַַַָָ�ְְְִַָָָואר�עה
���מכי� הע�רי� על טפחי�, ואר�עה ע�רי� ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ�הצריכ�
�ה�פ� ��� ��ל ה���טי�: �ל �ח���� חכמי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעליה�
טפח על טפח וכל טפח; רחב �� י� טפחי�, ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל�ה
היה א� לפיכ�, חמ�י�. ��ני טפח �אלכס�נ� י� ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ר��ע,
�ל �חת נמצא � טפחי� ואר�עה ע�רי� הע��ד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ה��
א�� �ח���נ�ת מעט, ויתר מר�ע טפח ר�� על טפח ְְְֵֵֶֶַָָ�ְְֶֶַַַָ�פנ�

צ�רת� היא וז� ה�; ְְִֵֵָ�קר�ב
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�מ�‡. אהל, קר�י � טפח ר�� על טפח על טפח ְֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ל
�י� ה�מאה; את �מביא ה�מאה, �פני וח�צ� ְֵָ�ְִֵֶַָ�ְְְִֵֵֵֶַַ��ארנ�;
�ידי היה ��א אפ�� מאליו, ��ע�ה �י� להאהיל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ע�ה�
�חרר�ה� חר אחד �יצד? וח�צ�. מביא זה הרי � ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאד�

מלחת �אכל�� א� �רצי�, א� עלמי�, 'נאכלה' [הקרקע ְְֲִִֶַַַַָָ
שבקרקע] המלחי� ונע�הידי ק�ר�ת א� אבני� ��בר א� ,ְֲֲִֶַַָָָ

וח�צ�. �מביא אהל, זה הרי � טפח חלל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ה�

אבל·. �בריא. חזק האהל ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹ��ה
�פני ח�צ� ואינ� ה�מאה את מביא אינ� � רע�ע ְְְִֵֵֵָ�ִֵֵֶֶַַָֹאהל
את מביא ס�פרי�, מ�ברי אבל ה��רה; מ� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ�ַה�מאה,
על ה��ככי� האילנ�ת �ריגי �יצד? ח�צ�. ואינ� ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�ַה�מאה
ה�דר מ� ה��צא�ת ואבני� 'סככ�ת', ה�קראי� וה� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהאר�,
יכ�לי� א� � '�רע�ת' ה�קראי� וה� האר�, על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה��ככ�ת

כובד]לק�ל טיט]מעזיבה[לסבול שכבת וה�[� �ינ�נית, ְְֲִִֵֵֵַַָ
אינ� וא� ה��רה; מ� וח�צצי�, מביאי� א�� הרי � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָע�מדי�
א�� הרי � נ�פלי� וה� א�א �ינ�נית, מעזיבה לק�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָרא�יי�
�ה�. ���צא �ל וכ� ח�צצי�. ואינ� מ�בריה�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹמביאי�
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�מ�ה‚. ה�א ע� �לי וח�צצי�: מביאי�, סאהא�� [מ' ְְְְְִִִִִֵֵַָָ
נייד] ה�אי�שאינו אדמה �לי �ללי�, �לי אבני�, �לי וכ� ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ע�ר �לי �פ��טי קיבול]�מ�ה, בית ללא וסדי�[� ויריעה , ְְְְִִִִֵֵָָָ
מצע]�מ�� א�[� �בהמ�ת אהלי�, ע��יי� �ה� �מחצלת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

�י� ז� רא� ��היה וה�א, טה�ר�ת; �י� טמא�ת �י� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹח��ת
והח�טט ��כ�, והע�� �ב�ק�ת; ��� ויהי� ז�, [�רגלי ְְְִֵַ�ְְְֵֶַַָָָ

ואכלי�חופר] ה�מ�, מ� לה�יל� לקט� מק�� ְְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָָ���לי�
�ימ�ת ה�תק�מי� ירק�ת י��א�. ��א �די מכ�רי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ�ֵֶָ�אינ�
וח�צצי�; �מביאי� �אילנ�ת, ה� הרי � וה��מי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהח�ה
יונית. �דלעת חמ�ר, וירק�ת וה�יס�ס, האר�ס, ה�: ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָוא��

וה�ז�זטרי�ת וה�יזי� וה�רע�ת, ה�ככ�ת, בליטותוכ� [סוגי ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָ
וה�קיפי�בכותל] וה��בכ�ת, בהר], בליטות וה�לעי�,[� , ְְְְְִִִַַַָָ

הקיר]וה�חירי� מ� היוצא שיפוע וה�נני�[� סלע, [שיני ְְְְִִִַַָ
הר] וח�צצי�.בראש מביאי� א�� �ל �ְְְִִִֵָ

�אינ�„. ע� �כלי האד�, ח�צצי�: ולא מביאי�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹוא��
�מ�ה ניידי�]�אי� ה�לי�,[� �כל �ה� מ�ני � ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

�מחצלת �מ�� וסדי� ויריעה ע�ר, �לי �פ��טי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מתט�אי�;
���ע לה� ואי� �לבד, מת�חי� א�א אהלי�, ע��יי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�אינ�
א� טמאי� ואכלי� ��ת�, וח�ה �בהמה �תלי�; �� ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָואי�
היא �הרי יד, �ל ורחי� ח�צ�; אינ� טמא ��בר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מכ�רי�,

ח�צצי�. ואינ� מביאי�, א�� �ל אבני�. �לי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ�כלל

וה�רק�ת‰. ה�רעי� ח�צצי�: ולא מביאי�, לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָֹֹוא��
וכ�ת ��נינ�; ירק�ת האר�עה מ� ח�� ל�רקע, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ�ְַהמח�רי�

ערימת] וה�לח;[� וה�ליד, וה�פ�ר, וה�לג, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָה�רד,
למק�� מ�ק�� כא�]וה��לג ורגל כא� רגל וה��פ�[� , ְְְִֵֵַַָָ

ה��פנפת וט�ית ה��רח, והע�� למק��, ,[ברוח]מ�ק�� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
מביאי�, לא א�� �ל ה�י�. �ני על �טה �היא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ספינה
ה�תק��. אהל אינ� �האהיל�, �י על �א� � ח�צצי� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

.Â�ב� להעמיד�, יכ�ל �ה�א �דבר ה�פינה את ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָק�ר
ה�מאה. את מביאה ז� הרי � �אב� ה��ית ְָ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ�נ�

.Êע�]נסר גזיר �חת[� וטמאה ה�י�, �ני על צ� �ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָ�ְַַָ
��בר טה�רי�; ה�ני צ�� ��חת ה�לי� הרי � האחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָצ��
ה�מאה. את מביאה אינ� ה�טה, �ה�פינה ְָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ארנ�,

.Áמ�כת מביאי�: ולא ח�צצי�, מחצלת]א�� �ר�סה,[� ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
�]וחבילי של וה���ל�ת[חבלי� זבל]מ�ה, סלי �], ְְֲִִֵֵַַַָ

�א�[רשתות]וה�ריג�ת ח�צצי�? ה� �יצד ��ח��נ�ת. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַ
אחד והיה אחד, �בית וה�מאה ��י�, �ני �י� ח��� ְְְִֶֶַָָָָָ�ְְִֵֵַַָָָהיה
�יניה� ��� �י על א� � �סתמ� זה �ח��� מת�ח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמא��
ה�ני; ל�ית ה�מאה ��נס ולא ח�צצי�, א�� הרי ְִִֵַַַָ�ְְֲֲִִִֵֵֵַָֹאויר,

�עיני א� א��, �סריג�ת �� יהיה ��א חורי]וה�א, �] ְְְְִִִֵֵֵֶֶָֹ
היה �א� � טפח ��תח לחבל, חבל �י� א� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָה���ל�ת,

��ת�אר. �מ� ה�מאה, �� ��נס טפח, ��תח ��ִֵֵֶַַַָָ�ְְְִֵֶָָ
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�פ‡. מ���, י�צאה ולא לאהל נכנסת טמאה ח�תאי� ֵ�ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָֹֹ
��י� א� לבית, �ית ��י� ח��� �יצד? טפח. על ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמ�פח
והיתה מר�ע, טפח על טפח �� י� א� � לעל�ה ְְָָָ�ְֲִִִֵֶֶַַַַַָ�ית
��תח �ח��� אי� טמא; ה�ני ה�ית � מה� �אחד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�טמאה

ה�ני. לאהל נכנסת ולא מ���, י�צאה ה�מאה אי� � ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ�ֵֶַַטפח
האד� א�ת� �ע�ה �ח��� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִֶֶַַָָָָָָ��ה
���נס �די לא�רה, האד� �ע�ה� ח��� אבל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלת�מי�;

�פ�נדי�� �ע�ר� � הא�ר מטבע]מ��� י�צאה[� וה�מאה , ְְְְִִֶַָ�ְְָָ
לח��� ונסמ� אד� �בא ��ית, טמאה היתה �יצד? ְְְְִִַַַַָָָָ�ְִֵֶַָָמ���.
אהל עליו �האהיל א� �לי, �� �ה�יח א� מא�ר, �ל ְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹזה
ל�; י�צאה �ה�מאה ��אהל, �ל נטמא � ה�תל ְְָָ�ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�צד
�ל�י א�א �קרה עליו �אי� ה�א לא�רה, ה�ע�ה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָוח���

ל�מ�. ֶֶַה�א

מי�·. �חרר�ה� �ג�� � אד� �ידי ��א ה�ע�ה ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹח���
מלחת �אכל�� א� �רצי�, ידיא� על מאליו ['נאכל' ְְֲִֶַַַָָ

�ק�קהמלחי�] ח��� �היה א� א�[בפקק], ה�קק, ונ�ל ְְִֶַַַָָָָ
וה�א אגר��, מלא �ע�ר� � ונ��רה זכ�כית �� ְְְְְְְְִִִֶֶָָָֹ�היתה
א� אבל עליו. ח�ב ��א וה�א, אד�; �ל �ד�ל ְְֲִֶֶַָָָָָָָֹֹ�רא�
עליו ח�ב טפח; �פ�תח �ע�ר� לת�מי�, עליו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָח�ב
�מע�ה. �א� �ה�ח�בה � �פ�נדי�� �ע�ר� ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָלמא�ר,

��א‚. מ�ני לגמר�, הס�יק ולא לסתמ�, �התחיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹמא�ר
��ת, לילי �ח�כה א� חבר�, ��רא� א� טיט, ל� ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָהיה
רחב על אצ�עי� ר�� מ��� נ�אר א� � מעט מ��� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹונ�אר
�סת��. ה�א הרי מ�א�, �ח�ת ה�מאה; את מביא ְְֲִֵָָָָ�ִֵֶַַָה��דל,

�בכה„. �� והיה לא�רה, הע��י �ד�ל רשת]ח��� �] ְְְֶַָָָָָָָָ
מביא �פ�נדי��, מ��ה אחד �מק�� י� א� � �� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכ��צא
��י�, ה�בכה נקבי הי� ה�מאה; את �מ�ציא ה�מאה ְְְִִֵַַָָָָ�ְִֶַָ�ֶַאת
ח��� וכ� �סת�מה. ז� הרי � �פ�נדי�� מה� �אחד ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָואי�

�רפפ�ת סבכ�ת �ב� לת�מי�, מנסרי�]הע��יה רשתות �] ְְְְֲִַָָָָָ
�מ�ציא; מביא מר�ע, טפח על טפח אחד �מק�� י� א� �ְְִֵֶֶֶַַַָָ�ִִֵָ

�סת�מה. היא הרי לאו, ְְֲִִִֵָָוא�

מ�ני‰. �פ�נדי��, �ע�ר� לאויר, �ל�יה �היא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָח���
ח�צה �ית �נה �אמרנ�. �מ� לא�רה, א�א ע��יה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�אינ�
��י� �ני �י� היא והרי �קרה, �חת ז� ח��� ונע�ת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָל�,
הח��� �אמצע ה�קרה את נת� טפח. �פ�תח �ע�ר� �ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

[� ה�ח���[חלקו החלו�]� �ע�ר�[של ה�קרה, ��חת ְְִִֶַַַַַָ
�ע�ר� ה�קרה, מ� ��מעלה ועלי�� טפח; ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ�פ�תח

לאויר. �ל�י �ה�א מ�ני ְְְְֲִִֵֶָָ�פ�נדי��,

.Â�החר �� ���ר א� ���לת, נגר]החר �ת�ח[� מק�� ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מרק� ולא ה�לת את �הגי� א� מ�מ�ה, א� [�מלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

למשקו�] ��גרהידקה א� ה�לת�ת, ��י �י� אויר ונ�אר ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�אגר�� ה�ת�ח היה א� א��, �כל � הר�ח �פתח� ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה�לת
וא� זה; �ת�ח �מק�� ל� ונכנסת מ��� י�צאה ה�מאה �ַ�ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ

�סת��. ה�א הרי מ�אגר��, �ח�ת ְְְֲִֵֶָָָָהיה

.Ê,ד�ל� מסמר א� קנה, �� לה�יח �די �כתל, חר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהע��ה
וה�ב הע�ברי� מ��� לרא�ת �א� חבר� ע� לד�ר א� י�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

טפח. �פ�תח ו�ע�ר� לת�מי�, הע��יה �ח��� זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
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.‡�� ���אר עד סתמ� א� ,��� ��תמ� ��מי� ְְִֶַַָָָָ�ְְִֶַַָָח���
הרי סת�, ה�מאה �פני הח�צ� �דבר א� � מ�פח ְֲֵַָָ�ְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ח�ת
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לפיכ�, לפ��ת�. �ע�� �אי� �בר ��היה וה�א, ח�צ�; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
מכ�רי� �אינ� �אכלי� מעט� א� הח��� סת� [לקבלא� ֲֳִִִֵֶַַַָָָָ�ְִָ

טמאה,טומאה] מק�לי� �אי� �י על �א� ח�צצי�; אינ� ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ�ְָ
א�� הרי סר�חי�, הי� לפ��ת�. �ע�� � טה�רי� ה� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָוהרי
ח�צ�, אינ� � סר�ח ו�אינ� ח�צ�; סר�ח, �ב� וכ� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָח�צצי�.
א� הח���, את וסתמה ��דלה �ב�אה לפ��ת�. ��ע�� ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמ�ני
�פסיד ��א לפ��ת�, ��ע�� לפי ח�צצת; אינ� � ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמעט��

תזיק] ע�ר�[� היה שורשה]ה�תל. ונטה[� ה�תל, מ� רח�ק ְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
�זה. ���צא �ל וכ� ח�צ�. זה הרי � וסת� ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹרא��

�ר�גר�ת·. מלאה �היא מיובשות]חבית תאני� סר�חי�,[� ְְְִִִֵֶָָָ
�פי �ח��� �מ�חת לאכילה, רא�יי� ולא מכ�רי� ִַַַַ�ְְְֲִִִַָָֹ�ֵֶָ�אינ�
ק�ה וכ� טמאה, החבית �הרי ה�מאה, �ל�י ָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָ�ְִֵֶַַָהחבית
ולא �המה למאכל רא�י �אינ� סר�ח �ב� מלאה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�היא
ה�ר�גר�ת יכ�לי� א� � �ח��� �מ�חת לה�קה, ולא ְְִִַַַַַָ�ְְְִַָָֹלטיט

עצמ� �פני לעמד �[בחלו�]וה�ב� �� �ה� ה�לי ����טל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ה�רי� ע�בי� ח�צצי�. אינ� לאו, וא� ח�צצי�; א�� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָהרי

�מטלנ��ת לבהמה; רא�יי� מטליות]�אינ� �ה�[� �אי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רא�יי� יהי� ��א �די וק�י� מט�פי� �הי� �ל�, על ְְְְִִִִֵֶָָֹ�ְֶַָָָֹֹ�ל�
המדל�לי� וה��ר והאבר ה�ריטה; מ� ה�� לק�ח ְִָ�ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאפ��
רא�יה �אינ� �ח��ה ��היה וה�א � טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�בהמה
��כ� טמא וע�� �ברח; ��א �די �ק��רה לג�י, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלה�כר
ל�ינ�ק אפ�� רא�י אינ� �הרי מ�רט, ��היה וה�א � ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ח���
אחר �אי� ה�ל�, מאס�רי �ה�א �פ�ת וג�י ;�� ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָל�חק

�מ�נה �ב� לה�יר�; הריו�]יכ�ל �הרי[חודשי ה��ת, �י�� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
רא�י �אינ� �ק�צי�, המערב ה�ר וה�לח לטלטל�; ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹאס�ר

לעב�דה ולא לאכילה עורות]לא עיבוד ��היה[� וה�א, � ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
ממעטי� א�� �ל � ה�תל י�יק ��א �די החר� על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�מ�ח
מ�ני לפ��ת� �ע�� ואי� טמאה, מק�לי� אינ� �הרי ְְְְְִֵֵַַָָ�ְְֲִֵֵֶַַַָ�ח���,
מ�ח �היה ��לה ��רה ספר וכ� למלאכה. רא�יי� ָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ�אינ�
�ח���. ממעט זה הרי �ניזת�, �� ��היה �מר א� � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ח���
ממעטי� אינ� וה�י�, וה�ליד וה�פ�ר וה�רד ה�לג ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאבל

רא�יי� ה� �הרי � טמאה.[לשימוש]�ח��� �מק�לי� , ְְְֲִִֵֵֶַַַ�ְָ

�פח�ת‚. א� ה�ת, מ��ר מ�זית �פח�ת ה�פח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט
ה�ת, מ� מ��ע�רה �ח�ת �עצ� א� ה�בלה, מ��ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�זית
��ל ח�צצי�; א�� הרי � ה�ר� מ� מ�עד�ה �פח�ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָא�
לפ��ת�. �ע�� אי� לפיכ� אצל�, ח��בי� ואינ� טה�רי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָא��
ח��בי� אינ� � מכ�רי� �אינ� אכלי� מ�ביצה �ח�ת ְֲִִֵָָ�ְְֳִִֵֵֵֶָָָָוכ�
ה�פח. את ממעטי� �לפיכ� לפ��ת�, �ע�� ואי� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָאצל�,

זהסת„. הרי � לח�� �יו והיה חר�, �כלי הח��� � ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
וצרי� טה�ר. ה�א והרי מ���, מ��א �אינ� לפי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָח�צ�;
אפ�� רא�י יהיה ��א עד ונק�ב, מא�ס זה חר� �לי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹלהי�ת

לפ��ת�. �ע�� �היה ��א �די � �� �� ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹלה�יז

רבע‰. א� מת, ��ית �ה�[הקב]היה וכ��צא עצמ�ת, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
�עצ� זה �ית �ל הח��� �מעט �אהל, המט�א�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמ�ת
לעצמ�ת. מצטר� �העצ� מע�ט; אינ� � מ��ע�רה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ח�ת
הח��� �מעט ה�ת, מ��ר �זית א� מת, �� היה א� ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוכ�
מצטר� �ה��ר מע�ט; אינ� � ה�ת מ��ר מ�זית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�פח�ת

ידי על ממעט מ��ע�רה �ח�ת עצ� אבל ה]ל��ר. את �] ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עצמ�ת רבע ידי על ממעט ��ר מ�זית �פח�ת ��ר, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ�זית
וערב ��תי ה�פח את מעט �ה�. חוטי�]וכ��צא �] ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

�ג�� א� ��בר[אדמה]המנ�עי�, מע�ט; אינ� � ה�רס מ�ית ְַ�ְְִִִֵֵֶַָָָָ
ז� הרי � ה�רס �ית מעפר לבנה ע�ה ח�צ�. אינ� ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָטמא

�בר�ת� ��� א�א אמר� ��א �ממעטת; כגולמו]טה�רה, �]. ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ
מ�� �� היה א� � ע�בי� �ק�רי נתמעט א� ה�פח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנס��

חוזק] ח�צצת.[� אינ� מ��, �� אי� וא� ח�צצת; ז� הרי ,ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
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��תח‡. �� ��� �י� ה�ית, �קרת �אמצע �היא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ֲאר�ה
�קרת �חת טמאה והיתה טפח, ��תח �� �אי� �י� ְְִַַַָ�ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָטפח
��אר לאויר; �ל�י ה�א �הרי טה�ר, אר�ה �נגד � ְֲֲִֵֶָָָָָ�ְֲִֶֶַַה�ית
ה�ית �ל �לבד, אר�ה �נגד ה�מאה היתה טמא. ְִִַַַָָ�ְְֲֶֶָ�ְִֵַַַָָָה�ית
�חת �מקצת� ה�קרה, �חת ה�מאה מקצת היתה ְְְִִַַַַַָָָָ�ְְִַָָָָטה�ר.
טמא, ��� ה�ית � טפח ��תח �אר�ה היה א� � ֵָ�ִֵֶַַַַָ�ֲִָָָָ�ֲאר�ה

(האר�ה) �ל �[ה�מאה]�כנגד טפח ��תח �� אי� טמא. ְֲֶֶָָ�ַָ�ְֵֵֵֶַַָָָ
ה�קרה �חת ��ע�ר וי�צא ��חלק, �די ��מאה י� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ִֵַא�
טמא, ה�ית � לאו וא� טמא; ה�ל � האר�ה �חת ְִִֵֵַַַָָָָֹ�ְֲִַַַָוכ�ע�ר
אד� ונת� טפח, ��תח �אר�ה היה טה�ר. האר�ה ְֵֶַַַָָָָ�ֲָָָָָ�ְֲֶֶָ�כנגד
�בי� אחד; אהל ה�ל נע�ה � האר�ה על מלמעלה ֲֵֶֶַַָָָֹֹ�ְְְֲִַַַָָרגל�
האר�ה �חת א� �לבד, ה�קרה �חת ה�מאה ָ�ְְְֲִִַַַַַַָָָ�ְֶַָָ�היתה
מ�ני טמא, ה�מאה את �ערב והאד� טמא; ה�ל � ְְִֵֵָָ�ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�לבד
והיתה טפח, ��תח �אר�ה אי� ה�מאה. על אהל ְְֵֶַַָָָ�ְֲֵָָ�ֲֶֶַַַָֹ��ע�ה
טה�ר; מלמעלה רגל� ��ת� זה � ה�קרה �חת ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ�ַה�מאה
�חת ה�מאה היתה מ�פח. �פח�ת ל� י�צאת טמאה ְַַָ�ְְְִֵֶַַָָָָ�ֵֶ�אי�
האהיל �הרי טמא, � רגל� את קדמה טמאה א� � ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָ�ִָ�ֲָהאר�ה
�הרי טה�ר, � ה�מאה את קדמה רגל� וא� ה�מאה; ְֲֵֶָָ�ְְְְִֶַַָָָ�ַַעל

ל�. י�צאת טמאה ואי� האהל, מקצת ְֵָ�ְְְִֵֶַָָֹרגל�

אר�ה·. ��י על והאהיל הע�רב, �פי ה�ת מ� �זית ָ�ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהיה
�� �אי� �י על א� � האר�ה �אויר �זית ��מצא ִֵֶַַָָ�ְְֲֲִִִֶַַַָָעד

טמא. ה�ית טפח, ִֵֵֶַַַַָ��תח

��יו,‚. על ועל�ה ה�ית �קרת �אמצע ואר�ה ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָ�ֲִַַ�ית,
למעלה ז� מכ�נ�ת והאר��ת העל�ה, �קרת �אמצע ְְַָָ�ְ�ְְְְֲֲִִֶַַָָָָ�ֲַואר�ה
��תח �ה� �אי� �י� טפח ��תח �אר��ת ��� �י� ֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ֲִֵֵֶָמ��,
טמאה היתה טה�ר; האר��ת �נגד � ��ית וטמאה ְָ�ְָָָ�ְְֲִֶֶַַָָ�ְֶַטפח,
טפח, ��תח �אר��ת היה טה�ר. ה�ית הרי � אר��ת ֵֶַַ�ֲֲִֵַַָָָָ�ְֲֶֶ�נגד
�בר ונת� אר��ת, �נגד �י� ה�ית �קרת �חת �י� ְַָָָ�ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ�ְַוה�מאה

למעלה�ה� �י� ה�ית מאר�ת למעלה �י� טמאה, מק�ל א ְֵֶַ�ְְְֲֵֵַָָ�ְְִֵַַַַָ
נת� ח�צ�. טמא �בר �אי� טמא; ה�ל � על�ה ֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ֲֵמאר�ת
טמא, ה�ית � ה�ית אר�ת על טמאה מק�ל �אינ� ִִֵַַַַַָ�ְֲַָ�ְֵֵֶַָָ�בר
והעל�ה ה�ית � העל�ה אר�ת על נתנ� טה�רה; ְֲֲִִִַַַָָָָ�ְְְֲֲִַָָָָוהעל�ה
�אר��ת אי� טה�ר. ול�מי� מלמעלה �כנגד� �ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָטמאי�,
�בר �י� ונת� ה�ית, �קרת �חת וה�מאה טפח, ְְְִִֵַַַַַַָָָָ�ְֵֶַַַ��תח
אר�ת על �י� טמאה, מק�ל �אי� �בר �בי� טמאה ַ�ְֲֵַָ�ְְֵֵֵֶַָָָ�ְֵַַהמק�ל
�אי� ה�ית; א�א טמא אי� � העל�ה אר�ת על �י� ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ֲִֵַַַה�ית
�נגד ה�מאה היתה מ�פח. �פח�ת לעל�ה י�צאת ְְֶֶָ�ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ�טמאה
�י� למעל� �י� טמאה מק�ל �ה�א �בר ונת� ְְְֵֵַָָ�ְְֵֶַַָָָ�ֲאר��ת,
נת� ה�מאה. את ערב �הרי טמאי�, והעל�ה ה�ית � ְַָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמ��
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לפיכ�, לפ��ת�. �ע�� �אי� �בר ��היה וה�א, ח�צ�; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
מכ�רי� �אינ� �אכלי� מעט� א� הח��� סת� [לקבלא� ֲֳִִִֵֶַַַָָָָ�ְִָ

טמאה,טומאה] מק�לי� �אי� �י על �א� ח�צצי�; אינ� ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ�ְָ
א�� הרי סר�חי�, הי� לפ��ת�. �ע�� � טה�רי� ה� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָוהרי
ח�צ�, אינ� � סר�ח ו�אינ� ח�צ�; סר�ח, �ב� וכ� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָח�צצי�.
א� הח���, את וסתמה ��דלה �ב�אה לפ��ת�. ��ע�� ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמ�ני
�פסיד ��א לפ��ת�, ��ע�� לפי ח�צצת; אינ� � ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמעט��

תזיק] ע�ר�[� היה שורשה]ה�תל. ונטה[� ה�תל, מ� רח�ק ְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
�זה. ���צא �ל וכ� ח�צ�. זה הרי � וסת� ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹרא��

�ר�גר�ת·. מלאה �היא מיובשות]חבית תאני� סר�חי�,[� ְְְִִִֵֶָָָ
�פי �ח��� �מ�חת לאכילה, רא�יי� ולא מכ�רי� ִַַַַ�ְְְֲִִִַָָֹ�ֵֶָ�אינ�
ק�ה וכ� טמאה, החבית �הרי ה�מאה, �ל�י ָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָ�ְִֵֶַַָהחבית
ולא �המה למאכל רא�י �אינ� סר�ח �ב� מלאה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�היא
ה�ר�גר�ת יכ�לי� א� � �ח��� �מ�חת לה�קה, ולא ְְִִַַַַַָ�ְְְִַָָֹלטיט

עצמ� �פני לעמד �[בחלו�]וה�ב� �� �ה� ה�לי ����טל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ה�רי� ע�בי� ח�צצי�. אינ� לאו, וא� ח�צצי�; א�� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָהרי

�מטלנ��ת לבהמה; רא�יי� מטליות]�אינ� �ה�[� �אי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רא�יי� יהי� ��א �די וק�י� מט�פי� �הי� �ל�, על ְְְְִִִִֵֶָָֹ�ְֶַָָָֹֹ�ל�
המדל�לי� וה��ר והאבר ה�ריטה; מ� ה�� לק�ח ְִָ�ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאפ��
רא�יה �אינ� �ח��ה ��היה וה�א � טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�בהמה
��כ� טמא וע�� �ברח; ��א �די �ק��רה לג�י, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלה�כר
ל�ינ�ק אפ�� רא�י אינ� �הרי מ�רט, ��היה וה�א � ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ח���
אחר �אי� ה�ל�, מאס�רי �ה�א �פ�ת וג�י ;�� ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָל�חק

�מ�נה �ב� לה�יר�; הריו�]יכ�ל �הרי[חודשי ה��ת, �י�� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
רא�י �אינ� �ק�צי�, המערב ה�ר וה�לח לטלטל�; ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹאס�ר

לעב�דה ולא לאכילה עורות]לא עיבוד ��היה[� וה�א, � ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
ממעטי� א�� �ל � ה�תל י�יק ��א �די החר� על ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�מ�ח
מ�ני לפ��ת� �ע�� ואי� טמאה, מק�לי� אינ� �הרי ְְְְְִֵֵַַָָ�ְְֲִֵֵֶַַַָ�ח���,
מ�ח �היה ��לה ��רה ספר וכ� למלאכה. רא�יי� ָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ�אינ�
�ח���. ממעט זה הרי �ניזת�, �� ��היה �מר א� � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ח���
ממעטי� אינ� וה�י�, וה�ליד וה�פ�ר וה�רד ה�לג ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאבל

רא�יי� ה� �הרי � טמאה.[לשימוש]�ח��� �מק�לי� , ְְְֲִִֵֵֶַַַ�ְָ

�פח�ת‚. א� ה�ת, מ��ר מ�זית �פח�ת ה�פח את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמעט
ה�ת, מ� מ��ע�רה �ח�ת �עצ� א� ה�בלה, מ��ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�זית
��ל ח�צצי�; א�� הרי � ה�ר� מ� מ�עד�ה �פח�ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָא�
לפ��ת�. �ע�� אי� לפיכ� אצל�, ח��בי� ואינ� טה�רי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָא��
ח��בי� אינ� � מכ�רי� �אינ� אכלי� מ�ביצה �ח�ת ְֲִִֵָָ�ְְֳִִֵֵֵֶָָָָוכ�
ה�פח. את ממעטי� �לפיכ� לפ��ת�, �ע�� ואי� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָאצל�,

זהסת„. הרי � לח�� �יו והיה חר�, �כלי הח��� � ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
וצרי� טה�ר. ה�א והרי מ���, מ��א �אינ� לפי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָח�צ�;
אפ�� רא�י יהיה ��א עד ונק�ב, מא�ס זה חר� �לי ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹלהי�ת

לפ��ת�. �ע�� �היה ��א �די � �� �� ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹלה�יז

רבע‰. א� מת, ��ית �ה�[הקב]היה וכ��צא עצמ�ת, ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
�עצ� זה �ית �ל הח��� �מעט �אהל, המט�א�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמעצמ�ת
לעצמ�ת. מצטר� �העצ� מע�ט; אינ� � מ��ע�רה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ח�ת
הח��� �מעט ה�ת, מ��ר �זית א� מת, �� היה א� ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָוכ�
מצטר� �ה��ר מע�ט; אינ� � ה�ת מ��ר מ�זית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�פח�ת

ידי על ממעט מ��ע�רה �ח�ת עצ� אבל ה]ל��ר. את �] ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עצמ�ת רבע ידי על ממעט ��ר מ�זית �פח�ת ��ר, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ�זית
וערב ��תי ה�פח את מעט �ה�. חוטי�]וכ��צא �] ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

�ג�� א� ��בר[אדמה]המנ�עי�, מע�ט; אינ� � ה�רס מ�ית ְַ�ְְִִִֵֵֶַָָָָ
ז� הרי � ה�רס �ית מעפר לבנה ע�ה ח�צ�. אינ� ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָטמא

�בר�ת� ��� א�א אמר� ��א �ממעטת; כגולמו]טה�רה, �]. ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ
מ�� �� היה א� � ע�בי� �ק�רי נתמעט א� ה�פח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנס��

חוזק] ח�צצת.[� אינ� מ��, �� אי� וא� ח�צצת; ז� הרי ,ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
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��תח‡. �� ��� �י� ה�ית, �קרת �אמצע �היא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ֲאר�ה
�קרת �חת טמאה והיתה טפח, ��תח �� �אי� �י� ְְִַַַָ�ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָטפח
��אר לאויר; �ל�י ה�א �הרי טה�ר, אר�ה �נגד � ְֲֲִֵֶָָָָָ�ְֲִֶֶַַה�ית
ה�ית �ל �לבד, אר�ה �נגד ה�מאה היתה טמא. ְִִַַַָָ�ְְֲֶֶָ�ְִֵַַַָָָה�ית
�חת �מקצת� ה�קרה, �חת ה�מאה מקצת היתה ְְְִִַַַַַָָָָ�ְְִַָָָָטה�ר.
טמא, ��� ה�ית � טפח ��תח �אר�ה היה א� � ֵָ�ִֵֶַַַַָ�ֲִָָָָ�ֲאר�ה

(האר�ה) �ל �[ה�מאה]�כנגד טפח ��תח �� אי� טמא. ְֲֶֶָָ�ַָ�ְֵֵֵֶַַָָָ
ה�קרה �חת ��ע�ר וי�צא ��חלק, �די ��מאה י� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ִֵַא�
טמא, ה�ית � לאו וא� טמא; ה�ל � האר�ה �חת ְִִֵֵַַַָָָָֹ�ְֲִַַַָוכ�ע�ר
אד� ונת� טפח, ��תח �אר�ה היה טה�ר. האר�ה ְֵֶַַַָָָָ�ֲָָָָָ�ְֲֶֶָ�כנגד
�בי� אחד; אהל ה�ל נע�ה � האר�ה על מלמעלה ֲֵֶֶַַָָָֹֹ�ְְְֲִַַַָָרגל�
האר�ה �חת א� �לבד, ה�קרה �חת ה�מאה ָ�ְְְֲִִַַַַַַָָָ�ְֶַָָ�היתה
מ�ני טמא, ה�מאה את �ערב והאד� טמא; ה�ל � ְְִֵֵָָ�ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�לבד
והיתה טפח, ��תח �אר�ה אי� ה�מאה. על אהל ְְֵֶַַָָָ�ְֲֵָָ�ֲֶֶַַַָֹ��ע�ה
טה�ר; מלמעלה רגל� ��ת� זה � ה�קרה �חת ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ�ַה�מאה
�חת ה�מאה היתה מ�פח. �פח�ת ל� י�צאת טמאה ְַַָ�ְְְִֵֶַַָָָָ�ֵֶ�אי�
האהיל �הרי טמא, � רגל� את קדמה טמאה א� � ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָ�ִָ�ֲָהאר�ה
�הרי טה�ר, � ה�מאה את קדמה רגל� וא� ה�מאה; ְֲֵֶָָ�ְְְְִֶַַָָָ�ַַעל

ל�. י�צאת טמאה ואי� האהל, מקצת ְֵָ�ְְְִֵֶַָָֹרגל�

אר�ה·. ��י על והאהיל הע�רב, �פי ה�ת מ� �זית ָ�ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהיה
�� �אי� �י על א� � האר�ה �אויר �זית ��מצא ִֵֶַַָָ�ְְֲֲִִִֶַַַָָעד

טמא. ה�ית טפח, ִֵֵֶַַַַָ��תח

��יו,‚. על ועל�ה ה�ית �קרת �אמצע ואר�ה ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָ�ֲִַַ�ית,
למעלה ז� מכ�נ�ת והאר��ת העל�ה, �קרת �אמצע ְְַָָ�ְ�ְְְְֲֲִִֶַַָָָָ�ֲַואר�ה
��תח �ה� �אי� �י� טפח ��תח �אר��ת ��� �י� ֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ֲִֵֵֶָמ��,
טמאה היתה טה�ר; האר��ת �נגד � ��ית וטמאה ְָ�ְָָָ�ְְֲִֶֶַַָָ�ְֶַטפח,
טפח, ��תח �אר��ת היה טה�ר. ה�ית הרי � אר��ת ֵֶַַ�ֲֲִֵַַָָָָ�ְֲֶֶ�נגד
�בר ונת� אר��ת, �נגד �י� ה�ית �קרת �חת �י� ְַָָָ�ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ�ְַוה�מאה

למעלה�ה� �י� ה�ית מאר�ת למעלה �י� טמאה, מק�ל א ְֵֶַ�ְְְֲֵֵַָָ�ְְִֵַַַַָ
נת� ח�צ�. טמא �בר �אי� טמא; ה�ל � על�ה ֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ֲֵמאר�ת
טמא, ה�ית � ה�ית אר�ת על טמאה מק�ל �אינ� ִִֵַַַַַָ�ְֲַָ�ְֵֵֶַָָ�בר
והעל�ה ה�ית � העל�ה אר�ת על נתנ� טה�רה; ְֲֲִִִַַַָָָָ�ְְְֲֲִַָָָָוהעל�ה
�אר��ת אי� טה�ר. ול�מי� מלמעלה �כנגד� �ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָטמאי�,
�בר �י� ונת� ה�ית, �קרת �חת וה�מאה טפח, ְְְִִֵַַַַַַָָָָ�ְֵֶַַַ��תח
אר�ת על �י� טמאה, מק�ל �אי� �בר �בי� טמאה ַ�ְֲֵַָ�ְְֵֵֵֶַָָָ�ְֵַַהמק�ל
�אי� ה�ית; א�א טמא אי� � העל�ה אר�ת על �י� ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ֲִֵַַַה�ית
�נגד ה�מאה היתה מ�פח. �פח�ת לעל�ה י�צאת ְְֶֶָ�ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ�טמאה
�י� למעל� �י� טמאה מק�ל �ה�א �בר ונת� ְְְֵֵַָָ�ְְֵֶַַָָָ�ֲאר��ת,
נת� ה�מאה. את ערב �הרי טמאי�, והעל�ה ה�ית � ְַָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמ��
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טמא אי� � למ�� �י� למעל� �י� טמאה, מק�ל �אינ� ְְְְֵֵֵֵַַָָָָ�ְֵֵֶַָָ�בר
�קרה אבל אר�ה; �ע��ה ה�יני�, א�� וכל ה�ית. ְֲִָָָ�ְְֲִִִֵֶֶַַַָָא�א

חור]��פחתה בה נפער אגר��,[� מלא �ע�ר� � מאליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ
��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

ה�עזיבה„. את רצפתה��חת שהיא שבגג טיט שכבת �] ֲִֵֶַַַָ
אר�ההעליה] �ע�ה עד �די[חור], ה�ית, �קרת �ת�� ֲֶַָָ�ְְְִִֵַַַָ

הער� רגל �� מיטה]���נס ס�תמת[� הער� רגל והיתה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
א� � ��ית וטמאה טפח, ��תח �� י� א� � האר�ה ְִַַַָ�ְִֵֵֶַַָָ�ֲֶָאת
�� אי� ח�צ�; טמאה המק�ל �לי �אי� טמאה, ְֵֵָָ�ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָהעל�ה
��לי� טמאה ��מ�ה והרגל טה�רה, העל�ה � טפח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��תח
מלא �ע�ר� � מאליה ה�עזיבה נפחתה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�אהילי�.

��ארנ�. �מ� ְְְֵֶֶַאגר��,

האר�‰. על מ�חת �קדרה ה�ית, �קרת ��ת�� ֶַַַָָ�ְְְִִֵֶַַַָָ�ֲאר�ה
�צמצ�� �צא �עלה �א� אר�ה, �נגד בדיוק]�מכ�נת �] ְ�ְֲֶֶֶֶ�ְְֲִִֵֵֶֶַָ
רצ�צה ה�דרה �חת טמאה והיתה האר�ה, חללמ� ללא �] ֲִָ�ְְָָָ�ְְְֵַַַָָָ

ה�דרהטפח] �ת�� ה�מאה �היתה א� האר�, �בי� ְְְֵַָָ�ְֵֵֶֶַָָָָָ�ינ�
ואי� וי�רדת; ��קעת וע�לה ��קעת טמאה � ��� על ְְְְֵֶֶַַַַָָ�ַַָא�
�ב�הה ה�דרה היתה טה�ר. ��� וה�ית �נג��, א�א ְְְֵַָָָָָ�ְְְִֵֶֶַַָָָטמא
� ה�ית �קרת �חת א� �ח�יה, וטמאה טפח, האר� ְְְִִֶַַַַַַָָ�ְִֶֶַָָמ�
��� אבל אהל. ה�א �הרי טמא, ה�דרה ותחת ��� ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ִַַה�ית
והרי מ���, מ��א חר� �לי �אי� טה�ר; � וג�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�דרה

לאויר �ל�י ה�דרה הארובה]אויר �לי[מול היה וא� . ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ
�ת�כ�, טמאה היתה טה�ר. � ��� על למעלה א� ְְָָ�ְְְְַַַָָָָָָ�ת�כ�,
אר�ה �נגד ה�מאה �הרי טה�ר, ��� ה�ית � ��� על ָ�ְְֲֶֶָ�ֲֵֶַָ�ִַַַַָא�
מ� �ד�לה והאר�ה האר�ה, �חת ה�דרה היתה ְִָָ�ְֲָָ�ְְְֲִֵַַַַָָָָ�לבד.
�ינ� נמצא האר�ה, מ� ותצא ה�דרה �עלה �א� ְִֵָָָ�ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה�דרה,

טפח ��תח אר�ה �פתי טפח]�בי� חלל �י[� על א� � ְֲִֵֵ�ִֵֶַַַַָ
א� ��� על א� �ת�כ� וטמאה טפח, �ב�הה ְְַַָָָ�ְְְֵֶֶַַָָ�ה�דרה
אסק�ת �צד מ�חת ה�דרה היתה טה�ר. ה�ית � ַ�ְְַַַַ�ְְְִֵֶַַַַָָָָָ�ח�יה

מפת�] לפני�[� טפח ��תח מ��ה נמצא �עלה �א� ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה�ית,
א� �ת�כ� א� �ח�יה, רצ�צה טמאה והיתה ה��ק��, ְְְְֶַָָָָ�ְְְִַַָָמ�
היתה וי�רדת. ��קעת וע�לה ��קעת טמאה � ��� ְְְְֶֶַַַַָָָָ�ַַָעל
�ח�יה � ��ית א� �ח�יה וטמאה טפח, האר� מ� ְְְִֶֶַַַַָָָ�ְְִֶֶַָָָ�ב�הה
היתה טה�ר. וג��, ות�כ� אחד; אהל �ה�ל טמא, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוה�ית
�היא מ�ני טמא, ה�ית � ��� על א� �ת�כ� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ַה�מאה
�ה�מאה מ�ני � טמא �ח�יה וכ� טפח. ���ק�� ְָ�ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָנ�געת

אהל �ה�ל ה�ית, מ� לתח�יה א�י�צאת לפיכ�, אחד. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
�צד �היתה א� טפח, �פ�תח ���ק�� נ�געת היתה ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלא
אבל �ח�יה; א�א טמא אי� � �ח�יה וטמאה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְְַַה��ק��

טה�ר. ִַַָה�ית,

.Âמעזיבה עליה� �אי� והעל�ה ה�ית טיט]ק�ר�ת וה�[� , ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ואויר ק�רה �נגד ק�רה לקורה]מכ�נ�ת קורה �נגד[שבי� ְ�ְְֲִֶֶֶֶַָָָ

��תח אויר �ביניה� טפח ��תח מה� ק�רה �בכל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאויר,
היתה טמא. �לבד �ח�יה � מה� אחת �חת וטמאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ְֶַטפח,
טמא. �לבד ��יה� �י� � לעלי�נה ה�ח��נה �י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ַה�מאה
טמא. לרקיע עד �נג�� � העלי�נה ��י על ה�מאה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ְַָָהיתה
ה��ר�ת ��י� האויר �נגד מכ�נ�ת העלי�נ�ת ה��ר�ת ְֲִֵֶֶֶַָָ�ְְֶַָָהי�
טמא. ��� �חת � מה� אחת �חת וטמאה ֵָָ�ְֵֶַַַַַַָ�ְְַַה�ח��נ�ת,

עד ה�מאה �נגד � העלי�נה ק�רה ��י על ה�מאה ְַָ�ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ�ְַָָהיתה
מכ�נ�ת �הי� �י� טפח, ��תח ���ר�ת אי� טמא. ָ�ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלרקיע
ה�ח��נ�ת, אויר �נגד העלי�נ�ת �הי� �י� ז�, ��י על ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָז�
טמאה � ��יה� על א� �יניה� א� �ח�יה� ה�מאה ְָ�ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�ְְַָָוהיתה
�נג�� א�א מט�אה ואינ� וי�רדת, �ב�קעת וע�לה ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��קעת
טפח, �ר�� טפח ��תח �חת �אינ� טמאה ��ל ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ְִֶַָ�לבד;

�רצ�צה היא סביבותיה]הרי מטמאה ��ס�ק[שאינה �ית . ְְֲִִִִֵֶַַָ
�חצי� ה�מאה והיתה חלקי�, �ני ונע�ה �כתליו, ���ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָ�ְְְֶָ
טה�רי�. ה�נימי ��חצי� ה�לי� � �� �ה�תח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַהחיצ��
�ח�ט ה�דק רחב היה א� � ה�נימי �חצי� ה�מאה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ�ְַָָהיתה

מדידה]ה��קלת וא�[� טה�רי�; החיצ�� ��חצי� �לי� , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹ
טמאי�. ה� הרי מ�א�, �ח�ת ְֲִִֵֵֵָָָָהיה

.Êמקורה]אכסדרה �[מבואה זה �צד וטמאה ��ס�קה, ְְְְְִֶַַָָ�ְְֶַָ
זה אהלי� �ני היא �הרי טה�רי�; ה�ני ���ד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה�לי�
נת� ה�קרה. �כל ה�דק �הרי � �יניה� ואויר זה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�צד
נת� ה�מאה; את ערב ה�דק, על מלמעלה קנה א� ְַָָ�ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָרגל�
מערב אינ� � �ד�ל �לי ואפ�� ה�דק, �נגד �אר� ה�נה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
אד� היה ה�דק. �חת טפח �ב�� ��היה עד ה�מאה, ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�ֶַאת
�אד� ה�מאה, את מערב � ה�דק �חת האר� על ְֶָָָ�ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�מ�ל
�ב� �� ��� �אהל ה�א הרי � העלי�� וה�ד ה�א; ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחל�ל

�לי� ה�דק �חת הי� א� וכ� בגדי�]טפח. מק�לי�[� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ�ִָ
מעל �ב�� העלי�� והיה זה, ��י על זה האר� על ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�מ�חי�
מ���, למ�ה ה�לי� וכל ה�מאה; את מערב � טפח ְְְִִֵֶַַָָָ�ְֵֶֶֶַַָָָהאר�

האהל. ��חת �כלי� ה� ְֲִֵֵֵֶֶַַָֹהרי
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ה�ית[בליטה]זיז‡. מ�תח י�צא הפתח]�ה�א ,[חלל ִִִֵֶֶַַַ
�]�פניו נוטה קצהו �ני�[� האר� מעל �בה� והיה למ�ה, ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָ

ה�מאה את מביא זה הרי � מ�א� �ח�ת א� טפח, ְָ�ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָע�ר
מ�בריה� א�א מביא �אינ� ה�א, �ר�ר ודבר �ה�א. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�כל

�אהל[מדרבנ�] �אינ� �ז�, טמאה �הבאת ���צא �ל וכ� ;ְֲֵֵַַַָֹ�ְְֵֶֶָָָֹ
ה�ריא יציב]טפח �ב��[� היה מ�בריה�. א�א אינ� � ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

העטר�ת וכ� למעלה, �ניו �הי� א� טפח, ע�ר מ�ני� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיתר
�פ�תח א�א מביאי� אי� � ה�ני� מ� ה��צא�ת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָוה���חי�

עובי] מ�[� ה��צא ה�תח, ��י �על זיז וכ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַטפח;
� ה�תח �רחב ה��ק�� �צד קנה היה ואפ�� ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָֹה��ק��,

טפח. ��תח �� היה �� א� א�א מביא, ִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאינ�

וא�כל·. ה�ית, �ל את ס�בב �ה�א נכנס]זיז ��תח[� ְִִֵֵֶֶֶַַַַָ
מ�פח, �ח�ת ��תח א�כל היה ה�מאה. את מביא � ְִֵֶֶַַַָָָָ�ִֵֶֶַַטפח
אינ� �ח�יו, טמאה טמאי�; ��ח�יו �לי� � ��ית ְְֵַָָ�ְְְִִִֵֵֶַַַָָ�ְוטמאה
אכסדרה. מ�פת �היא �חצר וכ� ל�ית. ה�מאה את ְְֶֶַַָ�ְְְִִֵֵֶַַָָ�ִֵֶַמביא

.‚� הח��� ��י על י�צא וזיז לת�מי�, הע��יה ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָח���
��היה וה�א, ה�מאה; את מביא ה��דל, �רחב היה ְְְִֶֶָ�ְֲִִֵֶַַַָָָֹאפ��
למעלה היה �ח�ת. א� אצ�עי� ר�� הח��� מעל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ�ב��
�� י� �� א� א�א ה�מאה, את מביא אינ� � ְִֵֵֶָָ�ְִִֵֵֵֶֶַַָמאצ�עי�
מביא � למא�ר הע��יה הח��� ��י �על זיז טפח. ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחב
�ני� �ה�א. �ל �ב�� ואפ�� �ה�א, �כל ה�מאה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָ�ֶַאת
��עה עליו נסמ� �ה��קי� הח���, לפני ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה��צא
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�� היה ה�מאה; את מביא אינ� � זיז[במשענת]���קי� ְִִֵֵֶֶַַ�ְִָָָ
החלו�] העלי��[לחלל וה�יז אינ�, �א�� ה�ני� את ר�אי� �ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

טמאה? הא�� ה�יזי� �ל מביאי� וכיצד ה�מאה. את ְָ�ְְְִִִִֵֵַַָָָ�ִֵֶַמביא
טמא, ה�ל � ��ית א� מה�, אחד �חת טמאה היתה ְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ְִֶָָ�א�

ה�יז. �חת �י� ��ית ִִֵֵַַַַַ�י�

��תח„. מה� אחד �כל וי� זה, ��י על זה זיזי� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ני
�ח�יו � ה�ח��� �חת וטמאה טפח, ��תח �ביניה� ְְְַַַַַָָ�ְֵֵֵֶֶֶַַַטפח,
טמא. �לבד �יניה� � �יניה� טמאה היתה טמא. ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ְְִֵַָָָ�לבד
העלי�� היה טמא. לרקיע עד �נג�� � העלי�� �ב על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
א� ה�ח��� �חת וטמאה טפח, ��תח ה�ח��� על ְְַַַַָ�ְְֵֵֶַַַַַע�ד�
� העלי�� �ב על היתה טמא. �ביניה� �ח�יה� � ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�יניה�
ה�ח��� על ע�ד� העלי�� היה טמא. לרקיע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�נג��
היתה טמא. �ביניה� �ח�יו � �ח�יו וטמאה מ�פח, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָ�ְִֶַָ�ח�ת

ה��תר �חת א� �יניה�, העוד�]ה�מאה ותחת[� �יניה� � ַ�ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מה� אחד �כל י� טה�ר. ה�ח��� �חת אבל טמא, ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה��תר
ה�ח��� �חת וטמאה טפח, ��תח �יניה� ואי� טפח, ְְַַַַָ�ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַ��תח
� העלי�� �ב על א� �יניה�, היתה טמא; �לבד �ח�יו �ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�ה� אי� טמא. לרקיע עד ה�מאה ��תח[ברוחב�]�נגד ְֶֶַ�ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
��תח �יניה� �אי� �בי� טפח ��תח �יניה� ��� �י� ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַטפח,
א� �יניה�, א� ה�ח���, �חת ה�מאה �היתה �י� ְְֵֵֶַַַַָ�ְֵֶֶַַָָטפח,
וי�רדת, �ב�קעת וע�לה ��קעת טמאה � העלי�� �ב ְְְֶֶַַַַָָ�ְֶַַָעל

רצ�צה היא טפח]�הרי מקו� על שאינה ��י[משו� וכ� ; ְְְֲִֵֵֵֶָ
ז�. ��י על ז� טפח, ��תח האר� מ� �ב�ה�ת �ה� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיריע�ת
�ב על זה מ�חי� �ה� ע�, �ל ל�ח�ת א� �גדי� א� ִֶַַָ�ְִִֵֵֵֶֶָ�לי�
מ� �ב�הה ה�מאה היתה א� � �יניה� רצ�צה וטמאה ְְִָָ�ְְְִֵֵֶַָָָָ�ְֶזה,
חלל על מאהיל מלמעלה �עליה ה�לי הרי � טפח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאר�
הי� ��ח�יו. ה�לי� לכל ה�מאה את �מביא ְְְִֵֶַַָָָָ�ִֵֶֶַַטפח,
טמאה � א�ה האר� מ� �ב�ה�ת אפ�� � �י� �ל ְָ�ְְֲִִִִֶֶַַַָָָטבל��ת

�קרקע. �ה� מ�ני וי�רדת, �ב�קעת וע�לה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ��קעת

�קרנ�תיה�‰. �ז� ז� נ�גע�ת �ה� ע� �ל [�ל�ח�ת ְְְֵֵֵֶֶֶַָ
שלה�] �חתבזוויות וטמאה טפח, האר� מ� �ב�ה�ת וה� ,ְְְִֵֶֶַָָ�ְַַָ

�אינ� לפי טה�רי�, ה�נ�ה ��חת �לי� � מה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחת
וה��גע טפח; �פ�תח �חבר�� ה�נ�ה,נ�געת ז� �ל�ח ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

�אמרנ� ה�לי� �ל אבל ה�ת. �אהל ��גע� �כלי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�נ�גע
ה�לי האהיל א� � ח�צצי� ואינ� ה�מאה, את ְְְְֱִִִִֵֶַָָ�ְִִֶֶַ��ביאי�
��ארנ�, �מ� טמאי� ��יו �על ה�לי� �ל � ה�ת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעל
ה�לי� וא� ה�ת; על ה�אהילי� �לי� מ��� ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ�ְוטמאת�
�לי� מ��� טמאי� ה�מאה, �נגד �אינ� ��יו ְְִִִֵֵָ�ְֵֶֶֶֶַַַָָ�על

ה�ת. על ֱִֵֶֶַַ�האהיל�

.Âליה�� על י��בת �היא תחתיתה]חבית [�לאויר[� ֲִִִֶֶֶֶַָָָ
מגולה] �ח�יהבמקו� א� �ת�כ�, נת�� ה�ת מ� �כזית ,ְְְִִֵֶַַַָָָ

וי�רדת, �ב�קעת וע�לה ��קעת טמאה � אויר� ְְְֶֶַַַַָָ�ְֲִֶֶָ�נגד
ונטמא מ�ח�יה, ��קעת ה�מאה �הרי טמאה; ְְְְִִֶַַַָָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָָוהחבית
��קעת טמאה � �פנ� עבי �חת ה�מאה היתה ְַַָ�ְְֳִַַָָָ�ְֲִַָָָאויר�.
החבית ול�ה טה�רה. והחבית וי�רדת, ��קעת ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָוע�לה
�דפנ�, א�א �אויר� ��קעת ה�מאה אי� �הרי ְְְֲִֶַַַָָָָָ�ְֲֵֵֶַָטה�רה?
ה�מאה מקצת היתה מאויר�. א�א מ��א חר� �לי ְָ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואי�
��קעת טמאה � אויר� �חת �מקצת� �פנ�, עבי ְַַָ�ְְֲֳִִִַַַַָָָָָ�חת

��� � טפח ��תח ��פנ�ת היה וי�רדת. �ב�קעת ָ�ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָוע�לה
��פנ�ת ��טה ה�מאה �הרי טה�ר; �יה �כנגד ְְְַָָָָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָטמאה,
א� אבל טה�רה; �חבית אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָ�לבד.
א� מכ�ה, א� טפח, האר� מ� �ב�הה א� טמאה, ָ�ְְְְִֵֶֶַָָָָָָהיתה
על א� �ת�כ� א� �ח�יה טמאה והיתה �יה, על ְְְֶַַָָָ�ְְְִַָָָָ�פ�יה
מ�פת היתה טמא. ,��� �� ה��גע וכל טמא; ה�ל � ���ְֵֵַַַַָָָָֹ�ְֵָָָָ�ֶֶ

�תיל מהודק]צמיד כיסוי האכלי�[� � ה�ת ��י על �נת�נה , ְֳִִִֵֵַַַָָָָָ
טמאי�. ��� �על וה�לי� טה�רי�, ��ת�כ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוה��קי�
צ�יה� על מ��ת א� ��ליה�, על י��ב�ת �ה� ִֵֶַ�ְִֵֵֶֶַָחב��ת
אחת �חת וטמאה טפח, �פ�תח �ז� ז� נ�גע�ת וה� ְַַַַָ�ְְְְֲִֵֵֶַַָָ�אויר,
�היא מ�ני וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת טמאה � ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ�ֵֶמה�
הי� א� אבל �טה�ר�ת; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָרצ�צה.
�חת וטמאה טפח ��תח האר� מ� �ב�ה�ת א� ְַַָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָטמא�ת,
אחד. אהל ה�ל �הרי טמא, ��� �חת � מה� ֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�ֵֶַַַַאחת
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על‡. ��נ�ה והאהיל ה�ת על אחת �יד� �האהיל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאד�
�יד� י� א� � ה�לי� על והאהיל ��ת ��גע א� ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָה�לי�,

עובי]��תח ה�לי�[� לאו, וא� טמאי�; ה�לי� טפח, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
יד� �פ�ט זיתי�, חציי �ני �בה� ��י�, �ני וכ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטה�רי�.
��תח �יד� י� א� � ה�ני ל�ית ה�נ�ה ויד� זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
ונטמא אחד, �אהל ה�ל ונע�ה ה�מאה, את ערב ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֹ�ֵֵֶֶַַטפח,

ה�מאה. את מביא אינ� לאו, וא� וה��י�; ְָ�ְְִִִֵֵֶַַָָה�א

.·� ה�מאה על והאהיל הח���, �עד �ה�קי� ְָ�ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָאד�
מ�ל היה ה�ית. �ל ונטמא ל�ית, ה�מאה את [�מביא ִֵֶַ�ְְְִִִַַַַָָָָָ�ָ

�ח��,עומד] �מקצת� ה�ית �ת�� �מקצת� האסק�ה, ְְְִִִַַַָָָ�ְַַָעל
מ�ני טמא; ה�ית � ��ח�� מקצת� על טמאה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְֱִֶָוהאהילה
טמאה �האהילה וכיו� טפח, �ב� �� וי� חל�ל, ְָ�ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�האד�
א� וכ� ה�מאה. את �מביא עליה, �מאהיל זה הרי � ְְִֵָ�ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
� ��ח�� מקצת� על טה�רי� והאהיל� ��ית, טמאה ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ�ְָָהיתה
והאד� ה�מאה, על �מאהיל �ה�א מ�ני טמאי�; א�� ְְָָָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַהרי

הטומאה]מביא ח�צ�[את ��ארנ�.[בפניה]ואינ� �מ� , ְְְִֵֵֵֵֶַ

האכסדרה‚. �חת �� �עבר� ה�ת מבואהנ��אי �] ְְְְֵֵֶַַַַַָָָ
הבית] לפני ה�לתמקורה את מה� אחד והגי� הבית], ,[של ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

היה[נעל]�סמכ� א� וכ� ה�ית, יטמא ��א �די �מפ�ח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ה�לת יכ�ל א� � ה�לת ס�מ� מ�ח�� א� מ�פני� ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאד�
טמא; ה�ית לאו, וא� טה�ר; ה�ית עצמ�, �פני ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלעמד
וה�לי� והאד� ה�מאה, �פני �חצ� ה�א האד�, ְְְִֵַָָָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָָ��מצא

��ארנ�. �מ� ח�צצי�, ואינ� ְְְְְִִִֵֵֶַָמביאי�

ועינ�„. ה�ית, �ת�� ע�מד �ה�א פתחו]���ר קמ�רה[� ְְְִֵֵֶַַַָ
קר�]לח�� ה�מ�רה[כעי� עינ� על ה�ת נ��אי והאהיל� , ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָ

מעל �ב�� ה���ר אי� �הרי טה�ר; וה�ית טמא, ה���ר �ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
מג�ל ל�ית. טמאה ��ביא �די �מ�ה[ארו�]האר�, ה�א ְִֵֶֶָָָ�ְְְִִִַַַָָָָ

נייד] שאינו לח��,[� ונפ�ח ה�תח, �ת�� ע�מד ְְְִֵֶֶַַַַ�ה�א
��ת�כ� מה � ��ית טמאה טה�ר. ה�ית � �ת�כ� ְְִֶַַַָ�ְְִַַָָ�ְוטמאה
ה�מאה ודר� ה�תח, �בת�� �ת�ח, ה�א �הרי ְָ�ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָטמא;

מ�כני היתה לה�נס. �ר�� ואי� בסיס]לצאת, �]��� ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
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�� היה ה�מאה; את מביא אינ� � זיז[במשענת]���קי� ְִִֵֵֶֶַַ�ְִָָָ
החלו�] העלי��[לחלל וה�יז אינ�, �א�� ה�ני� את ר�אי� �ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

טמאה? הא�� ה�יזי� �ל מביאי� וכיצד ה�מאה. את ְָ�ְְְִִִִֵֵַַָָָ�ִֵֶַמביא
טמא, ה�ל � ��ית א� מה�, אחד �חת טמאה היתה ְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ְִֶָָ�א�

ה�יז. �חת �י� ��ית ִִֵֵַַַַַ�י�

��תח„. מה� אחד �כל וי� זה, ��י על זה זיזי� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ני
�ח�יו � ה�ח��� �חת וטמאה טפח, ��תח �ביניה� ְְְַַַַַָָ�ְֵֵֵֶֶֶַַַטפח,
טמא. �לבד �יניה� � �יניה� טמאה היתה טמא. ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�ְְִֵַָָָ�לבד
העלי�� היה טמא. לרקיע עד �נג�� � העלי�� �ב על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
א� ה�ח��� �חת וטמאה טפח, ��תח ה�ח��� על ְְַַַַָ�ְְֵֵֶַַַַַע�ד�
� העלי�� �ב על היתה טמא. �ביניה� �ח�יה� � ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�יניה�
ה�ח��� על ע�ד� העלי�� היה טמא. לרקיע עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�נג��
היתה טמא. �ביניה� �ח�יו � �ח�יו וטמאה מ�פח, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָ�ְִֶַָ�ח�ת

ה��תר �חת א� �יניה�, העוד�]ה�מאה ותחת[� �יניה� � ַ�ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מה� אחד �כל י� טה�ר. ה�ח��� �חת אבל טמא, ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה��תר
ה�ח��� �חת וטמאה טפח, ��תח �יניה� ואי� טפח, ְְַַַַָ�ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַ��תח
� העלי�� �ב על א� �יניה�, היתה טמא; �לבד �ח�יו �ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�ה� אי� טמא. לרקיע עד ה�מאה ��תח[ברוחב�]�נגד ְֶֶַ�ְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
��תח �יניה� �אי� �בי� טפח ��תח �יניה� ��� �י� ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַטפח,
א� �יניה�, א� ה�ח���, �חת ה�מאה �היתה �י� ְְֵֵֶַַַַָ�ְֵֶֶַַָָטפח,
וי�רדת, �ב�קעת וע�לה ��קעת טמאה � העלי�� �ב ְְְֶֶַַַַָָ�ְֶַַָעל

רצ�צה היא טפח]�הרי מקו� על שאינה ��י[משו� וכ� ; ְְְֲִֵֵֵֶָ
ז�. ��י על ז� טפח, ��תח האר� מ� �ב�ה�ת �ה� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיריע�ת
�ב על זה מ�חי� �ה� ע�, �ל ל�ח�ת א� �גדי� א� ִֶַַָ�ְִִֵֵֵֶֶָ�לי�
מ� �ב�הה ה�מאה היתה א� � �יניה� רצ�צה וטמאה ְְִָָ�ְְְִֵֵֶַָָָָ�ְֶזה,
חלל על מאהיל מלמעלה �עליה ה�לי הרי � טפח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאר�
הי� ��ח�יו. ה�לי� לכל ה�מאה את �מביא ְְְִֵֶַַָָָָ�ִֵֶֶַַטפח,
טמאה � א�ה האר� מ� �ב�ה�ת אפ�� � �י� �ל ְָ�ְְֲִִִִֶֶַַַָָָטבל��ת

�קרקע. �ה� מ�ני וי�רדת, �ב�קעת וע�לה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ��קעת

�קרנ�תיה�‰. �ז� ז� נ�גע�ת �ה� ע� �ל [�ל�ח�ת ְְְֵֵֵֶֶֶַָ
שלה�] �חתבזוויות וטמאה טפח, האר� מ� �ב�ה�ת וה� ,ְְְִֵֶֶַָָ�ְַַָ

�אינ� לפי טה�רי�, ה�נ�ה ��חת �לי� � מה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחת
וה��גע טפח; �פ�תח �חבר�� ה�נ�ה,נ�געת ז� �ל�ח ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

�אמרנ� ה�לי� �ל אבל ה�ת. �אהל ��גע� �כלי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�נ�גע
ה�לי האהיל א� � ח�צצי� ואינ� ה�מאה, את ְְְְֱִִִִֵֶַָָ�ְִִֶֶַ��ביאי�
��ארנ�, �מ� טמאי� ��יו �על ה�לי� �ל � ה�ת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעל
ה�לי� וא� ה�ת; על ה�אהילי� �לי� מ��� ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ�ְוטמאת�
�לי� מ��� טמאי� ה�מאה, �נגד �אינ� ��יו ְְִִִֵֵָ�ְֵֶֶֶֶַַַָָ�על

ה�ת. על ֱִֵֶֶַַ�האהיל�

.Âליה�� על י��בת �היא תחתיתה]חבית [�לאויר[� ֲִִִֶֶֶֶַָָָ
מגולה] �ח�יהבמקו� א� �ת�כ�, נת�� ה�ת מ� �כזית ,ְְְִִֵֶַַַָָָ

וי�רדת, �ב�קעת וע�לה ��קעת טמאה � אויר� ְְְֶֶַַַַָָ�ְֲִֶֶָ�נגד
ונטמא מ�ח�יה, ��קעת ה�מאה �הרי טמאה; ְְְְִִֶַַַָָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָָוהחבית
��קעת טמאה � �פנ� עבי �חת ה�מאה היתה ְַַָ�ְְֳִַַָָָ�ְֲִַָָָאויר�.
החבית ול�ה טה�רה. והחבית וי�רדת, ��קעת ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָוע�לה
�דפנ�, א�א �אויר� ��קעת ה�מאה אי� �הרי ְְְֲִֶַַַָָָָָ�ְֲֵֵֶַָטה�רה?
ה�מאה מקצת היתה מאויר�. א�א מ��א חר� �לי ְָ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואי�
��קעת טמאה � אויר� �חת �מקצת� �פנ�, עבי ְַַָ�ְְֲֳִִִַַַַָָָָָ�חת

��� � טפח ��תח ��פנ�ת היה וי�רדת. �ב�קעת ָ�ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָוע�לה
��פנ�ת ��טה ה�מאה �הרי טה�ר; �יה �כנגד ְְְַָָָָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָטמאה,
א� אבל טה�רה; �חבית אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָ�לבד.
א� מכ�ה, א� טפח, האר� מ� �ב�הה א� טמאה, ָ�ְְְְִֵֶֶַָָָָָָהיתה
על א� �ת�כ� א� �ח�יה טמאה והיתה �יה, על ְְְֶַַָָָ�ְְְִַָָָָ�פ�יה
מ�פת היתה טמא. ,��� �� ה��גע וכל טמא; ה�ל � ���ְֵֵַַַַָָָָֹ�ְֵָָָָ�ֶֶ

�תיל מהודק]צמיד כיסוי האכלי�[� � ה�ת ��י על �נת�נה , ְֳִִִֵֵַַַָָָָָ
טמאי�. ��� �על וה�לי� טה�רי�, ��ת�כ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוה��קי�
צ�יה� על מ��ת א� ��ליה�, על י��ב�ת �ה� ִֵֶַ�ְִֵֵֶֶַָחב��ת
אחת �חת וטמאה טפח, �פ�תח �ז� ז� נ�גע�ת וה� ְַַַַָ�ְְְְֲִֵֵֶַַָָ�אויר,
�היא מ�ני וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת טמאה � ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ�ֵֶמה�
הי� א� אבל �טה�ר�ת; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִִֶַָָָָרצ�צה.
�חת וטמאה טפח ��תח האר� מ� �ב�ה�ת א� ְַַָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָטמא�ת,
אחד. אהל ה�ל �הרי טמא, ��� �חת � מה� ֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�ֵֶַַַַאחת
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על‡. ��נ�ה והאהיל ה�ת על אחת �יד� �האהיל ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאד�
�יד� י� א� � ה�לי� על והאהיל ��ת ��גע א� ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָה�לי�,

עובי]��תח ה�לי�[� לאו, וא� טמאי�; ה�לי� טפח, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
יד� �פ�ט זיתי�, חציי �ני �בה� ��י�, �ני וכ� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָטה�רי�.
��תח �יד� י� א� � ה�ני ל�ית ה�נ�ה ויד� זה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
ונטמא אחד, �אהל ה�ל ונע�ה ה�מאה, את ערב ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֹ�ֵֵֶֶַַטפח,

ה�מאה. את מביא אינ� לאו, וא� וה��י�; ְָ�ְְִִִֵֵֶַַָָה�א

.·� ה�מאה על והאהיל הח���, �עד �ה�קי� ְָ�ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָאד�
מ�ל היה ה�ית. �ל ונטמא ל�ית, ה�מאה את [�מביא ִֵֶַ�ְְְִִִַַַַָָָָָ�ָ

�ח��,עומד] �מקצת� ה�ית �ת�� �מקצת� האסק�ה, ְְְִִִַַַָָָ�ְַַָעל
מ�ני טמא; ה�ית � ��ח�� מקצת� על טמאה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְֱִֶָוהאהילה
טמאה �האהילה וכיו� טפח, �ב� �� וי� חל�ל, ְָ�ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�האד�
א� וכ� ה�מאה. את �מביא עליה, �מאהיל זה הרי � ְְִֵָ�ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
� ��ח�� מקצת� על טה�רי� והאהיל� ��ית, טמאה ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָ�ְָָהיתה
והאד� ה�מאה, על �מאהיל �ה�א מ�ני טמאי�; א�� ְְָָָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַהרי

הטומאה]מביא ח�צ�[את ��ארנ�.[בפניה]ואינ� �מ� , ְְְִֵֵֵֵֶַ

האכסדרה‚. �חת �� �עבר� ה�ת מבואהנ��אי �] ְְְְֵֵֶַַַַַָָָ
הבית] לפני ה�לתמקורה את מה� אחד והגי� הבית], ,[של ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

היה[נעל]�סמכ� א� וכ� ה�ית, יטמא ��א �די �מפ�ח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ה�לת יכ�ל א� � ה�לת ס�מ� מ�ח�� א� מ�פני� ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאד�
טמא; ה�ית לאו, וא� טה�ר; ה�ית עצמ�, �פני ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלעמד
וה�לי� והאד� ה�מאה, �פני �חצ� ה�א האד�, ְְְִֵַָָָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָָ��מצא

��ארנ�. �מ� ח�צצי�, ואינ� ְְְְְִִִֵֵֶַָמביאי�

ועינ�„. ה�ית, �ת�� ע�מד �ה�א פתחו]���ר קמ�רה[� ְְְִֵֵֶַַַָ
קר�]לח�� ה�מ�רה[כעי� עינ� על ה�ת נ��אי והאהיל� , ְְְֱִֵֵֵֶַַַַָ

מעל �ב�� ה���ר אי� �הרי טה�ר; וה�ית טמא, ה���ר �ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
מג�ל ל�ית. טמאה ��ביא �די �מ�ה[ארו�]האר�, ה�א ְִֵֶֶָָָ�ְְְִִִַַַָָָָ

נייד] שאינו לח��,[� ונפ�ח ה�תח, �ת�� ע�מד ְְְִֵֶֶַַַַ�ה�א
��ת�כ� מה � ��ית טמאה טה�ר. ה�ית � �ת�כ� ְְִֶַַַָ�ְְִַַָָ�ְוטמאה
ה�מאה ודר� ה�תח, �בת�� �ת�ח, ה�א �הרי ְָ�ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָטמא;

מ�כני היתה לה�נס. �ר�� ואי� בסיס]לצאת, �]��� ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
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וי�צאת לאח�ריו, הבית]מ��כה כלפי מ�פח,[� �ח�ת ְְֲִֵֶַַָָָ
נ�מטת בו]ואינ� קבועה �נגד[� �ת�כ� �� וטמאה , ְְְִֵֶֶָ�ְְְֶֶָָָ

התקרה]ה��ר�ת של �היא[� �י על �א� טה�ר; ה�ית � ִִִֶֶַַַַַָ
��היה וה�א, טפח. י�צאה ואינ� נ�מטת, אינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָי�צאה,

א�[במוכני]�� אבל חל�ל; טפח ר�� על טפח על טפח ֲִֶֶֶַַַַַָָָ
ה�ית, �ת�� רצ�צה ה�מאה הרי � טפח חלל ���כני ְְְִַַָָ�ְֲִֵֵֶַַַָָאי�
וטמאה ה�ית, �ת�� ע�מד ה�ג�ל היה טמא. ְָ�ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָוה�ית

ה�בה �ת�� א� מגירה]�ת�כ� �אי�[� �י על א� � ��� ְְִֵֵֶֶַַַָ
מה ��ית, טמאה טמא. ה�ית טפח, ��תח ְִַַַָ�ִִִֵֵֶַַַַָָָ�יציאת�
לה�נס. �ר�� ואי� לצאת, ה�מאה ��ר� טה�ר; ְְְְִֵֵֵַָָָָ�ְֶֶֶֶַָ��ת�כ�

ה�תל,‰. �בי� ו��ינ� האר�, �בי� ה�ג�ל ��י� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�לי�
ה��ר�ת �בי� התקרה]ו��ינ� ��תח[של �� י� א� � ְִֵֵֵֵֶַַָ

את ר�אה �אני � טה�רי� לאו, וא� טמאי�. ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָטפח,
וס�תמ�ת י�רד�ת ה� �א�� הטומאה]ה��ר�ת, .[ומונעות ְְְְִֵַ

.Â�ינ� א� האר�, �בי� �ינ� ה�ג�ל, �חת טמאה ְְִֵֵֵֶַַַָָָָ�ְָָהיתה
חלל �� ��� �י� � ה�תל �בי� �ינ� א� ה��ר�ת, ֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�בי�

�אויר ע�מד היה טמא. ה�ית � �� �אי� �י� [תחתטפח, ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
��עבי�השמי�] �לי� � �ת�כ� וטמאה דופנותיו], [עובי ְ�ְְְְִֵֶָָ

טה�רי�. ��ת�כ� �לי� �עבי�, טמאה ְְְְְִִֵֶָָ�ְִטה�רי�;

.Êפע�� �ה�א אהל �יצד? �אהלי�. אהלי�, ���עי ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ�ל
וכלה מסתיי�]וי�רד �לי�[� � �אהל וטמאה �אצ�ע, עד ְְְְְֵֶֶַַָ�ְִֵֶָָֹ

�לי� ה���ע, �חת טמאה טמאי�; ה���ע ְִִֵַַַַָ�ְִִֵֶַַַַ��חת
מ��� ה�מאה טמאי�. תחת]��אהל ה��גע[� � ה���ע ְִֵֶֶַָֹ�ְִִֵַַַַָ

����ע[בשיפוע]�� וה��גע �בעה; טמאת טמא ְְְִִֵַַַַַָ�ִֵָמ��כ�,
�א�� מאח�ריו, ה���ע נע�ה ערב. טמאת טמא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָ�ֲֵֵָָמאח�ריו,
� ה���ע אח�רי על ה�מאה היתה �אהל. ��גע �לי ְֲִֵַַַָ�ְְִֶֶַַָָָָֹה�א
����ע וה��גע �בעה; טמאת טמא מאח�ריו, �� ְְְִִֵַַַַַָ�ֲֵֵֵַַָָה��גע
זית וכחצי מ��כ�, זית �חצי ערב. טמאת טמא ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַ�ִֵָמ��כ�,
טמאת טמא מאח�ריו, �י� מ��כ� �י� ה��גע � ְַ�ֲֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָמאח�ריו

�בעה. טמאת טמא עצמ�, והאהל ְְִַָ�ְְֵֶֶֶַָָֹערב;

.Áמר�ד האהל �נ� מונח]היה וטמאה[� האר�, על ְְֶַָָָֹ�ְֶַָָָ�ְָ
� ה�נ� ��י על א� האר�, על ה�ר�� האהל �נ� ְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ�חת

וי�רדת. ��קעת וע�לה ��קעת ְְְֶֶַַַַָָ�טמאה
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�פיה‡. ה�ית �תח �ת�� והיא �אר�, מ�לת �היא ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ�ִֶֶֶַ��רת
פתחה] �]��� על א� �ח�יה, נת�� ה�ת מ� �כזית ְְִִֵֶַַַַַַָָָלח��,

טמא; �ג��, א� �תח�יה ה�ית �נגד �ה�א �ל � ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמ�ח��
�נגד �ה�א מ�לי ח�� � טה�ר ��כ�, ��אויר מה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוכל
א�א טמא אי� ��ית, טמאה היתה טה�ר. וה�ית ְִֵֵֶַַָָָ�ְְְִַַָָָָ�ַה�מאה;
טה�רי�. ,��� על א� �ח�יה א� ��ת�כ� �לי� אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָה�ית;
וכל ���ית, �ל טמא: ה�ל � �ת�כ� טמאה ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ�ְָָהיתה
�מ� ה�מאה, �נגד ��ח�יה וכל ,��� �על וכל ְְָ�ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��ת�כ�,
א� �ח�יה וטמאה טפח, האר� מ� �ב�הה היתה ְְֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ��ארנ�.
��ח�יה וכל ���ית, �ל טמא: ה�ל � ��� על א� ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ��ית
מ�לי ח�� טה�ר, ��כ� ��אויר �ל אבל .��� �על ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָוכל
טמא: ה�ל � �ת�כ� ה�מאה היתה ה�מאה. �נגד ְְֵַָָָֹ�ְְַָָָ�ְֶֶֶַ�ה�א
;��� �על וכל ��ח�יה, וכל ���ית, וכל ��ת�כ�, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ל

�היתה א� ה�מאה, על אהל ��ע�� האד� א� ְְֶָָָ�ֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ה�לי�
מביאי� � ��יה� על ח�צצי�[הטומאה]ה�מאה ולא ַ�ְְְְִִִֵֶַַָֹ

�היא[בפניה] �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ארנ�. �מ� ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָ
חלולה]�מחלחלת[של�]�לי �ח�תה[� היתה א� אבל .�] ְְִ�ְְְֲִֶֶָָָָ

א�מחוררת] �לי, אינ� �הרי �ק�, ה�פחת ה�ק�� וסת� ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
אפ�צה קש]�היתה מלאה א�א[� חלל, �� יהיה ��א עד ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

היתה � אחד �מק�� טפח חלל �� י�צא ��א �די ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹאט�מה
הרי � ��ית א� �ח�יה וטמאה טפח, האר� מ� ְְֲִֵֶַַַָָ�ְְִֶֶַָָָ�ב�הה
ות�כ� אחד; אהל �ה�א מ�ני טמאי�, ��ח�יה וכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה�ית
היתה �לי. ואינ� ע�, �ל אהל �ה�א מ�ני � טה�ר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוג��
�נג�� ,��� על היתה ��כ�; א�א טמא אי� �ת�כ�, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�טמאה
�כזית לח��, �פיה האר� על מ�חת היתה טמא. לרקיע ְִִֶַַַַַָָָ�ְִֵַַָָָָָעד
על היה טמא; ה�ה�� עד �נג�� � �ח�יה נת�� ה�ת ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמ�
טמא אי� ��ית, טמאה היתה טמא. לרקיע עד �נג�� � ���ְְְִֵֶַַַָָָָָָ�ְִֵֵַַָָ
��כ�. א�א טמא אי� �ת�כ�, ה�מאה היתה ה�ית; ְְֵֵֶָָָָָ�ְִֶַַַָָָא�א

והיא·. לפני�, �פיה ה�תח, �ת�� �אר� ה��לת ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ�ֶֶַַ��רת
��� על א� �ח�יה נת�� ה�ת מ� �כזית וחל�לה, �ל� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�לי
טמא; ,��� על א� �תח�יה ה�ית �נגד �ה�א �ל � ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמ�ח��
ה�מאה; מ�נגד ח�� � טה�ר ��כ�, ��אויר מה ְָ�ְְֲִִֶֶֶַַַָָָוכל
טמא. ה�ל � ��ית א� �ת�כ�, טמאה היתה טה�ר. ְְִֵַַַָָָֹ�ְְִַַָָָוה�ית
�ת�כ� א� �ח�יה וטמאה טפח, האר� מ� �ב�הה ְְְֶַָָָ�ְְְִֶֶַָָָָָהיתה
וכל ���ית �ל טמא: ה�ל � ��ית א� ,��� על ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹא�

�אהל וה�ית �היא מ�ני �����ח�יה, �על וכל אחד; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
�מ� ח�צ�, ואינ� ה�מאה את מביא �ה�לי ��ת�כ�, ְְְֵֵָ�ְְְִִֵֶֶֶַַָָוכל

�ח�תה היתה �]�פק�קה[מחוררת]��ת�אר. החור סת� �] ְְְְִֵֶָָָָָ
אפ�צה א� קש]�ק�, מלאה טפח,[� האר� מ� �גב�הה , ְְֲִֶֶַַָָָָ

מעל ח�� טמא, ה�ל � �ת�כ� א� ��ית א� �ח�יה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�ְוטמאה
טמא; לרקיע עד �לבד �נג�� ,��� על טמאה היתה .���ְַָָָ�ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
מ�ני טה�ר, ��ה� מה �ל � וה�ית ותח�יה ��כ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאבל
לפני�, �פיה האר�, על מ�חת היתה ח�צצת. �לי ְִִִֶַַַָָָ�ְְִֵֶֶֶָָָ�אינ�
היה טמא; ה�ה�� עד �נג�� � �ח�יה נת�� ה�ת מ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�כזית
�ת�כ�, ה�מאה היתה טמא; לרקיע עד �נג�� ,��� ְְָָ�ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָעל

טמאי�. וה�ית ��כ� � ��ית ְְִִִֵַַַַָא�

�ב�‚. �ל את ממ�אה והיא ה�ית, �ת�� �היא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ��רת
לבי� �ינ� ואי� ה�ית, לק�ר�ת למעלה �פיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָה�ית,
טמאה טמא; ה�ית � �ת�כ� וטמאה טפח, ��תח ְָ�ְְִֵַַָָָ�ְֵֶַַַה��ר�ת
לת�� לצאת ה�מאה ��ר� טה�ר: ��ת�כ� מה ְְֵָָ�ְִֶֶֶֶַַַַָָ��ית,
�היתה �י� � לה�נס �ר�� ואי� מ�פח, �פח�ת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ית
�בי� �בינ� ל�תל �פיה צ�� על מ�ה �היתה �י� ִִֵֵֶַַָָָָֹ�ְֵֶֶֶָָע�מדת,
�הי� �י� אחת, ��רת �היתה �י� מ�פח, �ח�ת ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�תל
ל�תל א� ול��ר�ת העלי�נה �י� ואי� ז� ��י על ז� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ��י�
ואי� למעלה, �פיה ה�תח �ת�� ע�מדת היתה טפח. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��תח
ה�ית � �ת�כ� וטמאה טפח, ��תח ה��ק�� לבי� ְְִַַָָ�ְְְֵֵֵֶַַַַ�ינ�
טמאה ��ר� טמא: ��ת�כ� מה ��ית, טמאה ְָ�ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ָטה�ר;

לה�נס. �ר�� ואי� ְְְִֵֵֵַָָָלצאת,

צ��„. על מ�חת והיתה �ל�, �לי �היא חל�לה ִַַַָ�ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ��רת
השמי�]�אויר תחת על[� א� �ח�יה נת�� ה�ת מ� �כזית , ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

וכל טמא; �בג��, �תח�יה ה�ית �נגד �ה�א �ל � ���ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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�אינ� וכל ה�מאה; �נגד א�א � טה�ר ��כ�, ��אויר ְְֵֶָָ�ְֲִֶֶֶֶַַַָָָמה
ה�ל �ת�כ�, טמאה היתה טה�ר. �ת�כ�, ה�מאה ְְַָָֹ�ְְְָָָָָ�ְֶֶַ�נגד
על למעלה ה�מאה ��נגד וכל ��ת�כ�, מה �ל ְְְַַָָ�ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָטמא:
טפח, האר� מ� �ב�הה היתה �ח�יה. למ�ה א� ,���ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
�על וכל טמא, ��ח�יה �ל � ��� על א� �ח�יה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ְוטמאה
�נגד �ה�א מ�לי ח�� טה�ר, ��ת�כ� �ל אבל טמא, ���ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
מה �ל טמא: ה�ל � �ת�כ� טמאה היתה ְְֵַַָָָָֹ�ְְָָָ�ַה�מאה.
�ה�לי� ;��� על ��מעלה וכל ��ח�יה, וכל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ת�כ�,
היתה א� לפיכ�, ��ארנ�. �מ� ח�צצי�, ואינ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמביאי�
א� �ק�, �פק�קה �ח�תה האר� על ה��לת ז� ְְְֶֶֶַַָָָָ�ֶֶַַ��רת

�מ�ה �אה ניידת]�היתה אינה נת��[� ה�ת מ� �כזית , ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
עד �נג�� ,��� על טמא; ה�ה�� עד �נג�� � ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ח�יה
�ב�הה היתה ��כ�. א�א טמא אי� �ת�כ�, טמא; ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָלרקיע
טמא; �לבד �ח�יה � �ח�יה וטמאה האר�, מעל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ�ְֵֶֶַַָָטפח
לרקיע עד �נג�� ,��� על טמא; �לבד ��כ� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ�ת�כ�,
ה�א �אהל � �מ�ה ה�א ע� ��לי �ארנ�, ��בר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹטמא.

ח�צ�. �לפיכ� �כלי�; לא ְְִִֵֵָָֹח��ב,

��ליה‰. על י��בת והיא �ל�, �לי �היא [���רת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
�תחתיתה] ��� על א� �ת�כ� א� �ח�יה וטמאה ְְְֶַַַָָָָ�ְֲִָלאויר,

היתה א� אבל וי�רדת. ��קעת וע�לה ��קעת ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ�טמאה
�ח�יה וטמאה �יה, על �פ�יה א� מכ�ה, א� טפח, ְְֶַָָ�ְְִַָָָ�ְְֶַָ�ב�הה
וכל ��ת�כ�, �ל טמא: ה�ל � ��� על א� �ת�כ� ְְְֵֶַַַָָָָָָֹא�
למ�ה; ה�מאה היתה א� ��� �על וכל ְְַָָ�ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ��ח�יה,
�מ� ח�צ�, ואינ� ה�מאה את מביא ה�אהיל ְְְֵֵָ�ְֲִִִֵֶֶַַַַ�ה�לי

לפיכ� �אה��ארנ�. א� �ק�, �פק�קה �ח�תה היתה א� , ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
טמאה � ��� על א� �ת�כ� א� �ח�יה וטמאה ְָ�ְְְֶַַַָָָָ�ְְִָ�מ�ה,
טפח, �ב�הה היתה וא� וי�רדת. �ב�קעת וע�לה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ��קעת
�ת�כ� טמאה היתה טמא. �לבד �ח�יה � �ח�יה ְְָָ�ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ�ְוטמאה
��ח�יה וכלי� טמא; לרקיע עד �נג�� � ��� על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�

וח�צצת. אהל �היא מ�ני ְְְִִִֵֶֶֶֶֹטה�רי�,

.Âאויר� ע�מד �ה�א השמי�]�מל תחת טמאה[� � ֲִֵֶָָָ�ְָ
�לי� ��יו, על טמאה טה�רי�; ��יו �על �לי� ְִֵַַָָ�ְְִִֵֶַַַָָ�ח�יו,
��קעת ז� הרי �ח�יו, וטמאה ר�ב� היה טה�רי�. ְְֲֵַַַָָ�ְְְִֵֶַָָָ��ח�יו

רצ�צה טמאה היתה א� וכ� וי�רדת; �ב�קעת [�וע�לה ְְְְִֵֶֶַַָָָ�ְְָָ
טפח] חלל ��קעתללא ז� הרי � רגל� �ב על א� רגל�, ְְֲֵַַַַַַַַ�חת

היה �א� �נזיר�ת, �ארנ� �בר וי�רדת. �ב�קעת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוע�לה
וכ��צא ה��ה �חת א� ה�מל, �חת ה�ת מ� �כזית ְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָה�זיר
אינ� �בעה, טמאת ��טמא �י על א� � ה�לי� מ�אר ��ְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְְִֵַָ

ההלכ�ת[שערו]מג�ח א�� ��ל למד, א�ה �מ�� . ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
מ� א� האד�, מ� ה�ע�י� אהלי� �טמאת ְֲִִִִַַַָָָָֹ�ְֲָהאמ�ר�ת
ק�לה �ברי מה� ס�פרי�, מ�ברי � ה�לי� מ� א� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�המה,
עליה�, מג�ח ה�זיר אי� �לפיכ� והרחק�ת; �זר�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מה�
אכילת א� מק��, �יאת על �רת עליה� ח�בי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואי�
טמאת לעני� א�א אמ�רי� ��� ה�ברי� ואי� ְַ�ְְֲִִֶַָָ�ְְִִֵַָָָקד�י�.

��ארנ�. �מ� �לבד, וקד�י� ְְְְְִִֵֶַַָָָ�ר�מה
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�תיל‡. צמיד ה�ת: �אהל מ�ילי� �ברי� כיסוי�ל�ה �] ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

�בל�עי�מהודק] ואהלי�, חיי�], מ�ילי�[בבעלי � ה�ל�עי� . ְְְִִִִִַַָֹ
�צא ��א ה�מאה את �מ�נעי� יתט�א�, ��א ה�ה�רי� ְֵֵֶָֹ�ְְְְִִִֶֶַַַַֹעל
ה�ה�רי� על מ�ילי� � ואהלי� �תיל צמיד אבל ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹ�תט�א.
�תט�א �צא ��א ה�מאה את מ�נעי� ואינ� יתט�א�, ְְֵֵֵֶַָֹ�ְְְְִִֵֶֶַַָֹ��א
�ל �תיל, צמיד מ�� �לי �� ��� טמא �ית �יצד? ִִָָָָ�ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָאחרי�.
ה�ית, �ת�� אהל �� היה א� וכ� טה�רי�; ה�לי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ��ת��
מ� �זית היה א� אבל טה�רי�. האהל ��ת�� ה�לי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�ל
� ל�ית והכניס� �תיל, �צמיד עליו �מ�� �כלי, נת�� ְְְִִִִִַַָָָָָ�ְִִֵַָה�ת
�אהל ה�ת מ� �כזית אהל, �ת�� אהל וכ� טמא; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹה�ית

טמאי�. החיצ�� ��אהל ה�לי� �ל � ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹה�נימי

את·. �מ�נעי� ה�ה�רי�, על מ�ילי� � ה�ל�עי� ְְְֲִִִִִֶַַַַָאבל
� לבית ונכנס ה�ת, ��ר �אכל �לב �יצד? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ַה�מאה.
ונכנס ט�עת, ��לע אד� אפ�� ט�עת, �לע טה�ר; ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָה�ית
ה��עת �בעה, טמאת ��טמא �י על א� � ה�ת ְְִַַַַַָ�ְְִִֵֶֶַַַָֹלאהל
�בדגי�, �בע�פ�ת �בבהמה �ח�ה ה�ל�עי� �ל וכ� ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָטה�רה.
�ת�� ה�ת �ב�ר מת�, וא� ח�י�; �ה� זמ� �ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמ�ילי�

�ל�ע. �אינ� �מ� ה� הרי � ה�לי� א� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעיה�,

רב‚. �]נ�חט �ני�[סימ� ורב �ע��, וושט]אחד קנה �] ְְְְִִֶַַָֹֹ
מפר�סי� ה� �עדי� �י על א� � הרי[מפרפרי�]�בהמה � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ולא ה�ל�עי�, ה�לי� על מ�ילי� ואינ� �מתי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹה�
�ט�א. ��א מעיה� ��ת�� ה�מאה את ְְְְֵֵֶֶֶַָֹ�ְִֶַמ�נעי�

ותהי„. �מעיה�, ה�מאה ��הה מט�אהוכ�ה ה ְְִֶַַָ�ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ח�ה �ב�אר לעת; מעת ימי� �ל�ה �כלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ���מ�ת�?
�ברי� ��ה לעת. מעת אחד י�� ודגי�, וע�פ�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�בהמה
זאב אבל מעיה�; �ת�� ה�ת ��ר ����אר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָאמ�רי�?
טה�ר, ה��ר � הרעי �ית �ר� והקיא� �ינ�ק, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��לע

�טמאת�. ְָָ�ְְֲָָוהעצמ�ת

�מ�‰. ח�ה, נפ� �בט� א�א נ��לי� ה�ל�עי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאי�
אינ� והאבני�, ה�לי� �ג�� ה�ל�עי� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��ארנ�;

��� �יצד? מקל]נ��לי�. ה���רה[� �� מחט]��בלעה �] ְְִִִִֵֶַַָָ
�מלמד מ�כת, החרישה]�ל הנהגת ה�ר��[מוט �� ��בלע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

הבהמה] את שמטה המסמר מבלעת[� ט�עת �היתה �לבנה ,ְְֵֶַַַָָָ�ְַַ
�אינ� �י על א� נתט�א�, � ה�ת לאהל ונכנס� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ת�כ�,
נ��לי�, �כלי� ה�ל�עי� �אי� מח�י�; ה� והרי ְְִִִִִֵֵֶַ�ְְֲִִֵֵַנראי�,
מבלעי� �הי� ט�עת א� מחט וכ� �תיל. �צמיד ְִָ�ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָא�א

ה���ר טיט]�טפלת שכבת ה�ת,[� �אהל ה���ר ונטמא , ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ
��ת�� ה�לי� נטמא� � לאויר� טמאה ��פלה ְְְְֲִִִֵֶַַָ�ְֶָָא�
ה�איל � �תיל �צמיד מ�� ה���ר היה וא� ְִִִָָָ�ְְִֵַַַָָָה�פלה;
��יו �על ��יט ה�בלעי� ה�לי� א� טה�ר, ְִִֶַַַָָ�ְִֵַַַַַָוה���ר
א� מחט והיתה �תיל, צמיד ה��פת חבית וכ� ְְִִֶֶַַָָָָ�ְְִִֵַָטה�רי�.

�מג�פת מ���[פקק]ט�עת חללה]החבית כנגד �[שלא ְִִִִֶַַַַָָ
�מג�פת הי� ה�ת. �אהל נ��לי� ואי� טמאי�, א�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹהרי

החבית לת�� נראי� הי� א� � �יה �נגד [כשה�החבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָ
לאויר�,שקועי�] יצא� וא� טה�רי�; לאויר�, י�צאי� ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָואינ�

על מ�יל �תיל צמיד ה��� חר� �לי �אי� � ִִִַַָָָ�ְְִִֵֵֶֶֶַטמאי�
�קל�ת �ח�יה� י� וא� ��ת�אר. �מ� ��ת�כ�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָה�לי�

דקה]ה��� אויר�,[שכבה לת�� ��קעי� �ה� �י על א� � ְְֲִִִֵֶַַַָ
טה�רי�. א�� ְֲִֵֵהרי
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�אינ� וכל ה�מאה; �נגד א�א � טה�ר ��כ�, ��אויר ְְֵֶָָ�ְֲִֶֶֶֶַַַָָָמה
ה�ל �ת�כ�, טמאה היתה טה�ר. �ת�כ�, ה�מאה ְְַָָֹ�ְְְָָָָָ�ְֶֶַ�נגד
על למעלה ה�מאה ��נגד וכל ��ת�כ�, מה �ל ְְְַַָָ�ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָטמא:
טפח, האר� מ� �ב�הה היתה �ח�יה. למ�ה א� ,���ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
�על וכל טמא, ��ח�יה �ל � ��� על א� �ח�יה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ְוטמאה
�נגד �ה�א מ�לי ח�� טה�ר, ��ת�כ� �ל אבל טמא, ���ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
מה �ל טמא: ה�ל � �ת�כ� טמאה היתה ְְֵַַָָָָֹ�ְְָָָ�ַה�מאה.
�ה�לי� ;��� על ��מעלה וכל ��ח�יה, וכל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ת�כ�,
היתה א� לפיכ�, ��ארנ�. �מ� ח�צצי�, ואינ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמביאי�
א� �ק�, �פק�קה �ח�תה האר� על ה��לת ז� ְְְֶֶֶַַָָָָ�ֶֶַַ��רת

�מ�ה �אה ניידת]�היתה אינה נת��[� ה�ת מ� �כזית , ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
עד �נג�� ,��� על טמא; ה�ה�� עד �נג�� � ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ח�יה
�ב�הה היתה ��כ�. א�א טמא אי� �ת�כ�, טמא; ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָלרקיע
טמא; �לבד �ח�יה � �ח�יה וטמאה האר�, מעל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ�ְֵֶֶַַָָטפח
לרקיע עד �נג�� ,��� על טמא; �לבד ��כ� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ�ת�כ�,
ה�א �אהל � �מ�ה ה�א ע� ��לי �ארנ�, ��בר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹטמא.

ח�צ�. �לפיכ� �כלי�; לא ְְִִֵֵָָֹח��ב,

��ליה‰. על י��בת והיא �ל�, �לי �היא [���רת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
�תחתיתה] ��� על א� �ת�כ� א� �ח�יה וטמאה ְְְֶַַַָָָָ�ְֲִָלאויר,

היתה א� אבל וי�רדת. ��קעת וע�לה ��קעת ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ�טמאה
�ח�יה וטמאה �יה, על �פ�יה א� מכ�ה, א� טפח, ְְֶַָָ�ְְִַָָָ�ְְֶַָ�ב�הה
וכל ��ת�כ�, �ל טמא: ה�ל � ��� על א� �ת�כ� ְְְֵֶַַַָָָָָָֹא�
למ�ה; ה�מאה היתה א� ��� �על וכל ְְַָָ�ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ��ח�יה,
�מ� ח�צ�, ואינ� ה�מאה את מביא ה�אהיל ְְְֵֵָ�ְֲִִִֵֶֶַַַַ�ה�לי

לפיכ� �אה��ארנ�. א� �ק�, �פק�קה �ח�תה היתה א� , ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
טמאה � ��� על א� �ת�כ� א� �ח�יה וטמאה ְָ�ְְְֶַַַָָָָ�ְְִָ�מ�ה,
טפח, �ב�הה היתה וא� וי�רדת. �ב�קעת וע�לה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ��קעת
�ת�כ� טמאה היתה טמא. �לבד �ח�יה � �ח�יה ְְָָ�ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ�ְוטמאה
��ח�יה וכלי� טמא; לרקיע עד �נג�� � ��� על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�

וח�צצת. אהל �היא מ�ני ְְְִִִֵֶֶֶֶֹטה�רי�,

.Âאויר� ע�מד �ה�א השמי�]�מל תחת טמאה[� � ֲִֵֶָָָ�ְָ
�לי� ��יו, על טמאה טה�רי�; ��יו �על �לי� ְִֵַַָָ�ְְִִֵֶַַַָָ�ח�יו,
��קעת ז� הרי �ח�יו, וטמאה ר�ב� היה טה�רי�. ְְֲֵַַַָָ�ְְְִֵֶַָָָ��ח�יו

רצ�צה טמאה היתה א� וכ� וי�רדת; �ב�קעת [�וע�לה ְְְְִֵֶֶַַָָָ�ְְָָ
טפח] חלל ��קעתללא ז� הרי � רגל� �ב על א� רגל�, ְְֲֵַַַַַַַַ�חת

היה �א� �נזיר�ת, �ארנ� �בר וי�רדת. �ב�קעת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוע�לה
וכ��צא ה��ה �חת א� ה�מל, �חת ה�ת מ� �כזית ְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָה�זיר
אינ� �בעה, טמאת ��טמא �י על א� � ה�לי� מ�אר ��ְְִִִִֵֶַַַָָָ�ְְִֵַָ

ההלכ�ת[שערו]מג�ח א�� ��ל למד, א�ה �מ�� . ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
מ� א� האד�, מ� ה�ע�י� אהלי� �טמאת ְֲִִִִַַַָָָָֹ�ְֲָהאמ�ר�ת
ק�לה �ברי מה� ס�פרי�, מ�ברי � ה�לי� מ� א� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�המה,
עליה�, מג�ח ה�זיר אי� �לפיכ� והרחק�ת; �זר�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מה�
אכילת א� מק��, �יאת על �רת עליה� ח�בי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואי�
טמאת לעני� א�א אמ�רי� ��� ה�ברי� ואי� ְַ�ְְֲִִֶַָָ�ְְִִֵַָָָקד�י�.

��ארנ�. �מ� �לבד, וקד�י� ְְְְְִִֵֶַַָָָ�ר�מה

כ ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

�תיל‡. צמיד ה�ת: �אהל מ�ילי� �ברי� כיסוי�ל�ה �] ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

�בל�עי�מהודק] ואהלי�, חיי�], מ�ילי�[בבעלי � ה�ל�עי� . ְְְִִִִִַַָֹ
�צא ��א ה�מאה את �מ�נעי� יתט�א�, ��א ה�ה�רי� ְֵֵֶָֹ�ְְְְִִִֶֶַַַַֹעל
ה�ה�רי� על מ�ילי� � ואהלי� �תיל צמיד אבל ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹ�תט�א.
�תט�א �צא ��א ה�מאה את מ�נעי� ואינ� יתט�א�, ְְֵֵֵֶַָֹ�ְְְְִִֵֶֶַַָֹ��א
�ל �תיל, צמיד מ�� �לי �� ��� טמא �ית �יצד? ִִָָָָ�ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָאחרי�.
ה�ית, �ת�� אהל �� היה א� וכ� טה�רי�; ה�לי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹ��ת��
מ� �זית היה א� אבל טה�רי�. האהל ��ת�� ה�לי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�ל
� ל�ית והכניס� �תיל, �צמיד עליו �מ�� �כלי, נת�� ְְְִִִִִַַָָָָָ�ְִִֵַָה�ת
�אהל ה�ת מ� �כזית אהל, �ת�� אהל וכ� טמא; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹה�ית

טמאי�. החיצ�� ��אהל ה�לי� �ל � ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹה�נימי

את·. �מ�נעי� ה�ה�רי�, על מ�ילי� � ה�ל�עי� ְְְֲִִִִִֶַַַַָאבל
� לבית ונכנס ה�ת, ��ר �אכל �לב �יצד? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ַה�מאה.
ונכנס ט�עת, ��לע אד� אפ�� ט�עת, �לע טה�ר; ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָה�ית
ה��עת �בעה, טמאת ��טמא �י על א� � ה�ת ְְִַַַַַָ�ְְִִֵֶֶַַַָֹלאהל
�בדגי�, �בע�פ�ת �בבהמה �ח�ה ה�ל�עי� �ל וכ� ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָטה�רה.
�ת�� ה�ת �ב�ר מת�, וא� ח�י�; �ה� זמ� �ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמ�ילי�

�ל�ע. �אינ� �מ� ה� הרי � ה�לי� א� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעיה�,

רב‚. �]נ�חט �ני�[סימ� ורב �ע��, וושט]אחד קנה �] ְְְְִִֶַַָֹֹ
מפר�סי� ה� �עדי� �י על א� � הרי[מפרפרי�]�בהמה � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ולא ה�ל�עי�, ה�לי� על מ�ילי� ואינ� �מתי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹה�
�ט�א. ��א מעיה� ��ת�� ה�מאה את ְְְְֵֵֶֶֶַָֹ�ְִֶַמ�נעי�

ותהי„. �מעיה�, ה�מאה ��הה מט�אהוכ�ה ה ְְִֶַַָ�ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ח�ה �ב�אר לעת; מעת ימי� �ל�ה �כלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ���מ�ת�?
�ברי� ��ה לעת. מעת אחד י�� ודגי�, וע�פ�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�בהמה
זאב אבל מעיה�; �ת�� ה�ת ��ר ����אר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָאמ�רי�?
טה�ר, ה��ר � הרעי �ית �ר� והקיא� �ינ�ק, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��לע

�טמאת�. ְָָ�ְְֲָָוהעצמ�ת

�מ�‰. ח�ה, נפ� �בט� א�א נ��לי� ה�ל�עי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאי�
אינ� והאבני�, ה�לי� �ג�� ה�ל�עי� אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��ארנ�;

��� �יצד? מקל]נ��לי�. ה���רה[� �� מחט]��בלעה �] ְְִִִִֵֶַַָָ
�מלמד מ�כת, החרישה]�ל הנהגת ה�ר��[מוט �� ��בלע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

הבהמה] את שמטה המסמר מבלעת[� ט�עת �היתה �לבנה ,ְְֵֶַַַָָָ�ְַַ
�אינ� �י על א� נתט�א�, � ה�ת לאהל ונכנס� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ת�כ�,
נ��לי�, �כלי� ה�ל�עי� �אי� מח�י�; ה� והרי ְְִִִִִֵֵֶַ�ְְֲִִֵֵַנראי�,
מבלעי� �הי� ט�עת א� מחט וכ� �תיל. �צמיד ְִָ�ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָא�א

ה���ר טיט]�טפלת שכבת ה�ת,[� �אהל ה���ר ונטמא , ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹ
��ת�� ה�לי� נטמא� � לאויר� טמאה ��פלה ְְְְֲִִִֵֶַַָ�ְֶָָא�
ה�איל � �תיל �צמיד מ�� ה���ר היה וא� ְִִִָָָ�ְְִֵַַַָָָה�פלה;
��יו �על ��יט ה�בלעי� ה�לי� א� טה�ר, ְִִֶַַַָָ�ְִֵַַַַַָוה���ר
א� מחט והיתה �תיל, צמיד ה��פת חבית וכ� ְְִִֶֶַַָָָָ�ְְִִֵַָטה�רי�.

�מג�פת מ���[פקק]ט�עת חללה]החבית כנגד �[שלא ְִִִִֶַַַַָָ
�מג�פת הי� ה�ת. �אהל נ��לי� ואי� טמאי�, א�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹהרי

החבית לת�� נראי� הי� א� � �יה �נגד [כשה�החבית ְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָ
לאויר�,שקועי�] יצא� וא� טה�רי�; לאויר�, י�צאי� ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָואינ�

על מ�יל �תיל צמיד ה��� חר� �לי �אי� � ִִִַַָָָ�ְְִִֵֵֶֶֶַטמאי�
�קל�ת �ח�יה� י� וא� ��ת�אר. �מ� ��ת�כ�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָה�לי�

דקה]ה��� אויר�,[שכבה לת�� ��קעי� �ה� �י על א� � ְְֲִִִֵֶַַַָ
טה�רי�. א�� ְֲִֵֵהרי
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.Â�ואי טמאי�, ה� הרי � �ית �ל �קרקעית� ה�ל�עי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�ל
�� �אי� מה � ה�ה�� עד �מ�ה� האהל ��רקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנ��לי�;
וכלי� ��ית, ה�מאה �יצד? ��ת�אר. �מ� ְְִִֵַַָ�ְְְִִֵֵֶַַָָָ�כתליו,
וא� טמאי�. א�ה, מאה �חת אפ�� � �קרקעית� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָטמ�ני�

�מק�מ� �]י� ה�[חלל �הרי טה�רי�, � טפח על טפח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ה�ית, ��י �על לעל�ה ��מה? זה למה אחד. אהל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�חת
ה�ית חלק א� וכ� טה�ר. �ה�ית � �על�ה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�ְוטמאה

ארצ� מ�ל�י לתקרה]�מחיצה הקרקע בי� והיתה[� , ְְְְְִִִֵַַָָָ
מ� למעלה ���ית �לי� � והאר� ה�חיצה �י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ַה�מאה
�מ� ה�מאה, את מ�נעי� האהלי� �אי� טמאי�, ְְָ�ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹה�חיצה
��י� �לי� � ה�חיצה מ� למעלה ה�מאה היתה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ�ְְֵֶַַָָ��ארנ�.
�י� אי� וא� מ�יל; �האהל טה�רי�, והאר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�חיצה
�קרקע �טמ�ני� ה� הרי � טפח �ב� והאר� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�חיצה

�טמאי�. ְִִֵַַה�ית,

.Êניקוז]�יב קמ�ר[בור הנמצא]�ה�א בפתחו [מכוסה ִֶָ
��תח[ברצפת]�חת �� וי� חלל]ה�ית, וי�[� טפח, ְְִֵֵֵֶַַַַַַ

�ת�כ� טמאה והיתה טפח, ��תח ל�ית ח�� �ה�א ְְָ�ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ�פתח�
טה�ר. ��ת�כ� מה ��ית, טמאה היתה טה�ר; ה�ית �ְִַַָָָ�ְְִֶַַַָָ

והיתההי טפח, ��תח �יציאת� ואי� טפח, ��תח �� ה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
��ת�כ� מה � ��ית טמאה טמא; ה�ית � �ת�כ� ְְִֶַַַָ�ְְִֵַַָָ�טמאה

לה�נס טמאה �ל �ר�� �אי� תעבורטה�ר, לא הטומאה �] ְֵֶֶַָָ�ְְִֵָָ
הביב] טפחדר� ��תח �יציאת� ואי� טפח, ��תח �� אי� .ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ה�ית; �ת�� היא �א�� טמא, ה�ית � �ת�כ� ְְְְִִִִֵַַַַָָ�ְוטמאה
�כלי� �ה� מ�ני טמא, ��ת�כ� מה � ��ית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�טמאה

ה�ה��. עד �מ�ה� ה�ית וקרקע ��רקע, ְְְְְִִַַַַַַַַַַָה�מ�ני�

.Áצמיד �מ�פ�ת אחת, �כל זית וחצי חב��ת, ִָָ�ְְֲִִִֵַַַַָָ��י
�ע�ר חצי �אי� טה�ר�ת, ה� � ה�ית �ת�� �מ�ח�ת ְְֲִִִֵֵֶַַָ�ִָ�תיל,
צמיד ואי� �זית, ��ית י� �הרי � טמא וה�ית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָמט�א;
ה� �הרי ה�ית, מחמת מתט�א�ת ואינ� לטמאה. ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ�ְִָ�תיל
וה�ית היא � מה� אחת נפ�חה �תיל. צמיד ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ�מ�פ�ת
זה �ת�חי� �ה� חדרי� �ני וכ� טה�רה. וחבר�� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָטמאי�,
זית וכחצי �אמצעי, א� ��נימי זית וכחצי ול�ית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלזה

הבית]�חיצ�� והאמצעי[� וה�נימי טמא, החיצ�� � ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
ה�נימי � �אמצעי זית וכחצי ��נימי, זית �חצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָטה�רי�;
לצאת, ה�מאה ��ר� טמאי�; והחיצ�� והאמצעי ְֵָָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָטה�ר,

לה�נס. �ר�� ְְְִֵֵַָָואי�
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���יל‡. �תיל לצמיד טומאה]מ�י� מונע �אהל[� ְְִִִִִֶֶַַָָֹ
�תיל צמיד אי� א�ר פת�ח, �לי "וכל ��אמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�ת?
�מ�י טה�ר. עליו, �תיל צמיד י� הא ה�א"; טמא � ִִִִֵֵָָָָָָָָָעליו

רבינו]ה�מ�עה ממשה א�א[� מד�ר ה�ת�ב �אי� למד�, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָ
�תח�; �ר� א�א מתט�א �אינ� �לי �לבד, חר� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ�כלי
ה�יל � �תיל צמיד �מ�� סת��, �תח� היה א� ִִִִָָָ�ְְִִִָָָָ�לפיכ�,
מק�לי� �אי� ה�לי� לכל וחמר קל ��ת�כ�. �ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל
�לי �ללי�, �לי � וה� �תיל; �צמיד ���יל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�טמאה,
הע��, ועצמ�ת וע�ר� ה�ג עצמ�ת �כלי אדמה, �לי ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָאבני�,

�מ�ה ה�א ע� נייד]�כלי שאינו �נסרי�[� ע�[גזרי�], �ל ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
���טי� קיבול]�ה� בית ללא �לי[� וגלמי �לי�, ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

ה�ברי� א� �תיל. �צמיד מ�ילי� א��, �ל ְְִִִִִִֵַַַָָָָָמ�כ�ת;
ל�ל�עי� וחמר קל � נ��ל� ה��� �לי [בבעלי��ת�� ְְִֶַ�ְִִֶַַָָֹ

ל�לי�חיי�] אהלי�, �י� מה האהלי�. ��חת ול�לי� ,ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
�צמיד א�א מ�ילי� אינ� �ה�לי� �תיל? �צמיד ְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ���ילי�

�לבד. �כ��י מ�ילי� והאהלי� ְְְִִִִִִַַָָָֹ�תיל,

��פה�·. פיו]מ��� �י[על על א� �כ��י; מ�יל , ְְִִִֵֶַַַַָָ
�סת��. ה�א הרי � קט� נקב נק�ב ְְֲֵֶֶֶָָָָָ��צת�

טפח‚. �ה� היה א� � �תיל �צמיד ה��ילי� ה�לי� ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל
על א� � האר� על �יה� על וכפ� טפח, ר�� על טפח ְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
מ�ילי� א�� הרי ה�דדי�, מ� �תיל �צמיד מרח ��א ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�י
והאהל �אהל, �ה� מ�ני � ה�ה�� עד ��ח�יה� מה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�ל
�לי אהלי �אי� חר�, �לי ה�לי היה �� א� א�א ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ�יל;

חבית �יצד? מ�ילי�. א�[חרס]חר� � �יה על ��פי� ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
טמא, ��ח�יה מה �ל ה�דדי�, מ� �טיט ��רח� �י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל

���.��אמר על �תיל צמיד ולא עליו", �תיל "צמיד : ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
מה �ל על מ�לת � ה�דדי� מ� �מרח ל�תל, �יה ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהד�יק
מ� מרח לא וא� ��תל; ��נגד� �ל ועל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��ת�כ�,
אהל, מ��� מ�יל חר� �לי �אי� � מ�לת אינ� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹה�דדי�,
�תיל, �צמיד ה��ילי� ה�לי� �ל �אר אבל ��ארנ�. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�מ�
צמיד �לא מ�ילי� � ה�ית �דפני �ב�ק�ת ���תיה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�הי�
צרי� לפיכ�, אהלי�; מ��� מ�ילי� �ה� מ�ני ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ�תיל,

ה�לי �דפ� �]��היה מ�ילי�[גובה ה�לי� �אי� � טפח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
ל�לי היה טפח. �פ� לה� ��היה עד אהלי�, �פנ�ת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹע�
טפח, חצי �פה האהל מ�פ� י�צא והיה טפח, חצי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ�פ�
אינ� טפח, חלל �� ��� �י על א� � לזה זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהד�יק

אחד. מ�ק�� טפח ��היה עד ְִִִֶֶֶֶַַַָָמ�יל;

מ�ילי�„. �� � האהל �פנ�ת ע� מ�פני� ���ילי� ���ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
���י נע�ה האהל �הרי לאהל; סמכ� א� לאהל, ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹח��
�ה�יח� טפח, �פ� ל� ��� מה� �לי �יצד? מק��. ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמ�ל
והיתה האהל, לדפ� �יו וסמ� לאהל, ח�� יתד�ת ��י ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעל
סמ�� היה וא� טה�רי�. ��ת�כ� �לי� � �ח�יו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ�טמאה
�תל �אינ� לפי מ�יל, אינ� � ��ה לכתל א� חצר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלכתל
האהיל� �הרי טמאי�, ה�לי ��ת�� �לי� �לפיכ� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹאהל;

ה�מאה. ְָ�ַַעל

��תח‰. �� ��� מ�תל[רוחב]ק�רה נת�נה והיא טפח, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
�ל�יה �קדרה �ח�יה, וטמאה קשורה]לכתל, מ�[� ְְֶֹ�ְְְְִֵֶַָָָָ

א�ת� �מכ�ה ��� קדרה �פי נ�געת ה��רה והיתה ְַָ�ְְְְִֵַַַַָָָָָה��רה,
לה�; האהל �כ��י ה�ל� �הרי טה�רי�, ���דרה �לי� �ְְֲִִֵֵֵֶֶַָ�ְְִֶֶָָֹ
� רוח �יניה� א�א ���רה, מכ�ה ה�דרה �י היה לא ֵֵֶֶֶֶַַָָ�ְְְִִֵַָָָֹוא�

טמאה. עצמ� וה�דרה טמא, ���דרה מה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�ל

.Â�א � ���ר וכלי� ��ית, וטמאה ה�ית, ��ת�� ְְִִִֵַַַָ�ְְִֶַַ��ר
�נסר מכ�ה ע�]היה ל�[גזיר ��� ה��יל �כלי א� חלק, ְָָ�ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

�]�פ� ל��ר[גובה היה טה�ר. ����ר מה �ל הרי � טפח ֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
�כלי ���ה� �י� � האר� על טפח �ב�� לפיו, סביב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ני�
זה הרי � �פ� ל� היתה ��א �י� �פ�, ל� ��� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹה��יל

אחר. מ�ק�� טפח �פ� ל� י� �הרי ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמ�יל,
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.Êכתלי�]ח��ת בנויי� שפתו שעל ה�ית,[בור �ת�� ה�נ�י ְִַַַַָ
וה�רח �ת�כ�, הקנה]�מנ�רה שבקצה הנר י�צא[בית ��� ְְְֵֶֶַַָָ

�י על ה�ת �אהל ה��יל �לי ונת� הח��ת, �י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ�מכ�ה
��טל א� ר�אי�: � ה�נ�רה �רח על נ�ע� ה�א והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהח��ת,

ע�מד ה��יל וה�לי פנימה]ה�נ�רה, נופל אינו זה[� הרי � ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
הח��ת ��פת ה�לי �פת ��י� וכלי� ��ח��ת, �ל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָמ�יל
��פת �י על א� טה�רה, ה�נ�רה וא� ה�ה��; עד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָטה�רי�
טמאי�. ה�ל לאו, וא� והח��ת. ה���י �י� נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹה�רח

.Á,יו� על נת�� ה��יל �כלי ה�ית, �ת�� ה�נ�י ְְִִִִַַַַַַַָָח��ת
�ת�� א� הח��ת, ��פת ה�לי �פת �י� טמאה ְְְְְִֵַַַַַָ�ְְָָוהיתה
מ�נע ה�ית ��ת�� האהל �אי� טמא; ה�ית � ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהח��ת
��כתלי �לי� � ��ית טמאה היתה ��ארנ�. �מ� ְְְִִֵֵֶַַָָ�ְְְְֵֶַָָָ�ַה�מאה,
טפח, ר�� על טפח על טפח �מק�מ� י� א� ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהח��ת,
רחבי� הח��ת �תלי הי� וא� טמאי�. לאו, וא� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטה�רי�;
ח��בי� �אינ� מ�ני טה�רי�, �� �בי� �� �י� � �ית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ל
מ�יל �� �ת�כ�, הח��ת ���יל �כ�� ה�ית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמ�תלי

ה��� �ה���ר �ארנ�, �בר בו]�כתליו. שהסיקו הרי[� � ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נע�י� ואי� ה�מאה, את מביאי� �ה� ה�לי�, �כל ְְֲִֵַָ�ְְִִִֵֵֶֶַַָה�א
�� א� א�א ��ת�כ�, מה על מ�יל אינ� זה �מ�ני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאהלי�;
�ארנ�, וכ� ה��ילי�. �לי� ��אר �תיל, צמיד מ�� ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�ָָהיה
אהל; נע�ה א�א זה, לעני� �כלי� אינ� � החד� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה���ר
צמיד �לא �לבד �כ��י ��ת�כ� מה על מ�יל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹ�לפיכ�,

'סרידה'. ה�קרא ה�א ה���ר, וכ��י �אהלי�. ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ�תיל,

.Ëסרידה� החד�, �ת�� י�� כיסוי]���ר �י[� על ְְִִֶַַָָָָָ
א� ר�אי�: � ה��� ה���ר �י על נ�ע� ה���י והרי ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהחד�,

ה�רידה ��ל ה��� וכל[פנימה]����טל ��יל, לא � ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
�ת�� החד� היה טה�ר. ה�ל לאו, וא� טמא; ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ��ת�כ�
החד� �י� י� א� � ה��� �י על מ�חת וה�רידה ִִֵֵֶַַַַָָָָ�ְְִַַָָָה���,
�כא�� טה�ר, החד� ��ת�� �ל � מ�פח �ח�ת ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָוה���י

�יו. על מ�חת ִַַַ�ְִַָה�רידה

.Èי� על ע�דפת והיא �פה, ל� ��� חר� �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָסרידה
�תיל צמיד �מ�פת מהודק]ה���ר, כיסוי היתה[� אפ�� � ַַ�ְֲִִִֶֶָָָָ

אויר �נגד הרי � טמא �ה�ל ,��� על א� �ח�יה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�טמאה
� ���ר �ל אויר� �נגד ה�מאה היתה טה�ר. ���ר ְְֲִֶֶֶַָ�ְֶַַָָָ�ל

טה�ר. ��ת�כ� מה וכל טמא, לרקיע עד ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�נג��

.‡È�פי�� הפכה]קדרה �מרח[� החבית, �י חיבר]על �] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ועל ��ת�כ�, מה �ל על מ�לת � החבית ע� ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�פנ�תיה
החבית �י על ה��יב� החבית. �פת�ת �בי� ��ינ� ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמה
מתט�אה �ה�דרה מ�ני מ�לת; אינ� � �מרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�דר��,

��ארנ�. �מ� מ�יל, טמא �לי ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמאויר�;

כב ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

ה�חצי�‡. גדול]��לי כלי שבתחתית ו��לי[קערורית , ְְִֵֵַָ
�לי� מבחו�]קרקר�ת הכלי בשולי קיבול ודפנ�תיה�[בית , ְְְִֵֵֵֶַָ

מבחו�]מאח�ריה� הכלי שבדופ� מ�ילי�[שקערורית אי� � ֲִִֵֵֵֶַ
קרסמ� ה�ת; �אהל �תיל חת�]�צמיד ו�פ�[� שיי�], �], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

�צמיד מ�יל �אי� �תיל; �צמיד מ�ילי� � �לי� ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוע�י�
�לי�. א�א ִִֵֶָָ�תיל

וא�·. ��ל�; לא חצי�, עד טיט �� ��ת� חר� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ�לי
מ�יל. ה�לי�, את �� ְִִִִֵֶַַַה�קיע

ר���‚. �מ�ציא ���קב עד �תיל, �צמיד מ�יל חר� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�לי
���חת[בינוני] עד �בגד�ל, יתחרר]; �לי[� �יצד? ר��. ְִֵֶַָָ�ְִֵַ

ה�חת מק�� וסת� �תיל, צמיד וה�יפ� ר��, ��פחת ְְְְִִִִַַָָָָ�ְִֶַָ�ד�ל
�לי ח��ב �אינ� �י על א� מ�יל, זה הרי � �תיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�צמיד

�תי צמיד ה��� �לי אבל טמאה. א�לעני� נק�ב �היה ל ְְִַ�ְְֲִַָָ�ִִֶָָָָָָ
יהיה וכ�ה מ�יל. ואינ� נטמא, � ה�קב סת� ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסד�ק,
�מ�ציא �ע�ר� לאכלי�, הע��י �לי היה א� ְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָ��קב?

מ�קה �כ�נס �ע�ר� למ�קה, ע��י היה [א�זיתי�; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
מי�] דרכו א�ת�נכנסי� מטילי� � �לכ� לכ� הע��י .ְְְִִֶָָָ

��ס�� עד � מ�יל אינ� מ�קה, �כ�נס �מ���קב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלחמר�,
ימעט��. א� ְֲֶֶֶַָה�קב,

סרידה„. �היתה כיסוי]���ר צמיד[� �מ�� �יו, על ְְִִֶַַָָָ�ִָָ
ה�דק היה א� � ה���ר ונס�ק ה�ת, �אהל ונת�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�תיל,

מר�ע �י החרישה]מלא בהמת של ההיגוי ה��[מוט �ה�א , ְְִֵֵֶֶַַֹ
לה�נס יכ�ל ה�ר�ע �אי� �י על וא� ה���ר, נטמא � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטפח
ה���ר מ�א�, �ח�ת ��וה; �מ�ת� ה�א הרי א�א ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ��דק,
נכנס מר�ע �י �מלא �יו �על ה�רידה נס�קה [�טה�ר. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ממרדע] קצת �צמידגדול נ��ל מ�א�, �ח�ת טמא; זה הרי ,ְֲִִִֵֵֶָָָָ
�ע�ר� א�א אר�, א�ת� ר�אי� אי� � עגל ה�דק היה ִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ�תיל.

נכנס. מר�ע �י ְְְִִֵַַָֹמלא

�עינ�‰. נקב ���ב �תיל, צמיד ה��� ארובתו]���ר �] ַַ�ְִִִֵֶֶֶַָָָ
ה��חה ���ר ���[בטיט]�ל מלא ה�קב היה א� מקל]� �] ְִֶֶֶַַַָָָֹ

��לק ��ה�א וי�צא כבה]נכנס ואינו נטמא;[� זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
נ��ל. מ�ה, �ח�ת ה�קב היה ְִִִֶֶֶַָָָוא�

.Âא��� וי�צא נכנס ��� מלא �ע�ר� � מ��� ה���ר ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹנ�ב
���נס �די �ע�ר� ���בה, החבית מג�פת וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ��לק.

�נ�ה השני]מיצה הקשר ה]�ל[� ��קב;[גבעול ���� ְִִִֶֶֶַָָ
חביות]וחצבי� ���נס[� �די �ע�ר� ���ב�, �ד�לי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

�ברי� ��ה טה�רי�. מ�א�, �ח�ת קנה. �ל �נ�ה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָמיצה
ה��קי� ל�אר נע�� א� אבל ליי�. ��ע�� �זמ� ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָאמ�רי�?
מ�עיל �תיל ה�מיד ואי� נטמא�; �ה�, �כל נ�ב� אפ�� �ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
אמר� לא ליי�, ��ע�� �זמ� וא� ה�קב. ��ס�� עד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלה�,
� אד� �ידי נע�� א� אבל אד�. �ידי ��א ���ב� ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא�א
ה�קב. ���ת� עד נ��לי�, ואינ� טמאי�; �ה�, �ל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאפ��

.Êמניקית� טה�רי�, מ�קי� מלאה �היא כליחבית �] ְְְְִִִִִִֵֶַָָ
יי�] �תיל,שאיבת צמיד מ�פת והחבית �ת�כ�, חר� ִִֶֶָָ�ְְִֶֶֶֶָָ�ל

וה�ניקית טה�רי�, וה��קי� החבית � ה�ת �אהל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�נת�נה
ה��פת, החבית �ת�� האחת ��צת� מ�ני � ֶֶ�ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטמאה
�י על א� סת��; ואינ� ה�ת, לאהל �ת�חה ה�ני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוה�צה

�סת��. העק� אי� עק�מה, ְֲִֵֶֶָָָֹ�היא

.Á�וסתמ מ���, ���בה �תיל צמיד ה��פת ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ�ִַָחבית
אג� ��יל. � ה�קב את סת�]�מרי� ה�קב[� ,[בטיט]חצי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

חצי� לא[בשמרי�]וסת� א� ה�יל א� ספק, זה הרי � ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
��מרח עד �זמ�רה, ה�קב את סת� מ�[טיט]ה�יל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

הזמורה�דדי� לחור][בי� קיסמי�ה ��ני סתמ� [זמורות; ְְְִִִֵֵַָָָ
לאורכ�] זמ�רהחתוכות �בי� ה�דדי� מ� ��מרח עד ,ְְְִִִֵֶַַַָָ
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.Êכתלי�]ח��ת בנויי� שפתו שעל ה�ית,[בור �ת�� ה�נ�י ְִַַַַָ
וה�רח �ת�כ�, הקנה]�מנ�רה שבקצה הנר י�צא[בית ��� ְְְֵֶֶַַָָ

�י על ה�ת �אהל ה��יל �לי ונת� הח��ת, �י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ�מכ�ה
��טל א� ר�אי�: � ה�נ�רה �רח על נ�ע� ה�א והרי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהח��ת,

ע�מד ה��יל וה�לי פנימה]ה�נ�רה, נופל אינו זה[� הרי � ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
הח��ת ��פת ה�לי �פת ��י� וכלי� ��ח��ת, �ל על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָמ�יל
��פת �י על א� טה�רה, ה�נ�רה וא� ה�ה��; עד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָטה�רי�
טמאי�. ה�ל לאו, וא� והח��ת. ה���י �י� נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹה�רח

.Á,יו� על נת�� ה��יל �כלי ה�ית, �ת�� ה�נ�י ְְִִִִַַַַַַַָָח��ת
�ת�� א� הח��ת, ��פת ה�לי �פת �י� טמאה ְְְְְִֵַַַַַָ�ְְָָוהיתה
מ�נע ה�ית ��ת�� האהל �אי� טמא; ה�ית � ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהח��ת
��כתלי �לי� � ��ית טמאה היתה ��ארנ�. �מ� ְְְִִֵֵֶַַָָ�ְְְְֵֶַָָָ�ַה�מאה,
טפח, ר�� על טפח על טפח �מק�מ� י� א� ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהח��ת,
רחבי� הח��ת �תלי הי� וא� טמאי�. לאו, וא� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטה�רי�;
ח��בי� �אינ� מ�ני טה�רי�, �� �בי� �� �י� � �ית ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ל
מ�יל �� �ת�כ�, הח��ת ���יל �כ�� ה�ית; ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָמ�תלי

ה��� �ה���ר �ארנ�, �בר בו]�כתליו. שהסיקו הרי[� � ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
נע�י� ואי� ה�מאה, את מביאי� �ה� ה�לי�, �כל ְְֲִֵַָ�ְְִִִֵֵֶֶַַָה�א
�� א� א�א ��ת�כ�, מה על מ�יל אינ� זה �מ�ני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאהלי�;
�ארנ�, וכ� ה��ילי�. �לי� ��אר �תיל, צמיד מ�� ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�ָָהיה
אהל; נע�ה א�א זה, לעני� �כלי� אינ� � החד� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה���ר
צמיד �לא �לבד �כ��י ��ת�כ� מה על מ�יל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹ�לפיכ�,

'סרידה'. ה�קרא ה�א ה���ר, וכ��י �אהלי�. ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ�תיל,

.Ëסרידה� החד�, �ת�� י�� כיסוי]���ר �י[� על ְְִִֶַַָָָָָ
א� ר�אי�: � ה��� ה���ר �י על נ�ע� ה���י והרי ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהחד�,

ה�רידה ��ל ה��� וכל[פנימה]����טל ��יל, לא � ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
�ת�� החד� היה טה�ר. ה�ל לאו, וא� טמא; ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ��ת�כ�
החד� �י� י� א� � ה��� �י על מ�חת וה�רידה ִִֵֵֶַַַַָָָָ�ְְִַַָָָה���,
�כא�� טה�ר, החד� ��ת�� �ל � מ�פח �ח�ת ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָוה���י

�יו. על מ�חת ִַַַ�ְִַָה�רידה

.Èי� על ע�דפת והיא �פה, ל� ��� חר� �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָסרידה
�תיל צמיד �מ�פת מהודק]ה���ר, כיסוי היתה[� אפ�� � ַַ�ְֲִִִֶֶָָָָ

אויר �נגד הרי � טמא �ה�ל ,��� על א� �ח�יה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�טמאה
� ���ר �ל אויר� �נגד ה�מאה היתה טה�ר. ���ר ְְֲִֶֶֶַָ�ְֶַַָָָ�ל

טה�ר. ��ת�כ� מה וכל טמא, לרקיע עד ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�נג��

.‡È�פי�� הפכה]קדרה �מרח[� החבית, �י חיבר]על �] ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ועל ��ת�כ�, מה �ל על מ�לת � החבית ע� ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�פנ�תיה
החבית �י על ה��יב� החבית. �פת�ת �בי� ��ינ� ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמה
מתט�אה �ה�דרה מ�ני מ�לת; אינ� � �מרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�דר��,

��ארנ�. �מ� מ�יל, טמא �לי ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָמאויר�;

כב ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

ה�חצי�‡. גדול]��לי כלי שבתחתית ו��לי[קערורית , ְְִֵֵַָ
�לי� מבחו�]קרקר�ת הכלי בשולי קיבול ודפנ�תיה�[בית , ְְְִֵֵֵֶַָ

מבחו�]מאח�ריה� הכלי שבדופ� מ�ילי�[שקערורית אי� � ֲִִֵֵֵֶַ
קרסמ� ה�ת; �אהל �תיל חת�]�צמיד ו�פ�[� שיי�], �], ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

�צמיד מ�יל �אי� �תיל; �צמיד מ�ילי� � �לי� ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוע�י�
�לי�. א�א ִִֵֶָָ�תיל

וא�·. ��ל�; לא חצי�, עד טיט �� ��ת� חר� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹ�לי
מ�יל. ה�לי�, את �� ְִִִִֵֶַַַה�קיע

ר���‚. �מ�ציא ���קב עד �תיל, �צמיד מ�יל חר� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�לי
���חת[בינוני] עד �בגד�ל, יתחרר]; �לי[� �יצד? ר��. ְִֵֶַָָ�ְִֵַ

ה�חת מק�� וסת� �תיל, צמיד וה�יפ� ר��, ��פחת ְְְְִִִִַַָָָָ�ְִֶַָ�ד�ל
�לי ח��ב �אינ� �י על א� מ�יל, זה הרי � �תיל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�צמיד

�תי צמיד ה��� �לי אבל טמאה. א�לעני� נק�ב �היה ל ְְִַ�ְְֲִַָָ�ִִֶָָָָָָ
יהיה וכ�ה מ�יל. ואינ� נטמא, � ה�קב סת� ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹסד�ק,
�מ�ציא �ע�ר� לאכלי�, הע��י �לי היה א� ְְֳִִִִִֶֶֶַָָָָָ��קב?

מ�קה �כ�נס �ע�ר� למ�קה, ע��י היה [א�זיתי�; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
מי�] דרכו א�ת�נכנסי� מטילי� � �לכ� לכ� הע��י .ְְְִִֶָָָ

��ס�� עד � מ�יל אינ� מ�קה, �כ�נס �מ���קב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלחמר�,
ימעט��. א� ְֲֶֶֶַָה�קב,

סרידה„. �היתה כיסוי]���ר צמיד[� �מ�� �יו, על ְְִִֶַַָָָ�ִָָ
ה�דק היה א� � ה���ר ונס�ק ה�ת, �אהל ונת�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�תיל,

מר�ע �י החרישה]מלא בהמת של ההיגוי ה��[מוט �ה�א , ְְִֵֵֶֶַַֹ
לה�נס יכ�ל ה�ר�ע �אי� �י על וא� ה���ר, נטמא � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטפח
ה���ר מ�א�, �ח�ת ��וה; �מ�ת� ה�א הרי א�א ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ��דק,
נכנס מר�ע �י �מלא �יו �על ה�רידה נס�קה [�טה�ר. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ממרדע] קצת �צמידגדול נ��ל מ�א�, �ח�ת טמא; זה הרי ,ְֲִִִֵֵֶָָָָ
�ע�ר� א�א אר�, א�ת� ר�אי� אי� � עגל ה�דק היה ִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ�תיל.

נכנס. מר�ע �י ְְְִִֵַַָֹמלא

�עינ�‰. נקב ���ב �תיל, צמיד ה��� ארובתו]���ר �] ַַ�ְִִִֵֶֶֶַָָָ
ה��חה ���ר ���[בטיט]�ל מלא ה�קב היה א� מקל]� �] ְִֶֶֶַַַָָָֹ

��לק ��ה�א וי�צא כבה]נכנס ואינו נטמא;[� זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָ
נ��ל. מ�ה, �ח�ת ה�קב היה ְִִִֶֶֶַָָָוא�

.Âא��� וי�צא נכנס ��� מלא �ע�ר� � מ��� ה���ר ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹנ�ב
���נס �די �ע�ר� ���בה, החבית מג�פת וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ��לק.

�נ�ה השני]מיצה הקשר ה]�ל[� ��קב;[גבעול ���� ְִִִֶֶֶַָָ
חביות]וחצבי� ���נס[� �די �ע�ר� ���ב�, �ד�לי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

�ברי� ��ה טה�רי�. מ�א�, �ח�ת קנה. �ל �נ�ה ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָמיצה
ה��קי� ל�אר נע�� א� אבל ליי�. ��ע�� �זמ� ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָאמ�רי�?
מ�עיל �תיל ה�מיד ואי� נטמא�; �ה�, �כל נ�ב� אפ�� �ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ
אמר� לא ליי�, ��ע�� �זמ� וא� ה�קב. ��ס�� עד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלה�,
� אד� �ידי נע�� א� אבל אד�. �ידי ��א ���ב� ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא�א
ה�קב. ���ת� עד נ��לי�, ואינ� טמאי�; �ה�, �ל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאפ��

.Êמניקית� טה�רי�, מ�קי� מלאה �היא כליחבית �] ְְְְִִִִִִֵֶַָָ
יי�] �תיל,שאיבת צמיד מ�פת והחבית �ת�כ�, חר� ִִֶֶָָ�ְְִֶֶֶֶָָ�ל

וה�ניקית טה�רי�, וה��קי� החבית � ה�ת �אהל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�נת�נה
ה��פת, החבית �ת�� האחת ��צת� מ�ני � ֶֶ�ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטמאה
�י על א� סת��; ואינ� ה�ת, לאהל �ת�חה ה�ני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוה�צה

�סת��. העק� אי� עק�מה, ְֲִֵֶֶָָָֹ�היא

.Á�וסתמ מ���, ���בה �תיל צמיד ה��פת ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ�ִַָחבית
אג� ��יל. � ה�קב את סת�]�מרי� ה�קב[� ,[בטיט]חצי ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

חצי� לא[בשמרי�]וסת� א� ה�יל א� ספק, זה הרי � ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
��מרח עד �זמ�רה, ה�קב את סת� מ�[טיט]ה�יל. ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

הזמורה�דדי� לחור][בי� קיסמי�ה ��ני סתמ� [זמורות; ְְְִִִֵֵַָָָ
לאורכ�] זמ�רהחתוכות �בי� ה�דדי� מ� ��מרח עד ,ְְְִִִֵֶַַַָָ
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נסר וכ� ע�]לחבר��. גזיר ה���ר,[� �י על נת�� �ה�א ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מ� ��מרח עד נסרי�, �ני הי� ה�יל; � ה�דדי� מ� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�מרח
�מסמרי� ה�סרי� �ני את ח�ר לחבר�. נסר �בי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�דדי�

��גמי� עליה� ���� א� �ה�, וכ��צא ע� קליפות�ל �] ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
מ�יפי�דביקות] ��ה האמצע. מ� למרח צרי� אינ� �ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

פתיל] צמיד �בגבסי�[שיהיה �סיד גבס]? �זפת[� , ְְְִִִֶֶָ
�בר �בכל �בחרסית, �בחמר �בצ�אה �טיט ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָ�ב�עוה,

�עב� לא מ�יפי� ואי� דקה]ה�תמרח; מתכת ולא[� ְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ
�תיל �ה�א מ�ני כיסוי]�ע�פרת, צמיד[� מהודק]ואינ� �]. ְְְִִִֵֵֶֶֶָָ

�דבלה תאנה]�מ�יפי� הכ�רה[� ��א ,[לטומאה]�מנה ְְִִִֵֵֶַָָֹ�ְְָ
טמא, ��בר � יטמא ��א �די �ר�ת �מי ����� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ�בבצק

ח�צ�. ֵֵאינ�

.Ëתחלחלה�� החבית נתרופפה]מג�פת �י[� על א� � ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
ה���ר ה�מיד. נתרעע �הרי מ�לת; אינ� נ�מטת, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�אינ�

�מי �ל עשב]וה�קעת מי� �מרח[� החבית, �י על ��תנ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
�ל ועל ה���ר �ל על ��מרח עד ה�יל, לא � ה�דדי� ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹמ�

למעל� מ�מ�� הגלוי]ה�קעת �גד[כל �ל �מטלית וכ� . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
�ק�ר� ע�ר, �ל א� ניר �ל היתה ה�לי. �י על ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ���ר�

ה�יל. ה�דדי�, מ� מרח א� � ְְִִִִִִִֵַַָָ�מ�יחה

.Èאת[נוד]חמת �ה� �הל�י� ה�יר, א� ה�ג ע�ר �ל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
�צרר� קשרה]החבית, לחבית]מ�מ�ה[� ז�[מתחת הרי � ְְֲִִֵֶַָָָָ

לא ה�דדי�, מ� ��רח �י על א� � צרר� לא וא� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמ�לת;
ִִה�יל.

.‡Èזפ�תה מלמעלה,[מבפני�]חבית החר� ��תק�� , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
�דחק� ה�פת, על ה���י ונת� ע�מד, ��� עד[דבקו]וה�פת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

קרקע �בי� ה���י �י� ע�מד ה�פת ונמצא ��פת, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��בק
ה��ריס �כלי וכ� מ�יל; זה הרי � דגי�]החבית שומ� �] ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

�י� ה�תמרח �היה ה�תמרחי�, מ�ברי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכ��צא
מ�יל. זה הרי �ב�קי�, וה�ל ה�איל � זר �מ� ה�לי �בי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹה���י
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�תיל‡. �צמיד ה��ילי� ה�לי� מכוסה�ל [כלי ְִִִִִֵַַַָָָ
�י�בהידוק] אכלי�, �י� � ��ת�כ� מה �ל על מ�ילי� ,ְֳִִִֵֵֶַַַָָָ

�ט� �כלי �גדי� �י� במקווה]מ�קי�, ה�א[הנטהרי� זה ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָ
צמיד ה��� חר� ��לי ס�פרי�, מ�ברי אבל ��רה. ִָָ�ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ�י�
�לי ועל ה��קי� ועל האכלי� על א�א מ�יל אינ� ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�תיל,

אחר חר�חר� �לי �ת�� היה א� אבל �ת�כ�; ��הי� י� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָ
מה �מ�ני טמאי�. א�� הרי � �גדי� א� �ט�, �לי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ�ַה���
מ�ני ה��ילי�? �לי� ��אר ה�ל, על י�יל ��א ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאמר�
�כלי �לל, טמאה מק�לי� אינ� ה��ילי� ה�לי� ְְְִָָ�ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ��אר
ע�י �לי וכל ח�צ�; אינ� טמא �כלי טמאה, מק�ל ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָ�ְֵֶֶַחר�
'�לי אמר�, לא ול�ה ��ת�אר. �מ� טמאה, �חזקת ְְְְְְִִֵֶָָָָָֹ�ְְֶֶַָָהאר�

חבר ו�ל ה�ל, על י�יל לא האר� ע�י �ל תלמידחר� �] ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ע�חכ�] �אי� מ�ני טה�ר'? ה�א �הרי ה�ל, על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹי�יל

מ�יל חר� �כלי 'ה�איל ויאמר: עצמ�, �פני טמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאר�
��א וגזר� ה�ו�, �לפיכ� החבר'; ואחד אני אחד ה�ל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹעל
ועל האכלי� על 'מ�יל אמר�, ול�ה ה�ל. על ְְְֳִִִַַַַַַָָָָָֹי�יל
ה� טמאי� ה�ל�ה �א�� מ�ני חר�'? �לי ועל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה��קי�

�ב מפני]על ה�ת,[� �אהל ��הי� קד� �י� � האר� ע� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
י�אל לא �לע�ל� �תיל. צמיד �חת �� ��הי� אחר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�י�
חר� �לי ולא מ�קי� ולא אכלי� לא האר�, מע� ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹהחבר
לע�ל�, טהרה לה� אי� �הרי � טמאי� �ה� �ע�� על ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�א
א�ת� ��אל � �ט� �לי אבל ��לה. לידי �ה� יב�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹולא
�מעריב האר�, ע� מ�ע מ�ני �מט�יל� האר�, מע� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחבר

לשקיעה]�מ�� לפיכ�[ממתי� �טהר�ת. �ה� �מ���� , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
�חת היה ��בר �ט�, �לי מ��� י�אל ��א חכמי�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָח��
מד�ה ה�ה האר� הע� �הרי ,��� חר� �כלי �תיל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָצמיד
החבר, ויט�יל �בעה; טמאת טמא ה�א והרי ְְְְִִֵֶַַָָ�ֲִֵֵֶַָ����ל,
��לה. לידי ויב�א �טהר�ת, �� וי���� �מ��, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָויעריב
��ת�כ�. �ט� �לי על חר� �לי י�יל ��א �זר�, זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�מ�ני

ה�רה·. �אפר �ה� ������י� חר� א�[אדומה]�לי , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
�ה� מ�ני טהרת�, על נאמני� האר� ע�י � ְְֱֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�קד�י�
�תיל, �צמיד ה�ל על י�יל� �לפיכ� הר�ה; �ה� ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹנזהרי�

חר�. �ל �ה� �י על ִֵֶֶֶֶַַא�

.‚� �תיל צמיד �מ�פת החבית, �ת�� נת�� �היה ִִֶֶָָ�ְִֶֶָָָָָָאד�
ע�י� ואפ�� עשאה]טה�ר; כיסוי]��לל[� ויראה[� לקבר. ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

�כלי �תיל צמיד �חת �ה�א האד� על �זר� ��א ��ה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלי,
מצ�י �אינ� �בר וכל מצ�י; �אינ� �בר �ה�א מ�ני ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָחרס,

.�� �זר� לא הע�י�, ְְִִָָֹֹ�רב

נת�נה„. �קדרה ��ית, וטמאה לעל�ה, �ית ��י� ְְְִֵַַָָָ�ְֲִִֵֶַַָָ�ֲאר�ה
מ�קה �כ�נס �נק�בה אר�ה, �י נכנסי�על שמי� [בשיעור ֲִַ�ְְְֵֶַָָ

�לדרכו] � �למה היתה טה�רה. והעל�ה טמאה, ה�דרה �ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָ
האד� אבל טה�ר; חר�, �כלי �מ�קי� מאכלי� ְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ��על�ה
א�א ח�צ�, חר� �לי �אי� � טמאי� ��על�ה, �ט� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ�כלי
ז� ��על�ה וכל חר�; �כלי ה��קי� ועל האכלי� ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
וט�א� חר�. �כלי �תיל צמיד �חת ה�א �א�� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָה�ה�רה,
לפיכ�, ה�צ�י. �בר �ה�א מ�ני ז�, ��על�ה האד� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאת
� מ�קי� מלא �� וכ��צא מ�כת �לי ז� �על�ה היה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא�
א�ה �� היה טה�רי�. וה��קי� �בעה, טמאת טמא ְְְְְִִִִַַַָָָָָ�ְִֵַָה�לי
טמאת טמאי� והערבה הא�ה � ע� �ל �ערבה ְַ�ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָל�ה
�ר�ה, ;�� ע�סקת �היא זמ� �ל טה�ר וה�צק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בעה,
ה��קי� א� ה�צק ��ה א� וכ� ט�א��. � �� ונגעה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָוחזרה
ה�לי �מ�ע נטמא� � ��על�ה �ט� מ�לי אחר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלכלי

א �י על היה �צמידהאחר. ה��ילי� �לי� �אר ז� ר�ה ֲִֵַַָָָ�ְְִִִִֵַַָָָ
אי� �לפיכ� ��ארנ�, �מ� טמאה מק�לי� �אינ� ְְְְִֵֵֶַָָ�ְְִִֵֶַָָ�תיל,
ה�ה�ר חר� �לי �היה א� א�ת�, מט�א האר� ע� ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�ע
זה הרי � טהרת� על נאמני� �ה�ל לקד�, א� אד�ה ְֱֲֳִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ְֲָָלפרה
�מקצת� �על�ה, נט�י אהל היה ��על�ה. מה �ל על ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹמ�יל

מונח]מר�ד זה[� הרי � לעל�ה �ית ��י� האר�ה על ְ�ֲַָָ�ֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
��� �אי� �י על וא� אוהל]מ�יל, האר�ה;[של על ְֲִִֵֶַַַַַָ�ָ

��ארנ�. �מ� �כ��י, מ�יל ְְְִִֵֶֶֶַַָֹ�האהל
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�קנק�י�‡. �ח�ק� חרס]�ית עד[של האר� מ� טה�ר�ת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ה�נק�י� �י היה א� � האחד �חצי� וטמאה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ�ְַה��ר�ת,

h"qyz'd zah 'f ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה�מאה, �ל�י הי� וא� מ�יל�ת; א�� הרי ה�הרה, ְָ�ְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָ�ל�י
�טיט טח� מ�יל�ת. טומאה]אינ� כלפי �י�[ופיה� , ְִִֵֵַָָָ

�פני לעמד ה�יט יכ�ל א� ר�אי�: � מ�ח�� �י� ְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָֹמ�פני�
אחד. אהל ה�ל והרי מ�יל, אינ� � לאו וא� מ�יל; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעצמ�,

�נסרי�·. �ח�ק� ע�]�ית ח�ק�[גזרי א� � �יריע�ת א� ְְְִִִִִִִִֶַָ
ה�דדי� ה��ר�ת[לאורכו]מ� מ�ל�י א� הריצפה, [בי� ְְִִִֵַַַָ

��ילתקרה] �לי� � ��ית ה�מאה והיתה �בי�, ה�חיצה � ְְַָָ�ְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
היתה טה�רי�. ה��ר�ת, �בי� ה�חיצה ��י� א� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה�תל,
� ל��ר�ת מחיצה �י� א� ל�תל, ה�חיצה �י� ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ַה�מאה
��א ה�מאה מ�נעת ה�חיצה �אי� טמאי�; ���ית ְֶָֹ�ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�לי�
הי� ה�ית. ��ת�� �אהל ��ארנ� �עני� �תט�א, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�צא
ה�מאה �היתה �י� � עצמ� ה�חיצה עבי �ת�� ְָ�ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָה�לי�
היה א� � ה�ית �ת�� �היתה א� ה�חיצה, מ� ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלפני�
טה�רי�. לאו, וא� טמאי�; טפח, על טפח ה�לי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמק��
ארצ�. מ�ל�י ח�ק� א� ה�ית, �י� �יצד �ארנ� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ�כבר

ה��ר�ת‚. לבי� �ינ� ואי� �ב�, מלא �ה�א [של�ית ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
�י�תקרה] ה�ב� �ת�� �י� �פני�, טמאה טפח, ְְְִִֵֵֶֶַָ�ֵֶַַ��תח

יציאת ��נגד ה�לי� �ל � ל��ר�ת �ב� �י� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�היתה
ח�� טמאה היתה טמאי�. �תח, �ל �מל�א� ְָ�ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ַה�מאה
�מק�מ� י� א� � ��פני� �לי� � �תח �ל �מל�א� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָל�ב�
טמאי�. לאו, וא� טה�רי�; טפח, ר�� על טפח על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָטפח
,�� �בי� �� �י� � טפח ��תח ל��ר�ת �ב� �י� י� ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא�
לפ��ת�. �ע�� �ב� ��ת� מ�ני ח�צ�, ה�ב� �אי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטמאי�;

�ית„. � ה�תל �ת�� וטמאה ��י�, �ני ��י� ְְִֶַַָֹ�ְְִֵֵֶֶָֹ�תל
ל�הרה וה�ר�ב טמא, ל�מאה הטומאה]ה�ר�ב מ� רחוק �] ַַָ�ְְֳֵַַָָָָָ

טמאה היתה טמאי�. �ניה� למחצה, מחצה היתה ְָ�ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶָָָָָָָטה�ר;
�כל�י מחצי� � ה�תל �ת�� וה�לי� ה��י�, מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�אחד
מחצה טה�רי�; טהרה �כל�י מחצי� טמאי�, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָ�טמאה

מעזיבה וכ� טמאי�. ה� הרי טיט]למחצה, שכבת ��י�[� ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
�למ�ה, מחצי� � ה�עזיבה �ת�� וה�מאה והעל�ה, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ�ְְֲִִַַַָָה�ית
העל�ה �למעלה, מחצי� טה�רה; והעל�ה טמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָה�ית
היתה טמאי�. �ניה� למחצה, מחצה טה�ר; וה�ית ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאה

�ת� וכלי� מה�, �אחד �כל�יטמאה מחצי� � ה�עזיבה � �ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מחצה טה�רי�; טהרה �כל�י מחצי� טמאי�, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�טמאה

לאויר ה�עזיבה היתה טמאי�. �ניה� [תחתלמחצה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
טמא;השמי�] ה�ית � �למ�ה מחצי� � �ת�כ� וטמאה ,ְ�ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

�הרי טה�ר, � ה�מאה �נגד אפ�� � מלמעלה ְֲֵֶָָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָָוהע�מד
�למעלה מחצי� ה�מאה היתה ה�ית. �כל ה�מאה ְְְְֵֶַָָָ�ְְְִַַַָָָָ�ְַָָ��טה
טמא. ה�מאה �נגד מלמעלה והע�מד טה�ר, ה�ית �ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ְֵָָ
�נגד מלמעלה והע�מד טמא, ה�ית � למחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחצה

לצמצ� אפ�ר אי �הרי טמא; לדייק]ה�מאה �]. ַ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

למחצה.‰. מחצה י��� ה�ית, את המ��� �תל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכ�
לאויר �ה�א �תל השמי�]�יצד? סמ��[תחת ה�ית וגג , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ה�תל על מר�ב ואינ� בולט]ל�תל, הכותל וטמאה[� , ְֵֶַֹ�ְְֶַַָֹ�ְָ
טמא, ה�ית � ולפני� מחצי� היתה � ה�תל �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרצ�צה
�ג על �ע�מד טה�ר, ה�תל רא� על מלמעלה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהע�מד
והע�מד טה�ר, ה�ית � ולח�� מחצי� היתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָה�ית.
טמאה ��טה לא �הרי טמא, ה�מאה �נגד ְָ�ְְֲֵֵֶָָָָֹ�ְְְִֶֶַַָמלמעלה

טמא, ה�ית � למחצה מחצה ה�מאה היתה ה�ית. ְְֱֱִֵֶֶַַָָָָ�ְְִַַַָָ�ת��
נטל ��ית. טמאה ��טה �הרי טה�ר, מלמעלה [�והע�מד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�ְִַַַָָ

[� שיכבה מ�ח��,קיל� ��תל �ה�סי� א� מ�פני�, ְִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹמה�תל
נטל טמא; ה�ית � ולפני� �תל מחצי ה�מאה ��מצאת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְִֵֶַַעד
��מצאת עד מ�פני�, ה�תל �עבי �ה�סי� א� ְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמ�ח��,
ה�מאה היתה טה�ר. ה�ית � ולח�� �תל מחצי ְָ�ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ�ַה�מאה
טה�ר. ה�ית � ולפני� מחצי� אפ�� ה�תל, ��י על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנת�נה

.Â���ה �קל�ת י��� ה�תל, את המ��� שכבה�ית [א� ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ
תחצו�] ��כי�דקה �ני הח�פר �יצד? בסלע]. א�[קברי� ְִֵֵֵַַ

��י� �ני ��מצא� עד ז�, �צד ז� מער�ת חללי�]��י �] ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
�ניה�, �י� ה�ב�יל �תל �יניה� ונע�ה ��רקע, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחפ�רי�
עליה� י� א� � ��תל וכלי� ���י�, טמאה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ְְָָוהיתה
וכלי� זה, �כתל טמאה היתה טה�רי�. ה���, ְְְִֵֶֶָֹ�ְְְִִִַַָָ�קל�ת
ה�ה טה�רי�. ה���, �קל�ת עליה� י� א� � ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָ���י�
ה�לע וכתל למחצה; מחצה נ��� �ני�, ��תל [�למד�, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ככותל] משמש ��ח�פרהסלע האר� מ��� ��ע�ה ְֲִֵֶֶֶַָָָא�
ה���. �קל�ת נ��� �מ�א�, ְִִִִִַַָָמ�א�

.Ê.למחצה מחצה נ��� סלע, וחצי� �ני� עבי� �חצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�תל

.Áק�ר�ת �י� �היתה אי�[התקרה]טמאה אפ�� � ה�ית �ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
את ור�אי� טה�ר; ה�ית ה���, �קל�ת א�א ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ�ח�יה
�לבד. �נג�� �מט�אה �אר�, רצ�צה היא �א�� ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ�ַה�מאה
היתה א� וכ� טמא; ה�ל טפח, על טפח �מק�מ� י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוא�
�ני טמא. ה�ית ,�� �בי� �� �י� � ה�ית �ת�� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנראית
נראית א� � ��יניה� ��תל וטמאה זה, ��י על זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�ְְִֵֶֶַַָ�תחי�
לאו, וא� טה�ר; וחבר� טמא ה�א מה�, אחד לת�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�היא

למחצה. מחצה ְֱֱִִֶֶָָנ��ני�

כה ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

.‡� רצ�צה וטמאה ה�ית, �ת�� ע�מד �ה�א ח�יוע��ד ְְִֵֶַַַ�ְְְַָָָ
א�א מט�א ואינ� וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת טמאה ��ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

�רח היה וא� �לבד. ה�מאה קישוט]�נגד מע��ד[� י�צא ְֶֶַ�ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
מט�א �אינ� טה�רי�, ה�לי� � ה�רח �חת וכלי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַזה,

�לבד. ה�מאה �נגד ְְִַָ�ְֶֶֶַָא�א

טפח·. ר�� על טפח על טפח ה�מאה �מק�� י� ְֶֶֶַַַַַָ�ְְִִֵַוא�
��� וה�ית סביביו; מ�ל �מט�א סת��, �קבר ה�א הרי �ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�

ה�בר. על האהיל �הרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,

על‚. טפח על טפח �מק�מ� ה�תל, �ת�� �היא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹ�טמאה
ע�ר אפ�� זה, �תל על ה�נ�י�ת העל��ת �ל � טפח ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹר��
וה�א ס�פ�; עד סת�� קבר ��� ה�תל �הרי טמא�ת, �ְֲֵֵֶֶַֹ�ְֶֶַָ
�נה ה�בר. על מאהלת מה� על�ה וכל העל��ת, �ל ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�תל
�ני ��י על על�ה �בנה מ�א�, �בית מ�א�, ה�תל �צד ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ית
קרקע �אמצע ה�א ה�מא ה�תל רא� ��מצא עד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹה��י�,
ה�בר. על האהילה �הרי טמאה, העל�ה הרי � ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעל�ה
ז� �ה� מ�ני טה�רה, � ��� על ה�נ�יה ה�נ�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהעל�ה

�תל�. ה�מא ה�תל ואי� ז�, �ב ְְֵֵֶַַַַָָָֹעל

לע��ת„. אד� �ני ��ר� ה�תלי� ��עבי �ד�ל ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחר
טמאה �היתה '�ר�סיק', ה�קרא וה�א לת�מי�, ְָ�ְְְְְְְִִִֶַַַָָָא�ת�
טה�ר. ה�ית � סג�ר�ת �לת�ת עליו וי� �ת�כ�, ְְְְִֵַַַַָָָָ�מ�חת
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ה�מאה, �ל�י הי� וא� מ�יל�ת; א�� הרי ה�הרה, ְָ�ְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָ�ל�י
�טיט טח� מ�יל�ת. טומאה]אינ� כלפי �י�[ופיה� , ְִִֵֵַָָָ

�פני לעמד ה�יט יכ�ל א� ר�אי�: � מ�ח�� �י� ְְֲִִִִִִִִֵֵַַַָֹמ�פני�
אחד. אהל ה�ל והרי מ�יל, אינ� � לאו וא� מ�יל; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹעצמ�,

�נסרי�·. �ח�ק� ע�]�ית ח�ק�[גזרי א� � �יריע�ת א� ְְְִִִִִִִִֶַָ
ה�דדי� ה��ר�ת[לאורכו]מ� מ�ל�י א� הריצפה, [בי� ְְִִִֵַַַָ

��ילתקרה] �לי� � ��ית ה�מאה והיתה �בי�, ה�חיצה � ְְַָָ�ְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
היתה טה�רי�. ה��ר�ת, �בי� ה�חיצה ��י� א� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה�תל,
� ל��ר�ת מחיצה �י� א� ל�תל, ה�חיצה �י� ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�ַה�מאה
��א ה�מאה מ�נעת ה�חיצה �אי� טמאי�; ���ית ְֶָֹ�ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�לי�
הי� ה�ית. ��ת�� �אהל ��ארנ� �עני� �תט�א, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�צא
ה�מאה �היתה �י� � עצמ� ה�חיצה עבי �ת�� ְָ�ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָה�לי�
היה א� � ה�ית �ת�� �היתה א� ה�חיצה, מ� ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָלפני�
טה�רי�. לאו, וא� טמאי�; טפח, על טפח ה�לי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָמק��
ארצ�. מ�ל�י ח�ק� א� ה�ית, �י� �יצד �ארנ� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ�כבר

ה��ר�ת‚. לבי� �ינ� ואי� �ב�, מלא �ה�א [של�ית ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
�י�תקרה] ה�ב� �ת�� �י� �פני�, טמאה טפח, ְְְִִֵֵֶֶַָ�ֵֶַַ��תח

יציאת ��נגד ה�לי� �ל � ל��ר�ת �ב� �י� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�היתה
ח�� טמאה היתה טמאי�. �תח, �ל �מל�א� ְָ�ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ַה�מאה
�מק�מ� י� א� � ��פני� �לי� � �תח �ל �מל�א� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָל�ב�
טמאי�. לאו, וא� טה�רי�; טפח, ר�� על טפח על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָטפח
,�� �בי� �� �י� � טפח ��תח ל��ר�ת �ב� �י� י� ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא�
לפ��ת�. �ע�� �ב� ��ת� מ�ני ח�צ�, ה�ב� �אי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָטמאי�;

�ית„. � ה�תל �ת�� וטמאה ��י�, �ני ��י� ְְִֶַַָֹ�ְְִֵֵֶֶָֹ�תל
ל�הרה וה�ר�ב טמא, ל�מאה הטומאה]ה�ר�ב מ� רחוק �] ַַָ�ְְֳֵַַָָָָָ

טמאה היתה טמאי�. �ניה� למחצה, מחצה היתה ְָ�ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶָָָָָָָטה�ר;
�כל�י מחצי� � ה�תל �ת�� וה�לי� ה��י�, מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�אחד
מחצה טה�רי�; טהרה �כל�י מחצי� טמאי�, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָ�טמאה

מעזיבה וכ� טמאי�. ה� הרי טיט]למחצה, שכבת ��י�[� ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
�למ�ה, מחצי� � ה�עזיבה �ת�� וה�מאה והעל�ה, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָ�ְְֲִִַַַָָה�ית
העל�ה �למעלה, מחצי� טה�רה; והעל�ה טמא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָה�ית
היתה טמאי�. �ניה� למחצה, מחצה טה�ר; וה�ית ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאה

�ת� וכלי� מה�, �אחד �כל�יטמאה מחצי� � ה�עזיבה � �ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מחצה טה�רי�; טהרה �כל�י מחצי� טמאי�, ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�טמאה

לאויר ה�עזיבה היתה טמאי�. �ניה� [תחתלמחצה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
טמא;השמי�] ה�ית � �למ�ה מחצי� � �ת�כ� וטמאה ,ְ�ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

�הרי טה�ר, � ה�מאה �נגד אפ�� � מלמעלה ְֲֵֶָָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָָוהע�מד
�למעלה מחצי� ה�מאה היתה ה�ית. �כל ה�מאה ְְְְֵֶַָָָ�ְְְִַַַָָָָ�ְַָָ��טה
טמא. ה�מאה �נגד מלמעלה והע�מד טה�ר, ה�ית �ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ְֵָָ
�נגד מלמעלה והע�מד טמא, ה�ית � למחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמחצה

לצמצ� אפ�ר אי �הרי טמא; לדייק]ה�מאה �]. ַ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

למחצה.‰. מחצה י��� ה�ית, את המ��� �תל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכ�
לאויר �ה�א �תל השמי�]�יצד? סמ��[תחת ה�ית וגג , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ה�תל על מר�ב ואינ� בולט]ל�תל, הכותל וטמאה[� , ְֵֶַֹ�ְְֶַַָֹ�ְָ
טמא, ה�ית � ולפני� מחצי� היתה � ה�תל �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹרצ�צה
�ג על �ע�מד טה�ר, ה�תל רא� על מלמעלה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהע�מד
והע�מד טה�ר, ה�ית � ולח�� מחצי� היתה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָה�ית.
טמאה ��טה לא �הרי טמא, ה�מאה �נגד ְָ�ְְֲֵֵֶָָָָֹ�ְְְִֶֶַַָמלמעלה

טמא, ה�ית � למחצה מחצה ה�מאה היתה ה�ית. ְְֱֱִֵֶֶַַָָָָ�ְְִַַַָָ�ת��
נטל ��ית. טמאה ��טה �הרי טה�ר, מלמעלה [�והע�מד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�ְִַַַָָ

[� שיכבה מ�ח��,קיל� ��תל �ה�סי� א� מ�פני�, ְִִִִִֵֶֶֶַַַֹֹמה�תל
נטל טמא; ה�ית � ולפני� �תל מחצי ה�מאה ��מצאת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְִֵֶַַעד
��מצאת עד מ�פני�, ה�תל �עבי �ה�סי� א� ְְֳִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמ�ח��,
ה�מאה היתה טה�ר. ה�ית � ולח�� �תל מחצי ְָ�ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ�ַה�מאה
טה�ר. ה�ית � ולפני� מחצי� אפ�� ה�תל, ��י על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנת�נה

.Â���ה �קל�ת י��� ה�תל, את המ��� שכבה�ית [א� ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ
תחצו�] ��כי�דקה �ני הח�פר �יצד? בסלע]. א�[קברי� ְִֵֵֵַַ

��י� �ני ��מצא� עד ז�, �צד ז� מער�ת חללי�]��י �] ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
�ניה�, �י� ה�ב�יל �תל �יניה� ונע�ה ��רקע, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחפ�רי�
עליה� י� א� � ��תל וכלי� ���י�, טמאה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ְְָָוהיתה
וכלי� זה, �כתל טמאה היתה טה�רי�. ה���, ְְְִֵֶֶָֹ�ְְְִִִַַָָ�קל�ת
ה�ה טה�רי�. ה���, �קל�ת עליה� י� א� � ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָ���י�
ה�לע וכתל למחצה; מחצה נ��� �ני�, ��תל [�למד�, ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ככותל] משמש ��ח�פרהסלע האר� מ��� ��ע�ה ְֲִֵֶֶֶַָָָא�
ה���. �קל�ת נ��� �מ�א�, ְִִִִִַַָָמ�א�

.Ê.למחצה מחצה נ��� סלע, וחצי� �ני� עבי� �חצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�תל

.Áק�ר�ת �י� �היתה אי�[התקרה]טמאה אפ�� � ה�ית �ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
את ור�אי� טה�ר; ה�ית ה���, �קל�ת א�א ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ�ח�יה
�לבד. �נג�� �מט�אה �אר�, רצ�צה היא �א�� ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ�ַה�מאה
היתה א� וכ� טמא; ה�ל טפח, על טפח �מק�מ� י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוא�
�ני טמא. ה�ית ,�� �בי� �� �י� � ה�ית �ת�� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָנראית
נראית א� � ��יניה� ��תל וטמאה זה, ��י על זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�ְְִֵֶֶַַָ�תחי�
לאו, וא� טה�ר; וחבר� טמא ה�א מה�, אחד לת�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�היא

למחצה. מחצה ְֱֱִִֶֶָָנ��ני�

כה ּפרק מת טמאת ¤¤¥©§ª§¦הלכֹות

.‡� רצ�צה וטמאה ה�ית, �ת�� ע�מד �ה�א ח�יוע��ד ְְִֵֶַַַ�ְְְַָָָ
א�א מט�א ואינ� וי�רדת, ��קעת וע�לה ��קעת טמאה ��ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

�רח היה וא� �לבד. ה�מאה קישוט]�נגד מע��ד[� י�צא ְֶֶַ�ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
מט�א �אינ� טה�רי�, ה�לי� � ה�רח �חת וכלי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַזה,

�לבד. ה�מאה �נגד ְְִַָ�ְֶֶֶַָא�א

טפח·. ר�� על טפח על טפח ה�מאה �מק�� י� ְֶֶֶַַַַַָ�ְְִִֵַוא�
��� וה�ית סביביו; מ�ל �מט�א סת��, �קבר ה�א הרי �ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�

ה�בר. על האהיל �הרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,

על‚. טפח על טפח �מק�מ� ה�תל, �ת�� �היא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹ�טמאה
ע�ר אפ�� זה, �תל על ה�נ�י�ת העל��ת �ל � טפח ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹר��
וה�א ס�פ�; עד סת�� קבר ��� ה�תל �הרי טמא�ת, �ְֲֵֵֶֶַֹ�ְֶֶַָ
�נה ה�בר. על מאהלת מה� על�ה וכל העל��ת, �ל ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�תל
�ני ��י על על�ה �בנה מ�א�, �בית מ�א�, ה�תל �צד ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ית
קרקע �אמצע ה�א ה�מא ה�תל רא� ��מצא עד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹה��י�,
ה�בר. על האהילה �הרי טמאה, העל�ה הרי � ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעל�ה
ז� �ה� מ�ני טה�רה, � ��� על ה�נ�יה ה�נ�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהעל�ה

�תל�. ה�מא ה�תל ואי� ז�, �ב ְְֵֵֶַַַַָָָֹעל

לע��ת„. אד� �ני ��ר� ה�תלי� ��עבי �ד�ל ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחר
טמאה �היתה '�ר�סיק', ה�קרא וה�א לת�מי�, ְָ�ְְְְְְְִִִֶַַַָָָא�ת�
טה�ר. ה�ית � סג�ר�ת �לת�ת עליו וי� �ת�כ�, ְְְְִֵַַַַָָָָ�מ�חת



h"qyz'dנו zah 'f ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

� �ג�� א� �כתליו, א� �קרקע�, רצ�צה ה�מאה ְְְְְְִַַָָָָָ�ְַָָהיתה
מק�� ור�אי� אט��, ה�א �א�� ��� החר �ל את ְְְִִָ�ִֶַָֹר�אי�
טמא; ה�ית ��פני�, ה�תל עבי �חצי ה�א א� ְְֲֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ַה�מאה:
מחצה טה�ר; ה�ית ולח��, �תל מחצי ה�מאה היתה ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ�ְְִַָָוא�

טמא. ה�ית ְֱִֵֶַַָָלמחצה,

וטמאה‰. זה, �ב על זה א� זה, �צד זה �ר�סקי� ְָ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ�ני
ונפ�ח מה�, �אחד טמא,[הדלת]מ�חת וה�ית ה�א � �ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

את ר�אי� � ה�ני� �ת�� רצ�צה טמאה היתה טה�ר; ְְְְִִֶַָָָ�ְֲֵַָָָוחבר�
למחצה. מחצה וי��� אט�מי�, ה� �א�� ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַָָה�ר�סקי�

.Âה�ית מ�ח��, ה�ית �אסק�ת מד�ק ה�ת מ� ִִִַַַַַַ�ְְְַָ�ְִִֵַַ�זית
היה למחצה. מחצה י��� האסק�ה, �חת רצ�� היה ְֱֱִֶֶָָָָָ�ְַַַָָָָָטה�ר;

טמא. ה�ית ל��ק��, ְְִֵַַַַָָ�מד�ק

.Ê�ימי �ל�ה �ת�� �מת ה�ת, ��ר �אכל [שלא�לב ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ה�מאהנתעכל] חלל ר�אי� � האסק�ה על מ�ל ה�א והרי ,ֲֵַ�ְַַָָ�ֲִַַָ�ְָ
הטומאה]מ��פ� נמצאת בו בגו� מ�נגד[מהמקו� ה�א א� : ְִִִֶֶ

ולח��, ה��ק�� �מ�נגד טמא; ה�ית ולפני�, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָה��ק��
טה�ר. ִַַָה�ית

.Á�רא נע�ה א� � מעיה �ת�� ע�ר� ��ת ְֲִֵֶַָָָָֹ�ִֵֶָָהא�ה
�תי �ל �פ�ה צמר]ה�פל חוטי כדור ��פ�ח[� �יו� � ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

א� הע�ר, מ�ני ה�ית נטמא הרא�, ��ראה עד ַָ�ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרח�,
יצא. לא �עדי� �י ֲִִֶַַָָֹעל

.Ë,לבית מ�ית ויצאת לילד, מק�ה �היא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהא�ה
טמא הרא��� ה�ית הרי � ה�ני ��ית מת נפל ְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוה�ילה
��ה זה. נפל �ל רא�� יצא ,�� ��היתה ��א ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ספק:
�תי. �ל �פ�ה ה�פל רא� היה ���א אמ�רי�? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ברי�
�א�� טה�ר; הרא��� ה�ית � �פ�ה רא� הע�יל א� ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹאבל
רגליה; על לה�� יכ�לה היתה לא ,�� רחמ� ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹנפ�ח

�אג�י�לפיכ� נ�לת היתה א� חברותיה], בידי �], ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
א� �ספק, טמא הרא��� ה�ית � לבית מ�ית ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוה�ציא�ה

�תי. �ל �פ�ה רא� �הע�יל �י ְְְִִִִֶֶֶַָֹעל

.È,ה�א חזקה ו�אי; טמא ה�ית �ליה, �ה�ילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהא�ה
ולד. �לא �ליה ְְִֵֶָָָֹ�אי�

.‡Èה�ת א� � מת ואחד חי אחד ילדי�, �ני ��לדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמי
לאויר מ��צא �� נגע לא �הרי טה�ר; החי רא���, ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
אי �הרי טמא; ה�א הרי רא���, יצא החי וא� ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהע�ל�.
�ה�א מ�ני � הע�ל� לאויר מ��צא ה�ת �� י�ע ��א ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאפ�ר
עצמ�. להעמיד �די ח�י� ר�ח �� �אי� �אב�, אחריו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמת�ל�ל

.·È�ארנ�� �מ� קט� נפל אפ�� מת, ולד ��לדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהא�ה
מעיה, �ת�� ע�ר� מת �בעה. טמאת טמאה היא הרי �ְֲִֵֵָ�ְְִֵַָ�ְֵֶָָָ

הח�ה מילדת]�פ�טה טמאה[� הח�ה � �� ונגעה יד� את ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָָ
הח�ה וטמאת ה�לד; ��צא עד טה�רה והא�ה ְַַַָ�ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ�בעה,

ל�ר�זד�ד מ��צא �� ��ע ��א �זרה, � [שלמ�בריה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ה�תרי�האשה] �ית מ�ע אי� ה��רה, מ� אבל מקומות. �] ְֲִִֵֵַַַַָָָ

בגו�] ��מוסתרי� ה��גע ה�עי�, �ת�� וה�א ה�איל ְְִִֵֵַַַַַָמ�ע;
ט�עת אחריה �בלע וחזר טמאה, ט�עת ה��לע וכ� ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָטה�ר.
אינ� מעיו, �ת�� �ו�אי �ז� ז� ��גע� �י על א� � ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָטה�רה

�טהרת�. וה�ה�רה �טמאת�, וה�מאה ְְְְֳַָָָָָָ�ְְְֵַַָָמ�ע;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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�רה �י� (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת ��י �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָי�
מצו�ת ��י �בא�ר וטהרת�. נ�ה מי טמאת �י� (ב) ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָ�ִָ�ֲאד�ה;

א��. �פרקי� � ְִִֵֵָא��

א ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות

�ת‡. א� �ני� �ל� �ת ��היה אד�ה, �רה ְִִֶֶַַָָָֹ�ְֲִַָָמצות
ל�, ממ�יני� �אי� א�א ��רה, � זקנה היתה וא� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאר�ע;
א�ת�, �מג�לי� עגלה ל�קחי� ואי� ות�סל. ��חיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��א
� עגלה מצא� עגלה. לא פרה", אלי� "ו��ח� ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ��אמר:

עד[ומשלמי�]��סקי� �עליה אצל ותהיה �מי�, עליה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ה���ה. מ�ר�מת א�ת� ול�קחי� �רה; ותע�ה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ג�יל

לא·. אדמ�ת, �מימת � "�מימה" ���רה ��אמר ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹזה
��אר ��רה נ�סה, היתה א� א�א ק�מה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ�מימת
�ת�� �חר�ת, א� לבנ�ת �ער�ת ��י ב� הי� ְְְְְֳִֵַָָָָָֹה�ד�י�.

��ס�ת ��י �ת�� א� אחת, גומות]��ה מ�כיח�ת[� [�וה� �ְְְִֵֵַַָ
�ס�לה.מונחות] � ז� על ְַָז�

ע�ר�‚. �ער�ת, ��י ב� צמיחת�]הי� מקו� מא�י�[� ְְֲִִֵַַָָָָ
ה�ל� ה�ל � מא�י� ורא�� מ�חיר ע�ר� מ�חיר, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹֹורא��
ואינ� ה��חיר, רא�� את �מס�רי� וג�זז הע�ר; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר

לגזז. ��נת� �אי� � �קד�י� ��ה מ��� ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹח���

�ז�ג„. ���טל �די ה�א�י� מ� ���אר [�וצרי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�א��פריי�]מס היא הרי �ז�ג, נ�לת �אינ� �ערה ��ל �ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

�חר�ת א� לבנ�ת �ער�ת ��י ב� הי� א� לפיכ�, ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹאינ�;
��רה. ז� הרי � �ז�ג נלקטי� ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ�אינ�

יגד‰. �חרי�, טלפיה א� קרניה יחתו�]הי� �ל�ל[� ; ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹ
�פרה. ��סלי� מראיה� אי� וה����, וה��י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעי�

.Â�מק�מ� ��מח �י על א� � וחתכ� י�לת, ב� ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
�ס�לה. אד�, ְֵָָָֹ�ער

.Ê,פרה� ��סלי� � ה�ד�י� ה��סלי� ה��מי� ְְְֳִִִִַַַָָָָ�ל
�פ� י�צא היתה מ��"; �� אי� "א�ר [נולדה��אמר: ְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

טבעי] באופו לא הבהמה מחירמדופ� א� של, תמורה �] ְִ
אתנ�כלב] א� זנות], של תמורה ��ר�עה[� א� טרפה, א� , ְְְְִֵֶֶָָָ

את ��סל ל�ז�ח, ה�ד�י� את ה��סל ��ל �ס�לה; �ְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
�קרא� ה�איל ה�ית, �דק �קד�י �היא �י על וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�רה,
ח���י� ואי� ה��י, מ� א�ת� ל�ח �מ�ר "ח�את". ְְִִִֵַַָָ�ַַָָה�ת�ב
על �רה יתרה �המ��. מפסיד �אינ� ה��י, ר�ע� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��א
עלה לא "א�ר ��אמר: � �� ��סלת �העב�דה ֱֲֲֳִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹה�ד�י�,
,�� ע�ד לא "א�ר א�מר: ה�א ער�פה �בעגלה על", ַָ�ְְֲֲֵֶֶֶָָָָֹֹעליה
�אר ע�ה �עגלה, האמ�ר על מה �על"; מ�כה לא ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָֹֹֹא�ר
�אר �� יפסל �פרה, האמ�ר על א� � �על ְְְְֲִַָָָָָָֹֹֹעב�ד�ת
�י� עב�דה ��עת �י� ��סל �העל א�א �על. ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹעב�ד�ת
א�א ��סל�ת אי� עב�ד�ת ��אר עב�דה, ��עת ְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹ��א
��א �י על א� � העל עליה ק�ר �יצד? עב�דה. ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��עת
��ד�� עד נפסלת אינ� לד��, הכניס� �ס�לה; ,�� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחר�ה
נתלה עליה, נ�ע� עליה, רכב �זה. ���צא �ל וכ� .��ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ה��סרה את עליה ק�ל ה�הר, את �� ועבר [��זנב� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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�חבל] ��י� �ל �ס�ת עליה נת� עליה, ט�ית� נת� ,ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
�צריכה מ�רדת היתה א� � �מ�סרה ק�ר� ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָ�ס�לה.
��ל �ס�לה; � צריכה היתה לא וא� ��רה; ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹ�מירה,
��א סנ�ל ל� ע�ה ה�א. מ��י צריכה, �אינ� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ�מירה
זה ��רה. � ה�ב�בי� מ�ני עליה ט�ית� �ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חליק,
�ס�לה. אחר, לצר� ��רה; לצר��, �ה�א �ל ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹה�לל:
� מאליו �בר עליה �עלה א� מאליה, מלאכה �� ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָנע�ית
�א� � "�� ע�ד לא "א�ר ��אמר: �ס�לה, לרצ�נ�, ִֶַָ�ְְֱֲִִֶֶֶַָֹא�
�כ� א� לפיכ�, .�� �עבד �מי זה הרי לרצ�נ�, �� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ע�ד
צרי� ואי� �ס�לה; � זכר עליה עלה ��רה; � הע�� ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָעליה

לרבקה הכניס� �ס�לה. �המע�רת בקר]ל�מר צמד �], ְֶַַ�ְְְְִִִֶֶָָָ
� ותד�� ��ינק �די הכניס� ��רה; � מאליה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוד�ה

�זה. ���צא �ל וכ� לרצ�נ�. ע�ת �הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ס�לה,

.Áדה�� מתה, א� וכ� ��דה. �ס�ל, �� ���לד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�רה
ל�לבי�. ��ר� להאכיל לא אבל ע�ר�; ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹמ�ני

.Ëמכ�רת ואינ� ��דה, � ח�י� ל�� [�נ�חטה ְְֲִֵָ�ְְִִֵֶֶֶַָָ
מערכ��מטהרת] �ב על נ�חטה המערכה]; מקו� אי�[� , ְְֲֲִֵַַַַָָ

ע�למית. �די�� ְִִָָל�

.Èדה�� ז� הרי � מ��ה נאה אחרת �מצא� �רה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקח�
�מ��. ְֶֹ��א

.‡È:אמר�� � ה�רה ל�רפת ��ר הדי�ט, �ה� ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�
ק��; היה אהר� ועדי� ה�ה�", אלעזר אל את� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"�נת��

ה�מ�עה רבינו]�מ�י ממשה �אלעזר,[� נע�ת ז� למד�: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הדי�ט. �כה� �י� �ד�ל �כה� �י� � ה�ר�ת �ל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ��אר

.·È�כלי אר�עה ל�ב� � א�ת� בגדי�]והע��ה �ל[� ְְִֵֵֶֶַָָָָ
א�ת� �ע�ה �י� �ד�ל, �ה� א�ת� �ע�ה �י� הדי�ט, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ�ה�

הדי�ט. ְֵֶֹ�ה�

.‚È��י טב�לי �הי� ס��, ועד מ�ח�ה ��רה הע�סקי� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ל
היו�] שטבלו טמאי� לק��[� ה�רה למע�ה ��רי� ��] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

במי�] האפר לאלתת �עדי� �י על וא� מאפר�, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ�לה��ת
טה�ר", "אי� ה�ר�ה �כל ��אמר ��ה �מ��; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתר�מה טה�ר �אינ� �י על א� �ני; למע�ר ה�ה�ר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�א

לפרה. טה�ר זה הרי � �מ�� ��עריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד

.„Èא�א ��ר ה�רה מע�ה �אי� א�מרי�, הי� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ד�קי�
את מט�אי� �ני �בית �י� �ית הי� לפיכ� �מ�; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מערבי
ואחר וט�בל, ,�� וכ��צא ��ר� ה�רה את ה��ר� ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ה�
���רי� ה�די� א�� �ברי לב�ל �די � �� ע�סק ��ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
ה�לי� �ל וכ� ה��לה. מ� לא ר�ח�, על ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמהע�לה

הי�. י�� טב�לי ��� ה�רה, אפר לת�כ� ְֵָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָ��כניסי�

.ÂË� ח�את אפר �� לה�יח קנה �ל �פ�פרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהח�ת�
את והח�ת� .�� י�יח �� ואחר ויט�יל�ה, א�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיט�א

טע�� � וה�ט�יל� �טמאה�פ�פרת �ע�אה� מ�ני טבילה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
��ביעי, �לי�י ה�יה צריכה אינ� �לפיכ� ;��� ��ביעי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמת
.�� ונ�ת� �מט�יל� ל�ד�קי�, להרא�ת �די � מט�א� ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָא�א

�

'` - meil cg` wxt m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah 'f

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת א'

יג ּפרק ׂשכירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

קרקע,‡. �ג��לי ע��ה �היא זמ� �ל א�כלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�המה
עד ,��� �על מ��א�י וא�כלת �תל��; �י� �מח�ר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ְִֵ�י�

ויאכיל�ה. �יד� י�ל ��א �בלבד ��רקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��היה

ל�קה,·. � מלאכ�� ��עת מ�אכל ה�המה ה��נע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ל
�ל ואחד ה��ר אחד �די��"; ��ר תחס� "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:
ה��, ואחד טה�רי�. �י� טמאי� �י� וח�ה, �המה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר ולא קרקע; ���לי �ל ה�לאכ�ת �ל �אר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

�הוה א�א �די��" ה��על,[במצוי]"��ר את והח�ס� . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
הח�ס� ואחד מלאכה, ��עת א�ת� הח�ס� אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ט�ר.
חסמ� אפ�� חס�מה; והיא מלאכה �� וע�ה מ�ד� ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹא�ת�

�[בגערה]�ק�ל �� וד� וחסמ� �המה, �כר ל�קה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
ק�י� ��ל�ת לפרה, ק�י� אר�עת ל�עלי� �מ��� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹל�קה;
ח�ב ואינ� �מז�נ�תיה; נתח�ב מ�יכה, ���עת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלחמ�ר:

חס�מה. �� ��ד�� עד ְֲֶַַָָָמלק�ת,

��י‚. �ל �פרת� ה�� �ל[וחס�]י�ראל מ��� ע�בר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
וג�י �ל�חס�; מ��� ע�בר אינ� י�ראל, �ל �פרת� ה�� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ק�� ל� י�ב ;'�� וד�� �רתי, 'חס� לג�י: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹ�חס�.

מ�ח��, ארי ל� הר�י� א�כלת; אינ� והרי �� וד� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פיה,
�רס מ�ק�; ואינ� צמאה, היתה מ�ח��; �נ� �הר�י� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָא�
�� וכ��צא זה �ל � �אכל ��א �די ה�י�, ��י על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹע�ר
לבני רע �� ע��ה �היא ה�בר היה ל�קה. ואינ� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאס�ר,
�תריז �אכל וא� ח�לה �היתה א� �מ�יק�, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעי�

על[תשלשל] א�א ��רה הק�ידה ��א למנע�; מ�ר ��ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ
נהנית. אינ� והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהנית�,

�תר�מה,„. �� �� ה�ה� �היה י�ראל �ל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�רה
�ני, �מע�ר ה���ת �ר�ת וכ� ו�אי, �ל מע�ר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ�בתר�מת

��רט לפי �ב�אה ��י על המה�כ�ת לה�[התעק�]�פר�ת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מ�ני אבל �חס�. �ל מ��� עליה� ע�בר אינ� � ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹה�ר�
מביא �ני, �במע�ר �תר�מ�ת ���ת הי� א� � העי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָמראית

�ק�סטרי� לה� ות�לה ה�י� מא�ת� ��פיה�.[שק]מעט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

�מאי‰. �ל �ני �מע�ר מעשר]ה�� �בתר�מת[ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"�ל מ��� ע�בר � �ר�מה �בג��לי �מאי, �ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמע�ר

ְַֹ�חס�".

.Âאכל�� �די �לס�פ�, �רת� להרעיב ה�ית �על ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹר�אי
עמיר �קיעי להאכיל� ה��כר ור�אי ���ה. �עת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהר�ה

קש] ��,[אגודות ���צא ה�י�. מ� הר�ה �אכל ��א �די ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ
יאכל� ��א �די יי�, ��עלי� לה�ק�ת ה�ית �על ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹר�אי
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�חבל] ��י� �ל �ס�ת עליה נת� עליה, ט�ית� נת� ,ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
�צריכה מ�רדת היתה א� � �מ�סרה ק�ר� ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָ�ס�לה.
��ל �ס�לה; � צריכה היתה לא וא� ��רה; ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹ�מירה,
��א סנ�ל ל� ע�ה ה�א. מ��י צריכה, �אינ� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ�מירה
זה ��רה. � ה�ב�בי� מ�ני עליה ט�ית� �ר� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�חליק,
�ס�לה. אחר, לצר� ��רה; לצר��, �ה�א �ל ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹה�לל:
� מאליו �בר עליה �עלה א� מאליה, מלאכה �� ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָנע�ית
�א� � "�� ע�ד לא "א�ר ��אמר: �ס�לה, לרצ�נ�, ִֶַָ�ְְֱֲִִֶֶֶַָֹא�
�כ� א� לפיכ�, .�� �עבד �מי זה הרי לרצ�נ�, �� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ע�ד
צרי� ואי� �ס�לה; � זכר עליה עלה ��רה; � הע�� ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָעליה

לרבקה הכניס� �ס�לה. �המע�רת בקר]ל�מר צמד �], ְֶַַ�ְְְְִִִֶֶָָָ
� ותד�� ��ינק �די הכניס� ��רה; � מאליה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוד�ה

�זה. ���צא �ל וכ� לרצ�נ�. ע�ת �הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ס�לה,

.Áדה�� מתה, א� וכ� ��דה. �ס�ל, �� ���לד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�רה
ל�לבי�. ��ר� להאכיל לא אבל ע�ר�; ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹמ�ני

.Ëמכ�רת ואינ� ��דה, � ח�י� ל�� [�נ�חטה ְְֲִֵָ�ְְִִֵֶֶֶַָָ
מערכ��מטהרת] �ב על נ�חטה המערכה]; מקו� אי�[� , ְְֲֲִֵַַַַָָ

ע�למית. �די�� ְִִָָל�

.Èדה�� ז� הרי � מ��ה נאה אחרת �מצא� �רה, ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָלקח�
�מ��. ְֶֹ��א

.‡È:אמר�� � ה�רה ל�רפת ��ר הדי�ט, �ה� ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�
ק��; היה אהר� ועדי� ה�ה�", אלעזר אל את� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"�נת��

ה�מ�עה רבינו]�מ�י ממשה �אלעזר,[� נע�ת ז� למד�: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הדי�ט. �כה� �י� �ד�ל �כה� �י� � ה�ר�ת �ל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ��אר

.·È�כלי אר�עה ל�ב� � א�ת� בגדי�]והע��ה �ל[� ְְִֵֵֶֶַָָָָ
א�ת� �ע�ה �י� �ד�ל, �ה� א�ת� �ע�ה �י� הדי�ט, ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ�ה�

הדי�ט. ְֵֶֹ�ה�

.‚È��י טב�לי �הי� ס��, ועד מ�ח�ה ��רה הע�סקי� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�ל
היו�] שטבלו טמאי� לק��[� ה�רה למע�ה ��רי� ��] ְְְֲִֵֵֵַַַָָ

במי�] האפר לאלתת �עדי� �י על וא� מאפר�, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ�לה��ת
טה�ר", "אי� ה�ר�ה �כל ��אמר ��ה �מ��; ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהעריב
לתר�מה טה�ר �אינ� �י על א� �ני; למע�ר ה�ה�ר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�א

לפרה. טה�ר זה הרי � �מ�� ��עריב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָעד

.„Èא�א ��ר ה�רה מע�ה �אי� א�מרי�, הי� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ד�קי�
את מט�אי� �ני �בית �י� �ית הי� לפיכ� �מ�; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מערבי
ואחר וט�בל, ,�� וכ��צא ��ר� ה�רה את ה��ר� ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ה�
���רי� ה�די� א�� �ברי לב�ל �די � �� ע�סק ��ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
ה�לי� �ל וכ� ה��לה. מ� לא ר�ח�, על ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמהע�לה

הי�. י�� טב�לי ��� ה�רה, אפר לת�כ� ְֵָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָ��כניסי�

.ÂË� ח�את אפר �� לה�יח קנה �ל �פ�פרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהח�ת�
את והח�ת� .�� י�יח �� ואחר ויט�יל�ה, א�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיט�א

טע�� � וה�ט�יל� �טמאה�פ�פרת �ע�אה� מ�ני טבילה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
��ביעי, �לי�י ה�יה צריכה אינ� �לפיכ� ;��� ��ביעי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמת
.�� ונ�ת� �מט�יל� ל�ד�קי�, להרא�ת �די � מט�א� ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָא�א

�
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קרקע,‡. �ג��לי ע��ה �היא זמ� �ל א�כלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�המה
עד ,��� �על מ��א�י וא�כלת �תל��; �י� �מח�ר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ְִֵ�י�

ויאכיל�ה. �יד� י�ל ��א �בלבד ��רקת, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��היה

ל�קה,·. � מלאכ�� ��עת מ�אכל ה�המה ה��נע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ל
�ל ואחד ה��ר אחד �די��"; ��ר תחס� "לא ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:
ה��, ואחד טה�רי�. �י� טמאי� �י� וח�ה, �המה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמיני
נאמר ולא קרקע; ���לי �ל ה�לאכ�ת �ל �אר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחד

�הוה א�א �די��" ה��על,[במצוי]"��ר את והח�ס� . ְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
הח�ס� ואחד מלאכה, ��עת א�ת� הח�ס� אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ט�ר.
חסמ� אפ�� חס�מה; והיא מלאכה �� וע�ה מ�ד� ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָָֹא�ת�

�[בגערה]�ק�ל �� וד� וחסמ� �המה, �כר ל�קה. , ְְְֲֵֶַַָָָָָָ
ק�י� ��ל�ת לפרה, ק�י� אר�עת ל�עלי� �מ��� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹל�קה;
ח�ב ואינ� �מז�נ�תיה; נתח�ב מ�יכה, ���עת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלחמ�ר:

חס�מה. �� ��ד�� עד ְֲֶַַָָָמלק�ת,

��י‚. �ל �פרת� ה�� �ל[וחס�]י�ראל מ��� ע�בר , ְְִִֵֵֶַַָָָָ
וג�י �ל�חס�; מ��� ע�בר אינ� י�ראל, �ל �פרת� ה�� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ק�� ל� י�ב ;'�� וד�� �רתי, 'חס� לג�י: אמר ְְְֲִַַַָָָָָֹֹ�חס�.

מ�ח��, ארי ל� הר�י� א�כלת; אינ� והרי �� וד� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פיה,
�רס מ�ק�; ואינ� צמאה, היתה מ�ח��; �נ� �הר�י� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָא�
�� וכ��צא זה �ל � �אכל ��א �די ה�י�, ��י על ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹע�ר
לבני רע �� ע��ה �היא ה�בר היה ל�קה. ואינ� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאס�ר,
�תריז �אכל וא� ח�לה �היתה א� �מ�יק�, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמעי�

על[תשלשל] א�א ��רה הק�ידה ��א למנע�; מ�ר ��ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ
נהנית. אינ� והרי ֱֲֲֵֵֵֶַָָָָהנית�,

�תר�מה,„. �� �� ה�ה� �היה י�ראל �ל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�רה
�ני, �מע�ר ה���ת �ר�ת וכ� ו�אי, �ל מע�ר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ�בתר�מת

��רט לפי �ב�אה ��י על המה�כ�ת לה�[התעק�]�פר�ת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
מ�ני אבל �חס�. �ל מ��� עליה� ע�בר אינ� � ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹה�ר�
מביא �ני, �במע�ר �תר�מ�ת ���ת הי� א� � העי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָמראית

�ק�סטרי� לה� ות�לה ה�י� מא�ת� ��פיה�.[שק]מעט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

�מאי‰. �ל �ני �מע�ר מעשר]ה�� �בתר�מת[ספק , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
"�ל מ��� ע�בר � �ר�מה �בג��לי �מאי, �ל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמע�ר

ְַֹ�חס�".

.Âאכל�� �די �לס�פ�, �רת� להרעיב ה�ית �על ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹר�אי
עמיר �קיעי להאכיל� ה��כר ור�אי ���ה. �עת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהר�ה

קש] ��,[אגודות ���צא ה�י�. מ� הר�ה �אכל ��א �די ,ְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ
יאכל� ��א �די יי�, ��עלי� לה�ק�ת ה�ית �על ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹֹר�אי
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�די �ציר, ��� את לט�ל ��עלי� ור�אי� הר�ה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹענבי�
לע��ת ר�אי ה��על אי� אבל הר�ה. ענבי� ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ��אכל�
�פרת� לד�� א� ,���� עצמ� �לה��יר ��ילה, ְְְְְְְִַַַַַַָָָָמלאכ��
�מס�� מרעיב יהיה ולא �חרית; �לה��יר� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹערבית,

מז�נ�תיו �מאכיל מלאכ��[שלו]עצמ�, �זל מ�ני לבניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
יע�ה ולא �ע�� ותחל� �ח� י��ל �הרי ה�ית, �על ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ�ל

�כח. ְְַָָֹמלאכה

.Êולא עני �כר יגזל ��א ה�ית �על ��זהר ְְְְִִִֶַַַַַָָֹֹֹ�ְֶֶֶ�דר�
ה�ית, �על מלאכת יגזל ��א מזהר העני �� � ְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹ�ְְִֶֶַָָיע�ב��
�מרמה, ה��� �ל �מ�ציא �כא�, �מעט �כא� מעט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָויב�ל
הק�יד� הרי מלאכה. �זמ� עצמ� על לדק�ק ח�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�א
יבר� ��א ה�ז�� �ר�ת �ל רביעית �רכה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹחכמי�
אמר: ה��יק יעקב �הרי �ח�, �כל לעבד ח�ב וכ� ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹא�ת�.
זאת �כר נטל לפיכ� אביכ�". את עבד�י �חי �כל ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"�י
מאד". מאד האי� "ו�פר� ��אמר: ה�ה, �ע�ל� ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹא�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שני ה'תשס"טיו� טבת ב'

oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨
�י� (ב) ה��אל; �י� (א) ע�ה: מצו�ת ��י �כלל� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָי�
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ��י �בא�ר ח��. ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָ��מר
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מ�לטלי�‡. מ�אר �ה� וכ��צא �המה, א� �לי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָה��אל
�ג�� �ד�ל, אנס נאנס אפ�� � נגנב א� ואבד ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמחבר�,
ה�ל, ל��� ח�ב � מתה א� ה�המה נ��רה א� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ����ה

א� ונ��ר רעה�, מע� אי� י�אל "�י ���אמר: מת ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
אמ�רי�? �ברי� ��ה י���". ��� ע��, אי� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ�עליו
�המה �אל א� אבל מלאכה. ��עת ��א ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ���אנס
�ט�ר. זה הרי � ח�ר�ת ��היא �מתה ,�� לחר� ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמחבר�
א� ,�� �חר� אחר א� ,�� ��חר� קד� מתה א� ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאבל
��עת א� ��ה ��היא �מתה ,�� �� א� עליה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�רכב
וכ� �זה. ���צא �ל וכ� ל���. ח�ב זה הרי � ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹרכיבה
�מתה �ל�ני, למק�� �� ליל� מחבר� �המה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָה��אל
ונקרע ,�� למ�את �לי ��אל א� ה�ר�, �א�ת� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹ�ח�יו
עצי�, �� לפ�ל קר�� ��אל א� מ��י, ��עת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹ���ר
� �זה ���צא וכל ה���ע, מחמת �� ���ל �עת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹונ��ר
והרי ז�, מלאכה �� לע��ת א�א �אל ��א �ט�ר; זה ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

��ה. ִָֹלא

���עת·. ה��אל וטע� �מתה, מחבר� �המה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָה��אל
מק�� �� ליל� ��אל� ה�ק�� היה א� � מתה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָמלאכה
נאנסה א� ��תה ראיה יביא � �� מצ�יי� אד� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ��ני
הביא לא וא� וי�טר; ,�� ��ה ו��א מלאכה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ��עת
חר�ת�, �ת�� �� למ�את מ��� �אל� מ���. ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹראיה,
�� למ�את �לי מ��� ��אל א� ,�� מצ�יי� העדי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�אי�
א� י�טר ראיה, הביא א� � ���ר ונקרע �ית�, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ�ת��

��עת ��תה ה��אל י�בע � לאו וא� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמ�ב�עה;
�זה. ���צא �ל וכ� וי�טר. ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹמלאכה,

��מי�‚. �דר� ל� �מי� ונ��ר, מחבר� �לי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָה��אל
ע�ה; �וה ה�א וכ�ה �ל�, �וה היה ��ה א�מדי� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלנ�קי�:
וכ� ה�חת. �מ��� ה�ב�רי�, ה�המה א� ה�לי ל� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ�מחזיר

ה�חת. �מ��� ה�בלה, מחזיר � ה�המה מתה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָא�

עד„. ���כ�, מ�עה �מז�נ�תיה ח�ב � �המה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָה��אל
מה ל��� ח�ב ��ר�, �ח� וא� �אלת�. ימי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָס��
�ט�ר, � מלאכה מחמת ��ר� �ח� �דמיה; ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ��חתה

�ח�. מלאכה ��חמת ה��מרי� �ב�עת ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָוי�בע

ה��איל‰. הרי � סת� �המה א� �לי מחבר� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָה��אל
בחזרה]מחזיר� קצ�ב[נוטלו לזמ� �אל� ��רצה. עת �כל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

מ�חת להחזיר� יכ�לי� ה�עלי� אי� וזכה, ���� �יו� �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הרי � ה��אל מת ואפ�� ה�אלה; זמ� ס�� עד ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָיד�
� ה�א �י� ה�מ�. ס�� עד ��אלה מ����י� ְְְְְִִִִֵַַַַַַָה��ר�י�
�מק�ל ��ת�; ��מי� ע�ל� קני� ה��� ק�נה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה��קח,
קנה וה��כר, �ל��; נת� ולא ע�ל� קני� ה��� קנה ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹמ�נה,

המושכר]ה��� ��ת�;[הדבר ��מי� קצ�ב זמ� עד לפר�תיו ְְִֵֶַַַַַָָָָ
�ה��ת� ��� �ל��. נת� ולא לפר�תיו ה��� קנה ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוה��אל,
����יר, ה��איל �� � לע�ל� לחזר יכ�ל �אינ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�מ�כר,
אביה� לה� ה�יח ה�מ�. �ת�� לחזר לע�ל� יכ�ל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�אינ�
�ל �היא ��� �אנסיה. ח�בי� אינ� �מתה, �א�לה ְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ�רה

�ז�ל ��ר �מי מ��מי� � ואכל�ה �טבח�ה [פחותאביה�, ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
��בח�השליש] א� �מתה נכסי�, אביה� לה� ה�יח וא� .ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

מ�כסיו. �מיה את מ��מי� �ְְְִִֶֶַָָָָ

.Â�אי � �ל�נית מלאכה �� לע��ת מחבר� �לי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָה��אל
א�ת� �� ��ע�ה עד יד�, מ�חת להחזיר� יכ�ל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָה��איל
� �ל�ני למק�� �� ליל� �המה מ��� �אל א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמלאכה.
ויחזר. ל�� �� ��ל� עד ה��אל, מ�ד להחזיר� יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאינ�

.Êה�ר�ס �� לעדר קר�� 'ה�אילני לחבר�: ה�ה'הא�מר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹ
�ר�ס �� לעדר ר�אי ואינ� �לבד, ה�ר�ס א�ת� �� ע�דר �ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַֹ
איזה אחד, �ר�ס �� ע�דר � סת� '�ר�ס' ל� אמר ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר.
�ל �� ע�דר ,��� �ר�סי� �� לעדר �אל� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ��רצה.
מחזיר �עדירה, ה�רזל �ל נ�חת ואפ�� ;��� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָה�ר�סי�

�זה.[קת]ה��ב[אפילו]ל� ���צא �ל וכ� ע�. �ל ְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

.Á:�ל ואמר ,�� לה���� מחבר� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָה��אל
א�ה 'אי� �ל�מר: �ט�בת�', �ל�ני �בר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ'ה�אילני
ט�בת �פי א�א ה��אילי�, �ל �דר� זה �בר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�אילני
� אר�' א� ה�מ�, על מק�יד א�ה �אי� �נדיב�ת�, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָל��
מ���� ה��אל הרי � זה �בר על ה��איל מ�ד קנ� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָא�
ל� ויחזיר מלאכ��; מ�ע��ת ה�לי ��ב�ל עד לע�ל�, ��ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ
ה�לי, �לת�� לחזר ר�אי ה��אל ואי� �יריו. א� ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ�בריו,

לע��ת� אחרת.[לבנותו]א� �ע� ֲֶֶַַַַ

.Ëקת� 'ה�אילני לחבר�: וכדומה]הא�מר �ל[כיור ז� ְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� לבנ�ת�; יכ�ל אינ� � ונהרסה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמי�',
� ונהרסה �קת וה�איל� סת�, �קת' 'ה�אילני ל�: ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמר

ל� מק��[יכול]י� 'ה�אילני ל�: אמר בו]לבנ�ת�. [לבנות ְְְִִִֵֵַַָָ
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וה�ל� ��נה ה��אל הרי ה��איל, מ�ד קנ� א� � ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ�קת'
ל� �אפ�ר �קת ליד� ��ב�א עד ה��איל, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�קרקע
ה��איל. ע� �התנה �מ� ארצ� א� �המ�� מ��ה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלה�ק�ת

.Èנ�ק�� מ���[אכסניה]ה��אל �ח�ת אי� ללינה, מחבר� ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ
�ח�ת אי� לנ��אי�, ימי�; מ�ני �ח�ת אי� ל�ביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָאחד;
האבל, לבית �� ליל� מחבר� חל�ק �אל י��. ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹמ�ל�י�
ה���; א�ת� �ל ה���ה, לבית �אל� ויחזר; ��ל� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�די
ימי�. מ�בעה �ח�ת אי� ,��� מ��ה �� לע��ת ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ�אל�

שלישי ה'תשס"טיו� טבת ג'
,
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בבעליו]��עלי�[חפ�]ה��אל‡. ג� אפ��[ומשתמש � ְֲִִֵַַָ
ע��, �עליו "א� ��אמר: �ט�ר, � �פ�יעה אבד א� ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפ�, ע� א� �ח�ה, ה�עלי� ���אל �בלבד י���"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
��כר�; א� ה�עלי�, את ה��אל ואחד ��ארנ�. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�מ�
��אל� א� ה�לאכה, לא�ת� ה�עלי� את ה��אל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר אפ�� �ע�ל�. �בר ל��� א� אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ��כר�
ונת� וה�קה�, �המ��, מ��� ו�אל מי�', 'ה�קני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחבר�
מ�� �פט�ר; ��עלי�, �אלה ז� הרי � ה�המה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָל�
��עלי�. �אלה אינ� � ה�קה� �� ואחר ��ח�ה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָה�המה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

לסעד·. ע�� ויצא למ�א�י, ה��יר� א� �המ�� ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹה�איל
ז�[לעזור] הרי � ���א�י ע�� ולטע� ה��כר א� ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹה��אל

ולרא�ת �לבד, ה��א�י לב�ר יצא וא� ��עלי�; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ�מירה
��עלי�. �מירה אינ� � הרא�י מ� יתר עליה יטענ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ��א

ל‚. וה��יז ה�דינה, לבני וה��טע �ינ�ק�ת, ה�מל�ד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
�ה�, וכ��צא מא�� אחד �ל � ��ה� וה��פר ה��, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
א� ה�איל א� � �מלאכ�� לעסק �� י��ב �ה�א ����ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹ
�מירה ז� הרי �מלאכ��, ע�סק �ה�א מא�� לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָה��יר
��אל ה�א אבל �ט�ר. ה��מר, �� ��ע ואפ�� ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָ��עלי�,

ל�. �א�לי� �אינ� ח�ב, � מה� �כר ְִֵֵֶֶַַָָָא�

��רצה,„. עת �כל ל�למידי� �רצ�נ� מקרא �ה�א ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב
קב�עי� והי� ��רצה, מ�כ�א �מיד,[חייבי�]ואיז� לב�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

לה� לעבור]ונ�מט לו ה�[מותר הרי � למ�כ�א מ��כ�א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה�רק �בי�� לה�. �א�ל ה�א ואי� אצל�, [כינוס�א�לי� ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ

החג] ה�אלפני הרי � מ�עד א�ת� עני� ל�מע �אי� �ה�ל ,ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ל�. �א�לי� אינ� וה� לה�, ְְִֵֵֶָָָ�א�ל

אינ�‰. � �רתי' ע� וה�אל 'צא ל�ל�ח�: ְְִִִִֵֵֵֵָָָָָהא�מר
ה�עלי� � ע��" �עליו "א� ��אמר: ��עלי�, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�אלה
ע� וה�אל 'צא ה�נעני: לעב�� אמר �ל�ח�. לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹעצמ�,
ר��; �יד העבד ��ד ��עלי�, �אלה ז� הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�רתי'
��עלי�. �אלה אינ� ר��, מ�עת ��א ע�� העבד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנ�אל

.Âאלה� אינ� � �על� ל� ונ�אל הא�ה, מ� ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָה��אל
ה�ר�ת ��ני� אשתו]��עלי�; בנכסי לבעל אינ�[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ

ה�ר�ת. א�א ל�על ואי� ה���; ְְְִֵֵֶַַַַַַָ�קני�

.Ê�ז הרי � מ�ה זה ��אל� ��פי� א� מא���, ֲֲִִֵֶֶֶָָ�ְִֵֵַה��אל
ה��� 'ה�אילני לחבר�: ה��� אמר וא� ��עלי�. ְֲִִֵֵַַַָ�ְְְִִֵַַַָָָ�אלה

��עלי�. �אלה אינ� � למחר' ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָוא�איל�

.Á�ה��פי וכ� מה�, אחד ל� ונ�אל ה��פי�, מ� ִָ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ִַַָ�אל
�אלה היא א� ספק זה הרי � מה� לאחד ונ�אל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��אל�,
וא� מ���; אינ� מתה, א� לפיכ�, אינ�. א� ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ��עלי�,
הרי ה��מר, �� ��ע מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�עלי�, ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�פ��

מ���. ְֵֶַזה

.Ë�� להרא�ת א� לרבע�, ��עלי� ה�המה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָה��אל
��אל[עשיר] א� �ר�טה, מ�וה �ח�ת �� לע��ת א� ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק א�� �ל הרי � �ר�טה �וה �ה� לע��ת �ר�ת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָ��י
��עלי�. ְְִֵַָָ�אלה

.È�כר�� ��עלי�, שהחזירה]�אל� ��עלי�[לפני ��א ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
�כר� א� אבל ��אלה. �ל�יה �ה�כיר�ת �ט�ר, �ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
��עלי� ��אל� א� ��עלי�, ��א ��אל� וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��עלי�
��עלי�, ��א ��אל� וחזר ��עלי� ��א ��כר� ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר ��עלי� ��א ��אל� וחזר ��עלי� ��כר� ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹא�
��עלי�. �מירה ספק א�� �ל � ��עלי� ��א ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��כר�

.‡Èל�קח� ה�על הרי � נ�את �� ואחר ��אלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָא�ה
היתה א� לפיכ�, ��אל. ולא �כר ��מר לא ואינ� ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמ��ה,
�� מ���� �ה�א �י על א� �ט�ר, ה�על � �מתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�המה
�ל�קח. �ה�א מ�ני ,�� ��ע אפ�� �אלת�, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ל
את ה�דיעה וא� ל���. ל� ���היה ל���, ח�בת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהא�ה
�אמרנ� �ל �ח�יה. נכנס זה הרי �א�לה, �היא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�על�
�כר, נ��א א� ��כר היה א� �� � ��עלי� �אלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�היא

��ע �מירה היא �אלההרי �אינ� וכל �פט�ר. לי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ספק �ה�א וכל ��עלי�. �כירה אינ� �� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��עלי�,

��כיר�ת. ספק ה�א �� ְְִִִֵֵָָָ��אלה,
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�יד‡. ה��איל ל� ��לח� מחבר�, ה�רה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָה��אל
עב�� �יד א� �נ� �יד ל� �לח� אפ�� �ל�ח�, �יד א� ְְְְְְְְֲִַַַַָָ�נ�
לר��ת ���נס קד� �מתה ��אל, �ל �ל�ח� �יד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹא�
לי '��חה ה��אל: ל� אמר וא� �ט�ר. זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��אל
'�יד א� �נ�', '�יד א� �ל�חי', '�יד עב�י', '�יד �ני', ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַ�יד
ה��איל: ל� �אמר א� �ל�ח�', '�יד א� העברי' ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעב��
�ל�ח�', '�יד עב��', '�יד �נ�', �יד ל� מ��ח� ְְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָ'הריני
ל� ואמר �ל�חי', '�יד העברי', עב�י '�יד �ני', ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָ'�יד
ח�ב. זה הרי � ��ר� �מתה ��לח� '�לח', ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��אל:
�אמר �י על א� ה�נעני, עב�� �יד ה��איל ל� ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָ�לח�
ר��, �יד ��ד� מ�ני �ט�ר; � �מתה '�לח', ה��אל: ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָל�

ה��איל. מר��ת יצאת לא ְְֲִִֵַַַַָָֹועדי�

אלי·. �ב�א והיא �מ�ל, 'ה�י�� ה��אל: ל� ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר
עד ,�� ח�ב ה��אל אי� � �� ה��איל וע�ה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',
��עה וכ� �ט�ר. ��ר�, מתה אבל לר��ת�; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ���נס
�מתה אחר, �יד �לח� א� � ל�עלי� ה��אל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ��חזיר�
היא �עדי� ח�ב, זה הרי � ה��איל לר��ת ���יע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקד�
ידי על ה��איל מ�עת �לח� וא� ה��אל. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָ�אחרי�ת
על א� � ה�נעני עב�� �יד �לח� �ט�ר. � �מתה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָאחר,
ח�ב; ��ר�, מתה א� � '�לח' ה��איל: ל� �אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�י
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וה�ל� ��נה ה��אל הרי ה��איל, מ�ד קנ� א� � ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ�קת'
ל� �אפ�ר �קת ליד� ��ב�א עד ה��איל, ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�קרקע
ה��איל. ע� �התנה �מ� ארצ� א� �המ�� מ��ה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלה�ק�ת

.Èנ�ק�� מ���[אכסניה]ה��אל �ח�ת אי� ללינה, מחבר� ְְֲִִֵֵֵֵַָָָ
�ח�ת אי� לנ��אי�, ימי�; מ�ני �ח�ת אי� ל�ביתה, ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָאחד;
האבל, לבית �� ליל� מחבר� חל�ק �אל י��. ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹמ�ל�י�
ה���; א�ת� �ל ה���ה, לבית �אל� ויחזר; ��ל� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�די
ימי�. מ�בעה �ח�ת אי� ,��� מ��ה �� לע��ת ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ�אל�

שלישי ה'תשס"טיו� טבת ג'
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בבעליו]��עלי�[חפ�]ה��אל‡. ג� אפ��[ומשתמש � ְֲִִֵַַָ
ע��, �עליו "א� ��אמר: �ט�ר, � �פ�יעה אבד א� ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָָנגנב
החפ�, ע� א� �ח�ה, ה�עלי� ���אל �בלבד י���"; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא
��כר�; א� ה�עלי�, את ה��אל ואחד ��ארנ�. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�מ�
��אל� א� ה�לאכה, לא�ת� ה�עלי� את ה��אל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואחד
אמר אפ�� �ע�ל�. �בר ל��� א� אחרת למלאכה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ��כר�
ונת� וה�קה�, �המ��, מ��� ו�אל מי�', 'ה�קני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלחבר�
מ�� �פט�ר; ��עלי�, �אלה ז� הרי � ה�המה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָל�
��עלי�. �אלה אינ� � ה�קה� �� ואחר ��ח�ה, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָה�המה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

לסעד·. ע�� ויצא למ�א�י, ה��יר� א� �המ�� ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹה�איל
ז�[לעזור] הרי � ���א�י ע�� ולטע� ה��כר א� ְְֲִִֵֵֵַַַַֹֹה��אל

ולרא�ת �לבד, ה��א�י לב�ר יצא וא� ��עלי�; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ�מירה
��עלי�. �מירה אינ� � הרא�י מ� יתר עליה יטענ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ��א

ל‚. וה��יז ה�דינה, לבני וה��טע �ינ�ק�ת, ה�מל�ד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
�ה�, וכ��צא מא�� אחד �ל � ��ה� וה��פר ה��, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
א� ה�איל א� � �מלאכ�� לעסק �� י��ב �ה�א ����ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹ
�מירה ז� הרי �מלאכ��, ע�סק �ה�א מא�� לאחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָה��יר
��אל ה�א אבל �ט�ר. ה��מר, �� ��ע ואפ�� ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָ��עלי�,

ל�. �א�לי� �אינ� ח�ב, � מה� �כר ְִֵֵֶֶַַָָָא�

��רצה,„. עת �כל ל�למידי� �רצ�נ� מקרא �ה�א ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרב
קב�עי� והי� ��רצה, מ�כ�א �מיד,[חייבי�]ואיז� לב�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

לה� לעבור]ונ�מט לו ה�[מותר הרי � למ�כ�א מ��כ�א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה�רק �בי�� לה�. �א�ל ה�א ואי� אצל�, [כינוס�א�לי� ְְְְִֵֶֶֶֶַָָ

החג] ה�אלפני הרי � מ�עד א�ת� עני� ל�מע �אי� �ה�ל ,ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
ל�. �א�לי� אינ� וה� לה�, ְְִֵֵֶָָָ�א�ל

אינ�‰. � �רתי' ע� וה�אל 'צא ל�ל�ח�: ְְִִִִֵֵֵֵָָָָָהא�מר
ה�עלי� � ע��" �עליו "א� ��אמר: ��עלי�, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�אלה
ע� וה�אל 'צא ה�נעני: לעב�� אמר �ל�ח�. לא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹעצמ�,
ר��; �יד העבד ��ד ��עלי�, �אלה ז� הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�רתי'
��עלי�. �אלה אינ� ר��, מ�עת ��א ע�� העבד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנ�אל

.Âאלה� אינ� � �על� ל� ונ�אל הא�ה, מ� ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָה��אל
ה�ר�ת ��ני� אשתו]��עלי�; בנכסי לבעל אינ�[שיש , ְְִִֵֵֶַַַָ

ה�ר�ת. א�א ל�על ואי� ה���; ְְְִֵֵֶַַַַַַָ�קני�

.Ê�ז הרי � מ�ה זה ��אל� ��פי� א� מא���, ֲֲִִֵֶֶֶָָ�ְִֵֵַה��אל
ה��� 'ה�אילני לחבר�: ה��� אמר וא� ��עלי�. ְֲִִֵֵַַַָ�ְְְִִֵַַַָָָ�אלה

��עלי�. �אלה אינ� � למחר' ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָוא�איל�

.Á�ה��פי וכ� מה�, אחד ל� ונ�אל ה��פי�, מ� ִָ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ִַַָ�אל
�אלה היא א� ספק זה הרי � מה� לאחד ונ�אל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��אל�,
וא� מ���; אינ� מתה, א� לפיכ�, אינ�. א� ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ��עלי�,
הרי ה��מר, �� ��ע מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�עלי�, ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�פ��

מ���. ְֵֶַזה

.Ë�� להרא�ת א� לרבע�, ��עלי� ה�המה את ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָה��אל
��אל[עשיר] א� �ר�טה, מ�וה �ח�ת �� לע��ת א� ,ְֲִֶֶַַָָָָָ

ספק א�� �ל הרי � �ר�טה �וה �ה� לע��ת �ר�ת ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָ��י
��עלי�. ְְִֵַָָ�אלה

.È�כר�� ��עלי�, שהחזירה]�אל� ��עלי�[לפני ��א ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
�כר� א� אבל ��אלה. �ל�יה �ה�כיר�ת �ט�ר, �ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
��עלי� ��אל� א� ��עלי�, ��א ��אל� וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��עלי�
��עלי�, ��א ��אל� וחזר ��עלי� ��א ��כר� ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוחזר
וחזר ��עלי� ��א ��אל� וחזר ��עלי� ��כר� ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹא�
��עלי�. �מירה ספק א�� �ל � ��עלי� ��א ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��כר�

.‡Èל�קח� ה�על הרי � נ�את �� ואחר ��אלה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָא�ה
היתה א� לפיכ�, ��אל. ולא �כר ��מר לא ואינ� ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹמ��ה,
�� מ���� �ה�א �י על א� �ט�ר, ה�על � �מתה ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�המה
�ל�קח. �ה�א מ�ני ,�� ��ע אפ�� �אלת�, ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ל
את ה�דיעה וא� ל���. ל� ���היה ל���, ח�בת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהא�ה
�אמרנ� �ל �ח�יה. נכנס זה הרי �א�לה, �היא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�על�
�כר, נ��א א� ��כר היה א� �� � ��עלי� �אלה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�היא

��ע �מירה היא �אלההרי �אינ� וכל �פט�ר. לי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ספק �ה�א וכל ��עלי�. �כירה אינ� �� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��עלי�,

��כיר�ת. ספק ה�א �� ְְִִִֵֵָָָ��אלה,
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�יד‡. ה��איל ל� ��לח� מחבר�, ה�רה את ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָה��אל
עב�� �יד א� �נ� �יד ל� �לח� אפ�� �ל�ח�, �יד א� ְְְְְְְְֲִַַַַָָ�נ�
לר��ת ���נס קד� �מתה ��אל, �ל �ל�ח� �יד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹא�
לי '��חה ה��אל: ל� אמר וא� �ט�ר. זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה��אל
'�יד א� �נ�', '�יד א� �ל�חי', '�יד עב�י', '�יד �ני', ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַ�יד
ה��איל: ל� �אמר א� �ל�ח�', '�יד א� העברי' ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעב��
�ל�ח�', '�יד עב��', '�יד �נ�', �יד ל� מ��ח� ְְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָ'הריני
ל� ואמר �ל�חי', '�יד העברי', עב�י '�יד �ני', ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָ'�יד
ח�ב. זה הרי � ��ר� �מתה ��לח� '�לח', ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��אל:
�אמר �י על א� ה�נעני, עב�� �יד ה��איל ל� ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָ�לח�
ר��, �יד ��ד� מ�ני �ט�ר; � �מתה '�לח', ה��אל: ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָל�

ה��איל. מר��ת יצאת לא ְְֲִִֵַַַַָָֹועדי�

אלי·. �ב�א והיא �מ�ל, 'ה�י�� ה��אל: ל� ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאמר
עד ,�� ח�ב ה��אל אי� � �� ה��איל וע�ה ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמאליה',
��עה וכ� �ט�ר. ��ר�, מתה אבל לר��ת�; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ���נס
�מתה אחר, �יד �לח� א� � ל�עלי� ה��אל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ��חזיר�
היא �עדי� ח�ב, זה הרי � ה��איל לר��ת ���יע ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹקד�
ידי על ה��איל מ�עת �לח� וא� ה��אל. ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָ�אחרי�ת
על א� � ה�נעני עב�� �יד �לח� �ט�ר. � �מתה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָאחר,
ח�ב; ��ר�, מתה א� � '�לח' ה��איל: ל� �אמר ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�י



h"qyz'dס zah 'd iying mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

��ה ה��אל. מ�ד יצאת לא ועדי� ר��, �יד העבד ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ��ד
א� אבל �אלת�. ימי �ת�� ��החזיר� אמ�רי�? ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ�ברי�
א� �ט�ר, זה הרי � �אלת� ימי אחר אחר �יד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהחזיר�
מ�י� יצאת �אלת� ימי אחר �ה�אלה ��ר�; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמתה
מתה א� �לפיכ�, עליה; �כר ���מר ה�א והרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ�אלה,
�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. �אלת�, ימי אחר נ��ת ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹא�

חצי‚. ��כר� ה��� חצי �אל� � מחבר� �רה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָה��אל
אחת, ו�כר אחת �אל למחר, ��כר� ה��� �אל� ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָה���,
����' מתה', '�א�לה א�מר: ה��איל מה�, אחת ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�מתה
מתה', �א�לה �היתה '��עה מתה', �א�לה ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ�היתה
'�כ�רה ה��מר: �אמר א� י�דע'; 'איני א�מר: ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוה��אל
�היתה '��עה מתה', �כ�רה �היתה ����' ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמתה',
זה �אמר א� י�דע'; 'איני א�מר: וה��איל מתה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�כ�רה
עליו מחבר�, ה��ציא � י�דע' 'איני א�מר וזה י�דע', ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ'איני
��כ�רה ה��מר י�בע � ראיה �� היתה לא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהראיה.
וזה מתה', '�כ�רה א�מר זה וי�טר. י�דע, �אינ� א� ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמתה,
��תה ה�כ�רה על ה��מר י�בע � מתה' '�א�לה ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָא�מר

עליו ויגל�ל ��ע�, �מ� בשבועה]�דר�� [יכלול ְְְְִֵֶַַַָָָָ
��תה. היא ְִֵֶֶַָָ�ה�כ�רה

ה���„. וחצי ��אלה ה��� חצי �ר�ת, ��י ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָה�איל�
��יה�', מת� ה�אלה '�זמ� א�מר: ה��איל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ��כיר�ת,
איני והאחרת �אלת�, �זמ� מתה 'אחת א�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוה�ה
א� וכ� ה��י�. י��� לה�בע, יכ�ל �אינ� מ��� � ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָי�דע'
�כ�רה, ואחת �א�ל�ת ��י� �ר�ת, �ל� ל� ְְְְִַַַַָָָָֹמסר
וה��אל ��ת�', ה� ה�א�ל�ת 'ה��י� א�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַה��איל
��תה ה�נ�ה אבל ו�אי, מתה ה�א�לה 'האחת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָא�מר:
מ��� � ה�כ�רה' א� האחרת ה�א�לה היא א� י�דע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאיני
י��� � י�דע' 'איני א�מר �הרי לה�בע, יכ�ל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�אינ�

� ��ה��י�. וכ��צא זה �י� ית�אר ונטע� ט�ע� הלכ�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מ��מי�, וכיצד לה�בע, יכ�לי� �אינ� ה��עני� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�ל

מ��מי�. ה� טע� ְְִֵֵֵֶַַַ�מאיזה
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זה‡. הרי � אבד א� ונגנב �ח��, חבר� אצל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�פקיד
�על ונקרב האי�... מ�ית "וג�ב ��אמר: ונפטר, ְְִִִֵַַַַָ�ְְְְֱִִֶֶַָָנ��ע,
רעה�". �מלאכת יד� �לח לא א� האלהי�, אל ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�ית

��,[כוללי�]�מגל�לי� ��ע ��א ה�ב�עה, �ת�� עליו ְְְְְִֶַַַָָָָָֹ
�� ואחר יד, �� �לח ו��א ה��מרי�, �דר� �מר ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹא�א
�אחרי�ת�. ח�ב ���ד��, יד� ��לח אחר נגנב �א� ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָנגנב;

קל·. ה�נבה, מ� ח�� ��מר את ה�ת�ב �פטר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָה�איל
�מתה; ��ב�יה �ב�רה �ג�� ה�ד�לי�, האנסי� מ� ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָֹוחמר
���ד��, יד �לח אבל ���ד��; יד �לח ��א ְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹוה�א,
ה��ד��: לפי ה�ל ה��מרי�? �ר� �יצד �אנסיו. ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנתח�ב

ה�ער �בית לה�יח� �מירת� ��ר� ��ד�� גדול.י� [מחס� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
למגורי�] נועד שלא וי�מקו� והאבני�; ה��ר�ת �ג�� ,ְְְֲִֵַָָ

�ל חביל�ת �ג�� �חצר, לה�יח� �מירת� ��ר� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��ד��
�מירת� ��ר� ��ד�� וי� �ה�; וכ��צא ה�ד�ל�ת ����ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

��ד�� וי� �ה�; וכ��צא וט�ית �מלה �ג�� ��ית, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלה�יח�
�ג�� עליו, ונ�על �מג�ל א� �תבה לה�יח� �מירת� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��ר�

�ה�. וכ��צא �ס� �כלי זהב �כלי מ�י ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�גדי

ונגנב‚. ל�, רא�י �אינ� �מק�� ה��ד�� �ה�יח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה��מר
ונ�ר� �לקה ��פלה �ג�� ,�� נאנס אפ�� � אבד א� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמ��
�ה�יח �י על וא� ל���. וח�ב ���ע, זה הרי � ה�ית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�ל
אי� וא� �ט�ר; ל�מירה, רא�י א� � ��� ע� ְְִִִִִִֵֶַָָָָה��ד��
ר�אי ואינ� ר�אי, ה�א ���� ח�ב; ל�מירה, רא�י ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָה�ק��

אחרי�. ְֲִֵֶ��ל

��טמנ�„. א�א �מירה, לה� אי� � וה�ינרי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָה�ספי�
��פח ��תל יטמנ� א� עפר, טפח עליה� וי�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ��רקע
לא אבל ק�רה; ל�מי ה�מ�� ��פח א� ל�רקע, ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�מ��
נעל אפ�� ויגנב�. ה��בי�, �� יח�ר� ��א ה�תל, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�אמצע
אד� �אי� �מק�� א�ת� הח�יא א� �תבה, �רא�י ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה�
ה�ר� ל���. וח�ב ���ע, זה הרי � �� מר�י� ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָֹמ�יר�
ואי� קל ���א� �בר לכל ה�י� �ה�א ה�ביני�, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמקצת

א�ת� מא�דת �ל[מקלקלת]ה�רקע ל��נ�ת �ג�� �מהרה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ
ט�ב�ת ואבני� ה�הב ל��נ�ת ל�מר צרי� ואי� ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ�ס�,
�ע�י ולזה ��רקע; א�א �מירה לה� �אי� � ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�מר�ל��ת

ָנ�טה.

ה�מ��ת‰. �י� ��ת ערב �ספי� חבר� אצל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�פקיד
וא� ��ת. מ�צאי עד א�ת�, ולק�ר לטרח ח�ב אינ� �ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

מה]נתאחר קבר�,[זמ� ולא לקבר�, �די ��ת למ�צאי ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָֹ
ה�א חכמי� �למיד וא� ח�ב; � נאנס� א� [המפקיד]ונגנב� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָ
��ב�יל אחר לקבר� �די ���הה עד ח�ב, אינ� [המפקיד,� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
להבדלה] יי� לקנות לכספו יצטר� .שמא

.Â�א לבית�, לה�ליכ� ��ר� �ספי� חבר� אצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָה�פקיד
מע�ת ע�� צר�רי���לח ��הי� צריכי� � למק�� מ�ק�� ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָ

עד �ניו, מ�נגד �טנ� על �רא�י ק��רי� א� �יד�, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ��מ�חי�
ה�את ��ר� ק�ר� לא וא� �רא�י. ויק�ר� לבית�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ���יע
�פ�יעה. �ח�ת� �הרי ל���, ח�ב � נאנס� אפ�� �ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�מחיצה וה�יח� חבר�, אצל מע�ת �הפקיד �אחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמע�ה
מ��. ונגנב� ה�חיצה, �עבי טמ�ני� ה� והרי קני�, ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ל
�נבה, לעני� מע�ה �מירה ��� �י על א� חכמי�: ְְְִֵַָָ�ְְְְֲִִִֶַַָָָואמר�
טמנ� ��א �מאחר הא�; לעני� �רא�י �מירה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹאינ�
�פ�יעה ��ח�ת� וכל ה�א, ���ע �ני�, �כתל א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��רקע

�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. �אנס, ְְְֵֵֶֶַַָָֹֹוס�פ�

.Ê��' ל�: ואמר מע�ת, �י� �לי� �י� חבר� אצל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָה�פקיד
��ד�� ה�ח�י היא� י�דע 'איני ה��מר: ל� ואמר �קד�ני', ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָלי
�אב�� עד לי המ�� ה�ספי�, קבר�י מק�� '�איזה א� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה',
מ�ד. ל��� וח�ב ���ע, זה הרי � ל�' ואחזיר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואמצא,

.Á� מע�ת �י� �לי� �י� ה�ית, �על אצל ה�פקיד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ�ל
ה�ד�לי� �ית� �בני �בנ�תיו �בניו א��� �עת [שיוכלועל ְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ולבנ�תיולשמור] לבניו מסר� א� אבל מפקיד. ְְְְְֲִִִַָָָָָָה�א
לאחד א� �ד�לי�, �בי� קט�י� �י� לעבדיו א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָה�ט�י�,
�לחנ�, על וס�מכי� ��ית ע�� �ר�יי� �אינ� ְָ�ְְְְִִִִִֵֶַַַָָמ�ר�ביו
וח�ב ���ע, זה הרי � לאחר מסר א� ל�מר צרי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָואי�
��ע, ��א ראיה ה�ני ה��מר הביא �� א� א�א ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹל���,
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חבר�, אצל מע�ת �הפקיד �אחד מע�ה ��ארנ�. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�מ�
א�ת�, טמנה ולא א�ת� הח�יאה לא��, ה��מר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹנתנ�
מ�ני ל��� ח�ב ה��מר אי� חכמי�: ואמר� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָונגנב�.

ה�א��תנ �ית� �בני �ניו �עת על ה�פקיד, ��ל לא��, � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ל� י� ה�', '��ד�� ל� אמר ��א �י על וא� ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמפקיד;
א�� אי� וכ� ��י'. ה� א� נזהרת �היא ��� '�ל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹלטע�:
ואמר� ��ד��. �ה� ל� אמר לא �הרי ל���, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹח�בת
��ת� ה� עצמ� ה�ע�ת �א�ת� ה��מר י�בע ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחכמי�:
וי�טר� ונגנב�, א�ת� �הח�יאה הא� ות�בע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלא��,

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶֶַָֹ�ניה�.

.Ë���לא ה��ד�� ��סר �ה��מר למד, א�ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�א�
�דר� �מר� ולא ��ד��, �ה�א וה�דיע� �ית�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ�בני
ה�ית �בעל ה��ד��, לבעל ל��� ח�בי� �ה� � ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָה��מרי�
ה�א �ית� �בני �בניו א��� �עת על ה�פקיד, ��ל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ט�ר;

���ת �הפקיד �אחד מע�ה צמח]מפקיד. אצל[מי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
'מ�ה ל����: ואמר אחרת, ���ת ל��מר והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחבר�,
�ל מ���ת וה�לי� ה��� והל� ל�כר', ��לי� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָה���ת
'מ�ה אמר לא �הרי �ט�ר, ה��� חכמי�: אמר� ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ��ד��.
ל� מק�� מראה �ה�א וד�ה ��ל�', אל �מ�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�ל�

הכשות] �ט�ר,[מקו� ה�ית �על וכ� זה. על מק�יד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָואינ�
מה �מי א�א מ��� ואינ� ה�ל�'. 'מ�ה ל� אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�הרי
�ט�ר חמ�, ה�כר נע�ה א� לפיכ�, �לבד; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��הנה
ארע ��� �ב�עה ה��מר ח�ב ,�� �בי� �� �בי� ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמ����.

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָֹל�.

שישי ה'תשס"טיו� טבת ו'
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�די��‡. �ל א� ענ�י� �ל מע�ת אצל� �הפקיד� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי
לא "ל�מר", ��אמר: �ט�ר, � ונגנב� �ה� �פ�ע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�ב�יי�,
אפ�� ��בעי�. ל� �אי� ממ�� ה�א והרי לענ�י�; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלח�ק

וקד� ��בי�, עליו ��א� ה�ב�יי� �ממ�� עצמ� וה�יל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
�ברי� ��ה מ�ה. �ד�ל �ב�יי� �די�� ל� אי� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ�ט�ר;
זה, מק�� לענ�י אצל� ה�פקד ה�מ�� זה ��אי� ְְֲִֵֶֶַָָ�ְֲִֵֶֶַַָאמ�רי�?
ול�ב�יי� א�� לענ�י� היה א� אבל א��. ל�ב�יי� ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָא�

קצ�� ה�א והרי ���[מיועד]א��, ממ�� זה הרי � לה� ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
�דר� ��ע, לא א� י�בע א� ��ע, א� וי��� ��בעי�; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹל�

ה��מרי�. ְִַָ�ל

עליו·. �בא� ח��בי�, �לי� א� ממ�� חבר� אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָה�פקיד
היה א� � עצמ� לה�יל ה��ד�� לה� ונת� וקד� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ��בי�,

��גלל�[מוער�]אמ�ד �חזקת� ח�ב; � ממ�� �על �ה�א ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ
וא� חבר�. �ממ�� עצמ� ה�יל זה ונמצא ה��בי�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�א�
�פט�ר. ה��ד��, ל�מע א�א �א� ��א חזקת� � אמ�ד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

��בי�‚. �בא� �ר�ת, א� �לי� חבר� אצל ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�פקיד
�מ�ילי� �אי� אד� �ני הי� צ�וח, היה וא�� �פניו, ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ�גנב��
וכ� ל���. וח�ב ���ע, זה הרי � צוח ולא ה�איל � ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹא�ת�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

וכל„. מאתי�, וזה מאה זה אחד, אצל �הפקיד� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ני�
ה�אתי�', �הפקד�י ה�א 'אני א�מר: מ�ניה� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
מה� אחד �ל י�בע � י�דע' 'איני א�מר: ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוה��מר
לזה מאתי� וי�� ונ�טל, נ��ע �ל �די� מאתי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�הפקיד
���ע, ה�א �הרי מ�ית�, מאה ויפסיד לזה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�מאתי�
א� לפיכ�, .��� �יס על אחד �ל �� לכ�ב ל� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�היה
�בא� אחד, �כר� מא�ת ה�ל� �אחד, ה�ני� ל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהביא�
לזה מאה נ�ת� � ��י' 'ה�אתי� א�מר: אחד וכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותבע�,
עד א� לע�ל�, עד אצל� מ�ח יהיה וה�אר לזה, ְְֶַַָָ�ְְְִֵֶֶַָָָ�מאה
'�יו� לה�: א�מר ה�א �הרי לחבר�; האחד ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ���דה
�כר� והבאת� זה, על זה מק�ידי� א�� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ�ראיתי
ה�אה �על מי �מיד, ולז�ר לידע עצמי הטרח�י לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחד,
אחד �לי�, �ני אצל� הפקיד� א� וכ� ה�אתי�'. �על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�מי
�על ה�א 'אני א�מר: ואחד אחד וכל קט�, ואחד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ד�ל
וי�� �ניה�; י�בע� � י�דע' 'איני א�מר: וה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָה�ד�ל',
ה�ט�. ל� וי�אר ל�ני, ה�ד�ל �דמי מה�, לאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ד�ל
�מ��� מה�, לאחד ה�ט� נ�ת� � אחד �כר� הביא�� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוא�
אצל�, מ�ח יהיה וה�אר ל�ני, ה�ט� �מי נ�ת� ה�ד�ל ְֶָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�מי
�ני�, ��בע�ה� מי וכ� לע�ל�. עד א� לחבר� ���דה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ה�א', 'אני א�מר: וזה ה��ד��', �על ה�א 'אני א�מר: ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָזה
� ה�א' מי י�דע ואיני ה�א, מ�� 'אחד א�מר: ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָוה��מר
אצל �המ�ת ��י �הפקיד� �ני� וכ� ל�ניה�. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַי���
י��� � היתה מי �ל י�דע ואינ� מה�, אחת �מתה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָר�עה,
ה�המה מ�יח � מ�ע�� ��א �עדר� הפקיד� וא� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹל�ניה�.
לחבר� האחד ���דה עד מ�חת, ותהיה �מס��ק; ֲֵֶֶֶַַַַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַ�יניה�,

א�ת�. לחלק ��רצ� עד ְֲִֶַַָֹא�

ע�‰. יערב� לא זה הרי חבר�, אצל �ר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹה�פקיד
היה וכ�ה �ר�תיו, הי� ��ה יח�ב � וערב� עבר ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ�ר�תיו.

חסר ��ה ויראה חסר��[נחסר]ה��ד��, ויח�ב ה�ל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
���בע אחר ל� וי�� פשע]ה��ד��, נס��ק[שלא [ניזו�]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לח�י� חסר�נ�ת ל� י�ציא � נס��ק ��ה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמה�,
ל�ע�רי� ��ר; לכל �מחצה ק�י� אר�עה קל��, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹ�לארז
���� �לזרע לכ�מי� ��ר; לכל ק�י� ��עת ְְְִִֶַָ�ְְְְִִַַַָֹ�לדח�,

� וכ��ה�גבע�ליו ��ר. לכל סאי� �ל� קל��, �אינ� לארז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ל� ��דד אמ�רי�? �ברי� ��ה ו�נה. �נה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹה�את,
�ימ�ת מדד אבל ה�ר�. �ימ�ת ל� והחזיר ה�ר�, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ�ימ�ת
ל� מ�ציא אינ� � ה��מי� �ימ�ת ל� והחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַָֹה�ר�,

מ�תיר�ת �ה� מ�ני ל�[מתנפחות]חסר�נ�ת, מ�ציא וכ� . ְְְִִִֵֵֵֶֶ
�מחצה לג מה� לג, למאה �מ� ל�י� ��ל�ת ליי�; ְֱִֵֵֶֶֶֶָָֹֹ�ְְְִֶַֹ�ת�ת,
מ�ציא אינ� מז�ק, �מ� היה א� �לע. �מחצה ולג ִֵָ�ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹ�מרי�
�לע. ל� מ�ציא אינ� י�ני�, ה�נק�י� הי� וא� �מרי�; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָל�

.Âר�תיו� ע� וערב� מד�די�, �אינ� �ר�ת אצל� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָהפקיד
וכ� ��' א�מר: ה��ד�� �על ���ע. זה הרי � מדד� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
�ב�עה; �לא י��� � י�דע' 'איני א�מר: וה��מר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֹהי�',
ח�ב, ה�א ��ה י�דע ואינ� �ת�ל�מי�, עצמ� ח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ�הרי
ה�ר� וכזה לה�בע. יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב ְְְְִֵֶַָָָָָ�ְְְִָונמצא
ל���, ��תח�ב ��מר �ל וכ� ור��. ה�וי י�ס� ר�י ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָר��תי,
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חבר�, אצל מע�ת �הפקיד �אחד מע�ה ��ארנ�. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�מ�
א�ת�, טמנה ולא א�ת� הח�יאה לא��, ה��מר ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹנתנ�
מ�ני ל��� ח�ב ה��מר אי� חכמי�: ואמר� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָונגנב�.

ה�א��תנ �ית� �בני �ניו �עת על ה�פקיד, ��ל לא��, � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ל� י� ה�', '��ד�� ל� אמר ��א �י על וא� ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹמפקיד;
א�� אי� וכ� ��י'. ה� א� נזהרת �היא ��� '�ל ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹלטע�:
ואמר� ��ד��. �ה� ל� אמר לא �הרי ל���, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹח�בת
��ת� ה� עצמ� ה�ע�ת �א�ת� ה��מר י�בע ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָחכמי�:
וי�טר� ונגנב�, א�ת� �הח�יאה הא� ות�בע ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָלא��,

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶֶַָֹ�ניה�.

.Ë���לא ה��ד�� ��סר �ה��מר למד, א�ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�א�
�דר� �מר� ולא ��ד��, �ה�א וה�דיע� �ית�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ�בני
ה�ית �בעל ה��ד��, לבעל ל��� ח�בי� �ה� � ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָה��מרי�
ה�א �ית� �בני �בניו א��� �עת על ה�פקיד, ��ל ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ט�ר;

���ת �הפקיד �אחד מע�ה צמח]מפקיד. אצל[מי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
'מ�ה ל����: ואמר אחרת, ���ת ל��מר והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחבר�,
�ל מ���ת וה�לי� ה��� והל� ל�כר', ��לי� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָה���ת
'מ�ה אמר לא �הרי �ט�ר, ה��� חכמי�: אמר� ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ��ד��.
ל� מק�� מראה �ה�א וד�ה ��ל�', אל �מ�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�ל�

הכשות] �ט�ר,[מקו� ה�ית �על וכ� זה. על מק�יד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָואינ�
מה �מי א�א מ��� ואינ� ה�ל�'. 'מ�ה ל� אמר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�הרי
�ט�ר חמ�, ה�כר נע�ה א� לפיכ�, �לבד; ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��הנה
ארע ��� �ב�עה ה��מר ח�ב ,�� �בי� �� �בי� ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמ����.

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָֹל�.

שישי ה'תשס"טיו� טבת ו'

ה ּפרק ּופּקדֹון ׁשאלה ¤¤¨¦¨¥§§¦הלכֹות

�די��‡. �ל א� ענ�י� �ל מע�ת אצל� �הפקיד� ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָמי
לא "ל�מר", ��אמר: �ט�ר, � ונגנב� �ה� �פ�ע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�ב�יי�,
אפ�� ��בעי�. ל� �אי� ממ�� ה�א והרי לענ�י�; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלח�ק

וקד� ��בי�, עליו ��א� ה�ב�יי� �ממ�� עצמ� וה�יל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
�ברי� ��ה מ�ה. �ד�ל �ב�יי� �די�� ל� אי� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ�ט�ר;
זה, מק�� לענ�י אצל� ה�פקד ה�מ�� זה ��אי� ְְֲִֵֶֶַָָ�ְֲִֵֶֶַַָאמ�רי�?
ול�ב�יי� א�� לענ�י� היה א� אבל א��. ל�ב�יי� ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָא�

קצ�� ה�א והרי ���[מיועד]א��, ממ�� זה הרי � לה� ֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
�דר� ��ע, לא א� י�בע א� ��ע, א� וי��� ��בעי�; ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹל�

ה��מרי�. ְִַָ�ל

עליו·. �בא� ח��בי�, �לי� א� ממ�� חבר� אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָה�פקיד
היה א� � עצמ� לה�יל ה��ד�� לה� ונת� וקד� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ��בי�,

��גלל�[מוער�]אמ�ד �חזקת� ח�ב; � ממ�� �על �ה�א ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ
וא� חבר�. �ממ�� עצמ� ה�יל זה ונמצא ה��בי�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�א�
�פט�ר. ה��ד��, ל�מע א�א �א� ��א חזקת� � אמ�ד ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

��בי�‚. �בא� �ר�ת, א� �לי� חבר� אצל ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�פקיד
�מ�ילי� �אי� אד� �ני הי� צ�וח, היה וא�� �פניו, ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ�גנב��
וכ� ל���. וח�ב ���ע, זה הרי � צוח ולא ה�איל � ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹא�ת�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

וכל„. מאתי�, וזה מאה זה אחד, אצל �הפקיד� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ני�
ה�אתי�', �הפקד�י ה�א 'אני א�מר: מ�ניה� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאחד
מה� אחד �ל י�בע � י�דע' 'איני א�מר: ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוה��מר
לזה מאתי� וי�� ונ�טל, נ��ע �ל �די� מאתי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�הפקיד
���ע, ה�א �הרי מ�ית�, מאה ויפסיד לזה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�מאתי�
א� לפיכ�, .��� �יס על אחד �ל �� לכ�ב ל� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�היה
�בא� אחד, �כר� מא�ת ה�ל� �אחד, ה�ני� ל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהביא�
לזה מאה נ�ת� � ��י' 'ה�אתי� א�מר: אחד וכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותבע�,
עד א� לע�ל�, עד אצל� מ�ח יהיה וה�אר לזה, ְְֶַַָָ�ְְְִֵֶֶַָָָ�מאה
'�יו� לה�: א�מר ה�א �הרי לחבר�; האחד ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ���דה
�כר� והבאת� זה, על זה מק�ידי� א�� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ�ראיתי
ה�אה �על מי �מיד, ולז�ר לידע עצמי הטרח�י לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחד,
אחד �לי�, �ני אצל� הפקיד� א� וכ� ה�אתי�'. �על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�מי
�על ה�א 'אני א�מר: ואחד אחד וכל קט�, ואחד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ד�ל
וי�� �ניה�; י�בע� � י�דע' 'איני א�מר: וה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָה�ד�ל',
ה�ט�. ל� וי�אר ל�ני, ה�ד�ל �דמי מה�, לאחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ד�ל
�מ��� מה�, לאחד ה�ט� נ�ת� � אחד �כר� הביא�� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוא�
אצל�, מ�ח יהיה וה�אר ל�ני, ה�ט� �מי נ�ת� ה�ד�ל ְֶָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�מי
�ני�, ��בע�ה� מי וכ� לע�ל�. עד א� לחבר� ���דה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ה�א', 'אני א�מר: וזה ה��ד��', �על ה�א 'אני א�מר: ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָזה
� ה�א' מי י�דע ואיני ה�א, מ�� 'אחד א�מר: ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָוה��מר
אצל �המ�ת ��י �הפקיד� �ני� וכ� ל�ניה�. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַי���
י��� � היתה מי �ל י�דע ואינ� מה�, אחת �מתה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָר�עה,
ה�המה מ�יח � מ�ע�� ��א �עדר� הפקיד� וא� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹל�ניה�.
לחבר� האחד ���דה עד מ�חת, ותהיה �מס��ק; ֲֵֶֶֶַַַַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַ�יניה�,

א�ת�. לחלק ��רצ� עד ְֲִֶַַָֹא�

ע�‰. יערב� לא זה הרי חבר�, אצל �ר�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹה�פקיד
היה וכ�ה �ר�תיו, הי� ��ה יח�ב � וערב� עבר ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ�ר�תיו.

חסר ��ה ויראה חסר��[נחסר]ה��ד��, ויח�ב ה�ל, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
���בע אחר ל� וי�� פשע]ה��ד��, נס��ק[שלא [ניזו�]. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לח�י� חסר�נ�ת ל� י�ציא � נס��ק ��ה ידע ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמה�,
ל�ע�רי� ��ר; לכל �מחצה ק�י� אר�עה קל��, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹ�לארז
���� �לזרע לכ�מי� ��ר; לכל ק�י� ��עת ְְְִִֶַָ�ְְְְִִַַַָֹ�לדח�,

� וכ��ה�גבע�ליו ��ר. לכל סאי� �ל� קל��, �אינ� לארז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ל� ��דד אמ�רי�? �ברי� ��ה ו�נה. �נה לכל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹה�את,
�ימ�ת מדד אבל ה�ר�. �ימ�ת ל� והחזיר ה�ר�, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ�ימ�ת
ל� מ�ציא אינ� � ה��מי� �ימ�ת ל� והחזיר ְְְִִִִֵֶֶַַָֹה�ר�,

מ�תיר�ת �ה� מ�ני ל�[מתנפחות]חסר�נ�ת, מ�ציא וכ� . ְְְִִִֵֵֵֶֶ
�מחצה לג מה� לג, למאה �מ� ל�י� ��ל�ת ליי�; ְֱִֵֵֶֶֶֶָָֹֹ�ְְְִֶַֹ�ת�ת,
מ�ציא אינ� מז�ק, �מ� היה א� �לע. �מחצה ולג ִֵָ�ְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹ�מרי�
�לע. ל� מ�ציא אינ� י�ני�, ה�נק�י� הי� וא� �מרי�; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָל�

.Âר�תיו� ע� וערב� מד�די�, �אינ� �ר�ת אצל� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָהפקיד
וכ� ��' א�מר: ה��ד�� �על ���ע. זה הרי � מדד� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹולא
�ב�עה; �לא י��� � י�דע' 'איני א�מר: וה��מר ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָֹהי�',
ח�ב, ה�א ��ה י�דע ואינ� �ת�ל�מי�, עצמ� ח�ב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ�הרי
ה�ר� וכזה לה�בע. יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב ְְְְִֵֶַָָָָָ�ְְְִָונמצא
ל���, ��תח�ב ��מר �ל וכ� ור��. ה�וי י�ס� ר�י ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָר��תי,
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וה�עלי� ל���', ח�ב אני �מי� ��ה י�דע 'איני ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָואמר:
�לא י�ל� � �וה' היה וכ� וכ� י�דעי�, 'אנ� ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹא�מרי�:

�� אמ�די� �ה� �בר ��טענ� וה�א שיש�ב�עה; [משוער ְְְֲֲִִֵֶֶָָָ
להחרי�לה�] ל��מר וי� סת�]; חר� מי[להטיל על ְְְִִֵֵַַַ

ה�א? �� �ה�י� �מ�י� ל�. הרא�י מ� יתר מ��� ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ���קח
,�� �פ�ע זה�בי�, �יס אצל� �הפקיד עצמ�, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָה�ע
א�מר: וה��מר ,'�� הי� �ינר 'מאתי� א�מרי�: ְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�עלי�
ונמצא הי�', ��ה י�דע איני אבל �ינרי�, �� �הי� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ'ו�אי
איני 'ה�אר ואמר: �מקצת, ל� וה�דה מאתי�, �ט�ע� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
�מ���, ל�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב �ה�א ְְְִֵֵַַָָָָ�ְֵֶַי�דע',

��ת�אר. ְְִֵֶָ�מ�

.Ê,�חבר אצל והפקיד� צר�ר, �ק ל� וה�יח אביו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמת
��א ,�� היה מה י�דע 'איני א�מר: ה�פקיד � �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�פ�ע
אני ��ה י�דע 'איני א�מר: ה��מר וכ� ,'�� הי� ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמר�ל��ת
�יניה� ה�י� ��רת � מלא' היה זכ�כית ��א ל���, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ב
חכמי� �ת�נת ה��מר ���בע ז�, �טענה א�מר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�אני
�היה �ו�אי י�דע �אינ� ��ב�עת� ויכלל �ר��ת�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�אינ�
�ל וכ� .�� �ה�דה מה וי��� וכ�, �� �וה על יתר ��ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
חבר�, אצל צר�ר �ק �הפקיד �אחד מע�ה �זה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ���צא

'חלי א�מר: ה�פקיד � �� �מר�ל��ת[תכשיט]�פ�ע זהב ְְֲִִִֵַַַַָָָָ
��א י�דע, 'איני א�מר: וה��מר ,'�� הי� �ה� ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכ��צא
ה��ד�� �על י�בע חכמי�: ואמר� ח�ל', א� �� היה ְְֲִִִִִַַַַָָָָָָסיגי�
אמ�ד �ה�א א� ,�� אמ�ד �ה�א �בר ��טע� וה�א ְְְִִֶֶֶָָָָֹֹוי�ל;
�אי� לפי ה��ד��? �על �א� נ��ע ול�ה אצל�. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהפקיד�
לי '�ריא ואמר: ה�דה �אפ�� � �ב�עה מח�ב ְְֲִִִֶַָָָָָ�ְֵַה��מר
הי�', 'מר�ל��ת א�מר: וה�פקיד סיגי�', מלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�היה

ה�ת נ��ע ח�י�[דרבנ�]ה��מר ��ענ� �מ� ונפטר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ט�ע� �בהלכ�ת �זה. ���צא �ל וכ� ��ע�רי�. ל� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹוה�דה

ה�ברי�. ע�רי ית�אר ְְְְְִִִִֵֵַָָָונטע�
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א�‡. � נ��ע' ואיני מ���, 'הריני �אמר: ח�� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ��מר
לקנ�ת ���ק �מצ�י �וה מינ� ��ל �בר ה��ד�� ְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
ה�ו�ת ���� א� צמר �ל יריע�ת א� �ר�ת, �ג�� ְְְְִִֵֶֶֶַָָ�מ�ת�,
זה הרי � �ה� ���צא וכל ה�צ�י�ת, ק�ר�ת א� ענינ�, ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ�כל
�גד א� �המה, �קד�� היה א� אבל נ��ע. ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ���,

�ל א� �מ�ת�מצ�ר, לקנ�ת מ�צא �אינ� �בר א� מת��, י ְ�ְְִָ�ְְִֵֵֶָָָ
א�ת� �מ��יעי� ,�� נת� עיניו ��א ח���י� � ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ��וה

חפ� �נקיטת �ב�עה חכמי� �אינ�[קדוש]�ת�נת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ה��מרי�, ל�אר ה�י� וה�א מ���. �� ואחר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָ�ר��ת�,
א� �כר ו��מר 'נגנבה', א� 'מתה' �אמר ה��אל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ�ג��
ח�בי� �ה� �י על א� � 'אבדה' א� 'נגנבה' �אמר� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��כר
�� ואחר �ר��ת�, �אינ� �ב�עה א�ת� מ��יעי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָל���,
��א ל�, ח���י� �אנ� החפ�; א� ה�המה �מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ��מי�
�וה' היה זה על 'יתר ה�עלי�: אמר� וא� .�� נת� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעיניו
�ל נמצא וכ�. �� א�א �וה �אינ� ��ב�עת� ��לל �ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
�ל�ה ��ב�עת� ��לל ה��מרי�, �ב�עת ����ע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ��מר

והרי וכ� �� ו�ארע� ה��מרי�, �דר� ��מר � ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָדברי�
יד �� �לח ו��א �ר��ת�, בו]אינ� �ארע�[השתמש קד� ְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

�אינ� נ��ע � ל��� רצה וא� א�ת�. ה��טר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהמארע
�וה. היה וכ� ��� ��ב�עת� וכ�לל ְְְְִִֵֶֶָָָָָָ�ר��ת�,

ה��מרי�,·. �דר� ��מר �אינ� להתנ�ת, ל��מר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַי�
מ�יח אני �יתי �זוית אצלי, ��פקיד א�� 'מע�ת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�א
�בעל �ינינ�, היה ��נאי ה��מר טע� �זה. וכ��צא ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא�ת�',
�הפקיד �י על א� � �נאי' �� היה 'לא א�מר: ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹה��ד��
�ל �דר� '�מר�י ל�מר ��כ�ל מ��� � �עדי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָאצל�
�נאי. �יניה� �היה ל�מר נאמ� ונאנס�י', ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה��מרי�
ו�היה �ר��ת�, ו�אינ� יד, �� �לח ��א י�בע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלפיכ�,

�נאי. ְֵֵֶַ�יניה�

מ�ב�עה,‚. �ט�ר � ��ע ��א ראיה �הביא ח�� ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ��מר
ה��ד�� �בעל �אבד. קד� יד �� �לח ��א א�מרי� ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹואי�
ואמר: טע� וא� מ���; ה��מר, ���ע ראיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�הביא
���ע. עדי� י� �הרי נאמ�, אינ� � �ינינ�' היה ְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'�נאי

החפ�„. ��ה עדי� �בא� �עדי�, חבר� אצל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָה�פקיד
ול�מר לטע� יכ�ל ה��מר אי� � אצל� הפקיד� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ�פנינ�
א� לפיכ�, �מ�נה'. לי 'נתנ� א� מ���', �לקח�יו ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ'חזר�י
עצמ� הית�מי� מ� עצמ� ה��ד�� מ�ציאי� ה��מר, ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָמת
וכ� ��' ואמר: ��א מי א�א ע�ד, ולא �ב�עה. ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹ�לא
ונמצא מבהקי�, סימני� ונת� אביכ�', אצל ְְְִִָָ�ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָהפקד�י
אמ�ד ה�ת היה ��א י�דע ה��� והיה �אמר, �מ� ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹה��ד��
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[mixne`ãò äpè÷ àéäLk Bza úà Lc÷iL íãàì øeñà ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨¨§¨¨¤§©¥¤¦§¤¦§©¨©

.äöBø éðà éðBìôa øîàúå ìécâzL,`cqg ax el xn`déì øáò énð øî ¤©§¦§Ÿ©¦§¦£¦¨©©¦¨©¥
ìàeîLcà,l`eny xn`y oic lr zxar dz` mb ±ïéà ,ìàeîL øîàc ©¦§¥§¨©§¥¥

,äMàa íéLnzLîzynzyp ji`e ,miyp` oia zeidl lbxzz `ly ick ¦§©§¦§¦¨
dphwd izaa.déì øîà,`a` xa `g` axàøéáñ ìàeîLc Cãéàk àðà ¨©¥£¨§¦¨¦§¥§¦¨

éì,l`eny ly zxg` `xnink xaeq ip` ±,ìàeîL øîàc ¦§¨©§¥
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כמשך ביאור למסהת קידושין ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oiyeciw(ipy meil)

:mcd fiwn zepba zxacnd `ziixa d`ian `xnbdíéøác äøNò ,ïðaø eðz̈©¨¨£¨¨§¨¦
òøâa eøîàð.mc fiwn ±Bcéö ìò Cläî .àjxck dtewf dnewa jled ± ¤¤§§¨¨§©¥©¦
,de`b ilraäqb Bçeøå .á,d`bzn ±áLBéå äìúðå .âayil dvex xy`k ± §©¨§¦§¤§¥

,de`b ilra jxck ayiizn jke xg` xac lr jnqp `edäøö Bðéòå .ã± §¥¨¨
,epenna ovnwäòø Bðéòå .äekxhviy ick elgiy mi`ixad lr epir ozep ± §¥¨¨
,mnc fiwdl eläaøä ìëBà .å,miyp` dnk lv` mei lk lek`l libx ±.æ ¥©§¥

àéöBîe`qkd ziaaàòîé÷mi`ixa lk`n lek`l `ed libxy oeik ,[hrn-] ¦¦§¨
,mnc z` elv` mifiwny miyp`d mrúBéøòä ìò ãeLçå .çlibxy oeik §¨©¨£¨

,mnc fiwdl miypd lv` s` `edå .èceygìæbä ìòmiypd ixdy §©©¨¥
,el ozil sqkd z` odilran zelfeb el zenlynyå .éceygúeëéôL ìò §©§¦

,íéîcmc`d lv` mc ziriax x`yp `le mc daxd fiwn `ed minrtly ¨¦
.fiwd epnny

:epal cnli dze`y zepne`d oiprl epizpynay oecipl zxfeg `xnbdLøc̈©
àøt÷ øa,äl÷å äi÷ð úeðneà Bða úà íãà ãnìé íìBòìzl`ey . ©©¨¨§¨§©¥¨¨¤§¨§¦¨§©¨
:`xnbdàéä éàî:`xnbd daiyn .dlwe diwp `idy ef zepne`áø øîà ©¦¨©©
äãeäé§¨
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כמשך ביאור למסהת קידושין ליום שני עמ' א



eסד wxt mihtey - mi`iap

e mihteyhiÎ`

åà:íéðL òáL ïéãî-ãéa ýåýé íðziå ýåýé éðéra òøä ìûøNé-éðá eNriå©©«£¯§¥«¦§¨¥²¨©−§¥¥®§Ÿ̈¬©¦§¥¯§Ÿ̈²§©¦§−̈¤¬©¨¦«
áúBøäðnä-úà ìûøNé éða íäì-eNr ïéãî éðtî ìûøNé-ìr ïéãî-ãé ærzå©¨¬¨©¦§−̈©¦§¨¥®¦§¥̧¦§¹̈¨«¨¤´§¥´¦§¨¥À¤©¦§¨Æ

:úBãönä-úàå úBørnä-úàå íéøäa øLàâïéãî äìrå ìûøNé òøæ-íà äéäå £¤´¤«¨¦½§¤©§¨−§¤©§¨«§¨−̈¦¨©´¦§¨¥®§¨¨̧¦§¨̄
:åéìr eìrå íã÷-éðáe ÷ìîråãeðçiåõøàä ìeáé-úà eúéçLiå íäéìr ©«£¨¥²§¥¤−¤§¨¬¨¨«©©«£´£¥¤À©©§¦ÆÆ¤§´¨½̈¤

:øBîçå øBLå äNå ìàøNéa äéçî eøéàLé-àìå äfr EàBa-ãräíä ék ©«£−©¨®§«Ÿ©§¦³¦«§¨Æ§¦§¨¥½§¤¬¨−©«£«¦¿¥Á
íäéìäàå eìré íäéð÷îe)(áéúë eàáiïéà íäélîâìå íäìå áøì äaøà-éãë eàáe ¦§¥¤̧©«£¹§¨«¢¥¤À¨³¨³§¥«©§¤Æ¨½Ÿ§¨¤¬§¦§©¥¤−¥´
ì õøàá eàáiå øtñî:dúçLåe÷ræiå ïéãî éðtî ãàî ìûøNé ìciå ¦§¨®©¨¬Ÿ¨¨−¤§©«£¨«©¦©¯¦§¨¥²§−Ÿ¦§¥´¦§®̈©¦§£¬
:ýåýé-ìà ìàøNé-éðáæ:ïéãî úBãà ìr ýåýé-ìà ìûøNé-éðá e÷ræ-ék éäéå §¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«©§¦¾¦¨«£¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©−Ÿ¬¦§¨«

çéýìû ýåýé øîà-äk íäì øîàiå ìûøNé éða-ìà àéáð Léà ýåýé çìLiå©¦§©¯§Ÿ̈²¦¬¨¦−¤§¥´¦§¨¥®©¸Ÿ¤¨¤¹«Ÿ¨©¬§Ÿ̈´¡Ÿ¥´
:íéãár úéaî íëúà àéöBàå íéøönî íëúà éúéìrä éëðà ìûøNéèìvàå ¦§¨¥À¨«Ÿ¦º¤«¡¥³¦¤§¤Æ¦¦§©½¦¨«¦¬¤§¤−¦¥¬£¨¦«¨«©¦³

íëì äðzàå íëéðtî íúBà Løâàå íëéöçì-ìk ãiîe íéøöî ãiî íëúà¤§¤Æ¦©´¦§©½¦¦©−¨«Ÿ£¥¤®©«£¨¥³¨Æ¦§¥¤½¨«¤§¨¬¨¤−
:íöøà-úàééøîàä éýìû-úà eàøéú àì íëéýìû ýåýé éðà íëì äøîàå ¤©§¨«¨«Ÿ§¨´¨¤À£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½³Ÿ¦«§Æ¤¡Ÿ¥´¨¡Ÿ¦½

:éìB÷a ízrîL àìå íöøàa íéáLBé ízà øLààéáLiå ýåýé Càìî àáiå £¤¬©¤−«§¦´§©§¨®§¬Ÿ§©§¤−§¦«©¨ºŸ©§©´§Ÿ̈À©¥Æ¤Æ
íéhç èáç Bða ïBòãâå éøærä éáà LàBéì øLà äøôra øLà äìàä úçz©³©¨«¥¨Æ£¤´§¨§½̈£¤¬§−̈£¦´¨«¤§¦®§¦§´§ÀŸ¥³¦¦Æ

i"yx

(‡).Ú¯‰ Â˘ÚÈÂ,'ויוסיפו' נאמר כא� עד
זו בשירה אבל חטא, על חטא נצבר שהיה
מתחילי� ועכשיו עשו, אשר כל לה� נמחל

תהלי� באגדת נדרש כ� תהלי�לחטוא, (מדרש

ו) מטמוריתא,(תרגו�:)‰Â¯‰�Ó˙.(·):יח
בה� שעושי� ש� ועל וודו"ש, לע"ז: ובלשו�
מנהרות, קורא� ניכר שאי� במקו� קט� מאור

בלע"ז: בלע"ז:Â¯ÚÓ˙.לויישיט"ש גרוטי"ה

.˙Â„ˆÓ�שעושי ש� על בלע"ז, פליישדי"�
סביב: סביב האילנות הפלת ידי על ביערי�

(‰).Ì‰È�˜ÓÂ Ì‰:התבואה את לרעות
(Á).‡È·� ˘È‡ב"סדר פנחס, הוא הנביא זה

ב)עול�" ‰È¯ÊÚ.(È‡):(פרק È·‡אביעזר מבני
מנשה: ב� גלעד ·�Â.ב� ÔÂÚ„‚Âהיה אביו

אתה זק� אבא, לו: אמר כובר�, והוא חובט�
אתה ל� לנוס, תוכל לא המדיני� יבאו וא�

cec zcevn
(·).ÔÈ„Ó È�ÙÓ:�מפניה עצמ� ‡Ì(‚)להסתיר ‰È‰Â
.Ú¯Ê:לצמוח והתחיל זרע כאשר לומר, ÏÂ·È(„)רצה

.ı¯‡‰:התבואות ÊÚ‰.צמחי Í‡Â· „Úהגבול מתחלת
האד� מול לנוכח ידבר וכאלו עזה, אל תבוא אשר עד

המקו�: ÌÎÈˆÁÏ.(Ë)היודע ÏÎאשר כנע� מלכי ה�
עמכ�: בהלחמ� אתכ� ·˜ÈÏÂ.(È)לחצו Ì˙ÚÓ˘ ‡ÏÂ

עליכ�: הרעה באה זה בעבור ÂÈÏ‡˘.(È‡)כאומר, ¯˘‡
מבני אביעזר, מבני שהיה יואש, של היתה 'האלה'

oeiv zcevn
(·).ÊÚ˙Â:וחזק עז כמו‰Â¯‰�Ó˙.מלשו� אורה, עני�

ד) ג חלו�(איוב ולה� מערות וה� נהרה, עליו תופע ואל
היו�: אור בו כמו‰Â„ˆÓ˙.יבוא חזקי�, (שמואלמבצרי�

ז) ה ציו�:ב צמחÏÂ·È.(„)כאשר:‡Ì.(‚)מצדת
כמו ז)האדמה, סז יבולה:(תהלי� נתנה ענייניÈÁÓ‰.אר�

כמו הבריות, חיי ה)צור� מה שלחני:(בראשית למחיה
(‰).‰·¯‡ È„Î:רבוי עני� יורה 'די', ומלת כארבה,
(Â).Ï„ÈÂ:ועני דל עסק:‡„Â˙.(Ê)מלשו� תרגומו:
(Ë).ÌÎÈˆÁÏ:דחק מה:‰‡Ï‰.(È‡)עני� איל� ש�

.Ë·Áכמו במקל, דישה כז)עני� כח קצח:(ישעיהו יחבט גת:·‚˙.במטה נקרא הענבי� דריכת להבריח:ÒÈ�‰Ï.מקו�

e wxt mihtey - mi`iap

:ïéãî éðtî ñéðäì úbaáéEnr ýåýé åéìà øîàiå ýåýé Càìî åéìà àøiå ©©½§¨¦−¦§¥¬¦§¨«©¥¨¬¥−̈©§©´§Ÿ̈®©Ÿ́¤¥½̈§Ÿ̈¬¦§−
:ìéçä øBabâéeðúàöî änìå eðnr ýåýé Léå éðãà éa ïBòãb åéìà øîàiå ¦¬¤¨«¦©¸Ÿ¤¥¨³¦§Æ¦´£Ÿ¦½§¥³§Ÿ̈Æ¦½̈§¨¬¨§¨©−§

íéøönî àìä øîàì eðéúBáà eðì-eøtñ øLà åéúàìôð-ìë äiàå úàæ-ìk̈®Ÿ§©¥´¨¦§§Ÿ¿̈£¤Á¦§¨̧£¥¹¥ÀŸ£³Ÿ¦¦§©Æ¦Æ
:ïéãî óëa eððziå ýåýé eðLèð äzrå ýåýé eðìräãéøîàiå ýåýé åéìà ïôiå ¤«¡¨´§Ÿ̈½§©¨Æ§¨¨´§Ÿ̈½©¦§¥−§©¬¦§¨«©¦³¤¥¨Æ§Ÿ̈½©ÀŸ¤

ézçìL àìä ïéãî ókî ìûøNé-úà zrLBäå äæ Eçëa Cì:Eåèåéìà øîàiå ¥³§«Ÿ£´¤½§«©§¨¬¤¦§¨¥−¦©´¦§®̈£−Ÿ§©§¦«©³Ÿ¤¥¨Æ
a éðãà éaúéáa øérvä éëðàå äMðîa ìcä étìà äpä ìûøNé-úà réLBà än ¦´£Ÿ½̈©¨¬¦−©¤¦§¨¥®¦¥³©§¦Æ©©´¦§©¤½§¨«Ÿ¦¬©¨¦−§¥¬

:éáàæè:ãçà Léàk ïéãî-úà úékäå Cnr äéäà ék ýåýé åéìà øîàiå ¨¦«©³Ÿ¤¥¨Æ§Ÿ̈½¦¬¤§¤−¦¨®§¦¦¨¬¤¦§−̈§¦¬¤¨«
æééðéra ïç éúàöî àð-íà åéìà øîàiå:énr øaãî äzàL úBà él úéNrå E ©Ÿ́¤¥½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®§¨¦³¨¦Æ½¨«©−̈§©¥¬¦¦«
çééìà éàa-ãr äfî Lîú àð-ìàéðôì ézçpäå éúçðî-úà éúàöBäå EE ©¨̧¨ª³¦¤Æ©Ÿ¦´¥¤½§«¥¦Æ¤¦§¨¦½§¦©§¦−§¨¤®

:EáeL ãr áLà éëðà øîàiåèéúBvî çî÷-úôéàå íéfr-éãb Nriå àa ïBòãâå ©Ÿ©¾¨«Ÿ¦¬¥¥−©¬¤«§¦§´À̈©©³©§¦«¦¦Æ§¥«©¤´©©½
:Lbiå äìàä úçz-ìà åéìà àöBiå øeøta íN ÷ønäå ìqa íN øNaä©¨¨Æ¨´©©½§©¨©−¨´©¨®©¥¬¥¨²¤©¬©¨¥−̈©©©«

i"yx

אחבט: הבד:·‚˙.ואני בית ‰'(È·)בקורות
.ÏÈÁ‰ ¯Â·‚ ÍÓÚ:כזה כח ל� ÈÂ˘(È‚)שנת�

.Â�ÓÚ וגו':‰' מצאתנו למה עמנו, ה' יש וא�
.Â�È˙Â·‡ Â�Ï Â¯ÙÒ לו:‡˘¯ אמר היה, פסח

שהיה ושמעתיו ההלל, את אבא הקרני אמש
א)אומר קיד ממצרי�,(תהלי� ישראל בצאת :

יעשה אבותינו, היו צדיקי� א� נטשנו', 'ועתה
לה� שעשה כש� היו, רשעי� וא� בזכות�, לנו
נפלאותיו: כל ואיה לנו, יעשה כ� חנ� נפלאותיו

(„È).ÂÈÏ‡ ÔÙÈÂ:בעצמו הוא ברו� הקדוש
.‰Ê ÍÁÎ·סניגוריא שלמדת הזה הזכות בכח

רב דרש כ� בני, תנחומאעל תנחומאי (מדרש

ד) ‡ÈÙÏ.(ÂË):שופטי� נמנה‰�‰ שאני האל�
בכל הדל האל� הוא האל�, שר תחת להיות בו

מנשה: שאתה:˘‡˙‰.(ÊÈ)אלפי כמו
(ËÈ).˙ÂˆÓ ÁÓ˜�יו היה, שפסח למדנו

נאמר לכ� העומר, יג)תנופת ז צליל(לקמ� והנה
וגו': מתהפ� שעורי� והרוטב:Ó‰Â¯˜.לח�

cec zcevn
ולהטמי�:ÒÈ�‰Ï.מנשה: להבריח לומר, ·È(È‚)רצה
.È�„‡אמת וא� לו, ואמר דבריו, על להשיבו ממנו בקש

כל 'ואיה הרעה, אותנו מצא כ� א� למה עמנו, ה' שיש
כלו: וכי �Â�˘Ë.נפלאותיו', ‰˙ÚÂתאמר כ� א� ואי�

עמי: ה':‰'.(È„)שה' מלא� לומר, Ê‰.רצה ÍÁÎ·רצה
ישראל, על סניגוריא למדת אשר הזכות זה בכח לומר,

להושיע�: ˘ÍÈ˙ÁÏ.תוכל ‡Ï‰:השליחות ועשה
(ÂË).ÈÙÏ‡הגרוע הוא בו, נמנה אבי שבית האל�

אחרי: ללכת לי ישמע ומי אבי, שבבית הקט� הוא ואנכי ÍÓÚ.(ÊË)מכול�, ‰È‰‡ ÈÎ:�ל ישמעו ‡Á„.והכל ˘È‡Î
ובקלות: מהרה לומר, רגיל‡Â˙.(ÊÈ)רצה היה לא כי עמי, מדבר ה' מלא� אתה אשר לדעת ופלא מופת איזה

נבואה: זה אי� פ� וחשב ÍÈ�ÙÏ.(ÁÈ)בנבואה È˙Á�‰Â:אות בה לי הבית:·‡.(ËÈ)ועשה לומר,ÚÈÂ˘.אל רצה
ובשל: הזאת:ÈÂ‚˘.תק� המנחה אליו הגיש

oeiv zcevn
(·È).ÏÈÁ‰:כח בקשה:·È.(È‚)עני� Â�˙‡ˆÓ.עני�

אותנו: ההיא‰Ï‡.(È„)עזבנו:�Â�˘Ë.מצאה המלה
הזרוז: על כמו˙Ó˘.(ÁÈ)יורה הסרה, ח)עני� א (יהושע

התורה: ספר ימוש שלשÙÈ‡Â˙.(ËÈ)לא בת מדה ש�
מה:·ÏÒ.סאי�: כלי כמוÓ‰Â¯˜.ש� (ישעיהוהרוטב,

ד) פגלי�:סה יורה,·Â¯Ù¯.ומרק כעי� נחושת, דוד הוא
ח)וכ� יא בפרור:(במדבר ובשלו



סה e wxt mihtey - mi`iap

:ïéãî éðtî ñéðäì úbaáéEnr ýåýé åéìà øîàiå ýåýé Càìî åéìà àøiå ©©½§¨¦−¦§¥¬¦§¨«©¥¨¬¥−̈©§©´§Ÿ̈®©Ÿ́¤¥½̈§Ÿ̈¬¦§−
:ìéçä øBabâéeðúàöî änìå eðnr ýåýé Léå éðãà éa ïBòãb åéìà øîàiå ¦¬¤¨«¦©¸Ÿ¤¥¨³¦§Æ¦´£Ÿ¦½§¥³§Ÿ̈Æ¦½̈§¨¬¨§¨©−§

íéøönî àìä øîàì eðéúBáà eðì-eøtñ øLà åéúàìôð-ìë äiàå úàæ-ìk̈®Ÿ§©¥´¨¦§§Ÿ¿̈£¤Á¦§¨̧£¥¹¥ÀŸ£³Ÿ¦¦§©Æ¦Æ
:ïéãî óëa eððziå ýåýé eðLèð äzrå ýåýé eðìräãéøîàiå ýåýé åéìà ïôiå ¤«¡¨´§Ÿ̈½§©¨Æ§¨¨´§Ÿ̈½©¦§¥−§©¬¦§¨«©¦³¤¥¨Æ§Ÿ̈½©ÀŸ¤

ézçìL àìä ïéãî ókî ìûøNé-úà zrLBäå äæ Eçëa Cì:Eåèåéìà øîàiå ¥³§«Ÿ£´¤½§«©§¨¬¤¦§¨¥−¦©´¦§®̈£−Ÿ§©§¦«©³Ÿ¤¥¨Æ
a éðãà éaúéáa øérvä éëðàå äMðîa ìcä étìà äpä ìûøNé-úà réLBà än ¦´£Ÿ½̈©¨¬¦−©¤¦§¨¥®¦¥³©§¦Æ©©´¦§©¤½§¨«Ÿ¦¬©¨¦−§¥¬

:éáàæè:ãçà Léàk ïéãî-úà úékäå Cnr äéäà ék ýåýé åéìà øîàiå ¨¦«©³Ÿ¤¥¨Æ§Ÿ̈½¦¬¤§¤−¦¨®§¦¦¨¬¤¦§−̈§¦¬¤¨«
æééðéra ïç éúàöî àð-íà åéìà øîàiå:énr øaãî äzàL úBà él úéNrå E ©Ÿ́¤¥½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®§¨¦³¨¦Æ½¨«©−̈§©¥¬¦¦«
çééìà éàa-ãr äfî Lîú àð-ìàéðôì ézçpäå éúçðî-úà éúàöBäå EE ©¨̧¨ª³¦¤Æ©Ÿ¦´¥¤½§«¥¦Æ¤¦§¨¦½§¦©§¦−§¨¤®

:EáeL ãr áLà éëðà øîàiåèéúBvî çî÷-úôéàå íéfr-éãb Nriå àa ïBòãâå ©Ÿ©¾¨«Ÿ¦¬¥¥−©¬¤«§¦§´À̈©©³©§¦«¦¦Æ§¥«©¤´©©½
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אחבט: הבד:·‚˙.ואני בית ‰'(È·)בקורות
.ÏÈÁ‰ ¯Â·‚ ÍÓÚ:כזה כח ל� ÈÂ˘(È‚)שנת�

.Â�ÓÚ וגו':‰' מצאתנו למה עמנו, ה' יש וא�
.Â�È˙Â·‡ Â�Ï Â¯ÙÒ לו:‡˘¯ אמר היה, פסח

שהיה ושמעתיו ההלל, את אבא הקרני אמש
א)אומר קיד ממצרי�,(תהלי� ישראל בצאת :

יעשה אבותינו, היו צדיקי� א� נטשנו', 'ועתה
לה� שעשה כש� היו, רשעי� וא� בזכות�, לנו
נפלאותיו: כל ואיה לנו, יעשה כ� חנ� נפלאותיו

(„È).ÂÈÏ‡ ÔÙÈÂ:בעצמו הוא ברו� הקדוש
.‰Ê ÍÁÎ·סניגוריא שלמדת הזה הזכות בכח

רב דרש כ� בני, תנחומאעל תנחומאי (מדרש

ד) ‡ÈÙÏ.(ÂË):שופטי� נמנה‰�‰ שאני האל�
בכל הדל האל� הוא האל�, שר תחת להיות בו

מנשה: שאתה:˘‡˙‰.(ÊÈ)אלפי כמו
(ËÈ).˙ÂˆÓ ÁÓ˜�יו היה, שפסח למדנו

נאמר לכ� העומר, יג)תנופת ז צליל(לקמ� והנה
וגו': מתהפ� שעורי� והרוטב:Ó‰Â¯˜.לח�

cec zcevn
ולהטמי�:ÒÈ�‰Ï.מנשה: להבריח לומר, ·È(È‚)רצה
.È�„‡אמת וא� לו, ואמר דבריו, על להשיבו ממנו בקש

כל 'ואיה הרעה, אותנו מצא כ� א� למה עמנו, ה' שיש
כלו: וכי �Â�˘Ë.נפלאותיו', ‰˙ÚÂתאמר כ� א� ואי�

עמי: ה':‰'.(È„)שה' מלא� לומר, Ê‰.רצה ÍÁÎ·רצה
ישראל, על סניגוריא למדת אשר הזכות זה בכח לומר,

להושיע�: ˘ÍÈ˙ÁÏ.תוכל ‡Ï‰:השליחות ועשה
(ÂË).ÈÙÏ‡הגרוע הוא בו, נמנה אבי שבית האל�

אחרי: ללכת לי ישמע ומי אבי, שבבית הקט� הוא ואנכי ÍÓÚ.(ÊË)מכול�, ‰È‰‡ ÈÎ:�ל ישמעו ‡Á„.והכל ˘È‡Î
ובקלות: מהרה לומר, רגיל‡Â˙.(ÊÈ)רצה היה לא כי עמי, מדבר ה' מלא� אתה אשר לדעת ופלא מופת איזה

נבואה: זה אי� פ� וחשב ÍÈ�ÙÏ.(ÁÈ)בנבואה È˙Á�‰Â:אות בה לי הבית:·‡.(ËÈ)ועשה לומר,ÚÈÂ˘.אל רצה
ובשל: הזאת:ÈÂ‚˘.תק� המנחה אליו הגיש

oeiv zcevn
(·È).ÏÈÁ‰:כח בקשה:·È.(È‚)עני� Â�˙‡ˆÓ.עני�

אותנו: ההיא‰Ï‡.(È„)עזבנו:�Â�˘Ë.מצאה המלה
הזרוז: על כמו˙Ó˘.(ÁÈ)יורה הסרה, ח)עני� א (יהושע

התורה: ספר ימוש שלשÙÈ‡Â˙.(ËÈ)לא בת מדה ש�
מה:·ÏÒ.סאי�: כלי כמוÓ‰Â¯˜.ש� (ישעיהוהרוטב,

ד) פגלי�:סה יורה,·Â¯Ù¯.ומרק כעי� נחושת, דוד הוא
ח)וכ� יא בפרור:(במדבר ובשלו
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(ÊÈ).··Ï ÔÁÂ· ‰˙‡ ÈÎ È‰Ï‡ È˙Ú„ÈÂאתה
ואחד לטוב אחד לבבות שני לו שיש מי בוח�

˙¯ˆ‰.לרע: ÌÈ¯˘ÈÓÂתרצה ויושר טוב ולב
לטוב שישרתי לבבי שביושר יודע אני וכי
עמ� ומ� אלה, כל את בהתנדבתי א' ללב לבבי
ובשל ויודע בקי אני בשלי פתרו� שהתנדבו
שבשמחה שראיתי מה אלא יודע איני אחרי�

אומר: אני Ù‰התנדבו Â‡ˆÓ�‰ ÍÓÚ ‰˙ÚÂ
.ÍÏ ·„�˙‰Ï ‰ÁÓ˘· È˙È‡¯ראיתי כלומר

לב� מרצו� א� יודע ואיני בהתנדב� ששמחו
התנדב�: על הע� וישמחו כדכתיב היה

.‰Ù Â‡ˆÓ�‰�הכתובי ה� כא� הנמצאי�
אבל וגו' ישראל שרי כל את דוד ויקהל למעלה
לא ועיר עיר בכל אשר כול� ישראל עשירי
נתמעטה עול� של רבונו כ� ועל פה נמצאו
אז כא� ישראל כל שאר היו שאילו הנדבה

הנדבה: ÌÏÂÚÏ.(ÁÈ)התרבה ˙‡Ê ‰¯Ó˘
ולצדקה: רבה למצוה הנדבה זאת לנו זכור

.ÍÓÚ ··Ï ˙Â·˘ÁÓ ¯ˆÈÏ�לבב שני יצר כי

אתה כי על הוא ומוסב לטובה ומחשבות�
וגומר: לבב ‡ÍÈÏ.בוח� Ì··Ï ÔÎ‰Âשני

תפרש: וכ� אלי� א' לב להיות של� לבב�
(ËÈ).ÌÏ˘ ··Ï Ô˙ È�· ‰ÓÏ˘ÏÂלבבו להכי�

בקש וכ� וגו' מצותיו לשמור אלהיו ע� של�
לבבכ� והיה עד עמנו אלהינו ה' יהי שלמה

ח')של� א' ‡˘¯:(מלכי� ‰¯È·‰ ˙Â�·ÏÂ
.È˙Â�ÈÎ‰לפי ועתה בלע"ז אפרייטש"י

לשלמה נקל לפיכ� הכל וזמנתי שהכינותי
בו: יד� שתהא ובלבד „ÈÂ„(Î)לבנות ¯Ó‡ÈÂ

.Ï‰˜‰ ÏÎÏשרי כל את דוד ויקהל על מוסב
‡ÌÎÈ‰Ï.וגו': '‰ ˙‡ ‡� ÂÎ¯·�אבותיכ אלהי

אלהי ולא דמשמע אלהיכ� אלא נאמר לא
וה� אלהיכ� ה' את ברכו נאמר לכ� אבותיה�

וא אלהינו כלאמרו ויברכו ולכ� אבותינו להי
ל' ריצוי מתו� אבותיה� אלהי לה' הקהל

קדושתו: ‰ÌÂÈ.(Î‡)ומחמת ˙¯ÁÓÏאותו
אותו כי דבריו כל דוד שדבר זה וועד של היו�
הוועד מ� כשהלכו כי פנאי לה� היה לא היו�

cec zcevn
(ÊÈ).È˙Ú„ÈÂלבב בוח� שאתה ידעתי ה� אלהי אתה

לכ� לבב ביושר אתה ורוצה מחשבתו לדעת האד�
לבב: ביושר ההיא הנדבה ·˘ÁÓ‰.התנדבתי È˙È‡¯

המה ג� א"כ ל� להתנדב נדרו בשמחה אשר אני ראיתי
כמוני: לבב ביושר Ê‡˙.(ÁÈ)התנדבו ‰¯Ó˘זכות
לעול�: שמור ההיא Â·˘ÁÓ˙.הנדבה ¯ˆÈÏפעולת את

ורצויה: טובה במחשבה שהיתה עמ� לבב אלי�:ÔÎ‰Â.מחשבות להפנות לבב� ‰ÏÎ.(ËÈ)אמ� ˙Â˘ÚÏÂכל את
לחזוק: דברו וכפל התורה ‰È˙Â�ÈÎ.דברי הבני�:‡˘¯ על הצרי� דבר כל לרוב:ÌÈÁ·Ê.(Î‡)את זבחו שלמי� זבחי

.Ï‡¯˘È ÏÎÏ:�שלמי הביאו כול� ר"ל

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÔÁÂ·:�ונסיו בחינה נמצאו‰�Â‡ˆÓ.מל' אשר

שמואל ההקדיש וכ� אשר במקו� היא כו)הה"א :(לעיל

(ÁÈ).¯ˆÈÏאל יצר מי כמו פעולה עני� מד)הוא (ישעיה

לבו מחשבות יצר וכל ז)וכ� הכנה:ÔÎ‰Â.:(בראשית מל'
(Î).ÂÎ¯·:והללו הקדקוד:Â„˜ÈÂ.שבחו כפפו
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הלילה עד הקרבנות לצור� בהמות לקנות עסקו
וגו': זבחי� לה' ויזבחו ‡ÛÏולמחר ÌÈ¯Ù

.'Â‚Â.Ì‰ÈÎÒ�Â ÛÏ‡ ÌÈ˘·Î�אילי דוגמא
וגו' חמשה עתודי� ז')חמשה שיעור(במדבר

לכול�: Ï¯·.אחד ÌÈÁ·ÊÂהמקרא דר� כ�
מניח דברי� ובג' בשני� כשמדבר לדבר
ויבא וכ� מיד האחרו� ומפרש לסו� עד הראשו�
כבר והלא רחל באהל ויבא עד יעקב באהל לב�
רחל אהל הוא יעקב באוהל לב� ויבא נאמר

לא) על(בראשית מוסב הוא מצא לא אלא
ויצא הראשו� מפרש ושוב האחרונות האמהות
לאה מאהל רחל באהל ויבא תחלה לאה מאהל
צרי� אחרי� שדברי� לפי רחל אהל אל הל�
נופל אי� ושוב וגו' לקחה ורחל זה על לומר
נמי הכא מצא ולא האמהות שתי ובאוהל לומר
אחרי�: דברי� הזבחי� על לומר צרי�

(·Î).'Â‚Â ‡Â‰‰ ÌÂÈ· 'Â‚Â Â˙˘ÈÂ ÂÏÎ‡ÈÂ
מפסיק היה זבחי� לה' ויזבחו אומר היה וא�
וכדי אחרי� בדברי� והעולות הזבחי� בי�
לבסו� עד והמתי� מיד אמר� לא להפסיק שלא
הרבה וכ� וישתו ויאכלו לרוב וזבחי� ואומר
יתרו ויקח דוגמא ה' לפני וישתו ויאכלו דוגמא

וגומר משה ט')חת� ˘�È˙:(שמות ÂÎÈÏÓÈÂ
.„ÈÂ„ Ô· ‰ÓÏ˘Ïאחד פע� המליכוהו כבר

במלכי� א')כדכתיב את(א' הכה� צדוק ויקח
מל� בהוריות מפורש וגומר מל�)קר� אי�(ב�

צוה דוד שלמה את משחו ולמה אותו מושחי�
אדוניהו עוזרי של מלב� להוציא כדי למשחו

È‚�Ï„.להמליכו: '‰Ï ÂÁ˘ÓÈÂנגידו מלשו�
לפניה� יצא אשר ש� ועל משכו של תרגו�
יביא� ואשר יוציא� ואשר לפניה� יבא ואשר

כז) Ô‰ÎÏ.:(במדבר ˜Â„ˆÏÂאביתר שמשח לפי
אדוניהו: ‰'(Î‚)את ‡ÒÎ ÏÚ ‰ÓÏ˘ ·˘ÈÂ

.ÍÏÓÏ'ה כסא על מל� לומר נופל כא�
שירצה מי עליו להמלי� הוא ה' של שהכסא
הלבנה כמו מלא היה כסאו מפורש ובמדרש
דורות ט"ו שלמה עד מאברה� כי בחדש בט"ו
ר� חצרו� פר� יהודה יעקב יצחק אברה�
דוד ישי עובד בועז שלמה נחשו� עמינדב

נגדי כשמש כסאו שכתוב וזהו (תהלי�שלמה

רוצהפט) אתה וא� לעול� נחסר שאינו
לבא לעתיד שיכו� כירח יהיה לירח לדמותו
מגדולת� המלכי� נתמעטו ואיל� ומשלמה
ועיני צדקיהו עד והול� המחסרת כלבנה

עור: Ï‡¯˘È.צדקיהו ÏÎ ÂÈÏ‡ ÂÚÓ˘ÈÂמיד
כדכתיב בשאול כ� שאי� י')מה א' ובני(שמואל

מל� לא דוד וג� זה יושיענו מה אמרו בליעל
שני�: שבע בחברו� א� כי מתחלה

cec zcevn
(·Î).'‰ È�ÙÏ:�שלמי זבחי בשר ˘�È˙.כדי� ÂÎÈÏÓÈÂכמ"ש אדוניה מחלוקת מפני כשנמל� הראשו� בפע� כי

ישראל: שרי כל בהקהל להמליכו שבו לכ� ירושלי� אנשי כ"א אז היו לא א' Ï‰'.במלכי� ÂÁ˘ÓÈÂ'ה מצות ע"פ
למל�: לכ"ג:Â„ˆÏÂ˜.משחוהו מנו צדוק ‰'.(Î‚)ואת ‡ÒÎ ÏÚ:'ה משפט לעשות Ï‡¯˘È.ר"ל ÏÎהיה ולא

עליו: מערער
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הלילה עד הקרבנות לצור� בהמות לקנות עסקו
וגו': זבחי� לה' ויזבחו ‡ÛÏולמחר ÌÈ¯Ù

.'Â‚Â.Ì‰ÈÎÒ�Â ÛÏ‡ ÌÈ˘·Î�אילי דוגמא
וגו' חמשה עתודי� ז')חמשה שיעור(במדבר

לכול�: Ï¯·.אחד ÌÈÁ·ÊÂהמקרא דר� כ�
מניח דברי� ובג' בשני� כשמדבר לדבר
ויבא וכ� מיד האחרו� ומפרש לסו� עד הראשו�
כבר והלא רחל באהל ויבא עד יעקב באהל לב�
רחל אהל הוא יעקב באוהל לב� ויבא נאמר

לא) על(בראשית מוסב הוא מצא לא אלא
ויצא הראשו� מפרש ושוב האחרונות האמהות
לאה מאהל רחל באהל ויבא תחלה לאה מאהל
צרי� אחרי� שדברי� לפי רחל אהל אל הל�
נופל אי� ושוב וגו' לקחה ורחל זה על לומר
נמי הכא מצא ולא האמהות שתי ובאוהל לומר
אחרי�: דברי� הזבחי� על לומר צרי�

(·Î).'Â‚Â ‡Â‰‰ ÌÂÈ· 'Â‚Â Â˙˘ÈÂ ÂÏÎ‡ÈÂ
מפסיק היה זבחי� לה' ויזבחו אומר היה וא�
וכדי אחרי� בדברי� והעולות הזבחי� בי�
לבסו� עד והמתי� מיד אמר� לא להפסיק שלא
הרבה וכ� וישתו ויאכלו לרוב וזבחי� ואומר
יתרו ויקח דוגמא ה' לפני וישתו ויאכלו דוגמא

וגומר משה ט')חת� ˘�È˙:(שמות ÂÎÈÏÓÈÂ
.„ÈÂ„ Ô· ‰ÓÏ˘Ïאחד פע� המליכוהו כבר

במלכי� א')כדכתיב את(א' הכה� צדוק ויקח
מל� בהוריות מפורש וגומר מל�)קר� אי�(ב�

צוה דוד שלמה את משחו ולמה אותו מושחי�
אדוניהו עוזרי של מלב� להוציא כדי למשחו

È‚�Ï„.להמליכו: '‰Ï ÂÁ˘ÓÈÂנגידו מלשו�
לפניה� יצא אשר ש� ועל משכו של תרגו�
יביא� ואשר יוציא� ואשר לפניה� יבא ואשר

כז) Ô‰ÎÏ.:(במדבר ˜Â„ˆÏÂאביתר שמשח לפי
אדוניהו: ‰'(Î‚)את ‡ÒÎ ÏÚ ‰ÓÏ˘ ·˘ÈÂ

.ÍÏÓÏ'ה כסא על מל� לומר נופל כא�
שירצה מי עליו להמלי� הוא ה' של שהכסא
הלבנה כמו מלא היה כסאו מפורש ובמדרש
דורות ט"ו שלמה עד מאברה� כי בחדש בט"ו
ר� חצרו� פר� יהודה יעקב יצחק אברה�
דוד ישי עובד בועז שלמה נחשו� עמינדב

נגדי כשמש כסאו שכתוב וזהו (תהלי�שלמה

רוצהפט) אתה וא� לעול� נחסר שאינו
לבא לעתיד שיכו� כירח יהיה לירח לדמותו
מגדולת� המלכי� נתמעטו ואיל� ומשלמה
ועיני צדקיהו עד והול� המחסרת כלבנה

עור: Ï‡¯˘È.צדקיהו ÏÎ ÂÈÏ‡ ÂÚÓ˘ÈÂמיד
כדכתיב בשאול כ� שאי� י')מה א' ובני(שמואל

מל� לא דוד וג� זה יושיענו מה אמרו בליעל
שני�: שבע בחברו� א� כי מתחלה

cec zcevn
(·Î).'‰ È�ÙÏ:�שלמי זבחי בשר ˘�È˙.כדי� ÂÎÈÏÓÈÂכמ"ש אדוניה מחלוקת מפני כשנמל� הראשו� בפע� כי

ישראל: שרי כל בהקהל להמליכו שבו לכ� ירושלי� אנשי כ"א אז היו לא א' Ï‰'.במלכי� ÂÁ˘ÓÈÂ'ה מצות ע"פ
למל�: לכ"ג:Â„ˆÏÂ˜.משחוהו מנו צדוק ‰'.(Î‚)ואת ‡ÒÎ ÏÚ:'ה משפט לעשות Ï‡¯˘È.ר"ל ÏÎהיה ולא

עליו: מערער



xcde"סח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oiyeciw(oey`x meil)

déa ééeøúàì.dilr `eai `ly lraa zexzdl ± §©§¥¥
:miyp` ipy mr dy` cegi oipra sqep oic d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

eðL àì ,áø øîà,miyp` ipy mr zcgiizn dy`yCøca ìáà ,øéòa àlà ¨©©Ÿ¨¤¨¨¦£¨©¤¤
cgiizdl mixeq`ìL eéäiL ãòäLmiyyeg mipyay meyn ,miyp`ànL ©¤¦§§Ÿ¨¤¨

,ïézLäì íäî ãçà Cøèöé,eixagn wgxzdl jxhvieàöîðådãçà ¦§¨¥¤¨¥¤§©§¦§¦§¨¤¨
dnr xzepyäåøòä íò ãçééúî. ¦§©¥¦¨¤§¨

:el` ax ixacl riiql dheq iabl dpynd z` d`ian `xnbdòéiñî àîéð¥¨§©©
déì,dpyna epipyy ,el` ax ixacl ±íéîëç éãéîìz éðL Bì íéøñBî ¥§¦§¥©§¦¥£¨¦

miyyegy iptn ,ezy` mre enr ekliyCøca äéìò àáé ànLzwiicne . ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤
:`xnbdeäéàå éøz,`ede minkgd icinlz ipy ±àúìz àä,dyly ixd ± §¥§¦¨§¨¨

dgec .mixeq` mipye ,jxca dnr cgiizdl mixzen dyly wxy rnyne

:`xnbdíúä`ed mipy mikixvy mrhd dheq iabl ±eåäéðc éëéä ék ¨¨¦¥¦§¤¡
éãäñ déìò.oic zia ipta df lr eciri mdipy ,dilr `eai m`y ick ± £¥©£¥

:mixyka cegi oic oiprl dyrn d`ian `xnbdéìæà÷ eåä äãeäé áøå áø©§©§¨£¨¨§¥
àçøBàa,jxca mikled eid -eeäéén÷ àúzà àéää àìæà÷ äåä± §§¨£¨¨¨§¨©¦¦§¨©©§

,dy` mdiptl dkldeéòøk ìc ,äãeäé áøì áø déì øîàípäéb énwî C ¨©¥©§©§¨©©§¥¦©¥¥¦Ÿ
icil `eap `ly ,dixg` jlp `le dy`d z` micwpy ick zkll xdn ±

dxiar.mpdiba letipedéì øîà,dcedi axíéøLëa øîàc àeä øî àäå ¨©¥§¨©§¨©¦§¥¦
éîc øétL.dy` mr cgiizdl mixzen mixyk mipyy ±déì øîà,axéî ©¦¨¥¨©¥¦

zàå àðà ïBâk íéøLëác øîéé,epenk mixykl izpeekzdy xn`i in ±àlà ¥¨§¦§¥¦§£¨§©§¤¨
éàî ïBâk,dy` mr cgiizdl mixzeny mixykd md in ±àðéðç éaø ïBâk §©§©¦£¦¨

åéøéáçå étt øa.elykp `le oeiqip icil e`ay ,`pdk axe wecv iax ©©¦©£¥¨
:cegi ipica mitqep mipic d`ian `xnbdïé÷ìî ,áø øîàzecxn zkn ¨©©©§¦

c`xary mìòxeqi`ãeçéé,ãeçéiä ìò ïéøñBà ïéàåyi` zy` ± ©¦§¥§¦©©¦
.dzpif `ly milez ep`y ,dlral zxq`p dpi` dcgiizpyéMà áø øîà̈©©©¦

ïøîà àìmiwlny epxn` `l -ãeçééa àlàmrãeçééa ìáà ,äéeðt Ÿ£¨¨¤¨§¦§¨£¨§¦
àì Léà úLàcick ,dze` miwln,äéða ìò æòì àéöBî àäz àlL §¥¤¦Ÿ¤Ÿ§¥¦©©©¨¤¨

.mixfnn dipae dzpify exn`iy

:iy` ax ixac lr wlgp `xhef xné÷ìî àøèeæ øîzy` dwln did - ©§¨©§¥
,dcgiizpy yi`æéøëîe`le cegi xeqi` lr dxary meyn dwel `idy ©§¦
.dzpify zngné÷ìéì énð øî ,éMà áøì àéèäøtî ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨¦©§©§¨§©©¦©©¦¦§¥

æéøëìålr frl `vi `le ,fixkdle zewldl `xhef xnk dz` mb bdpz ± §©§¦
.dipadéì øîà`ny ,frl z`vedl yeygl yi oiicr ,iy` axàkéà ¨©¥¦¨

àäa òîL àìå àäa òîLcz` rnyi `le dzwly rnyiy in didi ± §¨©§¨§Ÿ¨©§¨
.cegi lr wx dzwly dfxkdd

:zepf zxiara zewln oiprl sqep oic d`ian `xnbdìò ïé÷ìî ,áø øîà̈©©©§¦©
äòeîMä äáBè àìxaer `edy daeh `l dreny eilr d`viy in z` ± Ÿ¨©§¨

,zexiarøîàpLeipa z` giked odkd ilry (ck a '` l`eny)ék éða ìà' ¤¤¡©©¨¨¦
,'äòeîMä äáBè àìzeyrl xeqi` yiy rnyn 'ipa l`' milindne Ÿ¨©§¨

:`xnbd zxtqn .daeh `l mzrenyy miyrnàøèeæ øîmc` dwldyk ©§¨
did ,daeh `l dreny eilr d`viydéôúk ìò äøéñôà dì áéúBîgipn ± ¦¨©§¥¨©©§¥
,dweld szk lr dnda ly xqt`déì éø÷îeweqt dwell `ixwn dide ± ©§¥¥

df,'éða ìà'.df e`l lr dwel `edy ricedl ick ©¨¨
:cegi ipicl zxfeg `xnbd,äaø øîàm`dìòa`vnp dy`d lyøéòa ¨©©¨©§¨¨¦

,da z`vnp `idyãeçéé íeMî ïéLLBç ïéàmeyn ,dnir cgiizdl xzene , ¥§¦¦¦
.dxiar icil `eaz `le lradn zyyeg `idy

:sqep oic,óñBé áø øîàdy xcgaçútelyíéaøä úeLøì çeút,ïéà ¨©©¥¤©¨©¦§¨©¦¥
íeMî ïéLLBçxeqi`,ãeçéé.dy`d mr ea cgiizdl xzene §¦¦¦

:xira dlra oic lr dywn `xnbdóñBé áø éáì òìwéà éáéa áøoncfp ± ©¦¦¦§©§¥©¥
,sqei ax zialàzôéø Cøëc øúa,ziad ziilra mgl elk`y xg`l ± ¨©§¨©¦§¨

,zial ezy`e sqei ax ecxieeäì øîà,ziad iyp`l sqei axàbøc éìB÷L ¨©§§¥©§¨
éáéa éúezîick ,zial dilrd oia iaia ax zgz cnery mleqd z` egw ± ¦¥¦¦

:`xnbd dywne .sqei ax ly ezy` mr cgiizie dilrdn cxi `l iaia axy

,cegin sqei ax yyg recnàäå`ld ±äaø øîàm`yïéà øéòa dìòa §¨¨©©¨©§¨¨¦¥
ãeçéé íeMî ïéLLBç:`xnbd zvxzn .ziaa ezy` mr did sqei axe , §¦¦¦

éðàLdpey -éáéa áømeyndéa àñééâå éàåä dézðéáLeLcly ezy` ± ©¦©¦¦§§¦§¥£©§©§¨¥
md milekie ,enr dlibxe ea qb daile ,el zixa zlrae eze` dxikd sqei ax

.dxiar icil `eal

:cegi ipiipra mitqep mipic d`ian `xnbd,àðäk áø øîàea yiy mewn ¨©©©£¨

m` ,ipydn miptl cg`d mixcg ipyíéLðàmi`vnpõeçaîxcga ± £¨¦¦©
,dvegd z`vl gzt el yiy ipevigdíéLðåze`vnpíéðôaîxcga ± §¨¦¦¦§¦

,ipevigd xcgd jxc `l` dvegd d`ivi epnn oi`y iniptdïéLLBç ïéà¥§¦
ãeçéé íeMîcgiizie iniptd xcgl qpki miyp`dn cg`y miyyeg `le , ¦¦

m`e .miptl qpkdl `le uegl z`vl miyp`d ly mkxcy oeik ,miypd mr

cgiizdl zxzen zg` dy` ik xeqi` dfa oi` ipevigd xcgl qpkiz dy`

d m` la` .miyp` daxd mríéðôaî íéLðàiniptd xcga ±õeçaî íéLðå £¨¦¦¦§¦§¨¦¦©
,ipevigd xcga ±ãeçéé íeMî ïéLLBçmiyyegy meyn ,xeqi` dfa yie §¦¦¦

myy ipevigd xcgd jxc xearie dvegd z`vl dvxi cg` yi` `ny

.miypd mr cgiizi ekxcae ,miypd

:`pdk ax ly epic lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbdàðz àúéðúîa§©§¦¨¨¨
àëtéà,mipta miypde uega miyp`dyky ,jtidl epipy `ziixaa ± ¦§¨

mr cgiizie iniptd xcgl miyp`d on cg` qpki `ny ,cegil miyyeg

miypde mipta miyp`dyk la` .myl qpkpy eyibxi `l eixage ,miypd

xcgl qpkiz miypd zg` m` xeqi` oi`y iptn ,cegil miyyeg `l uega

myy ipevigd xcgl `vi miyp`dn cg` m` s`e ,miyp`d mr iniptd

.`hgi `le miypd mr eze` d`xie `vi sqep yi`y yyeg `ed ,miypd

éiaà øîà,àzLä,dzrn ±éëä àðäk áø øîàcmipta miyp`yky ± ¨©©©¥©§¨§¨©©©£¨¨¦
,cegi meyn miyyeg uega miypeàëtéà àúéðúî àðúåepipy `ziixaae ± §¨¨©§¦¨¦§¨

okl ,jtidlàøîeçì ãéáòð àðàlka xeq`le xingdl bdpp ep` ± £¨©£¥§§¨
miptan miyp`d m` oiae mipta miypde uega miyp`d m` oia ,mipte`d

.uegan miypde

,miypl miyp` oia aeaxir repnl mi`xen`d zebdpd z` d`ian `xnbd

:dyxcl e` dtegl miype miyp` mivawzn eidykéiaàdidéôìeb øééc± ©©¥¨¥§¥
cg` dvxi m`y ick ,miypl miyp`d oia qxgn mipwpw ly zexey xcqn

.ipyd cvl xearl epnn rpnie mipwpwdn yrx rnyi myl o`kn xearl

àáødidäð÷ øéécm`y ick ,miypl miyp`d oia mipw ly zexey xcqn ± ¨¨¨¥¨¤
cvl xearl epnn rpnie mipwd lew rnyi ipyd cvl xearl cg` dvxi

.ipyd

àìâéø àzLc àá÷ñ ,ïéáà øîàf`y ,bgd onfa `id dpyd ly dzyleg ± ¨©¨¦©§¨§©¨¦§¨
mr df miaxrzne ,axd ly dyxcd z` renyl miypde miyp`d mivawzn

.dfa df mdipir mipzepe mixacne df

a dyrn :de`zd xvi lr zexabzdd oipra dyrn d`ian `xnbdðäC ¨¨
éàúàc àúééeáLme`iady zeieaya -éáì eäðé÷qà ,àòcøäðìelrd - §¨¨©£©¦§©§§¨©§¦§§¥
ziaa dilrl oze`,àãéñç íøîò áøeeäéénwî àbøc eìe÷Làelhpe ± ©©§¨£¦¨¦§©§¨¦©©§

.mc` s` myl dlri `ly ick dilrl ea milery mleqd z`à÷c éãäa©£¥§¨
eäéépî àãç äôìç,dilrd gzt iptl odn zg` dxaryk ±àøBäð ìôð ¨§¨¨¨¦©§¨©§¨

àîetéàa,z`f d`xyk .diti aexn gztdn lecb xe` qpkp ±áø déì÷L §¦¨©§¥©
àbøãì íøîòmleq mxnr ax lhp -àééìãîì äøNò éa ïéìëé eåä àìc ©§¨§©§¨§Ÿ£¨§¦¥£¨¨§¦§§¨

e ,ecaek aexn enixdl mc` ipa dxyr elit` mileki eid `ly -àééìc̈§¨
déãeçì,ax gk xf` de`zd zwyg aexny ,ecal enixde ±ìéæàå ÷éìñ± §¥¨¦§¨¦

.dxiarl draezl ick mleqa dlreàbøc àbìôì àèî ékribdyk ± ¦¨¨§©§¨©§¨
,mleqd rvn`lçNôéàlr xabzdl ick enewn lr cenrl eilbx wqit ± ¦§©

e ,exviàì÷ àîøwrve elew mixd ±íøîò éa àøeðly eziaa y` dvxt ± ¨¨¨¨¨¥©§¨
`l dyead zngne ,dwilcd z` zeakl dpekyd ipa e`eaiy ick ,mxnr

eizewrf rnyl .dxiard z` xeariïðaø eúàick ezial minkg eribd - ¨©¨¨
lvpidl ick mdl `xwy epiad y` my oi`y e`xyke ,dwilcd z` zeakl

.dxiardndéì eøîà,opaxïðézôéqkicinlzy exn`iy ,epze` zyiia ± ¨§¥©¥§¦¨
.dxiarl mie`zn minkgeäì øîà,minkgl mxnr axéa eôqkéz áèeî ¨©§¨¦©§¥

ïécä àîìòa íøîò,dfd mlera eyiiazzy sicr -dépéî eôqkéz àìå ©§¨§¨§¨¨¥§Ÿ¦©§¦¥
éúàc àîìòì,okn xg`l .`ad mlera eyiiazze dxiar exarz `le ± §¨§¨§¨¥

,ribdl leki edenk wicv okid cr mxnr ax d`xykdéòaLàax riayd ± ©§§¥
rxd xvid z` mxnrdépéî ÷tðéc.epnn `viy ±dépéî ÷ôðepnn `vi ± §¦§©¦¥¨©¦¥
d`xp dide ,rxd xvidàøeðc àãenò ék.y` cenrk ±déì øîàmxnr ax ¦©¨§¨¨©¥

,rxd xviléæç,d`x ±àøNéa àðàå àøeð zàc,xya ip`e y` dz` ±ås` £¦§©§¨©£¨¦§¨§
xyad z` ztxey y`dy `id jxcdy it lrpéî àðôéãò àðàCip` ± £¨£¦§¨¦¨
.jilr izxabzde jze` izgvipy ,jnn sicr

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéøáBòa õöBìúî äåä øéàî éaø©¦¥¦£¨¦§¥§§¥
,äøéáò.migilvn eid xvid lr xabzdl mivex eid m`y xne` dideàîBé £¥¨¨
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כמשך בעמוד עכ

zipwp dy`d` cenr `t sc ± oey`x wxtoiyeciw

.déa ééeøúàì:DzF` oiwcFA min oi` dilr `ai m`W.eðL àìdX` xn`C §©§¥¥¤¦¨Ÿ¨¤¨¥©¦§¦¨Ÿ¨§¨©¦¨
:miWp` ipW mr zcgiizn.åéá÷ðì ãçà Cøèöé ànL:zEripvl wgxzdl iraE ¦§©¤¤¦§¥£¨¦¤¨¦§¨¥¤¨¦§¨¨¨¥§¦§©¥¦§¦

.éãäñ déìò eåäéðc:dNibn dilr Egni `le c"a iptl Ecirie dilr `ai m`éìc §¤¡£¥©£¥¦¨Ÿ¨¤¨§¨¦¦§¥§Ÿ¦§¨¤¨§¦¨§¥
éòøk.C:dPnCwPW zkll xdn.ïðà ïBâk:dInzA.åéøéáçå étt øa àðéðç éaø ©§¥©¥¨¤¤¤§©§¤¨§£©¦§¦¨©¦£¦¨©©¦©£¥¨

w"tA `pdM axe wFcv iAx(.n sc lirl):ïé÷ìî ©¦¨§©©£¨§©§¦
.ãeçiä ìò:zECxn.ïéøñBà ïéàåzW` ©©¦©§§¥§¦¥¤

:cEgii zngn DlrA lr Wi`.eøîà àì ¦©©§¨¥£©¦Ÿ¨§
:oiwlnC.æòì àéöBî äzàdE`x Exn`IW §©§¦©¨¦©©¤Ÿ§¨¨

zzin `Mil `pci`de dEwld Kkl dzPiGW¤¦§¨§©¦§¨§¨¦§¨¥¨¦©
:Edpilhwinl oiC ziA.é÷ìî àøèeæ øîlr ¥¦§¦§§¦§©§¨©§¥©

dzPif `NW dilr fixknE Wi` zW` cEgii¦¥¤¦©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¨
:dcgizp `N`.äòeîMä äáBè àì ìòin ¤¨¦§©£¨©Ÿ¨©§¨¦

oiwln zFxiar xaFr `EdW eilr lFw `vFIW¤¥¨¨¤¥£¥©§¦
aizkC `Ed e`l drEnXd daFh `lC FzF`§Ÿ¨©§¨©¦§¦
daFh `l lr o`M Wi e`l ipA l` ilr ipaA¦§¥¥¦©¨¨©¥©©Ÿ¨

:drEnXd.äøñôà:`"xhyaw.déì éø÷îe ©§¨©§¥¨©§¥¥
df e`l lrW ricFdl ipA l` eiptl `xFw¥§¨¨©¨¨§¦©¤©©¤

:dwFl `Eddì ïéLLBç ïéà øéòa dìòa ¤©§¨¨¦¥§¦¨
.ãeçé íeMîlrAn itYqnC zFwldl ¦¦§©§§¦§¨¥¦©©
:iz` `YWd.àbøc eìe÷LdIlrA Elk`W ©§¨¨¥§©§¨¤¨§¨£¦¨

dIlrA x`Wp `Ede FYW`e sqFi ax Ecxie§¨§©¥§¦§§¦§©¨£¦¨
:cgizie cxi `NW iAiA izEYn `BxC ElEwW§©§¨¦¥¦¦¤Ÿ¥¥§¦§©¥

.dézðéáLeL:Fl zixA zlrAíéLðà §¦§¥©£©§¦£¨¦
.õeça:oFvigd ziAAïéà éîéðta íéLðå ©©©¦©¦§¨¦©§¦¦¥

.ãeçé íeMî ïéLLBçmdl oi` mipFvigdW §¦¦¦¤©¦¦¥¨¤
mr cg` Wi`d cgiizi Ki`e miptl KxC¤¤¦§¦§¥¦§©¥¨¦¤¨¦
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.ãçà íBéå`Mi` ikC zFxrU d`iade §¤¨§¥¦¨§¨§¦¦¨

DA ExbnC `Ed gOv KxrUE EpFkp micẄ©¦¨§¨¥¦¥©¦§¨¨
xn`C o`nM Dl xaqe(.en sc dcpa)rWY zA §¨©¨§©§¨©©¥©

od oniq zFxrU d`iadW cg` mFie mipẄ¦§¤¨¤¥¦¨§¨¦¨¥
wFpize `nEW okl mcFw la` Kli`e o`Mn¦©§¥¨£¨¤¨¥¨§¦
`le liCbd Dil ixw cg` mFie dpW a"i oA¤¨¨§¤¨¨¥¥¦§¦§Ÿ

:xUA aExiwA cFr FO` mr oWii.äæå äæoiA ¦©¦¦§¦¨¨¤§¤¥
zwFpizC `xzA `pWill oiA `Ow `pWill§¦§¨©¨¥§¦§¨©§¨§¦¤
oipniqA zExrp ipniqA EpFkp micW opirA§¦¨¨©¦¨§¦¨¥©£§¦¨¦
dCp zkQnA opzcM lgFA EpiidC [miCCAW]¤©©¦§©§¤§¦§©§©¤¤¦¨

(.fn sc)gOv KxrUE mixErPd ini EN` lgFA¤¥§¥©§¦§¨¥¦¥©
zFxrU `iz` i` `Ow `pWillC `N ¤̀¨¦§¦§¨©¨¦©§¨§¨
xEnB oniq ied dlrnlE mipW rWYn¦¥©¨¦§©§¨£¥¦¨¨
miYW zA cr `nEW ied `xzA `pWillE§¦§¨©§¨£¥¨©©§¥

:cg` mFie mipW dxUrãBîòì äLBa ¤§¥¨¦§¤¨¨©£
.åéðôì:d`iA mrh DA WIW rEciAøáñ àì §¨¨§¨©¤¥¨©©¦¨Ÿ¨©

.àLcwîc øî dì`idW rcFi ipFc` oi` ¨©§¦©§¨¥£¦¥©¤¦
:Wi` zW`n wgxzdl Fl Wie zWCEwn§¤¤§¥§¦§©¥¥¥¤¦
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éiaàd`xp .`xaC DNEMn Edl iNkn ©©¥§©¥§¦¨©§¨¦§¤
`w `nlrA `xnEg i`xFn` iPdC§©¥¨¨¥§¨§©§¨¨

icardcEdi iAxC opAxM ol `niiw op`e ©§¥©£©©§¨¨§©¨¨§©¦§¨
(.at sc onwl)l`xUi EcWgp `l Fl Exn`C§¨§Ÿ¤§§¦§¨¥

:dndAd lr `le xEkf aMWn lr `lŸ©¦§©¨§Ÿ©©§¥¨
lkd

1

2

3

4

5

øîëà àñk déì eáäé àñk éì eáä déì øîà øétL áéz¦©¦¨©¥¨¦¨¨¨£¥¨¨¦§©
éøîà÷ eåäc eòîL úéîe à÷L déa eøçð Bçék déa àãL̈¨¥¦¨£¥¨¨¦¨§©£¨©§¥
déLôð àLèå ÷ør àøáb ìè÷ Bîéìt àøáb ìè÷ Bîéìt§¥¨©©§¨§¥¨©©§¨¨©§¨¨©§¥
äåäc dééæçc ék dén÷ ìôð déøúa ìéæà àqkä úéáa§¥©¦¥¨¦©§¥¨©©¥¦§©§¥©£¨
úøîà àîrè éàî déì øîà déLôð déì élb ørèöî¦§©¥©¥¥©§¥¨©¥©©§¨©§¨
äåä éMà øa àéiç éaø ïèOa déa ørâð àðîçø øî àîéì déì øîà àîéà éëéä àlàå éëä̈¥§¤¨¥¥¥¨¨©¥¥¨©©£¨¨¦§©¥©¨¨©¦¦¨©©¥£¨
eäðézrîL ãç àîBé òøä øöiî eðìévé ïîçøä øîà äåä détàì ìôð äåäc ïcér ìk ìéâø̈¦¨¦¨©£¨¨©§©¥£¨¨©¨©£¨©¦¥¦¥¤¨¨¨©§©§¦§
äåä àãç àîBé éëä øîà÷ àîrè éàî éàpéî déì Léøôc éðL änk àä éãëî äøîà eäúéác§¦§¨§¨¦§¥¨©¨§¥§¨¦¥¦¨¦©©§¨¨¨©¨¥¨¨¨£¨
àúeøç àðà äøîà zà ïàî dì øîà dén÷ äééðúå äôìç dLôð äèM÷ déúpéâa ñéøb à÷̈¨¦§¦§¥¦§¨©§¨¨§¨§©§¨©¥¨©¨©©§¨§¨£¨¨¨
dééúà ìæà øååL àúéöeö Léøc àðîeø Cäì déìäéð éúééà déì äøîà dráz àîBiî éøãäc§¨§¦¦¨¨§¨¨§¨¥©§¥¦£¥§©¨¨§¥¦¨¨©¨©©§¥
éàî déì äøîà déeâa áéúé à÷å ÷éìñ àøepz eäúéác àøâL à÷ äåä déúéáì àúà ék dìäéð¦£¨¦¨¨§¥¥£¨¨¨§¨§¦§©¨¨¦§¨¨¦§©¥¨§¨¥©
déì äáäéc ãr da çbLà àì éàåä àðà déì äøîà äNrî äåä éëäå éëä dì øîà éàä©¨©¨¨¥§¨¥£¨©£¤¨§¨¥£¨£¨¦Ÿ©§©¨©§©£¨¥
únL ãr äprúî äéä ÷écö BúBà ìL åéîé ìk éðåekéà àøeqéàì àäéî àðà dì øîà éðîéñ¦¨¥¨©¨£¨¦¨§¦¨¦©§¦¨¨¨¤©¦¨¨¦§©¤©¤¥
øéæða äøãpL äMàa øaãî áeúkä äna dì çìñé 'äå íøôä dLéà àéðúc äúéî dúBàa§¨¦¨§©§¨¦¨£¥¨©¦§©¨©¤©¨§©¥§¦¨¤¨§¨§¨¦
íéúîì äànhîe ïéé äúBL äúéäå dìra dì øôäL ärãé àì àéäå dì øôäå dìra òîLå§¨©©§¨§¥¥¨§¦Ÿ¨§¨¤¥¥¨©§¨§¨§¨¨©¦¦©§¨§¥¦
äìrå øéæç øNa ìBëàì ïéekúpL én äîe øîà éëa äåä à÷eñt éàäì éèî äåä ék àáé÷r éaø©¦£¦¨¦£¨¨¥§©§¨£¨¨¥¨©©¦¤¦§©¥¤¡§©£¦§¨¨
Bãéa äìrå øéæç øNa ìBëàì ïéekúpL éî äçéìñe äøtk äëéøö äøBz äøîà äìè øNa Bãéa§¨§©¨¤¨§¨¨§¦¨©¨¨§¦¨¦¤¦§©¥¤¡§©£¦§¨¨§¨
äéäLk BðBr àNðå íLàå òãé àìå øîBà äzà øáca àöBik änëå änk úçà ìr øéæç øNa§©£¦©©©©¨§©¨©¥©¨¨©¨¥§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£§¤¨¨
äøîà áìç Bãéa äìrå ïneL ìBëàì ïéekúpL én äîe äëBa äéä äæ ÷eñôì rébî àáé÷r éaø©¦£¦¨©¦©§¨¤¨¨¤©¦¤¦§©¥¤¡¨§¨¨§¨¥¤¨§¨
änk úçà ìr áìç Bãéa äìrå áìç ìBëàì ïéekúpL éî BðBr àNðå íLàå òãé àìå äøBz¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£¦¤¦§©¥¤¡¥¤§¨¨§¨¥¤©©©©¨
ãçééúî :íéåBcä ìk eåãé äæ øác ìr BðBr àNðå íLàå òãé àìå øîBà äãeäé ïa éñéà änëå§©¨¦¦¤§¨¥§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£©¨¨¤¦§¨©¦¦§©¥
Bza írå Bnà ír øãå BúBçà ír íãà ãçééúî éqà áø øîà äãeäé áø øîà :Bnà ír íãà̈¨¦¦¨©©§¨¨©©©¥¦§©¥¨¨¦£§¨¦¦§¦¦
ïðz äîäa ír eléôàå äøBzaL úBéør ìk ír ãçééúäì øeñà øîà ìàeîLc dén÷ døîà ék¦¨§¨©¥¦§¥¨©¨§¦§©¥¦¨£¨¤©¨©£¦¦§¥¨§©
ìàeîL Cì øîà ìàeîLc àzáeéúe øNa áeøé÷a íänr ïLéå Bza írå Bnà ír íãà ãçééúî¦§©¥¨¨¦¦§¦¦§¨¥¦¨¤§¦¨¨§§¨¦§¥¨©¨§¥

éîrèéìåíéãra àlà íänr ãçééúî ïéà äøBzaL úBéør ìk øàLe BúBîçå BúBçà àéðúc àä C §¦©§¥¨§©§¨£©£§¨¨£¨¤©¨¥¦§©¥¦¨¤¤¨§¥¦
øîà éza éðtî éa eøäfä øéàî éaø øîà àéðúc àéä éàpz àlà àì íéãra àlL ïéà íéãra§¥¦¦¤Ÿ§¥¦Ÿ¤¨©¨¥¦§©§¨¨©©¦¥¦¦¨£¦¦§¥¦¦¨©
àðéðç éaø íeMî eäáà éaø øîà ãéîìz BúBà åéìr âìâéì éúlk éðtî éa eøäfä ïBôøè éaø©¦©§¦¨£¦¦§¥©¨¦¦§¥¨¨©§¦¨©©¦£¨¦©¦£¦¨
éiaà äîäa ír eléôà BúBîça ãéîìz BúBà ìLëpL ãr íéèreî íéîé eéä àì ìàéìîb ïa¤©§¦¥Ÿ¨¨¦¨¦©¤¦§©©§¦©££¦¦§¥¨©©¥
íeôì àðäk áøì òìwéà àrcøäpî ïðç áø àøöî déì øarî úLL áø àøác dlekî déììëî©§§¥¦¨©§¨©¥¤§©©¥¤§¨©¨¨¦§©§¨¨¦§©§©©£¨§
äîäa ír eléôà øî dì øáñ àì déì øîà dén÷ äîäa àîéé÷å ñøb à÷å áéúéc dééæç àøäð©£¨©§¥§¨¦§¨¨©§©§¨§¥¨©¥¨©¥Ÿ¨©¨©£¦¦§¥¨

ézL írå úBîáé ézL ír íãà ãçééúî àáø øîà éàzrcà åàì déì øîàäMà ír úBøö ¨©¥©©©§¨¦¨©¨¨¦§©¥¨¨¦§¥§¨§¦§¥¨¦¦¨
dîör úøñBî ïéàå äàéa írè úrãBiL ú÷Bðéúå äMà ír dìra úáe äMà ír dúBîçå©£¨¦¦¨©©§¨¦¦¨§¦¤¤©©©©¦¨§¥¤¤©§¨
ú÷Bðéz éqà áø øîà àfr áø øa àcà áø øîà änëå :'eëå Búeñëa ïLé äæ eìécâä :äàéáì§¦¨¦§¦¤¨¥¦§§§©¨¨©©©¨©©©¨¨©©©¥¦¤
úa ú÷Bðéz éøîàc àkéà ãçà íBéå äðL äøNr íézL ïa ÷Bðéz ãçà íBéå íéðL òLz úa©¥©¨¦§¤¨¦¤§¥¤§¥¨¨§¤¨¦¨§©§¥¦¤©

ìL ïa ÷Bðéz ãçà íBéå äðL äøNr íézLeðBëð íéãL eéäiL éãk äæå äæå ãçà íBéå äøNr L §¥¤§¥¨¨§¤¨¦¤§Ÿ¤§¥§¤¨§¤§¤§¥¤¦§¨©¦¨
íBør åéðôì ãBîrì äLBa dðéàL àlà eðL àì àcñç ø"à àtt øa íøôø øîà çnö CørNe§¨¥¦¥©¨©©§¨©¨¨¦§¨Ÿ¨¤¨¤¥¨¨©£§¨¨¨
éáì òìwéà àaà øa àçà áø dLaìà øöé àîrè éàî øeñà íBør åéðôì ãBîrì äLBa ìáà£¨¨©£§¨¨¨¨©©§¨¥¤©§§¨©©¨©©¨¦§©§¥
àLcwîc øî dì øáñ àì déì øîà déôðëa äeáúBà dézøa úáì déì÷L déðúç àcñç áø©¦§¨©§¥©§¥§©©§¥§¨§©§¥¨©¥Ÿ¨©¨©§¦©§¨
Lc÷iL íãàì øeñà øærìà éaø àîézéàå áø øîà äãeäé áø øîàc áøcà Cì úøár déì øîà̈©¥©§¨¨©§©§¨©©§¨¨©©§¦¥¨©¦¤§¨¨¨§¨¨¤§©¥
ìàeîLcà déì øár énð øî äöBø éðà éðBìôa øîàúå ìécâzL ãr äpè÷ àéäLk Bza úà¤¦§¤¦§©¨©¤©§¦§Ÿ©¦§¦£¦¨©©¦¨©¥©¦§¥
ìàeîL øîàc éì àøéáñ ìàeîLc Cãéàk àðà déì øîà äMàa íéLnzLî ïéà ìàeîL øîàc§¨©§¥¥¦§©§¦§¦¨¨©¥£¨§¦¨¦§¥§¦¨¦§¨©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oiyeciw(oey`x meil)

øétL áéz.epze` qi`nz l`e ,obedk ay -déì øîà,ohydàqk éì eáä ¦©¦¨©¥£¦©¨
,qek il ebfn ±àqk déì eáäé,qek el epzp ±øîëàe lrzyd ±déa àãL ¨£¥©¨¦§©¨¨¥

Bçékipa z`f e`xyk .d`ixdn `ivedy ezgil z` qekd jezl jilyd ± ¦
ziaddéa eøçð,ea exrb ±à÷Lúéîe.znk envr z` ohyd dyr ±eòîL ¨£¥¨¨¦¨§

ziad ipaéøîà÷ eåäcmixne`y lew `viy ±Bîéìt àøáb ìè÷ Bîéìt ©£¨¨§¥§¦¨©©§¨§¦
àøáb ìè÷.mc` bxd enilt ,mc` bxd enilt ±÷øòcgtn enilt gxa ± ¨©©§¨¨©

,edebxdiy zeklnddéLôð àLèåenvr `iagde -àqkä úéáauegny §¨¨©§¥§¥©¦¥
.xirldéøúa ìæà,eixg` ohyd jld ±dén÷ ìôðdyre enilt iptl ± ¨©©§¥¨©©¥

.znk aey envrøòèöî äåäc dééæçc ék±enilty ohyd d`x xy`k ¦§©§¥©£¨¦§©¥
,xrhvndéLôð déì élb.ohyd `edy el dlib ±déì øîà,eniltl ohyd ©¥¥©§¥¨©¥

éëä zøîà àîòè éàî`pira `xib' xnele ipllwl libx dz` recn ± ©©§¨¨§©§¨¦
,enilt el xn` .'ohycàîéà éëéä àlàåaeyy ick dzrn xne` ji` ± §¤¨¥¦¥¨

.ip`ihgz `ldéì øîà,ohydïèOa déa øòâð àðîçø øî àîéì± ¨©¥¥¨©©£¨¨¦§©¥©¨¨
.ohya xrbi `ed jexa yecwdy lltzd

:rxd xvidn lvpidl dlitzd oiprn dyrn d`ian `xnbdøa àéiç éaø©¦¦¨©
détàì ìôð äåäc ïcéò ìk ìéâø äåä éMàeipt lr ltpy mrt lka ± ©¦£¨¨¦¨¦¨©£¨¨©§©¥

,'oepgz' zxin`aòøä øöiî eðìévé ïîçøä øîà äåä.ãç àîBécg` mei ± £¨¨©¨©£¨©¦¥¦¥¤¨¨¨©
eäúéác eäðézòîL,ezy` eze` drny ±éðL änk àä éãkî ,äøîà §©§¦§§¦§¨§¨¦§¦¨©¨§¥
éàpéî déì Léøôc,dpwf zngn ipnn yxet `edy mipy dnk xak ixd ± §¨¦¥¦©

eéëä øîà÷ àîòè éàîokle .rxd xvi el oi` `ld ,ok xne` `ed recn ± ©©§¨¨¨©¨¦
.rxd xvin ewceal dyrn dzyrdéúðéâa ñéøb à÷ äåä àãç àîBémei ± ¨¨¨£¨¨¨¦§¦§¥

,ezpiba cnl iy` xa `iig axyk cg`dLôð äèM÷e ,dnvr z` ±äôìç ¦§¨©§¨¨§¨
dén÷ dééðúå,dy` ecil zxaery eal myyk .aeye aey eiptl dxar ± §©§¨©¥

zà ïàî ,dì øîà.z` in ±äøîà,elàðàip` -àúeøçdreci dpef my] ¨©¨©©§¨§¨£¨¨¨
[xiraàîBiî éøãäc.o`kl meid izxfgy ±dòáziy` xa `iig iax §¨§¦¦¨§¨¨

.dxiarldéì äøîà,ezy`àúéöeö Léøc àðîeø Cäì éìäéð ézééà± ¨§¨¥©§¥¦£¦§©¨¨§¥¦¨
.lwcd y`xay spray ixtd z` il `addìäéð dééúà ìæà øååLutw ± ¨©¨©©§¥¦£¨

.ixtd z` dl `iade jldedéúéáì àúà ékezial `ayk ±àøâL à÷ äåä ¦¨¨§¥¥£¨¨¨§¨
àøepz eäúéác,xepzd z` dwiqn ezy` dzid ±déeâa áéúé à÷å ÷éìñ §¦§©¨¨¦§¨¨¦§©¥

.zeniy ick xepzd jeza ayiizde dlr ±déì äøîà,ezy`éàä éàî± ¨§¨¥©©
.xepzl zqpkp recnäNòî äåä éëäå éëä ,dì øîàdid jke jk ± ¨©¨¨¦§¨¦£¨©£¤

.dpef mr `hgy ,dyrnddéì äøîà,ezy`éàåä àðà`le ,ip` iziid ef ± ¨§¨¥£¨£©
.z`hgda çbLà àìoin`d `l ik dixaca iy` xa `iig iax gibyd `l ± Ÿ©§©¨

,dléðîéñ déì äáäéc ãò.`id z`f dzid ok`y mipniq el dpzpy cr ± ©§¨£¨¥¦¨¥
,iy` xa `iig iax ly ezrc dgp `l oiicreàøeqéàì àäéî àðà ,dì øîà̈©¨£¨¦¨§¦¨

éðåekéàjixv ip`e ,xeqi` zeyrl izpekzd mewn lkn ,z` ziid efy s` ± ¦©§¦
e .izpeek lr dxtk÷écö BúBà ìL åéîé ìk[iy` xa `iig iax],äpòúî äéä ¨¨¨¤©¦¨¨¦§©¤

L ãòseqaläúéî dúBàa ún.iepir jezn - ©¤¥§¨¦¨
dyrn ila dxiar zpeek lr s` dxtk jixvy `ziixa d`ian `xnbd

:dxiar,àéðúcxacna) dl xtd dlrae xcp dxcpy dy` iabl weqtd lr §©§¨
(bi l,'dì çìñé 'äå íøôä dLéà',`ziixad zxxan,øaãî áeúkä äna ¦¨£¥¨©¦§©¨©¤©¨§©¥

,`ziixad daiyn .dxtk dkixv recne xcpd z` dl xtd dlra `ld

xaecnøéæða äøãpL äMàa,zexifp dnvr lr dlaiw ±øôäå dìòa òîLå §¦¨¤¨§¨§¨¦§¨©©§¨§¥¥
dì,xifpd ixeqi` lka zxzen `id `linne ,xcpd z`äòãé àì àéäå ¨§¦Ÿ¨§¨

íéúîì äànhîe ïéé äúBL äúéäå ,dìòa dì øôäLel` mixacy , ¤¥¥¨©§¨§¨§¨¨©¦¦©§¨§¥¦
dkixv `idy weqtd eprinyne ,xeqi`l dpeekzd `ide xifpd lr mixeq`

.xeqi` dfa did `ly s` ,diyrn lr dxtk

:`xnbd zxtqnà÷eñt éàäì éèî äåä ék àáé÷ò éaøribn didyk ± ©¦£¦¨¦£¨¨¥§©§¨
,'Dl glqi 'de mxtd DWi`' df weqtl ecenilaéëa äåä,dkea did ±,øîà ¦¨£¥¨©¦§©¨£¨¨¥¨©

Bãéa äìòå øéæç øNa ìBëàì ïéåkúpL én äîelek`läìè øNa`edy ©¦¤¦§©¥¤¡§©£¦§¨¨§¨§©¨¤
e ,dcia dlr `le xeqi` xacl dpeekzpy ef dy`k ,xzenäøîàdäøBz ¨§¨¨

yäçéìñe äøtk äëéøö,øNa Bãéa äìòå øéæç øNa ìBëàì ïéåkúpL éî §¦¨©¨¨§¦¨¦¤¦§©¥¤¡§©£¦§¨¨§¨§©
,øéæç,xeqi`d dyrn z` dyr s`y `vnpeänëå änk úçà ìò`edy £¦©©©©¨§©¨

.dgilqe dxtk jixv

:xg` weqt lr ef oirn dyxc d`ian `xnbdøîBà äzà øáca àöBik± ©¥©¨¨©¨¥
(fi d `xwie) weqtdn yxec'BðBò àNðå íLàå òãé àìå'dyry mc`y , §Ÿ¨©§¨¥§¨¨£

oney wtq `idy dkizg lk`y oebk ,zxk xeqi` wtqa `edy dyrn bbeya

o`k s`e .ielz my` oaxw `iadl jixv ,alg wtqòébî àáé÷ò éaø äéäLk§¤¨¨©¦£¦¨©¦©
äëBa äéä äæ ÷eñtì,xne`eïneL ìBëàì ïéåkúpL én äîexzend §¨¤¨¨¤©¦¤¦§©¥¤¡¨

dlik`aBãéa äìòålek`láìç,dlik`a xeq`däøîàdòãé àìå' äøBz §¨¨§¨¥¤¨§¨¨§Ÿ¨©
,'BðBò àNðå íLàå,xeqi`l oiekzp `ly s` oaxw `iadl jixveéî §¨¥§¨¨£¦

,áìç Bãéa äìòå áìç ìBëàì ïéåkúpLdzid ezaygn mby `vnpe ¤¦§©¥¤¡¥¤§¨¨§¨¥¤
,xeqi` dyrn dyr mbe xeqi`länëå änk úçà ìòdxtk jixv `edy ©©©©¨§©¨

.dgilqe

:`xnbd zniiqn,øîBà äãeäé ïa éñéàweqtdn epcnly dnòãé àìå' ¦¦¤§¨¥§Ÿ¨©
,'BðBò àNðå íLàå,dxtk jixve `hg `ed drici `la `hg s`yøác ìò §¨¥§¨¨£©¨¨
íéåBcä ìk eåãé äæ:xrhvdl miie`xd lk exrhvi ± ¤¦§¨©¦

(:t lirl) dpyna epipyBnà íò íãà ãçééúîdpc `xnbd .eza mr e` ¦§©¥¨¨¦¦
:zeaexw mr cegi ipicaéqà áø øîà äãeäé áø øîà,íò íãà ãçééúî ¨©©§¨¨©©©¦¦§©¥¨¨¦

BúBçà,reaw ote`a `le ,miwxtlBza íòå Bnà íò øãåote`a elit` £§¨¦¦§¦¦
elhia dlecbd zqpk iyp`y oeik ,dxiar icil e`eaiy miyyeg `le ,reaw

.zeaexwn zeixrd xvi z`ìàeîLc dén÷ døîà ékax xn` xy`k ± ¦©§¨©¥¦§¥
,l`eny iptl df oic dcediøîà,l`eny elìk íò ãçééúäì øeñà ¨©¨§¦§©¥¦¨

däøBzaL úBéøò,ezae en` ezeg` oebkäîäa íò eléôàåxeq` £¨¤©¨©£¦¦§¥¨
.cgiizdl

:l`eny lr dywn `xnbdïðz,epizpynaíòå Bnà íò íãà ãçééúî §©¦§©¥¨¨¦¦§¦
íänò ïLéå ,Bza[dia` mr dphwd zade ,en` mr ohwd oad -]áeøé÷a ¦§¨¥¦¨¤§¥

øNa.dfa df rbep mxyayk ±ìàeîLc àzáeéúe,l`eny ixac lr dywe ± ¨¨§§¨¦§¥
mixzeny x`ean dpynae ,eza mr cgiizdl elit` xeq` l`eny itly

:`xnbd daiyn .xya aexiwa oyil elit`éîòèéìå ,ìàeîL Cì øîàC± ¨©¨§¥§¦©§¥
n dywi ,zeaexw mr cgiizdl xzeny xaeq dz`y [oywnd] jzhiyleàä̈

ïéà ,äøBzaL úBéøò ìk øàLe BúBîçå BúBçà ,àéðúcmc`ãçééúî §©§¨£©£§¨¨£¨¤©¨¥¦§©¥
àlà íänòwxíéãòay x`eane .my micneryïéà íéãòa`weecy ± ¦¨¤¤¨§¥¦§¥¦¦

la` ,cgiizdl xzen micra,àì íéãòa àlLxaeq [oywnd] dz` ji`e ¤Ÿ§¥¦Ÿ
dpynd oia dxizqd z` zayiin `xnbd .zeaexw mr cgiizdl xzeny

:`ziixalàéä éàpz àlàcgiizdl mc` xzen m`d ,mi`pz dfa ewlgp ± ¤¨©¨¥¦
.eizeaexw mr

ezak zeaexw mr cgiizdl xeq`y zxaeqd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

n`e:eøéàî éaø øîà ,àéðúc,ezia iyp`léza éðtî éa eøäfäeniy ± §©§¨¨©©¦¥¦¦¨£¦¦§¥¦¦
oke .dnr cgiiz` `ly ,iza mr `vnp ip` xy`k inr zeidl mkaløîà̈©

ïBôøè éaø,ezia iyp`léúlk éðtî éa eøäfäzxtqn .dnr cgiiz` `ly ©¦©§¦¨£¦¦§¥©¨¦
:`xnbdåéìò âìâéìoetxh iax lr -ãéîìz BúBà.ef `xneg lréaø øîà ¦§¥¨¨©§¦¨©©¦

ìàéìîb ïa àðéðç éaø íeMî eäaà,eéä àì[exar-]ãò ,íéèòeî íéîé ©¨¦©¦£¦¨¤©§¦¥Ÿ¨¨¦¨¦©
BúBîça ãéîìz BúBà ìLëpL.dxiar dnr xare ¤¦§©©§¦©£

l`eny ixac e`aed lirl :dnda mr cegi oipra miyrn d`ian `xnbd

cgiizdl xeq`yäîäa íò eléôà:`xnbd zxtqn .dlekî déìlëî éiaà £¦¦§¥¨©©¥§©§¥¦¨
àøác,dcydn zendad z` yxbn did dcya ecal cenll jled didyk ± ©§¨

oke .odnr cgiizi `ly ickàøöî déì øaòî úLL áøz` xiarn did ± ©¥¤§©©¥¦§¨
:`xnbd zxtqn .odnr cgiizi `ly ick ,dcyd ly ipyd xarl zendad

òìwéà àòcøäpî ïðç áø[oncfd-]àøäð íeôì àðäk áøìztya ± ©¨¨¦§©§§¨¦§©§©©£¨§©£¨
.xdpddééæç`pdk ax z` d`x ±dén÷ äîäa àîéé÷å ñøb à÷å áéúéc± ©§¥§¨¦§¨¨©§©§¨§¥¨©¥

.eiptl zcner dndae cnele ayei didydéì øîàm`d ,opg axøáñ àì ¨©¥Ÿ¨©
øî dìcgiizdl xeq`ydéì øîà .äîäa íò eléôà,`pdk axåàì ¨©£¦¦§¥¨¨©¥©
éàzòcàrewy iziidy zngn dnda o`k dcnry iail izny `l ± ©©§©
.icenila

:cegi ipic xwirl zxfeg `xnbdúBîáé ézL íò íãà ãçééúî ,àáø øîà̈©¨¨¦§©¥¨¨¦§¥§¨
,mig` ipyl ze`eypd miyp izy ±åokúBøö ézL íòmiyp izy ± §¦§¥¨

oke ,yi` eze`l ze`eypd,dúBîçå äMà íòokedìòa úáe äMà íò ¦¦¨©£¨¦¦¨©©§¨
dtgz `l zg`de efl ef ze`pey el` miyp lky ,zxg` dy`n el dclepy

dxiarl yyg oi` `linne ,dpelw z` xtqz daxc` `l` ,dzxag lr

cgiizn oke .cgi odizyykïéàå äàéa íòè úòãBiL ú÷Bðéúå äMà íò¦¦¨§¦¤¤©©©©¦¨§¥
úøñBîz`,äàéáì dîöòxtql rcze d`iad oipr z` dpiany xnelk ¤¤©§¨§¦¨

zeztzdl xvi dl yiy dlecb dpi` la` ,d`ia dyrn dz`x m` uega

:d`ial

ezae epa m`y ,dpyna epipyeìécâä,äæoad ±Búeñëa ïLéen` mr'eëå ¦§¦¤¨¥¦§§
:`xnbd zxxan .dia` mr dzeqka dpyi zadeänëå.'elicbd' xeriy `ed §©¨

:`xnbd daiynéqà áø øîà àfò áø øa àcà áø øîà,ú÷Bðézcr ¨©©©¨©©©¨¨©©©¦¦¤
`idyãçà íBéå íéðL òLz úa,xya aexiwa dia` mr oyil zxzen ©¥©¨¦§¤¨
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עי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oiyeciw(oey`x meil)

øétL áéz.epze` qi`nz l`e ,obedk ay -déì øîà,ohydàqk éì eáä ¦©¦¨©¥£¦©¨
,qek il ebfn ±àqk déì eáäé,qek el epzp ±øîëàe lrzyd ±déa àãL ¨£¥©¨¦§©¨¨¥

Bçékipa z`f e`xyk .d`ixdn `ivedy ezgil z` qekd jezl jilyd ± ¦
ziaddéa eøçð,ea exrb ±à÷Lúéîe.znk envr z` ohyd dyr ±eòîL ¨£¥¨¨¦¨§

ziad ipaéøîà÷ eåäcmixne`y lew `viy ±Bîéìt àøáb ìè÷ Bîéìt ©£¨¨§¥§¦¨©©§¨§¦
àøáb ìè÷.mc` bxd enilt ,mc` bxd enilt ±÷øòcgtn enilt gxa ± ¨©©§¨¨©

,edebxdiy zeklnddéLôð àLèåenvr `iagde -àqkä úéáauegny §¨¨©§¥§¥©¦¥
.xirldéøúa ìæà,eixg` ohyd jld ±dén÷ ìôðdyre enilt iptl ± ¨©©§¥¨©©¥

.znk aey envrøòèöî äåäc dééæçc ék±enilty ohyd d`x xy`k ¦§©§¥©£¨¦§©¥
,xrhvndéLôð déì élb.ohyd `edy el dlib ±déì øîà,eniltl ohyd ©¥¥©§¥¨©¥

éëä zøîà àîòè éàî`pira `xib' xnele ipllwl libx dz` recn ± ©©§¨¨§©§¨¦
,enilt el xn` .'ohycàîéà éëéä àlàåaeyy ick dzrn xne` ji` ± §¤¨¥¦¥¨

.ip`ihgz `ldéì øîà,ohydïèOa déa øòâð àðîçø øî àîéì± ¨©¥¥¨©©£¨¨¦§©¥©¨¨
.ohya xrbi `ed jexa yecwdy lltzd

:rxd xvidn lvpidl dlitzd oiprn dyrn d`ian `xnbdøa àéiç éaø©¦¦¨©
détàì ìôð äåäc ïcéò ìk ìéâø äåä éMàeipt lr ltpy mrt lka ± ©¦£¨¨¦¨¦¨©£¨¨©§©¥

,'oepgz' zxin`aòøä øöiî eðìévé ïîçøä øîà äåä.ãç àîBécg` mei ± £¨¨©¨©£¨©¦¥¦¥¤¨¨¨©
eäúéác eäðézòîL,ezy` eze` drny ±éðL änk àä éãkî ,äøîà §©§¦§§¦§¨§¨¦§¦¨©¨§¥
éàpéî déì Léøôc,dpwf zngn ipnn yxet `edy mipy dnk xak ixd ± §¨¦¥¦©

eéëä øîà÷ àîòè éàîokle .rxd xvi el oi` `ld ,ok xne` `ed recn ± ©©§¨¨¨©¨¦
.rxd xvin ewceal dyrn dzyrdéúðéâa ñéøb à÷ äåä àãç àîBémei ± ¨¨¨£¨¨¨¦§¦§¥

,ezpiba cnl iy` xa `iig axyk cg`dLôð äèM÷e ,dnvr z` ±äôìç ¦§¨©§¨¨§¨
dén÷ dééðúå,dy` ecil zxaery eal myyk .aeye aey eiptl dxar ± §©§¨©¥

zà ïàî ,dì øîà.z` in ±äøîà,elàðàip` -àúeøçdreci dpef my] ¨©¨©©§¨§¨£¨¨¨
[xiraàîBiî éøãäc.o`kl meid izxfgy ±dòáziy` xa `iig iax §¨§¦¦¨§¨¨

.dxiarldéì äøîà,ezy`àúéöeö Léøc àðîeø Cäì éìäéð ézééà± ¨§¨¥©§¥¦£¦§©¨¨§¥¦¨
.lwcd y`xay spray ixtd z` il `addìäéð dééúà ìæà øååLutw ± ¨©¨©©§¥¦£¨

.ixtd z` dl `iade jldedéúéáì àúà ékezial `ayk ±àøâL à÷ äåä ¦¨¨§¥¥£¨¨¨§¨
àøepz eäúéác,xepzd z` dwiqn ezy` dzid ±déeâa áéúé à÷å ÷éìñ §¦§©¨¨¦§¨¨¦§©¥

.zeniy ick xepzd jeza ayiizde dlr ±déì äøîà,ezy`éàä éàî± ¨§¨¥©©
.xepzl zqpkp recnäNòî äåä éëäå éëä ,dì øîàdid jke jk ± ¨©¨¨¦§¨¦£¨©£¤

.dpef mr `hgy ,dyrnddéì äøîà,ezy`éàåä àðà`le ,ip` iziid ef ± ¨§¨¥£¨£©
.z`hgda çbLà àìoin`d `l ik dixaca iy` xa `iig iax gibyd `l ± Ÿ©§©¨

,dléðîéñ déì äáäéc ãò.`id z`f dzid ok`y mipniq el dpzpy cr ± ©§¨£¨¥¦¨¥
,iy` xa `iig iax ly ezrc dgp `l oiicreàøeqéàì àäéî àðà ,dì øîà̈©¨£¨¦¨§¦¨

éðåekéàjixv ip`e ,xeqi` zeyrl izpekzd mewn lkn ,z` ziid efy s` ± ¦©§¦
e .izpeek lr dxtk÷écö BúBà ìL åéîé ìk[iy` xa `iig iax],äpòúî äéä ¨¨¨¤©¦¨¨¦§©¤

L ãòseqaläúéî dúBàa ún.iepir jezn - ©¤¥§¨¦¨
dyrn ila dxiar zpeek lr s` dxtk jixvy `ziixa d`ian `xnbd

:dxiar,àéðúcxacna) dl xtd dlrae xcp dxcpy dy` iabl weqtd lr §©§¨
(bi l,'dì çìñé 'äå íøôä dLéà',`ziixad zxxan,øaãî áeúkä äna ¦¨£¥¨©¦§©¨©¤©¨§©¥

,`ziixad daiyn .dxtk dkixv recne xcpd z` dl xtd dlra `ld

xaecnøéæða äøãpL äMàa,zexifp dnvr lr dlaiw ±øôäå dìòa òîLå §¦¨¤¨§¨§¨¦§¨©©§¨§¥¥
dì,xifpd ixeqi` lka zxzen `id `linne ,xcpd z`äòãé àì àéäå ¨§¦Ÿ¨§¨

íéúîì äànhîe ïéé äúBL äúéäå ,dìòa dì øôäLel` mixacy , ¤¥¥¨©§¨§¨§¨¨©¦¦©§¨§¥¦
dkixv `idy weqtd eprinyne ,xeqi`l dpeekzd `ide xifpd lr mixeq`

.xeqi` dfa did `ly s` ,diyrn lr dxtk

:`xnbd zxtqnà÷eñt éàäì éèî äåä ék àáé÷ò éaøribn didyk ± ©¦£¦¨¦£¨¨¥§©§¨
,'Dl glqi 'de mxtd DWi`' df weqtl ecenilaéëa äåä,dkea did ±,øîà ¦¨£¥¨©¦§©¨£¨¨¥¨©

Bãéa äìòå øéæç øNa ìBëàì ïéåkúpL én äîelek`läìè øNa`edy ©¦¤¦§©¥¤¡§©£¦§¨¨§¨§©¨¤
e ,dcia dlr `le xeqi` xacl dpeekzpy ef dy`k ,xzenäøîàdäøBz ¨§¨¨

yäçéìñe äøtk äëéøö,øNa Bãéa äìòå øéæç øNa ìBëàì ïéåkúpL éî §¦¨©¨¨§¦¨¦¤¦§©¥¤¡§©£¦§¨¨§¨§©
,øéæç,xeqi`d dyrn z` dyr s`y `vnpeänëå änk úçà ìò`edy £¦©©©©¨§©¨

.dgilqe dxtk jixv

:xg` weqt lr ef oirn dyxc d`ian `xnbdøîBà äzà øáca àöBik± ©¥©¨¨©¨¥
(fi d `xwie) weqtdn yxec'BðBò àNðå íLàå òãé àìå'dyry mc`y , §Ÿ¨©§¨¥§¨¨£

oney wtq `idy dkizg lk`y oebk ,zxk xeqi` wtqa `edy dyrn bbeya

o`k s`e .ielz my` oaxw `iadl jixv ,alg wtqòébî àáé÷ò éaø äéäLk§¤¨¨©¦£¦¨©¦©
äëBa äéä äæ ÷eñtì,xne`eïneL ìBëàì ïéåkúpL én äîexzend §¨¤¨¨¤©¦¤¦§©¥¤¡¨

dlik`aBãéa äìòålek`láìç,dlik`a xeq`däøîàdòãé àìå' äøBz §¨¨§¨¥¤¨§¨¨§Ÿ¨©
,'BðBò àNðå íLàå,xeqi`l oiekzp `ly s` oaxw `iadl jixveéî §¨¥§¨¨£¦

,áìç Bãéa äìòå áìç ìBëàì ïéåkúpLdzid ezaygn mby `vnpe ¤¦§©¥¤¡¥¤§¨¨§¨¥¤
,xeqi` dyrn dyr mbe xeqi`länëå änk úçà ìòdxtk jixv `edy ©©©©¨§©¨

.dgilqe

:`xnbd zniiqn,øîBà äãeäé ïa éñéàweqtdn epcnly dnòãé àìå' ¦¦¤§¨¥§Ÿ¨©
,'BðBò àNðå íLàå,dxtk jixve `hg `ed drici `la `hg s`yøác ìò §¨¥§¨¨£©¨¨
íéåBcä ìk eåãé äæ:xrhvdl miie`xd lk exrhvi ± ¤¦§¨©¦

(:t lirl) dpyna epipyBnà íò íãà ãçééúîdpc `xnbd .eza mr e` ¦§©¥¨¨¦¦
:zeaexw mr cegi ipicaéqà áø øîà äãeäé áø øîà,íò íãà ãçééúî ¨©©§¨¨©©©¦¦§©¥¨¨¦

BúBçà,reaw ote`a `le ,miwxtlBza íòå Bnà íò øãåote`a elit` £§¨¦¦§¦¦
elhia dlecbd zqpk iyp`y oeik ,dxiar icil e`eaiy miyyeg `le ,reaw

.zeaexwn zeixrd xvi z`ìàeîLc dén÷ døîà ékax xn` xy`k ± ¦©§¨©¥¦§¥
,l`eny iptl df oic dcediøîà,l`eny elìk íò ãçééúäì øeñà ¨©¨§¦§©¥¦¨

däøBzaL úBéøò,ezae en` ezeg` oebkäîäa íò eléôàåxeq` £¨¤©¨©£¦¦§¥¨
.cgiizdl

:l`eny lr dywn `xnbdïðz,epizpynaíòå Bnà íò íãà ãçééúî §©¦§©¥¨¨¦¦§¦
íänò ïLéå ,Bza[dia` mr dphwd zade ,en` mr ohwd oad -]áeøé÷a ¦§¨¥¦¨¤§¥

øNa.dfa df rbep mxyayk ±ìàeîLc àzáeéúe,l`eny ixac lr dywe ± ¨¨§§¨¦§¥
mixzeny x`ean dpynae ,eza mr cgiizdl elit` xeq` l`eny itly

:`xnbd daiyn .xya aexiwa oyil elit`éîòèéìå ,ìàeîL Cì øîàC± ¨©¨§¥§¦©§¥
n dywi ,zeaexw mr cgiizdl xzeny xaeq dz`y [oywnd] jzhiyleàä̈

ïéà ,äøBzaL úBéøò ìk øàLe BúBîçå BúBçà ,àéðúcmc`ãçééúî §©§¨£©£§¨¨£¨¤©¨¥¦§©¥
àlà íänòwxíéãòay x`eane .my micneryïéà íéãòa`weecy ± ¦¨¤¤¨§¥¦§¥¦¦

la` ,cgiizdl xzen micra,àì íéãòa àlLxaeq [oywnd] dz` ji`e ¤Ÿ§¥¦Ÿ
dpynd oia dxizqd z` zayiin `xnbd .zeaexw mr cgiizdl xzeny

:`ziixalàéä éàpz àlàcgiizdl mc` xzen m`d ,mi`pz dfa ewlgp ± ¤¨©¨¥¦
.eizeaexw mr

ezak zeaexw mr cgiizdl xeq`y zxaeqd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

n`e:eøéàî éaø øîà ,àéðúc,ezia iyp`léza éðtî éa eøäfäeniy ± §©§¨¨©©¦¥¦¦¨£¦¦§¥¦¦
oke .dnr cgiiz` `ly ,iza mr `vnp ip` xy`k inr zeidl mkaløîà̈©

ïBôøè éaø,ezia iyp`léúlk éðtî éa eøäfäzxtqn .dnr cgiiz` `ly ©¦©§¦¨£¦¦§¥©¨¦
:`xnbdåéìò âìâéìoetxh iax lr -ãéîìz BúBà.ef `xneg lréaø øîà ¦§¥¨¨©§¦¨©©¦

ìàéìîb ïa àðéðç éaø íeMî eäaà,eéä àì[exar-]ãò ,íéèòeî íéîé ©¨¦©¦£¦¨¤©§¦¥Ÿ¨¨¦¨¦©
BúBîça ãéîìz BúBà ìLëpL.dxiar dnr xare ¤¦§©©§¦©£

l`eny ixac e`aed lirl :dnda mr cegi oipra miyrn d`ian `xnbd

cgiizdl xeq`yäîäa íò eléôà:`xnbd zxtqn .dlekî déìlëî éiaà £¦¦§¥¨©©¥§©§¥¦¨
àøác,dcydn zendad z` yxbn did dcya ecal cenll jled didyk ± ©§¨

oke .odnr cgiizi `ly ickàøöî déì øaòî úLL áøz` xiarn did ± ©¥¤§©©¥¦§¨
:`xnbd zxtqn .odnr cgiizi `ly ick ,dcyd ly ipyd xarl zendad

òìwéà àòcøäpî ïðç áø[oncfd-]àøäð íeôì àðäk áøìztya ± ©¨¨¦§©§§¨¦§©§©©£¨§©£¨
.xdpddééæç`pdk ax z` d`x ±dén÷ äîäa àîéé÷å ñøb à÷å áéúéc± ©§¥§¨¦§¨¨©§©§¨§¥¨©¥

.eiptl zcner dndae cnele ayei didydéì øîàm`d ,opg axøáñ àì ¨©¥Ÿ¨©
øî dìcgiizdl xeq`ydéì øîà .äîäa íò eléôà,`pdk axåàì ¨©£¦¦§¥¨¨©¥©
éàzòcàrewy iziidy zngn dnda o`k dcnry iail izny `l ± ©©§©
.icenila

:cegi ipic xwirl zxfeg `xnbdúBîáé ézL íò íãà ãçééúî ,àáø øîà̈©¨¨¦§©¥¨¨¦§¥§¨
,mig` ipyl ze`eypd miyp izy ±åokúBøö ézL íòmiyp izy ± §¦§¥¨

oke ,yi` eze`l ze`eypd,dúBîçå äMà íòokedìòa úáe äMà íò ¦¦¨©£¨¦¦¨©©§¨
dtgz `l zg`de efl ef ze`pey el` miyp lky ,zxg` dy`n el dclepy

dxiarl yyg oi` `linne ,dpelw z` xtqz daxc` `l` ,dzxag lr

cgiizn oke .cgi odizyykïéàå äàéa íòè úòãBiL ú÷Bðéúå äMà íò¦¦¨§¦¤¤©©©©¦¨§¥
úøñBîz`,äàéáì dîöòxtql rcze d`iad oipr z` dpiany xnelk ¤¤©§¨§¦¨

zeztzdl xvi dl yiy dlecb dpi` la` ,d`ia dyrn dz`x m` uega

:d`ial

ezae epa m`y ,dpyna epipyeìécâä,äæoad ±Búeñëa ïLéen` mr'eëå ¦§¦¤¨¥¦§§
:`xnbd zxxan .dia` mr dzeqka dpyi zadeänëå.'elicbd' xeriy `ed §©¨

:`xnbd daiynéqà áø øîà àfò áø øa àcà áø øîà,ú÷Bðézcr ¨©©©¨©©©¨¨©©©¦¦¤
`idyãçà íBéå íéðL òLz úa,xya aexiwa dia` mr oyil zxzen ©¥©¨¦§¤¨
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xcde"עב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oiyeciw(ipy meil)

ì ìkäíéîL íLok dyeryk xn`p `l dy`a ynzydl xeq`y df oic ± ©Ÿ§¥¨©¦
dn`l gex zgp zeyrl ick ilv` izckp z` izayed jkle ,miny myl

.zeyi` zaigl `le ,izckp `idy dza z` aagn ip`y

.minieqn mipte`e miyp`a ,zeixrn dwgxd ipica dkiynn dpynd

äðùî
÷åeø íãà ãîìé àì[ieyp epi`y-]íéøôBñzeidl envr z` libxi `l ± Ÿ¦§©¨¨©¨§¦

,oax zia ly zewepiz cnlnåokøæòìà éaø .íéøôBñ äMà ãîìz àì §Ÿ¦§©¦¨§¦©¦¤§¨¨
øîBà,íéøôBñ ãîìé àì äMà Bì ïéàL éî óà. ¥©¦¤¥¦¨Ÿ¦§©§¦

øîBà äãeäé éaø,äîäa ÷åeø äòøé àì.dndad mr dxiarl de`zi `ny , ©¦§¨¥Ÿ¦§¤©¨§¥¨
úélèa ïé÷åeø éðL eðLéé àìå[cba-]úçà.xekf akyn icil e`eai `ny , §Ÿ¦§§¥©¨¦§©¦©©

çåíéøézî íéîë,zg` zilha oyil miweex ipyl oke ,dnda zerxl weexl ©£¨¦©¦¦
:dndae xekf akyn lr ecygp `l l`xyiy meyn

àøîâ
.zewepiz weex cnli `ly dpynay oey`xd oicd mrh zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanàîéìéà .àîòè éàîxeqi`d mrhé÷eðé íeMîweexdy ± ©©§¨¦¥¨¦§¥
,cnlny zewepizd mr xekf akynl `eaiBì eøîà ,àéðúäåopaxéaøì §¨©§¨¨§§©¦

äãeäéy ,zg` zilha oyil miweex ipy xeq`l oi`yìò ìàøNé eãLçð àì §¨Ÿ¤§§¦§¨¥©
øeëæ ákLî,àìåecygpìòmr akyn.äîäaä:`xnbd zx`anàlà ¦§©¨§Ÿ©©§¥¨¤¨

y mrhd÷åeøzewepiz cnli `lé÷eðéc àúänà íeMîly mdizen`y ± ©¨¦¦¨¨¨¦¥
yie xtqd zial mdipa z` ze`iany xg`n cnlnd lv` zeievn zewepizd

y dne .oda dxbzi weexdy yegläMàmrhd ,zewepiz cnlz `líeMî ¦¨¦
é÷eðéc àúäáàz` mi`ianyky ,zewepizd zea` lr miyyegy zngn ± £¨¨¨¦¥

.dnr dxiarl e`eai xtqd zial mdipa

,dpyna epipy'eë ïéàL éî óà øîBà øæòìà éaøcnli `l dy` el ©¦¤§¨¨¥©¦¤¥
:mixteq

,eäì àéòaéàlr `ed xeq`l xfrl` iax zpeek m`däMà Bì ïéàL éî ¦©§¨§¦¤¥¦¨
dzrììk`pz lr siqede ,cnll xeq` dzne dy` xara el dzidy s`e , §¨

.einin dy` `yp `ly ote`a wx xq`y `nwàîìc Bàxfrl` iax zpeek ¦§¨
s` xeq`laote``l` ieyp `edy.Bìöà äéeøL äðéàL §¤¥¨§¨¤§

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdBì LiL éî óà ,òîL àzdy` ¨§©©¦¤¥
.íéøôBñ ãnìé àì Bìöà äéeøL äðéàå§¥¨§¨¤§Ÿ§©¥§¦

,dpyna epipy'eë äòøé àì øîBà äãeäé éaøipy epyii `le dnda weex ©¦§¨¥Ÿ¦§¤
:mixizn minkge zg` zilha oiweex

:minkg ly mnrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdBì eøîà ,àéðz©§¨¨§
minkgäãeäé éaøìmeyn zg` zilha oyil miweex ipyl mixizn ep` , §©¦§¨

yøeëæ ákLî ìò ìàøNé eãLçð àì.ådnda zerxl weexl mixizn ep` Ÿ¤§§¦§¨¥©¦§©¨§
y meynàìecygpìòmr akyl xeqi`:äîäaä Ÿ©©§¥¨

,miypd ikxva ezepne`y inl miypn dwgxd ipica dkiynn dpynd

.epa z` mc` cnliy zeiwp zeiepne` ipiiprl zxaere

äðùî
íéLpä íò åé÷ñòL ìk,el zekixv miypde ezqpxt jxevlíò ãçéúé àì ¨¤£¨¨¦©¨¦Ÿ¦§©¥¦

íéLpä.eilr etgi ode odnr libxe oda qb eaily iptn ,daxd mr elit` ©¨¦
úeðneà Bða úà íãà ãnìé àìåmr wqrzdl ez`iany efkíéLpä. §Ÿ§©¥¨¨¤§¨©¨¦

:epa z` cnll mc`l ie`xy zeiepne` ibeq dpynd d`ianøéàî éaø©¦¥¦
øîBà,äi÷ð úeðneà Bða úà íãà ãnìé íìBòì,zexiar yygn ±äl÷å ¥§¨§©¥¨¨¤§¨§¦¨§©¨

,gxeh da oi`yywai `l` ,dxiyrn dpi` ef zepne` eala xn`i l`e

mingxBlL íéñëpäå øLBòäL éîì ìltúéåiptn ,`ed jexa yecwdl - §¦§©¥§¦¤¨¤§©§¨¦¤
úeðneà ïéàLznieqn,úeøéLòå úeiðò da ïéàLleki zepne` lkay ¤¥¨¤¥¨£¦©£¦

wqery zepne`d beqa ielz xacd oi`e ,dpnn iprdl lekie dpnn xiyrdl

,daúeiðò àlLd`aúeøéLò àìå ,úeðneàä ïîd`aúeðneàä ïî ¤Ÿ£¦¦¨¨§Ÿ£¦¦¨¨
,da wqeryàlà,xiyr zeidl ezepne`a ezglvdBúeëæ éôì ìkä.elfn ± ¤¨©Ÿ§¦§

øæòìà ïa ïBòîL éaøe siqenøîBàike ,éîiî úéàøíäì LiL óBòå äiç E ©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¦¨¦¨¤©¨¨¤¥¨¤
úeðneà,da miwqer mdyåzepne` mdl oi`y elit`àlL ïéñðøtúî ïä ¨§¥¦§©§§¦¤Ÿ
øòöa,xnege lw mixacde .mdikxv z` mdl yi cinze ,àìäåzeigd §©©©£Ÿ

zeterdeì àlà eàøáð àìéðàå ,éðLnLmc`d ±ì éúàøáðéðB÷ úà LnL Ÿ¦§§¤¨§©§¥¦©£¦¦§¥¦§©¥¤¦
jk m`e ,`ed jexa yecwd ±ïéc Bðéà`ed ie`x `l m`d ±àlL ñðøtúàL ¥¦¤¤§©§¥¤Ÿ

øòöa.mdn xzei aeyg ip` ixde ,àlàxrva qpxtzn mc`dy daiqdy ± §©©¤¨
meyn ,`idéNòî ézòøBäL,mirx miyrn iziyr ±åoklézçt÷izxviw ± ¤©§¦©£©§¦©§¦
éúñðøt úà.df lr xrhvdl jixv ip`y ¤©§¨¨¦

àéøeb àaà íeMî øîBà ïééãö Léà ïééøeb àaà,Bða úà íãà ãnìé àì ©¨§¨¦©§¨¥¦©¨§¨Ÿ§©¥¨¨¤§
,zeiepne`d md el`e .mixg`n lfba lykdl lekiy zepne`ønçlra ± ©¨

.ze`yn `yepd xengìnb.oexw `yepd lnb lra ±øc÷.oexw lra ±ïtñ ©¨©¨©¨

.mia zepitq bidpn ±äòBø,zendaéðåðçå.oefn xknnl zepg lra ± ¤§¤§¨¦
ïúeðneàL`id el` lyúeðneàlyíéèñéìmiaaeqnd el`y ,miccey ± ¤¨¨¨¦§¦

minrt oke ,lfba minxkd on zexite mivr md mihwel my miple mikxca

drexde .mdipia enkiqy i`pzd lr mixaere mc` ipal md mixkyp

oiia min axrl bdep ipepgde ,mixg` ly zecya zerxl oxiarn eizenda

.mihiga zephw mipa`e

äãeäé éaøwlegeBîMî øîBà,`ixeb `a` lyíéòLø ïaeø ïéønçäiptn , ©¦§¨¥¦§©©¨¦¨§¨¦
.zeaipba milbxen mdy

ïéìnbäåmilnba ezepne`y in ±ïéøLk ïaeødaxd mi`vnpy iptn , §©©¨¦¨§¥¦
mi`xi jk jezne ,micceye zeig icecb ly dpkq mewn edfy zeixacna

.`ed jexa yecwdl mail mixayne mytpl

ïéðtqä,dpitqd zbdpda ezepne`y in ±íéãéñç ïaeøiptn ,c`n mi`xiy , ©©¨¦¨£¦¦
.xacndn xzei dpkq mewn midy

,íéàôBøaL áBè,xzeia aehd s` -ípäéâìiptn ,mpdib yxiiy eteq ± ¤¨§¦§¥¦Ÿ
lke`y ,dleg didiy `xi epi`y oeik ,`ed jexa yecwl eail xayn epi`y

tx ici lr zeytp bxed minrty iptn ,cere .mi`ixa milk`n`l d`e

.el mlyl sqk el oi`y iptn elivn epi`e ,ipr livdl eciay minrte ,dpekp

íéçahaL øLkäå,xzeia dgnend hgeyd elit` ±÷ìîò ìL BôzeL §©¨¥¤©©¨¦¨¤£¨¥
z` lik`n `ede zetixh iwtq zenda eicil ze`a ixdy ,eiyrnk dyere

.epennn ciqtdl `l ick mipewd

øîBà éàøBäð éaø,éða úà ãnìî éðéàå íìBòaL úeðneà ìk éðà çépî ©¦§©¥©¦©£¦¨¨¤¨¨§¥¦§©¥¤§¦
àlàwxäøBziptn ,døëOî ìëBà íãàLdxezd lyïøwäå äfä íìBòa ¤¨¨¤¨¨¥¦§¨¨¨¨©¤§©¤¤

[xkyd xwir ±]ïk ïðéà úeðneà ìk øàLe .àaä íìBòì Bì úîéi÷enk ©¤¤¨¨©¨§¨¨¨¥¨¥
ixdy ,dxezdBðéàå ïéøeqé éãéì Bà äð÷æ éãéì Bà éìBç éãéì àa íãàLk§¤¨¨¨¦¥¦¦¥¦§¨¦¥¦¦§¥

Bzëàìîa ÷Bñòì ìBëé,z`f zngnáòøa úî àeä éøäel oi` ixdy , ¨©£¦§©§£¥¥¨¨¨
.qpxtzdl okidnïk dðéà äøBzä ìáà,Búeøòða òø ìkî BzønLî àlà £¨©¨¥¨¥¤¨§©©§¦¨¨§©£

,ezexirva ±åda weqrl leki epi`e mixeqi e` dpwf icil `ay s`Bì úðúBð §¤¤
Búeð÷æa äå÷úå úéøçà.ezexrpa da wqry dxky oznn lke`ydi`xde ©£¦§¦§¨§¦§

ixdy ,dfløîBà eäî Búeøòða,(`l n ediryi) eilr xn`p dn ±'ä éå÷å' §©£©¥§Ÿ¥
çë eôéìçéepiide ,'Etrii `le Ekli Erbii `le EvExi mixWPM xa` Elri ©£¦Ÿ©©£¥¤©§¨¦¨§Ÿ¦¨¥§§Ÿ¦¨

.gk ztqez 'd el ozi ezexirva 'dl dewnykyeøîBà eäî Búeð÷æadn ± §¦§©¥
,eilr xn`päáéNa ïeáeðé ãBò''Eidi miPprxe mipWCepiide ,(eh av mildz) §§¥¨§¥¦§©£©¦¦§

cenil xkyn lk`ie zexit aipi cer dxeza weqrl leki epi`y ezepwfa s`y

.ezexrpa cnly dxezd

àeä ïëåweqtd ±ï÷æ íäøáàå' eðéáà íäøáàa øîBàminIA `ACøa 'äå §¥¥§©§¨¨¨¦§©§¨¨¨¥¨©¨¦©¥©
'ìka íäøáà úàezepwf zrl s` jxazp mdxa`y epiide ,(` ck ziy`xa) ¤©§¨¨©Ÿ

ixdy ,dxeza wqer didy zngnäNòL eðéöîmiiw ±úà eðéáà íäøáà ¨¦¤¨¨¦¥©§¨¨¨¦¤
àlL ãò dlek äøBzä ìky iptl cer ±äðzéð,dxezdøîàpLziy`xa) ¨©¨¨©¤Ÿ¦§¨¤¤¡©

(d ekéúBwç éúBöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL øLà á÷ò'¥¤£¤¨©©§¨¨§Ÿ¦©¦§Ÿ¦§©§¦¦§©ª©
'éúøBúå.'d zeevn lk z` miiwy ixd , §Ÿ¨

àøîâ
:miypd mr eiwqry in oiprn `ziixa d`ian `xnbdìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨

òø Bøeñ íéLpä íò åé÷ñòL,rx ebdpn ±oebk miyp` mr xagzi `l okle ¤£¨¨¦©¨¦©
,od el`e .el`íéôøBvä ïBâk,miypl mihiykz mipikne adfaíé÷éøqäå± §©§¦§©¨¦¦

,miypl micba miwxeqdúBøB÷päåmiypdy miigixd z` mixwpnd ± §©¨
,mda zepgehïéìëBøäå,miypl minya mixkend ±íéicøbäåmicba ibxe` ± §¨§¦§©©§¦

,miyplíéøtqäå,mdil` miclid z` zekilen miypdyíéñáBkäå,micba §©©¨¦§©§¦
òøbäå,mc fiwn ±ïlaäå,ze`vgxn mngn ±é÷ñøeaäåzexer carn ± §©¨¨§©©¨§©§§¦

.miypd ilrpne iyealnlíäî íéãéîòî ïéào`k mixkfend miyp`dn ± ¥©£¦¦¥¤
ìBãb ïäk àìå ,Cìî àì. Ÿ¤¤§ŸŸ¥¨

:`xnbd zl`eyàîòè éàîy :`xnbd daiyn .jln mdn micinrn `làì ©©§¨Ÿ
mrhdéìéñôc íeMî,mvra mileqt mdy ±eäéúeðneà ìéæc íeMî àlà ¦¦§¦¥¤¨¦§¦¨©§

.zcaekn dpi`e dlef mzepne` ±
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כמשך בעמוד סס

zipwp dy`d` cenr at sc ± oey`x wxtoiyeciw

ì ìkä.íéîL íLzFUrle daxEw zAigl `N` zEWi` zAigl dixg` iYrC oi`e ©Ÿ§¥¨©¦§¥©§¦©£¤¨§¦©¦¤¨§¦©§¨§©£
:DYA z` aAgn ip`WM DO`l gEx zxFw'éðúî.íéøôBñ ÷åeø ãnìé àìweEx ©©§¦¨§¤£¦§©¥¤¦¨Ÿ§©¥©¨§¦©¨

:dX` `lA iEpR.íéøôBñon zFidl Fnvr weEx liBxi `l xnFlM zFwFpiY icOln ¨§Ÿ¦¨§¦§©§¥¦§©Ÿ©§¦©¨©§¦§¦
Dnvr liBxY `l mixtFq dX` cOlY `l oke `nrh Wxtn 'xnBaE mixtFQd©§¦©§¨¨§¨¥©§¨§¥Ÿ§©¥¦¨§¦Ÿ©§¦©§¨

:zFwFpiY icOlOn zFidlBì ïéàL éî óà ¦§¦§©§¥¦©¦¤¥
.äMà:`id i`n Wxtn `xnBAäòøé àì ¦¨©§¨¨§¨¥©¦Ÿ¦§¤

.úBîäaä úà ÷åeø:Dl dE`zi `NWàìå ©¨¤©§¥¤Ÿ¦§©¤¨§Ÿ
.úçà úélèa íé÷åeø éðL eðLéé`NW ¦§§¥©¨¦§©¦©©¤Ÿ

:xEkf aMWn icil E`Fai.ïéøézî íéîëçå ¨¦¥¦§©¨©£¨¦©¦¦
:dndaE xEkf aMWnA EcWgp `NW'îâ ¤Ÿ¤§§§¦§©¨§¥¨

.è"îmEXn `nip i` mixtFq weEx cOli `lŸ§©¥©¨§¦¦¥¨¦
:zFwFpizC xEkf aMWO` miweEx iciWgC©£¦¥©¨¦©¦§©¨§¦

.äãeäé 'øì Bì eøîà`l xn`C oizipznC ¨§§§¨§©§¦¦§¨©Ÿ
:zg` ziNhA oiweEx ipW EpWiiíeMî ¦§§¥©¨¦§©¦©©¦

.é÷eðéc àúänàzFwFpiY lW mdizFO` ¦¨¨¨¦¥¦¥¤¤¦
zial odipA z` `iadl Flv` zFiEvOW¤§¤§§¨¦¤§¥¤§¥

:xtQd.ììk äMà Bì ïéàL éîsiqFnE ©¥¤¦¤¥¦¨§¨¦
dX` `Wp `NW weEx xn`wC `Ow `PzC ©̀§©¨©¨§¨¨©©¨¤Ÿ¨¨¦¨
dzid ENit` xninl xfrl` 'x `z`e einIn¦¨¨§¨¨¤§¨¨§¥©£¦¨§¨
Flv` diExW Dpi`e Fl Wi la` dznE Fl¥¨£¨¥§¥¨§¨¤§

:'Ek `nlC F` xYEn'éðúîåé÷ñòL ìk ¨¦§¨¨¤£¨¨
.íéLpä íòlOWziUrp FzEpOE` zk` ¦©¨¦¤§¤¤§©£¥

:Fl zFkixv miWPde miWplíò ãçééúé àì §¨¦§©¨¦§¦Ÿ¦§©¥¦
.íéLpäFANW itl miWp dAxd mr ENit` ©¨¦£¦¦©§¥¨¦§¦¤¦

Wi` ENi`e eilr zFRgn oNEke EdA qB©§§¨§©¨¨§¦¦
opY miWp iYW oiA `pixg`(:t sc lirl)mr la` ©£¦¨¥§¥¨¦§©£¨¦

:inC xiRW rAx` F` WlW.äl÷å äi÷ð ¨Ÿ©§©©¦¨¥§¦¨§©¨
zEpOE` FAlA xn`i l`e :xiRW 'nBA Wxtn§¨¥©§¨©¦§©Ÿ©§¦§
inl mingx WTai `N` zxWrn Dpi` Ef¥¨©£¤¤¤¨§©¥©£¦§¦

:FNW xWFrdW.øc÷ ïtñ ìnb ønçilrA ¤¨¤¤©¨©¨©¨©¨©£¥
mipNWM zEIhqil zEpOE` EN` lM zFpxw§¨¨¥§¦§¦§¤¨¦
on mivr mihwFle miqpkp md mikxCA©§¨¦¥¦§¨¦§§¦¥¦¦
mc`l mixMUPW cFre zFxitE minxMd©§¨¦¥§¤¦§¨¦§¨¨

:m`pY lr oixiarnE.äòBøFNW zFndA ©£¦¦©§¨¨¤§¥¤
:mixg` dcUA zFrxl oxiarOW.éðåðç ¤©£¦¨¦§¦§¥£¥¦¤§¨¦

zFxFxv oiIA min lihdl d`pF`A cOEln§¨§¨¨§¨¦©¦©©¦§
:oiHgA.BîMî:`ixEB `A` lWíéønçä ©¦¦¦§¤©¨§¨©©¨¦

.íéòLø ïaeø:zEIhqil ipRnïaeø ïéìnbä ¨§¨¦¦§¥¦§¦©©¨¦¨
.íéøLkicEcB mFwnl zFxAcOl oiWxFRW §¥¦¤§¦©¦§¨¦§§¥

mAl mixAWnE mWtpl mi`xie oihqile zFIg©§¦§¦¦¥¦§©§¨§©§¦¦¨
:mFwOl.íéãéñç ïaeø ïéðtqäoiWxFRW ©¨©©¨¦¨£¦¦¤§¦

on xzFi dcrxA md cinze dpMQd mFwnl¦§©©¨¨§¨¦¥¦§¨¨¥¦
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zFWtp bxFdW minrtE mFwOl FAl xAWn§©¥¦©¨§¨¦¤¥§¨

:`Rxn Fpi`e iprd zF`Rxl FciA WieáBè §¥§¨§©§¤¨¦§¥§©¥
.íéçahaLqge Fcil zF`A zFtixh iwitq ¤©©¨¦§¥¥§¥¨§¨§¨

:olik`nE FpFnn lr.ïk dðéà äøBzä ìáà ©¨©£¦¨£¨©¨¥¨¥
:daiUA oEaEpi cFr aizkC DxkU oYOn lkF` `Ed DA wFqrl lFki Fpi`e oixEQii F` dpwf icil `Ad s`W'îâ.òø Bøeñ`dIW FOr lCYWdl rx FzEaxw drx Fbdpn ¤©©¨¦¥¦§¨¦¦§¥¨©£¨¥¦©©§¨¨¦§¦§§¥¨©¦§¨¨¨§¥©§¦§©¥¦¤§¥

:Fzial `aE eil` xq.ïéôøBvä:zFrAhe minfp oixiW miWPl oiUFrd adf itxFv.íé÷éøqä:`"cxiiwelt miWpl micbA wxFq.úBøe÷pämiWPW ci lW migix ixTpn ¨¥¨¨§¥©§¦§¥¨¨¨¦©¨¦¥¦§¨¦§©¨©¨¦¦¥§¨¦§¨¦©§§©§¥¥©¦¤©¤¨¦
zFAEzkA opzcM mdA zFpgFh(:hp sc)opixn`e dtF`e zpgFh Dlral dUFr dX`dW zFk`ln EN`(my):`ciC `IgixA.ïéìëBøäå:miWpl minUA ihEXiw oixkFn.ïéøtqäå £¨¤§¦§©¦§¥§¨¤¨¦¨¤§©§¨¤¤§¨§©§¦¨§¥©¨§¨¨§¨§¦§¦¦¥§¨¦§¨¦§©©¨¦

:mdipA liaWA odl zFkixv miWPd.òøbäå:mCd z` rxbOW mW lr mC fiTOd oOE`.é÷ñøeaä:lFrple WFAll zFxFr mdl cArn.ïlaäå:zF`vgxn mOgnCläî ©¨¦§¦¨¤¦§¦§¥¤§©¨¨¨©©¦©©¥¤§¨¥©¤©©©§§¦§©¥¨¤¦§§¦§§©©¨§©¥¤§£¨§©¥
.áLBéå äìúðå äqb Bçeøå Bcéö ìò`Ed oNEkaE Efl dnFC Ef oi` la` de`B ipniq oYWlWeixFg`l F` Knqp oM m` `N` aWFi Fpi` aWFie dlzp mixWMd zCOn wElg ©¦§©¨§¦§¤§¥§¨§¨¦¨¥©£¨£¨¥¨§§¨¨¦¦©©§¥¦¦§¤§¥¥¥¤¨¦¥¦§¨©£¨

:d`Bzn `Ed Fcil oWtp oixqFn zFIxAdW liaWaE de`B KxC FCiv lr F`.äøö BðéòåcOEln Fpi`e oifiTOd lv` lFk`l cOEln `EdW ipRn mElM `ivFdl FpFnnA ©¦¤¤©£¨¦§¦¤©§¦§¦©§¨§¨¦§¨¤§¥¨¨§¨§¦§¦§¥¤§¨¤¡¥¤©©¦¦§¥§¨
:`ivFdl.äòø Bðéòå:Fl oikixv Eidie ElgIW mi`ixAA eipir ozFp.äaøä ìëBà:mFi lkA miWp` dOM mr lFk`l cOElOW.àòîé÷ àéöBîemglA dti Flk`OW KFYn §¦§¥¨¨¥¥¨©§¦¦¤¤¡§¦§§¦¦¥©§¥¤§¨¤¡¦©¨£¨¦§¨¦¦§¨¦¤©£¨¨¤§¤¤

:d`ixA lk`n dfTd zcErql oikn mc` lMW laGd z` mihrnOW onW xUaE iwp.úBéøòä ìò ãeLçå:odOr Fwqre Fl zFkixv miWPdW KFYn.ìæbä ìòåmiWPdW ¨¦¨¨¨¥¤§©£¦¤©¤¤¤¨¨¨¥¦¦§©©¨¨©£©§¦¨§¨©¨£¨¦¤©¨¦§¦§¦§¦¨¤§©©¤¤¤©¨¦
:Fl zFpzFpe odilrAn zFlfFB.íéîc úeëéôL ìòå:ziriaxn zFgtl `ncl Dil itWC oipnif §¦©§¥¤§§§©§¦¨¦¦§¦§¨¥¥§¨¨§¨¥§¦¦
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ìkä:miWpA miWOYWn Ep`W `YWd oiknFq Ep` Ef lre .minW mWl ©Ÿ§¥¨©¦§©¨§¦©§¨¤¨¦§©§¦§¨¦
àì`Wp `NW iEpR mc` `Ed weEx micinlY 'iR .mixtFq weEx cOli Ÿ§©¥©¨§¦¦©§¦¦©¨¨¨¨¤Ÿ¨¨

miweEx `Ed ElWMi lFWM mixEgaE lW mEBxze mlFrn dX`(n diryi):àìådrxi ¦¨¥¨§©§¤©¦¨¦¨¥©¨¦§Ÿ¦§¤
:dX` `UPW xg` Wi`n xzFi de`Y Fl WIW ipRn .dndA§¥¨¦§¥¤¥©£¨¥¥¦©¥¤¨¨¦¨

àìENit`e 'hpETA 'iR .miWPd mr cgiizi Ÿ¦§©¥¦©¨¦¦©§§©£¦
la` lkFx `weece dAxd miWp mr¦¨¦©§¥§©§¨¥£¨
lirl xn`C m"xdl dWwe xYEn xg` Wi ¦̀©¥¨§¨¤§¨©§¨©§¥

(.`t sc)uEgAn miWpe miptAn miWp £̀¨¦¦¦§¦§¨¦¦©
xEq`C rnWn cEgi mEXn oiWWFg§¦¦¦©§©§¨
l"p okl r"kl dAxd miWp mr cgiizdl§¦§©¥¦¨¦©§¥§¨¥
FOr FYW` ENit` miWPd mr cgiizi `lŸ¦§©¥¦©¨¦£¦¦§¦

lirl opixWC(:t sc)`Mi` lkFx iedC oeikC §¨¦¨§¥§¥¨©£¥¥¦¨
:ith `WWgàlàWExiR .FzEkf itl lMd £¨¨§¥¤¨©Ÿ§¦§¦

`zEkfA e`l ipFfnE iIge ipaC FlGn itl§¦©¨¦§¥§©¥§¥©¦§¨
:`zNin `ilY `lfnA `N` `zNin `ilY©§¨¦§¨¤¨§©§¨©§¨¦§¨

ïéñçeé äøNò Cìò ïøãä©§¨£¨£¨¨§¦
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ì ìkä:íéîL íL'éðúîíéøôBñ ÷åeø íãà ãnìé àì ©Ÿ§¥¨©¦Ÿ§©¥¨¨©¨§¦
ïéàL éî óà øîBà øærìà éaø íéøôBñ äMà ãnìz àìå§Ÿ§©¥¦¨§¦©¦¤§¨¨¥©¦¤¥
ärøé àì øîBà äãeäé 'ø íéøôBñ ãnìé àì äMà Bì¦¨Ÿ§©¥§¦§¨¥Ÿ¦§¤
íéîëçå úçà úélèa ïé÷åeø éðL eðLéé àìå äîäa ÷åeø©¨§¥¨§Ÿ¦§§¥©¨¦§©¦©©©£¨¦

:íéøézî'îâàéðúäå é÷eðé íeMî àîéìéà àîrè éàî ©¦¦©©§¨¦¥¨¦§¥§¨©§¨
øeëæ ákLî ìr ìàøNé eãLçð àì äãeäé 'øì Bì eøîà̈§§§¨Ÿ¤§§¦§¨¥©¦§©¨
äMà é÷eðéc àúänà íeMî ÷åeø àlà äîäaä ìr àìå§Ÿ©©§¥¨¤¨©¨¦¦¨¨¨¦¥¦¨
:'eë ïéàL éî óà øîBà øærìà 'ø :é÷eðéc àúäáà íeMî¦£¨¨¨¦¥¤§¨¨¥©¦¤¥
dðéàLa àîìc Bà ììk äMà Bì ïéàL éî eäì àéraéà¦¨§¨§¦¤¥¦¨§¨¦§¨§¤¥¨
äéeøL dðéàå Bì LiL éî óà òîL àz Bìöà äéeøL§¨¤§¨§©©¦¤¥§¥¨§¨

eãLçð àì äãeäé éaøì Bì eøîà àéðz :'eë ärøé àì øîBà äãeäé 'ø :íéøôBñ ãnìé àì Bìöà¤§Ÿ§©¥§¦§¨¥Ÿ¦§¤©§¨¨§§©¦§¨Ÿ¤§§
:äîäaä ìr àìå øeëæ ákLî ìr ìàøNé'éðúîíéLpä ír ãçéúé àì íéLpä ír åé÷ñrL ìk ¦§¨¥©¦§©¨§Ÿ©©§¥¨¨¤£¨¨¦©¨¦Ÿ¦§©¥¦©¨¦

úeðneà Bða úà íãà ãnìé íìBòì øîBà øéàî éaø íéLpä úeðneà Bða úà íãà ãnìé àìå§Ÿ§©¥¨¨¤§§©¨¦©¦¥¦¥§¨§©¥¨¨¤§§
àlL úeøéLrå úeiðr da ïéàL úeðneà ïéàL BlL íéñëpäå øLBòäL éîì ìltúéå äl÷å äi÷ð§¦¨§©¨§¦§©¥§¦¤¨¤§©§¨¦¤¤¥§¤¥¨£¦©£¦¤Ÿ
øîBà øærìà ïa ïBòîL éaø Búeëæ éôì ìkä àlà úeðneàä ïî úeøéLr àìå úeðneàä ïî úeiðr£¦¦¨§§Ÿ£¦¦¨§¤¨©Ÿ§¦§©¦¦§¤¤§¨¨¥

éîiî úéàøàlà eàøáð àì àìäå øröa àlL ïéñðøtúî ïäå úeðneà íäì LiL óBòå äiç E ¨¦¨¦¨¤©¨§¤¥¨¤§§¥¦§©§§¦¤Ÿ§©©©£ŸŸ¦§§¤¨
ìì éúàøáð éðàå éðLnLéNrî ézrøBäL àlà øröa àlL ñðøtúàL ïéc Bðéà éðB÷ úà LnL §©§¥¦©£¦¦§¥¦§©¥¤¦¥¦¤¤§©§¥¤Ÿ§©©¤¨¤©§¦©£©

Bða úà íãà ãnìé àì àéøeb àaà íeMî øîBà ïééãö Léà ïééøeb àaà éúñðøt úà ézçt÷å§¦©§¦¤©§¨¨¦©¨§¨¦©§¨¥¦©¨§¨Ÿ§©¥¨¨¤§
ïéønçä BîMî øîBà äãeäé éaø íéèñéì úeðneà ïúeðneàL éðåðçå ärBø ïtñ øc÷ ìnb ønç©¨©¨©¨©¨¤§¤§¨¦¤§¨§¦§¦©¦§¨¥¦§©©¨¦
øLkäå ípäéâì íéàôBøaL áBè íéãéñç ïaeø ïéðtqä ïéøLk ïaeø ïéìnbäå íérLø ïaeø¨§¨¦§©©¨¦¨§¥¦©©¨¦¨£¦¦¤¨§¦§¥¦Ÿ§©¨¥
ãnìî éðéàå íìBòaL úeðneà ìk éðà çéðî øîBà éàøBäð éaø ÷ìîr ìL BôzeL íéçahaL¤©©¨¦¨¤£¨¥©¦§¨¦¥¥¦©£¦¨§¤¨¨§¥¦§©¥
ìk øàLe àaä íìBòì Bì úîéi÷ ïøwäå äfä íìBòa døëOî ìëBà íãàL äøBz àlà éða úà¤§¦¤¨¨¤¨¨¥¦§¨¨¨¨©¤§©¤¤©¤¤¨¨©¨§¨¨
Bzëàìîa ÷Bñrì ìBëé Bðéàå ïéøeqé éãéì Bà äð÷æ éãéì Bà éìBç éãéì àa íãàLk ïk ïðéà úeðneà§¥¨¥§¤¨¨¨¦¥¦¦¥¦§¨¦¥¦¦§¥¨©£¦§©§
úéøçà Bì úðúBðå Búeørða òø ìkî BzønLî àlà ïk dðéà äøBzä ìáà árøa úî àeä éøä£¥¥¨¨¨£¨©¨¥¨¥¤¨§©©§¦¨©§©£§¤¤©£¦
äáéNa ïeáeðé ãBò øîBà eäî Búeð÷æa çë eôéìçé 'ä éB÷å øîBà eäî Búeørða Búeð÷æa äå÷úå§¦§¨§¦§§©£©¥§¥©£¦Ÿ©§¦§©¥§§¥¨
íäøáà äNrL eðéöî ìka íäøáà úà Cøa 'äå ï÷æ íäøáàå eðéáà íäøáàa øîBà àeä ïëå§¥¥§©§¨¨¨¦§©§¨¨¨¥©¥©¤©§¨¨©Ÿ¨¦¤¨¨©§¨¨
øBîLiå éìB÷a íäøáà òîL øLà á÷r 'îàpL äðzéð àlL ãr dlek äøBzä ìk úà eðéáà̈¦¤¨©¨¨©¤Ÿ¦§¨¤¤¡©¥¤£¤¨©©§¨¨§¦©¦§

:éúBøBúå éúBweç éúBöî ézøîLî'îâíéôøBvä ïBâk òø Bøeñ íéLpä ír åé÷ñrL ìk ïðaø eðz ¦§©§¦¦§©©§¨¨©¨¨¨¤£¨¨¦©¨¦©§©§¦
ïéà é÷ñøeaäå ïlaäå òøbäå íéñáBkäå íéøtqäå íéécøbäå ïéìëBøäå úBøe÷päå íé÷éøqäå§©¨¦¦§©§§¨§¦§©©§¦¦§©©¨¦§©§¦§©¨¨§©©¨§©§§¦¥
ìéæc íeMî àlà éìéñôc íeMî àì àîrè éàî ìBãb ïäk àìå Cìî àì íäî íéãéîrî©£¦¦¥¤Ÿ¤¤§ŸŸ¥¨©©§¨Ÿ¦¦§¦¥¤¨¦§¦
Bðérå áLBéå äìúðå äqb Bçeøå Bcéö ìr Cläî òøâa eøîàð íéøác äøNr ïðaø eðz eäéúeðneà§©§¨©¨¨£¨¨§¨¦¤¤§§¨¨§©¥©¦§©¨§¦§¤§¥§¥
íéîc úeëéôL ìrå ìæbä ìrå úBéørä ìr ãeLçå àrîé÷ àéöBîe äaøä ìëBà ärø Bðérå äøö̈¨§¥¨¨¥©§¥¦¦§¨§¨©¨£¨§©©¤¤§©§¦¨¦
äãeäé áø øîà àéä éàî äl÷å äi÷ð úeðneà Bða úà íãà ãnìé íìBòì àøt÷ øa Løc̈©©©¨¨§¨§©¥¨¨¤§§§¦¨§©¨©¦¨©©§¨

àèçî

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

קידושין. פרק רביעי - עשרה יוחסין דף פב עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
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zipwpעד dy`da cenr at sc ± oey`x wxtoiyeciw

.àúeiîìúc àèçîminlY zFiEUr zFxitYdW f"rlA x"iicyexa ziInlY hgn ©£¨§©§¦¨©©©§¦¦§©©¤©§¦£§¨¦
:dWixgn lW minlzM zFxEW zFxEW minlY.íìBòä ïî úøáBòLon dlihAW §¨¦¦§¨¦¤©£¥¨¤¤¤¦¨¨¤§¥¨¦

dPcOli df dPcOli `l m`e KxFv DA Wi dqE`n `idW oiA dIwp `idW oiA mlFrd̈¨¥¤¦§¦¨¥¤¦§¨¥¨¤§¦Ÿ§©§¤¨¤§©§¤¨
:xg`.åéøBä úà äàBøL éî éøLà:dIwp zEpOE`A eicli z`e eiclFi.íOaxkFn ©¥©§¥¦¤¤¤¨§¨§¤§¨¨§§§¦¨©¨¥

:minUA.õéi÷ éáö:dcVA zFrivw WAiin.ìañ:zF`Vn `UFp.úBiðneà ìk §¨¦§¦©¨§©¥§¦©¨¤©¨¥©¨¨§ª
oYn dxFY la` oYrWA mdl iEvOd xkU `N` onf xg`l xkU oYn odl oi ¥̀¨¤©©¨¨§©©§©¤¨¨¨©¨¨¤¦§¨¨£¨¨©©
eiWkr DA wFqrl lFki Fpi`W owflE dlFgl s`e mini KxF`l eil`n `A DxkU§¨¨¨¥¥¨§¤¨¦§©§¤§¨¥¤¥¨©£¨©§¨

:zFncFTd on lkF`.äáéNa ïeáeðé ãBò øîàpLzrl oxkU cgiizie gnv Egnvi ¥¦©§¤¤¡©§§¥¨¦§§¤©§¦§©¥§¨¨§¥
:'Fbe Eidi miPprxe mipWC ozaiU¥¨¨§¥¦§©£©¦¦§§

ïéLec÷ úëqî dì à÷éìñe ïéñçeé äøNò Cìò ïøãä©§¨£¨£¨¨§¦§¦¨¨©¤¤¦¦
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ïî úøáBòL úeðneà Eì ïéà øîBà éaø àéðz àúeiîìúc àèçî©£¨§©§¦¨©§¨¤¦¥¥§§¤¤¤¦
éîì Bì éBà äleòî úeðneàa åéøBä úà äàBøL éî éøLà íìBòä̈¨©§¥¦¤¤¤¨§§§¨§¦
íqa àìa íìBòì øLôà éà äîeât úeðneàa åéøBä úà äàBøL¤¤¤¨§§§¨¦¤§¨¨¨§Ÿ©¨
BúeðneàL éî Bì éBàå íqa BúeðneàL éî éøLà é÷ñøea àìáe§Ÿ§§¦©§¥¦¤§©¨§¦¤§
åéðaL éî éøLà úBá÷ð àìáe íéøëæ àìa íìBòì øLôà éà é÷ñøea§§¦¦¤§¨¨¨§Ÿ§¨¦§Ÿ§¥©§¥¦¤¨¨
íãà ãnìé íìBòì øîBà î"ø úBá÷ð åéðaL éîì Bì éBàå íéøëæ§¨¦§§¦¤¨¨§¥¥§¨§©¥¨¨
íéñëpäå øLBòäL éîì íéîçø Lwáéå äl÷å äi÷ð úeðneà Bðáì¦§§§¦¨§©¨¦©¥©£¦§¦¤¨¤§©§¨¦
éîì àlà úeðneàä ïî úeøéLr ïéàå úeðneàä ïî úeiðr ïéàL BlL¤¤¥£¦¦¨§§¥£¦¦¨§¤¨§¦
ù"ø :úBàáö 'ä íàð áäfä éìå óñkä éì øîàpL BlL øLBòäL¤¨¤¤¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨§ª§¨

éîiî úéàø íà øîBà øærìà ïaàlL íéñðøtúî íäå éðåðç ìreLå ìañ éøàå õéi÷ éáö éúéàø àì éîiî øîBà øærìà ïa ù"ø àéðz :E ¤¤§¨¨¥¦¨¦¨¦¨¤©§¨¤¤§¨¨¥¦¨©Ÿ¨¦¦§¦©¨©£¦©¨§¨¤§¨¦§¥¦§©§§¦¤Ÿ
ì àlà eàøáð àì íäå øröaì éúàøáð éðàå éðLnLì àlà eàøáð àlL elà äî éðB÷ úà LnLéðàå øröa àlL íéñðøtúî éðLnL §©©§¥Ÿ¦§§¤¨§©§¥¦©£¦¦§¥¦§©¥¤¦¨¥¤Ÿ¦§§¤¨§©§¥¦¦§©§§¦¤Ÿ§©©©£¦

ì éúàøápL:ehä íëéúBðBr øîàpL éúñðøt úà ézçté÷å éNrî úà éúBòøäL àlà øröa àlL ñðøtúàL ïéc Bðéà éðB÷ úà LnL ¤¦§¥¦§©¥¤¦¥¦¤¤§©§¥¤Ÿ§©©¤¨¤£¥¦¤©£©§¦©§¦¤©§¨¨¦¤¤¡©£¥¤¦
äøBz àlà éða úà ãnìî éðéàå íìBòaL úeðneà ìk éðà çéðî øîBà éàøBäð éaø àéðz :'eëå úeðneà ìk éðà çéðî øîBà éàøBäð éaø©¦§¨¦¥¥¦©£¦¨§§©§¨©¦§¨¦¥¥¦©£¦¨§¤¨¨§¥¦§©¥¤§¦¤¨¨
íãàì Bì úãîBò ïk dðéà äøBz ìáà árøa ìèeî àeä éøä Búeð÷æ éîéa ìáà Búeãìé éîéa àlà Bì úãîBò ïéà íìBòaL úeðneà ìkL¤¨§¤¨¨¥¤¤¤¨¦¥©§£¨¦¥¦§£¥¨¨¨¨£¨¨¥¨¥¤¤§¨¨
øîBà eäî Búeð÷æa íéøLpk øáà eìré çë eôéìçé 'ä éB÷å øîBà eäî Búeãìé úra Búeð÷æ úra äå÷úå úéøçà Bì úðúBðå Búeãìé úra§¥©§§¤¤©£¦§¦§¨§¥¦§§¥©§©¥§¥©£¦Ÿ©©£¥¤©§¨¦§¦§©¥

:eéäé íépðrøå íéðLc äáéNa ïeáeðé ãBò§§¥¨§¥¦§©£©¦¦§

ïéLecé÷ úëqî dì à÷éìñe ïéñçeé äøNr Cìr ïøãä©§¨£¨£¨¨§¦§¦¨¨©¤¤¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oiyeciw(ipy meil)

àúeiîìúc àèçî.dyixgn ly minlzk ieyrd dnwx dyrn ± ©£¨§©§¦¨
:zenebte zelern zeiepne` oiprn `ziixa `xnbd d`ian,øîBà éaø ,àéðz©§¨©¦¥

úøáBòL úeðneà Eì ïéà[dlihay-]íìBòä ïîyi zeiepne`d lkay , ¥§¨¤¤¤¦¨¨
j` ,jxevåéøBä úà äàBøL éî éøLàmiwqery ,eipa z`e ,edecliy ©§¥¦¤¤¤¨

äleòî úeðneàa,eåéøBä úà äàBøL éîì Bì éBàeipae.äîeât úeðneàa §¨§¨§¦¤¤¤¨§¨§¨
ixdy ,mlerd bdpn oky `ziixad dkiynneíìBòì øLôà éàmiiwzdl ¦¤§¨¨¨

íqa àìa,dlern dcear `idy minya xken ±é÷ñøea àìáecarn ± §Ÿ©¨§Ÿ§§¦
j` ,mlera eidiy mikxvp mdipye ,dnebt dcear `idy zenda ly zexer

,íqa BúeðneàL éî éøLà,dlern dk`lna weqrl dkfyéî Bì éBàå ©§¥¦¤¨©¨§¦
,é÷ñøea BúeðneàL.dnebt dk`lna wqery ¤¨§§¦

ixdy ,mleray mipiipr x`ya ok enkeíìBòì øLôà éàmiiwzdlàìa ¦¤§¨¨¨§Ÿ
úBá÷ð àìáe íéøëæ,mlera eidiy mikxvp mdipye ,L éî éøLàe dkfåéða §¨¦§Ÿ§¥©§¥¦¤¨¨

L éîì Bì éBàå íéøëæe dkf `lúBáé÷ð åéða. §¨¦§§¦¤¨¨§¥
,`ziixad zniiqnäi÷ð úeðneà Bðáì íãà ãnìé íìBòì øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥§¨§©¥¨¨¦§¨§¦¨
,zexiar yygn ±äl÷å,åz` dxiyrn dpi` ef zepne`y eala xn`i l` §©¨§
`l` ,da wqerdíéîçø LwáélltzieBlL íéñëpäå øLBòäL éîì-] §©¥©£¦§¦¤¨¤§©§¨¦¤

iptn ,[`ed jexa yecwdlúeiðò ïéàLd`aúeøéLò ïéàå úeðneàä ïî ¤¥£¦¦¨¨§¥£¦
d`aúeðneàä ïî,da wqeryàlàjiiy lkdøîàpL BlL øLBòäL éîì ¦¨¨¤¨§¦¤¨¤¤¤¤¡©

(g a ibg)'úBàáö 'ä íàð áäfä éìå óñkä éì':d"awdl jiiy xyerdy , ¦©¤¤§¦©¨¨§ª§¨
,dpyna epipyøîBà øæòìà ïa ïBòîL éaødéîiî úéàø íàEsere dig ©¦¦§¤¤§¨¨¥¦¨¦¨¦¨¤

od zepne` mdl oi`y elit`e ,da miwqer mdy zepne` mdl yiy

:mdikxv z` mdl yi cinze ,xrva `ly oiqpxtzn

:xzei da mix`ean xfrl` oa oerny iax ixacy `ziixa d`ian `xnbd

éáö éúéàø àì éîiî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz`edyõéi÷± ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦¨©Ÿ¨¦¦§¦©¨
,dcya mip`z yaiinéøàå`edyìañ,ze`yn `yep ±ìòeLå`edyéðåðç ©£¦©¨§¨¤§¨¦

,zepga xken ±ådk`lna miwqer mpi`y elit`àlL íéñðøtúî íä §¥¦§©§§¦¤Ÿ

øòöa.íäåelld zeigd ±àlà eàøáð àìliayaìéðLnL,éúàøáð éðàå §©©§¥Ÿ¦§§¤¨§©§¥¦©£¦¦§¥¦
ìéðB÷ úà LnLe ,xnege lw mixacd ok m`e ,`ed jexa yecwd ±elà äî §©¥¤¦¨¥

ì àlà eàøáð àlLøòöa àlL íéñðøtúî éðLnL,éúàøápL éðàå ¤Ÿ¦§§¤¨§©§¥¦¦§©§§¦¤Ÿ§©©©£¦¤¦§¥¦
ìéðB÷ úà LnL,`ed jexa yecwd z` ±Bðéàd zeidl jixvñðøôàL ïéc §©¥¤¦¥¦¤£©§¥

[qpxtz`y ±]øòöa àlL`a recn ok m`e .xzei ezqpxtl lnr mc`d zn ¤Ÿ§©©
,zeigdnàlàiptnå ,éNòî úà éúBòøäLoklézçté÷izxviw ±úà ¤¨¤£¥¦¤©£©§¦©§¦¤
éúñðøt,dilr xrhvdl jixv ip`yøîàpL(dk d dinxi)ehä íëéúBðBò' ©§¨¨¦¤¤¡©£¥¤¦

jxhviy mc`l enxb zepeerdy rnyn ,'mMn aFHd Erpn mkizF`Hge dN ¥̀¤§©¥¤¨§©¦¤

:eizepefne ezqpxtl lenrl

,dpyna epipyúeðneà ìk éðà çépî øîBà éàøBäð éaøipi`e mleray ©¦§©¥©¦©£¦¨¨
zniiw oxwde dfd mlera dxkyn lke` mc`y ,dxez `l` ipa z` cnln

`ad mlerl el:'eëå§
:dpey ote`a da mi`aen i`xedp iax ixacy `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

øîBà éàøBäð éaø,éða úà ãnìî éðéàå íìBòaL úeðneà ìk éðà çépî ©¦§©¥©¦©£¦¨¨¤¨¨§¥¦§©¥¤§¦
äøBz àlàiptn ,Bì úãîBò ïéà íìBòaL úeðneà ìkLel dliren `l ± ¤¨¨¤¨¨¤¨¨¥¤¤

Búeãìé éîéa àlà,cearl gk el yi xy`k ezexirva ±Búeð÷æ éîéa ìáà ¤¨¦¥©§£¨¦¥¦§
cearl gk el oi` xakyàeä éøä`ed `linne ezk`lnn wqetìheî £¥¨

áòøa,ìáàd,ïk dðéà äøBz`idyúãîBòdliren -úòa íãàì Bì ¨¨¨£¨¨¥¨¥¤¤¨¨¨§¥
Búeãìé,ezexirva ±Búeð÷æ úòa äå÷úå úéøçà Bì úðúBðåxky ixdy , ©§§¤¤©£¦§¦§¨§¥¦§

ezepwf iptn da weqrl leki epi`yk mbe ,mini jxe`l mc`l ribn dxezd

.mcewn da wqry dn xkya lke` ,eileg e`

,miweqta x`ean okeøîBà eäî Búeãìé úòa(`l n ediryi)'ä éB÷å' §¥©§©¥§¥
íéøLpk øáà eìòé çë eôéìçéixd ,'Etrii `le Ekli Erbii `le EvExi ©£¦Ÿ©©£¥¤©§¨¦¨§Ÿ¦¨¥§§Ÿ¦¨

e ,xky elawi md dxeza miwqere gk mdl yiy mzexirvayeäî Búeð÷æa§¦§©
øîBà(eh av mildz)'eéäé íépðòøå íéðLc äáéNa ïeáeðé ãBò's`y ixd , ¥§§¥¨§¥¦§©£©¦¦§

:mzexirva ecnly dxezd lr xky elawie gnv eginvi md mzaiy zra

:ïéùåãé÷ úëñî äì à÷éìñå ïéñçåé äøùò êìò ïøãä
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קידושין. פרק רביעי - עשרה יוחסין דף פב עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
                                                                                                                                                     רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו ממוצש"ק עם המצורף אליו, ובמענה לשלש השאלות:

א( בענין המחנה, לדעתי, כיון שבשנה העברה ראו וגם נוכחו בנחיצות הדבר, ובפרט במדינת ניו 

איינגלאנד, מובן שכדאית יגיעה והשתדלות להמשיך במחנה לבנות, גם בשנה הבאה, וכיון שעתה עוד כו"כ 

חדשים להתחלת העונה, בודאי שתעמולה המתאימה תועיל שיקלטו מחוגים אלו המשלמים כפי הדרוש, 

ואף שכותב שרוצה  עכ"פ לסלק החוב מעבר,  גם מקצת  יהי'  ואפשר  דפיציט  יהי'  יש לקוות שלא  שלכן 

להמשיך בהמחנה לשם שמים, הנה רואים במוחש, שבכדי שיהי' לדבר קיום, צ"ל שהתקציב ישולם, שלכן 

צריך לעשות ככל הדרוש בדרך הטבע לזה, וכיון שחז"ל אמרו כל התחלות קשות, הרי כבר עברה תקופת 

ההתחלה, ולכן יהי' בנקל יותר.

ב( לשאלתו האם יש להרבות בתפלה בהנוגע להצלחה בענינים גשמים וכיו"ב וכן בעניני בריאות.

לנפשותיכם,  מאד  ושמרתם  חיים,  תורת  בתורתנו  נצטוינו  שהרי  והשאלה,  הספק  שלפלא  מובן 

ופסק הרמב"ם בהלכות דיעות סוף פרק ג' וריש פרק ד', אשר על האדם לראות שיהי' הגוף בריא ושלם, כי 

מדרכי השם הוא, ופסק דין הוא בכללות אשר על האדם לשמור בריאות גופו וכל עניניו, ובלשון רבנו הזקן 

בשו"ע שלו, הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם, סעיף ד', אין לאדם רשות על גופו כלל וכו' לצערו בשום צער 

וכו', ועיין ג"כ שם הלכות שמירת גוף, ואין להאריך בדבר המפורסם, ולא עוד אלא שלדעת כמה ראשונים, 

כשאדם מרגיש צורך באיזה ענין כמו בריאות הגוף וכו' הרי זה מצות עשה מן התורה להתפלל לה' בזה.

ג( במ"ש אודות מחנה גם לילדים - הרי כיון שכפי כתבו המחנה לילדים עדיין צריך בירור ונדרשת 

לזה השתדלות רבה ויגיעה, לדעתי אין להעמיס על עצמו עוד דבר חדש, כמו מחנה לילדים, עכ"פ בשנה 

הבאה, ובהתאם להתוצאות דשנה זו, יחליט איך להתנהג בקיץ דשנת תשכ"א.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך מנוחה וטוב לבב.



עה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oiyeciw(ipy meil)

àúeiîìúc àèçî.dyixgn ly minlzk ieyrd dnwx dyrn ± ©£¨§©§¦¨
:zenebte zelern zeiepne` oiprn `ziixa `xnbd d`ian,øîBà éaø ,àéðz©§¨©¦¥

úøáBòL úeðneà Eì ïéà[dlihay-]íìBòä ïîyi zeiepne`d lkay , ¥§¨¤¤¤¦¨¨
j` ,jxevåéøBä úà äàBøL éî éøLàmiwqery ,eipa z`e ,edecliy ©§¥¦¤¤¤¨

äleòî úeðneàa,eåéøBä úà äàBøL éîì Bì éBàeipae.äîeât úeðneàa §¨§¨§¦¤¤¤¨§¨§¨
ixdy ,mlerd bdpn oky `ziixad dkiynneíìBòì øLôà éàmiiwzdl ¦¤§¨¨¨

íqa àìa,dlern dcear `idy minya xken ±é÷ñøea àìáecarn ± §Ÿ©¨§Ÿ§§¦
j` ,mlera eidiy mikxvp mdipye ,dnebt dcear `idy zenda ly zexer

,íqa BúeðneàL éî éøLà,dlern dk`lna weqrl dkfyéî Bì éBàå ©§¥¦¤¨©¨§¦
,é÷ñøea BúeðneàL.dnebt dk`lna wqery ¤¨§§¦

ixdy ,mleray mipiipr x`ya ok enkeíìBòì øLôà éàmiiwzdlàìa ¦¤§¨¨¨§Ÿ
úBá÷ð àìáe íéøëæ,mlera eidiy mikxvp mdipye ,L éî éøLàe dkfåéða §¨¦§Ÿ§¥©§¥¦¤¨¨

L éîì Bì éBàå íéøëæe dkf `lúBáé÷ð åéða. §¨¦§§¦¤¨¨§¥
,`ziixad zniiqnäi÷ð úeðneà Bðáì íãà ãnìé íìBòì øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥§¨§©¥¨¨¦§¨§¦¨
,zexiar yygn ±äl÷å,åz` dxiyrn dpi` ef zepne`y eala xn`i l` §©¨§
`l` ,da wqerdíéîçø LwáélltzieBlL íéñëpäå øLBòäL éîì-] §©¥©£¦§¦¤¨¤§©§¨¦¤

iptn ,[`ed jexa yecwdlúeiðò ïéàLd`aúeøéLò ïéàå úeðneàä ïî ¤¥£¦¦¨¨§¥£¦
d`aúeðneàä ïî,da wqeryàlàjiiy lkdøîàpL BlL øLBòäL éîì ¦¨¨¤¨§¦¤¨¤¤¤¤¡©

(g a ibg)'úBàáö 'ä íàð áäfä éìå óñkä éì':d"awdl jiiy xyerdy , ¦©¤¤§¦©¨¨§ª§¨
,dpyna epipyøîBà øæòìà ïa ïBòîL éaødéîiî úéàø íàEsere dig ©¦¦§¤¤§¨¨¥¦¨¦¨¦¨¤

od zepne` mdl oi`y elit`e ,da miwqer mdy zepne` mdl yiy

:mdikxv z` mdl yi cinze ,xrva `ly oiqpxtzn

:xzei da mix`ean xfrl` oa oerny iax ixacy `ziixa d`ian `xnbd

éáö éúéàø àì éîiî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz`edyõéi÷± ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦¨©Ÿ¨¦¦§¦©¨
,dcya mip`z yaiinéøàå`edyìañ,ze`yn `yep ±ìòeLå`edyéðåðç ©£¦©¨§¨¤§¨¦

,zepga xken ±ådk`lna miwqer mpi`y elit`àlL íéñðøtúî íä §¥¦§©§§¦¤Ÿ

øòöa.íäåelld zeigd ±àlà eàøáð àìliayaìéðLnL,éúàøáð éðàå §©©§¥Ÿ¦§§¤¨§©§¥¦©£¦¦§¥¦
ìéðB÷ úà LnLe ,xnege lw mixacd ok m`e ,`ed jexa yecwd ±elà äî §©¥¤¦¨¥

ì àlà eàøáð àlLøòöa àlL íéñðøtúî éðLnL,éúàøápL éðàå ¤Ÿ¦§§¤¨§©§¥¦¦§©§§¦¤Ÿ§©©©£¦¤¦§¥¦
ìéðB÷ úà LnL,`ed jexa yecwd z` ±Bðéàd zeidl jixvñðøôàL ïéc §©¥¤¦¥¦¤£©§¥

[qpxtz`y ±]øòöa àlL`a recn ok m`e .xzei ezqpxtl lnr mc`d zn ¤Ÿ§©©
,zeigdnàlàiptnå ,éNòî úà éúBòøäLoklézçté÷izxviw ±úà ¤¨¤£¥¦¤©£©§¦©§¦¤
éúñðøt,dilr xrhvdl jixv ip`yøîàpL(dk d dinxi)ehä íëéúBðBò' ©§¨¨¦¤¤¡©£¥¤¦

jxhviy mc`l enxb zepeerdy rnyn ,'mMn aFHd Erpn mkizF`Hge dN ¥̀¤§©¥¤¨§©¦¤

:eizepefne ezqpxtl lenrl

,dpyna epipyúeðneà ìk éðà çépî øîBà éàøBäð éaøipi`e mleray ©¦§©¥©¦©£¦¨¨
zniiw oxwde dfd mlera dxkyn lke` mc`y ,dxez `l` ipa z` cnln

`ad mlerl el:'eëå§
:dpey ote`a da mi`aen i`xedp iax ixacy `ziixa d`ian `xnbdàéðz©§¨

øîBà éàøBäð éaø,éða úà ãnìî éðéàå íìBòaL úeðneà ìk éðà çépî ©¦§©¥©¦©£¦¨¨¤¨¨§¥¦§©¥¤§¦
äøBz àlàiptn ,Bì úãîBò ïéà íìBòaL úeðneà ìkLel dliren `l ± ¤¨¨¤¨¨¤¨¨¥¤¤

Búeãìé éîéa àlà,cearl gk el yi xy`k ezexirva ±Búeð÷æ éîéa ìáà ¤¨¦¥©§£¨¦¥¦§
cearl gk el oi` xakyàeä éøä`ed `linne ezk`lnn wqetìheî £¥¨

áòøa,ìáàd,ïk dðéà äøBz`idyúãîBòdliren -úòa íãàì Bì ¨¨¨£¨¨¥¨¥¤¤¨¨¨§¥
Búeãìé,ezexirva ±Búeð÷æ úòa äå÷úå úéøçà Bì úðúBðåxky ixdy , ©§§¤¤©£¦§¦§¨§¥¦§

ezepwf iptn da weqrl leki epi`yk mbe ,mini jxe`l mc`l ribn dxezd

.mcewn da wqry dn xkya lke` ,eileg e`

,miweqta x`ean okeøîBà eäî Búeãìé úòa(`l n ediryi)'ä éB÷å' §¥©§©¥§¥
íéøLpk øáà eìòé çë eôéìçéixd ,'Etrii `le Ekli Erbii `le EvExi ©£¦Ÿ©©£¥¤©§¨¦¨§Ÿ¦¨¥§§Ÿ¦¨

e ,xky elawi md dxeza miwqere gk mdl yiy mzexirvayeäî Búeð÷æa§¦§©
øîBà(eh av mildz)'eéäé íépðòøå íéðLc äáéNa ïeáeðé ãBò's`y ixd , ¥§§¥¨§¥¦§©£©¦¦§

:mzexirva ecnly dxezd lr xky elawie gnv eginvi md mzaiy zra

:ïéùåãé÷ úëñî äì à÷éìñå ïéñçåé äøùò êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oiyeciw(oey`x meil)

ãçcg` mei ±ïèN déì éîcéààúzéàkzcnerd dy`k ohyd el dncp ± ©¦§¥¥¨¨§¦§¨
àøäðc àñéb Cäae ,xdpd ly ipyd exarn -àøáî äåä àìdzid `le ± §©¦¨§©£¨Ÿ£¨©§¨

.xdpd z` xearl dpitq myøáò à÷å àøöî è÷ðlaga xi`n iax fg` ± ¨©¦§¨§¨¨©
dnl ribdl ick ,xdpd z` xearl ligzde xdpd iciv ipyn gezn didy

.dy`k el d`xp didyàøöî àbìt àèî ékxdpd ivgl ribd xy`k ± ¦¨¨©§¨¦§¨
dé÷áL.dxiarl de`zd `l xake xvid eafr ±øîà,xi`n iaxl ohydéà ©§¥¨©¦

àòé÷øa éæøëî à÷c åàìriwxa mifixkn eid `l m` ±øéàî éaøa eøäfä ©§¨©§§¥¦§¦¨¦¨£§©¦¥¦
,BúøBúåe jze` afer iziid `léòî ézøz Cîãì déúéåLmxeb iziid ± §¨§¦¥§¨¨©§¥¨¥

jze` liykdl gilvn iziidy xnelk ,sqk zern izyk dey didzy

.meid jzlrnk deey ziid `le dxiara

:`aiwr iax mr didy dnec dyrn d`ian `xnbdäåä àáé÷ò éaø©¦£¦¨£¨
,äøéáò éøáBòa õöBìúîxvid lr xabzdl mivex eid m`y xne` dide ¦§¥§§¥£¥¨

d.migilvn eiàì÷éc Léøa àúzéàk ïèN déì éîcéà ãç àîBédy`k ± ¨©¦§¥¥¨¨§¦§¨§¥¦§¨
,lwcd y`xa z`vnpyàì÷éãì déè÷ðlwca `aiwr iax fg` ±÷éìñ÷å ©§¥§¦§¨§¨¨¦

ìéæàå.dy`k el d`xp didy dnl ribdl ick ,lwcd y`xl zelrl lgde ± §¨¦
àì÷éãc débìôì àèî ék,lwcd ivgl ribd xy`k ±dé÷áLxvid eafr ± ¦¨¨§©§¥§¦§¨©§¥

.dxiarl de`zd `l xakeøîà,`aiwr iaxl ohydéæøëîc åàì éà ¨©¦©§©§§¥
àòé÷øariwxa mifixkn eid `l m` ±BúøBúå àáé÷ò éaøa eøäfä`l , ¦§¦¨¦¨£§©¦£¦¨§¨

e jze` afer iziidéòî ézøz Cîãì déúéåLdey didzy mxeb iziid ± §¦¥§¨¨©§¥¨¥

ziid `le dxiara jze` liykdl gilvn iziidy xnelk ,sqk zern izyk

.meid jzlrnk dey

:mi`xen`a ohyd zexbzd ly mitqep miyrn d`ian `xnbdBîéìt-] §¦
[`xen` myàîBé ìk øîéîì ìéâø äåämei lka xnel libx did ±àøéb £¨¨¦§¥©¨¨¦¨

ïèNc déðéòaick z`f xne` dide ,edelhaie ohyd ipira mivig e`eai ± §¥¥§¨¨
.eilrn ezegcläåä éøetéëc àîBé éìòî ãç àîBé,mixetikd mei axra ± ¨©©£¥¨§¦¥£¨

déì éîcéàeniltl ohyd dlbp ±àéðòk.ipr zenck ±àáaà àø÷ àúà ¦§¥¥§©§¨¨¨¨¨©¨¨
,dwcv ywiae gzta iprd `xw ±àzôéø déì e÷étàziad ipa el e`ived ± ©¦¥¦§¨

.lek`l mgldéì øîà,eniltl ohydàðcéàä ék àîBéenk aeyg mei ± ¨©¥¨¦¨¦§¨
,mixetikd mei axr `edy meidéàøaà àðàå éàeb àîìò élekmlek ± ¥©§¨©¨©£¨©§©

.uega lke` ip` wxe ziad jeza milke`déìéiòezial enilt eqipkd ± ©§¥
àzôéø déì eáéø÷ålk mr edeaiyed `l la` ,lek`l mgl eiptl egipde ± §¨¦¥¦§¨

.ecal `l` ziad ipadéì øîà,eniltl ohydàðcéàä ék àîBémei ± ¨©¥¨¦¨¦§¨
,meid enk aeygéàãeçì àðàå àkzà àîìò élekcil miayei mlek ± ¥©§¨©©¨©£¨§©

.ical ip`e ogleydàkzà eäeáúBà ,eäeéúàci lr edeaiyede ede`iad ± ©§§©©¨
.ogleydáéúé äåäayei ohyd did ±déìò éáéëå àðçéL déLôð àlî± £¨¨¦¦¥©§¥¦§¨§¦¥£¥

,mirvte oigya envr z` `lnneñéàîc éléî déa ãéáò÷ äåäådide ± ©£¨¨¨¦¥¦¥§¨¦
.qe`n ote`a mirvta wqrzndéì eøîà,ohyl ziad ipa ¨§¥
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כמשך ביאור למסהת קידושין ליום ראשון עמ' א



zipwpעו dy`d` cenr a sc ± oey`x wxtoiyeciw

äòaøà.ïéwéæð úBáàWxtn `xnBaE `icdA `xwA oaizkC KPdl ixw zFa` ©§¨¨¨§¦¦¨¨¥§©¨¦§¦¨¦§¨§¤§¨©§¨¨§¨¥
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י) יט, הגר(במדבר ולגר ישראל לבני מהוהיתה עול�, לחקת בתוכ�

לב�. בבגדי כא� האמורה חקה א� לב� בבגדי כא� האמורה חקה

שוה בגזירה הוא שהלימוד כיו� למל�: המשנה והקשה

הרמב"� פוסק מדוע הכיפורי�, ביו� גדול כה� של לב� מבגדי

לב�?(כתוספתא) בגדי ולא הדיוט כה� בגדי לובש שהיה

א� שא� רק הוא שוה מגזרה שהלימוד לומר, ובהכרח

לב�, בגדי אלא זהב בגדי לובש אינו גדול, כה� הוא העושה

כה� של זהב בגדי לובש אינו הדיוט כה� עשאה שא� זה אבל

אהר� ועדיי� הכה�", אלעזר אל אותה "ונתת� � מפורש גדול

שהכה� וכש� גדול. כה� בגדי לובש הדיוט כה� ואי� קיי�, היה

כ� הדיוט, כה� של לב� בגדי לובש הפרה את העושה הדיוט

הדיוט. כה� של לב� בגדי לובש גדול הכה�

כמשך מעמוד לל
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י) יט, הגר(במדבר ולגר ישראל לבני מהוהיתה עול�, לחקת בתוכ�

לב�. בבגדי כא� האמורה חקה א� לב� בבגדי כא� האמורה חקה

שוה בגזירה הוא שהלימוד כיו� למל�: המשנה והקשה

הרמב"� פוסק מדוע הכיפורי�, ביו� גדול כה� של לב� מבגדי

לב�?(כתוספתא) בגדי ולא הדיוט כה� בגדי לובש שהיה

א� שא� רק הוא שוה מגזרה שהלימוד לומר, ובהכרח

לב�, בגדי אלא זהב בגדי לובש אינו גדול, כה� הוא העושה

כה� של זהב בגדי לובש אינו הדיוט כה� עשאה שא� זה אבל

אהר� ועדיי� הכה�", אלעזר אל אותה "ונתת� � מפורש גדול

שהכה� וכש� גדול. כה� בגדי לובש הדיוט כה� ואי� קיי�, היה

כ� הדיוט, כה� של לב� בגדי לובש הפרה את העושה הדיוט

הדיוט. כה� של לב� בגדי לובש גדול הכה�

כמשך מעמוד לל
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h"l ly odizeclez oic zay oiprly xg`n ,`xnbd zwtzqn df itl
oick epi` d`nehd zeclez oic z`f znerle ,odizea` oick `ed zek`ln

,odizea`àëäoiwifpa,éàîenk wfpd inelyza zaiiegn dclezd s` m`d ¨¨©
.`l e` ,a`d

àtt áø øîà,xen`d wtqd zrxkdaïäî Léody [oiwifp zeclezn] ¨©©¨¨¥¥¤
ïäa àöBik,zea`d oick opiceïäa àöBik åàì ïäî Léåoicn dpey opice ©¥¨¤§¥¥¤©©¥¨¤
mdizea`

a` lk ly eizecleza hexhexta dpce ,`tt ax ixac z` `xnbd zxxan
,epiptly `ziixad mr dwiqtd df jxevle .`l e` a`d oick mpic m`d ,a`e

:xeya mixen`d zea`d mdn zx`andìL :ïðaø eðzúBáà Loiwifp ¨©¨¨¨Ÿ¨
øBLa eøîàðzgibp ,wifndå ,ïøwäzlik`å ,ïMäzqixc.ìâøä ¤¤§§©¤¤§©¥§¨¤¤

:`xnbd zl`eyïìðî ïø÷.dxeza exewn oipn ± ¤¤§¨¨
:`xnbd daiyn,ïðaø eðúc(gk `k zeny) dxeza xn`pçbé ék'z` xey §¨©¨¨¦¦©
dy` z` e` yi`,'eøîàpL .ïø÷a àlà äçéâð ïéà(`i ak ` mikln)Nòiå' ¥§¦¨¤¨§¤¤¤¤¡©©©©

úà çbðz älàa 'ä øîà äk ,øîàiå ,ìæøá éðø÷ äðòðk ïá äi÷ãö Bì¦§¦¨¤§©£¨©§¥©§¤©Ÿ¤Ÿ¨©§¥¤§©©¤
'Bâå íøà.oxwa `id dgibpdy ixd .'mYFNM cråcerøîBàaezkdmixac) £¨§©©¨§¥
,(fi bl.'çbðé íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa'§¨¨§©§¥§¥©§¨¨¤©¦§©©

:`xnbd zl`ey,'øîBàå' éàîgikedl ipyd aezkd z` jixv dn myle ©§¥
.oey`xd aezkdn z`f epcnl xak `ld ,oxwa `id dgibpy

:eze` dgec cine ,ixyt` uexiz `xnbd dlrnàîéz éëåaezkdy xg`ny §¦¥¨
,mi`iap ixacn `ed oey`xdäìa÷ éøácî äøBz éøác[miaezke mi`iap] ¦§¥¨¦¦§¥©¨¨

ïðéôìé àìok lre ,dxeza xen`d oic lr mi`iap ixacn cenll oi` ±àz Ÿ©§¦¨¨
òîLdxeza xn`py dnn oxwa `id dgibpy [cnle `ea]øãä BøBL øBëa' §©§¨¨
,'Bìixdy .ok uxzl oi`åikàeä óìéî éàäaezkd ixacn dgkedd m`d ± §©¥©

cenilk zaygp miklna`ld .dxezdn oic lràeä àîìòa àúléî éeléb¦¦§¨§¨§¨
,àeä ïø÷a äçéâðc,'dgibp' ly ilelind dyexit lr `l` cnln epi`e ¦§¦¨§¤¤

.dlaw ixacn s` ecnell yi xitye

,`xnbd daiynàlà`ed ,oey`xd aezka zwtzqn `ziixad oi`y dn ¤¨
c meynàîéúc eäîipxwk] dyelz oxwa dgibp `wecy xnel yi oiicr - ©§¥¨

ok m`e .'dgibp' diexw [diwcv dyry lfxad¯ àðîçø âéìt ékdn ¦¨¦©£¨¨
dxezd dwligyïéazgibpízwfp ivg zaiigndìzgibp oiaãòeî ¥¨§¨

,mly wfp zaiigndéléî éðädndad dfg`y mewnaaoxw dipiyäLeìú ¨¥¦¥§§¨
dgbpedaìáà .dgbp m`ad dly oxwúøaeçî,dtebldlek àîéà £¨§§¤¤¥¨¨

,àéä úãòeîdtiqed jkitl .mly wfp zaiig dpey`xd dzgibpa cine ¤¤¦
,`ziixad'Bâå Bì øãä BøBL øBëa' ,òîL àzmiOr mdA eipxw m`x ipxwe ¨§©§¨¨§§©§¥§¥©§¨¨¤©¦

oia dxezd dwlig da mbe ,'dgibp' diexw zxaegn oxwa dgibp s`y ,'gBpi§©©
.cren oicl mz oic

:oxwd ly dizeclez od dn `xnbd zyxtnäôéâð ,àéä éàî ïø÷c äãìBz¨¨§¤¤©¦§¦¨
,wefipd xacd z` dteba dztigc ici lr dndad wfid ±äöéáø ,äëéLð± §¦¨§¦¨

mdilr dvaxe dklde jxca milk dz`xy,mxaeyl ick dtebaäèéòáe§¦¨
.mzxiaye milka dilbxa

,`xnbd dywn,áà dì éø÷c äçéâð àðL éàîmeyn `ed `ldáéúëc ©§¨§¦¨§¨¥¨¨¦§¦
dxeza yxetnçbé ék'dy` z` e` yi` z` xey,'dxeza azkpy wifn lke ¦¦©

.oiwifp a`l aygp
ixdeáéúk énð äôéâðyexitadxezabé ék' ,óEdrx xFW z` Wi` xFW' §¦¨©¦§¦¦¦Ÿ¦¤¥¥

(dl `k zeny)å ,.'a`' `xwdl die`x mb ok m`

,`xnbd zvxzn'äôéâð' éàä,xey wifdy xey zyxta dxen`däçéâð ©§¦¨§¦¨
oxwa,àéädiexw `id ixd mc`a zgbep `id m`y `l` .seba dtigc `le ¦

.'dtibp' mb diexw `id ixd xeya zgbep `id m`e ,'dgibp'çút ,àéðúc§©§¨¨©
mz xeya aezkdaoeyl¯ äôéâð,'yi` xey sebi ik'íéiñåcren xeya ¦§¦¨§¦¥

aoeyläçéâðsbp xey ik' azk `le ,(el my) '`Ed gBp xFW iM rcFp F`' ± ¦§¦¨©¦©¨
,epeyla aezkd dpiy mrh dne .'`edàéä Bæ äôéâð àéä Bæ ,Eì øîBì©§¦§¦¨¦

,äçéâð.odl cg` oice §¦¨
,`xnbd zl`eyéab àðL éàîgbpy xeyáéúëc íãàeaéàîe ,'çbé ék' ©§¨©¥¨¨¦§¦¦¦©©

éab àðLgbpy xeyáéúëc äîäaeabé ék'.'ó §¨©¥§¥¨¦§¦¦¦Ÿ
,`xnbd daiynàìfî déì úéàc íãà,eteb lr xenyl zrc el yiy ± ¨¨§¦¥©§¨

áéúkea.'çbé ék'okydpeekae gka eilr `a xeydy `id dgibp zernyn §¦¦¦©
e`vn xeydy ,i`xw` jxca `id dtibp eli`e ,el rxdl zpn lr dligz

ici lr wfpdl ekxc oi` xnydl rceid mc` jkitl .eipxwa etgce cner
.dtibpa `le ,dgibp ly ote`a `l` xeydla`,àìfî dì úéìc äîäa§¥¨§¥¨©§¨

,xnydl zrcei dpi`eáéúkda,'óBbé ék'jxca s` wfpdl dkxc oky §¦¦¦
.oxwd ztibp ly i`xw`

dtiqen`xnbdïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúlîe ,dpiyy dnn ± ¦§¨©©§¥¨©§©¨
,dndaa dxen`d dtibp oial mc`a dxen`d dgibp oia epeyla aezkd

epcnlcdyrpy xeyì ãòeîzbixd iabíãàdyly mc` gbpy ici lr §¨§¨¨
dnda gbp `l mlerny elit` ,minrtãòeî éåämbìiab,äîäágbp m`e ¨¥¨§§¥¨
.mly wfp aiigzn `ed ixd dze`epcnln xen`d oeyld iepiy oky

bexdl xeyd cred m` ok lre ,mc` xy`n zelwa xzei dzn dndady
.dnda bexdl cren `edy oky lk mc`ådyrpy xey mle`ì ãòeîiab §¨§

äîäá,minrt dyly dnda gbpy ici lrì ãòeî éåä àìiab,íãàm`e §¥¨Ÿ¨¥¨§¨¨
dgibp zyxcp mc` zbixdl oky ,crend xey oick xtek mlyn epi` ezind

.xen`k dnda zbixdl xy`n xzei dwfg
,oxw zeclez od dhirae dviax dkiypy ,lirl x`eand oicl `xnbd zxfeg

`ld :dywne,àéä ïLc äãìBz äëéLð.dipiya zkyep dndad oky §¦¨¨¨§¥¦
:`xnbd zvxznàìmeyn ,`id oy zclezyd÷éfäì äàðä Lé ïL Ÿ¥¥£¨¨§¤¥¨

la` ,zexitd z` dzlik`aàädkiyp.ä÷éfäì äàðä ïéà ¨¥£¨¨§¤¥¨
:`xnbd zl`ey cer,àéä ìâøc äãìBz äèéòáe äöéáøzvaex `id oky §¦¨§¦¨¨¨§¤¤¦

zclez ody xn`z recne ,dilbxa `id zhrea oke ,dilbx ztitk ici lr
.oxw

:`xnbd zvxznàìy meyn ,od lbx zeclez,éeöî d÷éfä ìâø`id oky Ÿ¤¤¤¥¨¨
la` .dci lr `linn qxcp dilbx zgz `vnpy dn lke ,dry lka zkldn

éðädhirae dviax,éeöî ï÷éfä ïéàlre.od oxw zeclez ok ¨¥¥¤¥¨¨
:lirl e`aedy `tt ax ixaca oecl `xnbd zxfeg' àlàodn yi ¤¨

yàéiäà ,àtt áø øîàc 'ïäa àöBik åàì ïäéúBãìBzzeclez el` lr ± §¥¤©©¥¨¤§¨©©¨¨©©¨
.ok xn`éðäà àîéìéàdaiq mey oi` `ld ,oxw ly el` zeclez lr ± ¦¥¨©¨¥

oky .dnvr oxw oial opia wlglàðL éàîly oiwifp a`Búðåeëc ïø÷ ©§¨¤¤§©¨¨
å ,÷éfäì`edðBîîå ,Eaeig okéìò BúøéîL,Eixdéðäzeclezénðoda yi §©¦§¨§§§¦¨¨¤¨¥©¦

oky ,elld zepekzd lk z`ðBîîe ,÷éfäì ïúðåekéìò ïúøéîLe ,E.E ©¨¨¨§©¦¨§§¦¨¨¨¤
:`xnbd dwiqne ,ïø÷k ïø÷c äãìBz àlà,yxtl dqpnáø øîà÷ éë ¤¨¨¨§¤¤§¤¤¦¨¨©©

àtt,'oda `veik e`l odn yi'àzeclezìâøå ïMxn`ok. ¨¨©¥§¤¤
cinrdl okzi m`de ,odizeclez odne lbxe oy zea` mdn `xnbd zxxan

ly oiwifp zea` :zl`eye ,`tt ax ixac z` mdaéáéúk àëéä ìâøå ïL¥¨¤¤¥¨§¦¥
.dxeza

:`xnbd daiyn,àéðúcF` dcU Wi` xrai iM' (c ak my) dxeza xn`p §©§¨¦©§¤¦¨¤
.'mNWi FnxM ahinE EdcU ahin ,xg` dcUA xraE dxirA z` gNWe ,mxk¤¤§¦©¤§¦Ÿ¦¥¦§¥©¥¥©¨¥¥©©§§©¥

¯ 'çlLå'øîBà àeä ïëå .ìâøä äæ,(k al diryi)øBMä ìâø éçlLî' §¦©¤¨¤¤§¥¥§©§¥¤¤©
øîBà àeä ïëå .ïMä Bæ ¯ 'øòáe' .'øBîçäå(i ci ` mikln)øòáé øLàk' §©£¦¥©¥§¥¥©£¤§©¥
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עט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc `nw `aa(iyily meil)

.búî àîèe,d`nehd zea` ia` `ed envr zndy .zna rbpy mc` ± §¥¥
.d`nehd a` dyrp ea rbepde

dyrp `ed ixde ,'dclez' iexw el` d`neh zea` lkn cg`a rbepd lke
mle`e .'d`nehl oey`x'ïäéúBãìBz,ïäa àöBik åàìoick opic oi`e §¥¤©©¥¨¤

.mnvr zea`deléàcdànèî áàelit`íéìëå íãà.ea mirbepdeléàå §¦¨§©¥¨¨§¥¦§¦
n `l` epi`y xacúBãìBz`wec ,d`nehdïé÷Lîe ïéìëBà`ed,ànèî ¨¨¦©§¦§©¥

la`.ànèî àì íéìëå íãà̈¨§¥¦Ÿ§©¥
h"l ly odizeclez oic zay oiprly xg`n ,`xnbd zwtzqn df itl
oick epi` d`nehd zeclez oic z`f znerle ,odizea` oick `ed zek`ln

,odizea`àëäoiwifpa,éàîenk wfpd inelyza zaiiegn dclezd s` m`d ¨¨©
.`l e` ,a`d

àtt áø øîà,xen`d wtqd zrxkdaïäî Léody [oiwifp zeclezn] ¨©©¨¨¥¥¤
ïäa àöBik,zea`d oick opiceïäa àöBik åàì ïäî Léåoicn dpey opice ©¥¨¤§¥¥¤©©¥¨¤
mdizea`

a` lk ly eizecleza hexhexta dpce ,`tt ax ixac z` `xnbd zxxan
,epiptly `ziixad mr dwiqtd df jxevle .`l e` a`d oick mpic m`d ,a`e

:xeya mixen`d zea`d mdn zx`andìL :ïðaø eðzúBáà Loiwifp ¨©¨¨¨Ÿ¨
øBLa eøîàðzgibp ,wifndå ,ïøwäzlik`å ,ïMäzqixc.ìâøä ¤¤§§©¤¤§©¥§¨¤¤

:`xnbd zl`eyïìðî ïø÷.dxeza exewn oipn ± ¤¤§¨¨
:`xnbd daiyn,ïðaø eðúc(gk `k zeny) dxeza xn`pçbé ék'z` xey §¨©¨¨¦¦©
dy` z` e` yi`,'eøîàpL .ïø÷a àlà äçéâð ïéà(`i ak ` mikln)Nòiå' ¥§¦¨¤¨§¤¤¤¤¡©©©©

úà çbðz älàa 'ä øîà äk ,øîàiå ,ìæøá éðø÷ äðòðk ïá äi÷ãö Bì¦§¦¨¤§©£¨©§¥©§¤©Ÿ¤Ÿ¨©§¥¤§©©¤
'Bâå íøà.oxwa `id dgibpdy ixd .'mYFNM cråcerøîBàaezkdmixac) £¨§©©¨§¥
,(fi bl.'çbðé íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa'§¨¨§©§¥§¥©§¨¨¤©¦§©©

:`xnbd zl`ey,'øîBàå' éàîgikedl ipyd aezkd z` jixv dn myle ©§¥
.oey`xd aezkdn z`f epcnl xak `ld ,oxwa `id dgibpy

:eze` dgec cine ,ixyt` uexiz `xnbd dlrnàîéz éëåaezkdy xg`ny §¦¥¨
,mi`iap ixacn `ed oey`xdäìa÷ éøácî äøBz éøác[miaezke mi`iap] ¦§¥¨¦¦§¥©¨¨

ïðéôìé àìok lre ,dxeza xen`d oic lr mi`iap ixacn cenll oi` ±àz Ÿ©§¦¨¨
òîLdxeza xn`py dnn oxwa `id dgibpy [cnle `ea]øãä BøBL øBëa' §©§¨¨
,'Bìixdy .ok uxzl oi`åikàeä óìéî éàäaezkd ixacn dgkedd m`d ± §©¥©

cenilk zaygp miklna`ld .dxezdn oic lràeä àîìòa àúléî éeléb¦¦§¨§¨§¨
,àeä ïø÷a äçéâðc,'dgibp' ly ilelind dyexit lr `l` cnln epi`e ¦§¦¨§¤¤

.dlaw ixacn s` ecnell yi xitye

,`xnbd daiynàlà`ed ,oey`xd aezka zwtzqn `ziixad oi`y dn ¤¨
c meynàîéúc eäîipxwk] dyelz oxwa dgibp `wecy xnel yi oiicr - ©§¥¨

ok m`e .'dgibp' diexw [diwcv dyry lfxad¯ àðîçø âéìt ékdn ¦¨¦©£¨¨
dxezd dwligyïéazgibpízwfp ivg zaiigndìzgibp oiaãòeî ¥¨§¨

,mly wfp zaiigndéléî éðädndad dfg`y mewnaaoxw dipiyäLeìú ¨¥¦¥§§¨
dgbpedaìáà .dgbp m`ad dly oxwúøaeçî,dtebldlek àîéà £¨§§¤¤¥¨¨

,àéä úãòeîdtiqed jkitl .mly wfp zaiig dpey`xd dzgibpa cine ¤¤¦
,`ziixad'Bâå Bì øãä BøBL øBëa' ,òîL àzmiOr mdA eipxw m`x ipxwe ¨§©§¨¨§§©§¥§¥©§¨¨¤©¦

oia dxezd dwlig da mbe ,'dgibp' diexw zxaegn oxwa dgibp s`y ,'gBpi§©©
.cren oicl mz oic

:oxwd ly dizeclez od dn `xnbd zyxtnäôéâð ,àéä éàî ïø÷c äãìBz¨¨§¤¤©¦§¦¨
,wefipd xacd z` dteba dztigc ici lr dndad wfid ±äöéáø ,äëéLð± §¦¨§¦¨

mdilr dvaxe dklde jxca milk dz`xy,mxaeyl ick dtebaäèéòáe§¦¨
.mzxiaye milka dilbxa

,`xnbd dywn,áà dì éø÷c äçéâð àðL éàîmeyn `ed `ldáéúëc ©§¨§¦¨§¨¥¨¨¦§¦
dxeza yxetnçbé ék'dy` z` e` yi` z` xey,'dxeza azkpy wifn lke ¦¦©

.oiwifp a`l aygp
ixdeáéúk énð äôéâðyexitadxezabé ék' ,óEdrx xFW z` Wi` xFW' §¦¨©¦§¦¦¦Ÿ¦¤¥¥

(dl `k zeny)å ,.'a`' `xwdl die`x mb ok m`

,`xnbd zvxzn'äôéâð' éàä,xey wifdy xey zyxta dxen`däçéâð ©§¦¨§¦¨
oxwa,àéädiexw `id ixd mc`a zgbep `id m`y `l` .seba dtigc `le ¦

.'dtibp' mb diexw `id ixd xeya zgbep `id m`e ,'dgibp'çút ,àéðúc§©§¨¨©
mz xeya aezkdaoeyl¯ äôéâð,'yi` xey sebi ik'íéiñåcren xeya ¦§¦¨§¦¥

aoeyläçéâðsbp xey ik' azk `le ,(el my) '`Ed gBp xFW iM rcFp F`' ± ¦§¦¨©¦©¨
,epeyla aezkd dpiy mrh dne .'`edàéä Bæ äôéâð àéä Bæ ,Eì øîBì©§¦§¦¨¦

,äçéâð.odl cg` oice §¦¨
,`xnbd zl`eyéab àðL éàîgbpy xeyáéúëc íãàeaéàîe ,'çbé ék' ©§¨©¥¨¨¦§¦¦¦©©

éab àðLgbpy xeyáéúëc äîäaeabé ék'.'ó §¨©¥§¥¨¦§¦¦¦Ÿ
,`xnbd daiynàìfî déì úéàc íãà,eteb lr xenyl zrc el yiy ± ¨¨§¦¥©§¨

áéúkea.'çbé ék'okydpeekae gka eilr `a xeydy `id dgibp zernyn §¦¦¦©
e`vn xeydy ,i`xw` jxca `id dtibp eli`e ,el rxdl zpn lr dligz

ici lr wfpdl ekxc oi` xnydl rceid mc` jkitl .eipxwa etgce cner
.dtibpa `le ,dgibp ly ote`a `l` xeydla`,àìfî dì úéìc äîäa§¥¨§¥¨©§¨

,xnydl zrcei dpi`eáéúkda,'óBbé ék'jxca s` wfpdl dkxc oky §¦¦¦
.oxwd ztibp ly i`xw`

dtiqen`xnbdïì òîLî à÷ déçøBà ábà àúlîe ,dpiyy dnn ± ¦§¨©©§¥¨©§©¨
,dndaa dxen`d dtibp oial mc`a dxen`d dgibp oia epeyla aezkd

epcnlcdyrpy xeyì ãòeîzbixd iabíãàdyly mc` gbpy ici lr §¨§¨¨
dnda gbp `l mlerny elit` ,minrtãòeî éåämbìiab,äîäágbp m`e ¨¥¨§§¥¨
.mly wfp aiigzn `ed ixd dze`epcnln xen`d oeyld iepiy oky

bexdl xeyd cred m` ok lre ,mc` xy`n zelwa xzei dzn dndady
.dnda bexdl cren `edy oky lk mc`ådyrpy xey mle`ì ãòeîiab §¨§

äîäá,minrt dyly dnda gbpy ici lrì ãòeî éåä àìiab,íãàm`e §¥¨Ÿ¨¥¨§¨¨
dgibp zyxcp mc` zbixdl oky ,crend xey oick xtek mlyn epi` ezind

.xen`k dnda zbixdl xy`n xzei dwfg
,oxw zeclez od dhirae dviax dkiypy ,lirl x`eand oicl `xnbd zxfeg

`ld :dywne,àéä ïLc äãìBz äëéLð.dipiya zkyep dndad oky §¦¨¨¨§¥¦
:`xnbd zvxznàìmeyn ,`id oy zclezyd÷éfäì äàðä Lé ïL Ÿ¥¥£¨¨§¤¥¨

la` ,zexitd z` dzlik`aàädkiyp.ä÷éfäì äàðä ïéà ¨¥£¨¨§¤¥¨
:`xnbd zl`ey cer,àéä ìâøc äãìBz äèéòáe äöéáøzvaex `id oky §¦¨§¦¨¨¨§¤¤¦

zclez ody xn`z recne ,dilbxa `id zhrea oke ,dilbx ztitk ici lr
.oxw

:`xnbd zvxznàìy meyn ,od lbx zeclez,éeöî d÷éfä ìâø`id oky Ÿ¤¤¤¥¨¨
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éìLa dëeléä Cøc døòNaäéôaL àéaîeøôa äéìòL ó ¦§¨¨¤¤¦¨§¨¦¤¨¤¨¦§§§¨¤§¦¨

ðBîîe éeöî B÷éfäc ìâø àðL éàî døàeöaL âeæaE §¤§©¨¨©§¨¤¤§¤¥¨¨§

éìò BúøéîLeðBîîe éeöî ï÷éfä énð épä Eéìò ïúøéîLe EE §¦¨¨¤©¥©¦¤¥¨¨¨§§¦¨¨¨¤

äãìBzà àtt áø øîà÷ éëå ìâøk ìâøc äãìBz àlà¤¨¨¨§¤¤§¤¤§¦¨¨©©¨¨©¨¨

'è äãìBúå 'é áà àîéìéà eäéð éàî øBác äãìBz øBác§¨¨§©¦¦¥¨©§¨¨

Bl äéäé únäå àéL÷ àì àä éáéúk 'é àìå éáéúk 'è àìŸ§¦¥§Ÿ§¦¥¨Ÿ©§¨§©¥¦§¤

éãáò ïéwéæð 'è äúéî ïãáò 'é ïðaøì eäì íé÷å àðîçø øîà̈©©§¨¨§¦§§©¨¨©§¨¦¨§¦¦©§¥

ïé÷æðì áà äæå äúéîì áà äæ óBñ óBñ éãáò àì äúéî¦¨Ÿ©§¥¤©§¦¨§¤©¦§¨¦

e÷éfäå íéaøä úeLøa ïçépäL BàOîe Bðékñ Bðáàà àlà¤¨©©§©¦©¨¤¦¦¨¦§¨©¦§¦¦

ì ïéáe áøì ïéa eäðéø÷ôàc éà éîc éëéäøBa eðééä ìàeîL ¥¦¨¥¦§©§§¦§¥§©¥¦§¥©§
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.'Bnz ãò ììbäminrtle dlebn `id minrtly meyn ,'llb' z`xwp oyde ©¨¨©ª
zyxta azkpy 'xriae' s` ,'xeria' oeyl da xn`py xg`ne .dqekn `id

.oy iwfpa xen` oiwifp
on lbxe oy ly mxewn z` zyxtnd `ziixad ixac z` `xnbd zx`an

.dxezdøBMä ìâø éçlLî' ,øîBà àeä ïëå .ìâøä Bæ 'çlLå' ,øî øîà̈©©§¦©¨¤¤§¥¥§©§¥¤¤©
.'øBîçäåike :`xnbd dywnàîòè'dxirA z` gNWe'y,lbxa yxtzn §©£©§¨§¦©¤§¦Ÿ

meyn wx `edàä .'øBîçäå øBMä ìâø éçlLî' àðîçø áúëcs`aåàì §¨©©£¨¨§©§¥¤¤©§©£¨©
éëäok `l m`y ,lbxa ecinrdl yi gxkdadì zî÷Bî éàîadna - ¨¦§©§©§¨

.epcinrz`ldéàa,ïø÷xak ixdáéúksebi ik' xn`py ,dxeza oxw aeig ¦¤¤§¦
.lirl x`eank ,'yi` xeyeéàa,ïLxak `ldáéúk,dxeza oy aeig ¦¥§¦

gikedl `ziixad dkxved dnl ok m` .'xg` dcya xriae' xn`py
.'xengde xeyd lbx iglyn' xn`py dnn lbxd df 'gliye'y

:`xnbd zvxznéøèöéàCmeyn ,lbxd df 'gliye'y cnll xen`d aezkd ¦§§¦
càðéîà Czòc à÷ìñcinrdléãéàå éãéà'gliye' oia]['xriae' oiae.ïMà ©§¨©§¨£¦¨¦¦§¦¦©¥
åc meyn azkdl mdipy ekxvedàäoya xacn [xriae]àðø÷ àélëîc± §¨¦§©§¨©§¨

e ,wefipd xacd seb z` ixnbl z` dlknd dlik`aàäoya xacn [gliye] ¨
àðø÷ àélëî àìc,wefipd xacd seb z` ixnbl dlkn dpi`y dlik`a ± §Ÿ§©§¨©§¨

aey genvle xefgl dbexrd seqy ,rwxwl mixaegn zexit dlk`y oebk
.dzlik` xg`lïì òîLî à÷`ly mewna mb dxezd daiigy ,aezkd ¨©§©¨

xeyd lbx iglyn'n gikedl `ziixad dkxved jkl .ixnbl oxwd dlkzn
.'lbxd df 'gliye'y 'xengde

:`xnbd zl`eyàðîé÷Bàc àzLäå'gliye'd z`àélëî àìc ïL ,ìâøà §©§¨§¦§¨©¤¤¥§Ÿ§©§¨
ïìðî àðø÷rnyn `l oy aeigl xewnd `edy 'xriae'n `ld .zaiig `idy ©§¨§¨¨

.`pxw `ilknc oy `l`
aiigzdl `pxw `ilkn `lc oyl dl yi :`xnbd daiynäî .ìâøc àéîec§¨§¤¤¨

àðø÷ àélëî àì àðL àìå àðø÷ àélëî àðL àì ìâø,zaiig `idy ¤¤Ÿ§¨§©§¨©§¨§Ÿ§¨Ÿ§©§¨©§¨
,'xriae' da xn`p `l ixdyàì àðL àìå àðø÷ àélëî àðL àì ïL óà©¥Ÿ§¨§©§¨©§¨§Ÿ§¨Ÿ

,àðø÷ àélëî.zaiig `id mipte`d ipyae §©§¨©§¨
.'Bnz ãò ììbä øòáé øLàk' øîBà àeä ïëå .ïMä Bæ 'øòáe' ,øî øîà̈©©¦¥©¥§¥¥©£¤§©¥©¨¨©ª

ike :`xnbd dywnàîòèmeyn wx `ed oy df 'xg` dcya xriae'yáúëc ©§¨§¨©
àä .'Bnz ãò ììbä øòáé øLàk' àðîçøa s`éëä åàìyi gxkda ©£¨¨©£¤§©¥©¨¨©ª¨©¨¦

ok `l m`y .oya ecinrdldì àðîé÷Bà éàîa`ld .[epcinrz dna]éà §©¦§¨¨¦
a,ïø÷xak ixdáéúke ,'yi` xey sebi ik' aezka daeig z` dxezaéà ¤¤§¦¦
a,ìâøxak `ldáéúkjixv dnl ok m`e ,'dxirA z` gNWe' aezka daeig ¤¤§¦§¦©¤§¦Ÿ

.oyd ef 'xriae'y 'llbd xrai xy`k'n gikedl
:`xnbd zvxznéøèöéàC.oyd ef 'xriae'y cnll xen`d aezkdmeyn ¦§§¦

càðéîà Czòc à÷ìñcinrdléãéàå éãéà['xriae' oiae 'gliye' oia].ìâøà ©§¨©§¨£¦¨¦¦§¦¦©¤¤
meyn azkdl mdipy ekxvedecàälbxa xacn [xriae]àìénî ìéæàc ¨§¨¦¦¥¨

[dil`n zkledy]e ,milrad degliyy `laàälbxa xacn [gliye] ¨
éçelL çlLc.mixg` dcya jldl dilra [deglyy]ïì òîLî à÷ §©©©¥¨©§©¨

.dil`n zkledd lbxa mb dxezd daiigy ,aezkd

:`xnbd zl`eyé÷Bàc àzLäå'xriae'd z` [epcnrdy]äìæàc ìâø ,ïMà §©§¨§¥©¥¤¤§¨§¨
ïìðî àìénî`l lbx aeigl xewnd `edy 'gliye'n `ld .zaiig `idy ¦¥¨§¨¨

.dilra degliyy lbx `l` rnyn

aiigzdl dil`n zkledd lbxl dl yi :`xnbd daiynäî .ïLc àéîec§¨§¥©
àìénî ìæàc àðL àì éçelL dçlL àðL àì ïM`l ixdy ,zaiig `idy ¥Ÿ§¨©§¨©¥Ÿ§¨§¨©¦¥¨

,'gliye' da xn`pàìénî äìæà àðL àì éçeìL dçlL àðL àì ìâø óà©¤¤Ÿ§¨©§¨§¥Ÿ§¨¨§¨¦¥¨
.zaiig `id

:`xnbd dywnàðîçø áBzëìåwx'çléLå',lbxl mbe oyl mb epnn cnlpe §¦§©£¨¨§¦©
éòa àìåaezklc ,'øòéáe''gliye' ixdòîLîmbòîLîe ìâømb.ïL §Ÿ¨¥¦¥§©§©¤¤©§©¥
òîLîìâømeynòîLîe ,'øBîçäå øBMä ìâø éçlLî' áéúëcmbïL ©§©¤¤¦§¦§©§¥¤¤©§©£©§©¥
meynáéúëc(ck al mixac)'ía çlLà úîäa ïLå'. ¦§¦§¤§¥Ÿ£©©¨

:`xnbd zvxznäøéúé àø÷ åàì éà,'xriae' lyàðéîà äåäodizy oi`y ¦©§¨§¥¨£¨£¦¨
,cala odizyn zg` `l` ,zeaiigàä Bà[ef]ìâø Bà .àä Bàmeyn zaiig ¨¨¤¤

,éeöî B÷éfäc.dxeht oye ,dry lk zkldn `id okyïL Bàmeyn zaiig §¤¥¨¥
B÷éfäì äàðä Léc.dxeht lbxe §¥£¨¨§¤¥

:df uexiz `xnbd dgecéãkîlbxe oy [ixd]ïä ïéìe÷Llkl oky ,dfl df ¦§¦§¦¥

.exiaga dppi`y `xneg yi mdn cg`å'gliye' wx azki m` s` ok m` §
íäéðL eàáé,df aezkn eaiigziecok `l m`z÷tî eäéépî éämdn dfi` ± ¨Ÿ§¥¤§¥¦©§©©§§

.mdipy z` aiigl epilr epgxk lrae ,mieey mdipy ixd .aeig llkn `ivez
epiid cal 'gliye' azkp did m` mb ok` :xg` uexiz `xnbd zvxzn

j` .lbx mbe oy mb epnn micnléøèöàC`lely meyn ,'xriae' mb azkdl ¦§§¦
azkpéléî éðä ,àðéîà Czòc à÷ìñ`wec ,lbxe oy lr dxezd daiigy ©§¨©§¨£¦¨¨¥¦¥

éçelL çlLc éëéä,mixg` dcya zerxl dilra [dgliy]ìáàm`àìæà ¥¦§©©©¥£¨¨§¨
dndadàì àìénî.aiigzzïì òîLî à÷mb zeaiig lbxe oyy 'xriae' ¦¥¨Ÿ¨©§©¨

.ewifde odil`n ekldyk
m`d dpce ,odizea`k opi`y zeclez yiy `tt ax ixacl `xnbd zxfeg

:oy zecleza mcinrdl okziìúBka äëkçúð ,àéä éàî ïLc äãìBz¨¨§¥©¦¦§©§¨©¤
dúàðäì,ezlitd jk jeznedúàðäì úBøét äôpéèådlblbzdy ici lr ©£¨¨¨§¦§¨¥©£¨¨¨
mdilr`a wfiddy meyn od oy zeclez el` lke .mixenge miqeq jxck

,ok m` .dndad z`pd ici lrðBîîe ,B÷éfäì äàðä Léc ïL àðL éàî,E ©§¨¥§¥£¨¨§¤¥¨§
éìò BúøéîLe,EixdéðäzeclezðBîîe ,ï÷éfäì äàðä Lé énðïúøéîLe ,E §¦¨¨¤¨¥©¦¥£¨¨§©¦¨¨§§¦¨¨

éìò,Eax ixac z` cinrdl okzi `l ok m` .a`d oicn mpic dpzyi recne ¨¤
.oy zecleza `tt

:xg` ote`a `tt ax ixac z` yxtl `xnbd dqpn,ïLk ïLc äãìBz àlà¤¨¨¨§¥§¥
àtt áø øîà÷ éëå,'oda `veik e`l odizeclez'äãìBzàìâøc.ok xn` §¦¨¨©©¨¨©¨¨§¤¤

oky ,`tt ax ixac epkzi `l lbxa s` :df yexit `xnbd dgecäãìBz¨¨
,dëeléä Cøc døòNa ,dëeléä Cøc dôeâa ä÷éfä ,àéä éàî ìâøc§¤¤©¦¦¦¨§¨¤¤¦¨¦§¨¨¤¤¦¨

éìLaó[dzgzn`ay `yna]àéaîeøôa ,äéìòL[oqx]âBæa ,äéôaL ¦§¦¤¨¤¨¦§§§¨¤§¦¨§
[oenrt].døàeöaLok m`ðBîîe ,éeöî B÷éfäc ìâø àðL éàîBúøéîLe ,E ¤§©¨¨©§¨¤¤§¤¥¨¨§§¦¨

éìòéðä ,EzeclezðBîîe ,éeöî ï÷éfä énðéìò ïúøéîLe ,E,Erecne ¨¤¨¥©¦¤¥¨¨¨§§¦¨¨¨¤
.a`d oicn opic dpzyi

:xg` ote`a yxtl `xnbd dqpnáø øîà÷ éëå ,ìâøk ìâøc äãìBz àlà¤¨¨¨§¤¤§¤¤§¦¨¨©©
àtt'oda `veik e`l odizeclez'.øBác äãìBzà ¨¨©¨¨§

.`tt ax ixac z` da cinrdl okzi m`de ,xea zclez idn `xnbd zxxan

:`xnbd zl`eyeäéð éàî øBác äãìBz.[idn]áà àîéìéàxea ly oiwifp ¨¨§©¦¦¥¨¨
wnera xea `edäøNò,ea ltepd z` zindl ick ea yiy migthåeli` £¨¨§

äãìBúwnera xea `idäòLzzindl ick ea oi`y jkn zegt e` migth ¨¨¦§¨
.wifdl ick wx `l`

oky .`tt ax ixac z` ok yxtl okzi `l ixd :`xnbd dgecäòLz àìŸ¦§¨
migthéáéúk,xea zyxta dxezaäøNò àìåmigthéáéúkmyke ,da §¦¥§Ÿ£¨¨§¦¥

.dryz xeal oicd `ed ,a` `xwdl ie`x dxyr xeay
:`xnbd daiyn,àéL÷ àì àädxeza xen`d xeady xnel yiy meyn ¨Ÿ©§¨

oky ,`weca dxyr xea `edàðîçø øîà 'Bì äéäé únäå'.xea zyxta §©¥¦§¤¨©©£¨¨
,ïðaøì eäì íé÷åwxyäøNòxead wner ly migthïãáò[miyer],äúéî §¦§§©¨¨£¨¨¨§¨¦¨

la`äòLz,migthïé÷éæðcala,éãáòla`.éãáò àì äúéîxg`ne ¦§¨§¦¦¨§¥¦¨Ÿ¨§¥
`wec ,ezne migth dxyr ea yiy xeal eltpy xenge xeya xacn aezkdy

gde xeyd ea ewefipy dryz xea la` ,a` iexw df xeayxetn epi`y xen

.dclez `l` epi` ,aezka
,df uexiz `xnbd dgecóBñ óBñxea oky ,md zea` mdipyäædxyr ly ¤

`edå ,äúéîì áàxeaäæ`ed dryz ly,ïé÷æðì áàmdipy ixdy ¨§¦¨§¤¨¦§¨¦
.xen`d aezkd weic jezn miaiigznwxy rnyn 'el didi znde'n oky

zegta la` ,xeyd zzin lr miaiig zindl ie`x `edy dxyr xeaa
xea oiay `vnp .cala eiwfp lr `l` xeyd zzin lr miaiig oi` df wnern

.zea` mdipye ,aezka miyxetn miwfpl dryz xea oiae dzinl dxyr
:xg` ote`a `tt ax ixac z` cinrdl `xnbd dqpnàlàax xn`y dn ¤¨

ok xn` ,'oda `veik e`l odizeclez' `ttàody xea zeclezBðékñ Bðáà ©©§©¦
e÷éfäå íéaøä úeLøa ïçépäL BàOîe.mda elwzpy mc` ipa ©¨¤¦¦¨¦§¨©¦§¦¦
el` e`yne epikq epa` ,`xnbd dgecéîc éëéä.mixen` md ote` dfi`a - ¥¦¨¥

eäðéø÷ôàc éà[mxiwtd]`ld ,miaxd zeyxa mgipdeïéáe áøì ïéa ¦§©§§¦§¥§©¥
ììàeîL,jenqa `aeiy dnec oica ewlgpy,øBa eðééäxnel okzi `le ¦§¥©§

xea ly a`l ixnbl minec md ixdy ,'oda `veik e`l odizeclez' mdilr
.a`d oicn mpic dpzyiy daiq mey oi`e ,envr
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`pixg` `pWil xrai DiA aizkE dQEkn minrtE dNEbn minrRW oW Epiid .llBd©¨¨©§¥¤§¨¦§¨§¨¦§¨§¦¥§©¥¦§¨©£¦¨

:dndA illbE mc` illB FnM llB ziUrpe lk`nl zxran oXdW irx df llBéãéà ¨¨¤§¦¤©¥§©¤¤§©£¨§©£¥¨¨§§¨¥¨¨§¨¥§¥¨¦¥
.éãéàå`pxw `ilM `lC `kid DiaEIgl `z` gNWe oX` EdiiexY xriaE gNWe §¦¥§¦©¦¥©§©§©¥§¦©¨¨§¦¥¥¨§Ÿ©§¨©§¨

Epiid xriaE dNgYM `l la` gFnvle xFfgl FtFqe dbExr dlk`W oFbM rnWnC§©§©§¤¨§¨£¨§©£§¦§©£¨Ÿ©§¦¨¦¥©§

xriaE rnWnC `pxw `ilknC `kid¥¨§¦©§¨©§¨§©§©¦¥

xninl ivn `kid `iWw i`e ixnbl xraOW¤§©¥§©§¥§¦©§¨¥¨¨¥§¥©

`de `pxw `ilknC `d oX` ici`e ici ¦̀¥§¦¥©¥¨§¦©§¨©§¨§¨

`lC `kidl cg aFYkil `ilkn `lC§Ÿ¦©§¨¦§©§¥¨§Ÿ

uixY `ilkC `kid y"ke aiIgilC `ilkin¦©§¨§¦©¥§¥¨§©§¨©¥

`kidl iz` i`d `"d `xw i`dn i ¦̀¥©§¨©¨¥§¥¨

`Mi` KMld `l `ilkn `l la` `ilknC§¦©§¨£¨Ÿ¦©§¨Ÿ¦§¨¦¨

azkC e`l i` oX` ici`e ici` i`Ce xninl§¥©©©¦¥§¦¥©¥¦©§¨©

:xFXd lbx igNWn `pngxàì ìâø äî ©§¨¨§©§¥¤¤©¨¤¤Ÿ
.'eë àðL:xraE DiA aizM `l `dCïM äî §¨§¨Ÿ§¦¥¦¥©¥

.'eë àðL àì:gNiWe DiA aizM `l `dC Ÿ§¨§¨Ÿ§¦¥§¦©

d÷éfäc íeMî ìâø Bà àä Bà àä Bà¨¨¤¤¦§¤¥¨
.éeöî:`l oW la`Léc íeMî ïL Bà ¨£¨¥Ÿ¥¦§¥

.d÷éféäì äàðä:`l lbx la`.écëîoW £¨¨§¤¥¨£¨¤¤Ÿ¦§¥¥

ixdW dGn xEng df oi`W od oilEwW lbxe§¤¤§¦¥¤¥¤¨¦¤¤£¥

:xEng cv odA Wi mdipWA.íäéðL eàáéå ¦§¥¤¥¨¤©¨§¨Ÿ§¥¤
:gNWEn.ú÷ôî eäéépéî éäcizil `lC ¦§¦©§¥¦©§©§¨§Ÿ¥¥

:oieW odipW `d DiPinéøèöéà.CxraE Dil ¦¥¨§¥¤¨¦¦§§¦¥¦¥

iNin iPd `pin` ded gNWen zwtn i`C§¦©§¨¦§¦©£¨£¦¨©¥¦¥

dcUA zFrxl dpeEkA Edi` igNWC `kid¥¨§©§¥¦§©¨¨¦§¦§¥

:`l `liOn `lf` la` Fxiag.ì"î÷xraE £¥£¨©§¨¦¥¨Ÿ¦¥

`iz` xraEn `liOnC oW ol `wtpC oeike§¥¨§©§¨¨¥§¦¥¨¦¦¥©§¨

:DiPin dtlie lbxìúBka äëkçúð ¤¤§¨§¨¦¥¦§©§¨©¤
.dúàðäìzFxiR dtPih F` FzliRde ©£¨¨¨§¦¦¨¦§¨¥

miqEq KxcM odilr dlBlBzPW Dz`pdl©£¨¨¨¤¦§©§§¨£¥¤§¤¤¦

d`pd WIW oWC `inEC EpiidC mixFnge©£¦§©§§¨§¥¤¥£¨¨

:DwiGdl.ïL àðL éàîeznwFn `wC KPdn §¤¥¨©§¨¥¥©¨§¨§¨

lM :lbxe oWC dclFzA `RR axC DizNin¦§¥§©¨¨§¨¨§¥§¤¤¨

dclFY ied dpeEkA `NW KENid KxC wGid¤¥¤¤¦¤Ÿ§©¨¨£¥¨¨

:wiGdl FzpeEM oi`e iEvn FwiGdC lbxC§¤¤§¤¥¨§¥©¨¨§©¦

.døòNáeoYxxbE DxrUA milM EwAcPW ¦§¨¨¤¦§§¥¦¦§¨¨§©§¨

:oYxaWE.ìâø àðL éàîwGidC aiIginC §©§¨©§¨¤¤§¦©¥§¤¥

:'Ek iEvn.äøNò áàmigth 'i wFnr xFA ¨©£¨¨¨§¨¦

:zindl FMxC KkaC a` Epiidáà äæå ©§©¦§©©§§¨¦§¤©
.ïé÷æðìznE drWY xFaA xFW ltp m`C ¦§¨¦§¦¨©§¦§¨¥

`Ed a`e aiIg wGEd m`e xFAd lrA xEhR̈©©©§¦©©¨§©

zOde aizkCn `wtp `xwC `wEICn `dC§¨¦¦¨¦§¨©§¨¦¦§¦§©¥

lihwn xaC dxUr xFA rnWnC FN didi¦§¤§©§©£¨¨§©©§¦

ikdn xivA `d xFXd zzinA aiIg `Ed©¨§¦©©¨¨¦¥¨¥

`pWil aiIgzn oiwGipA `d aiIg `l dzinA§¦¨Ÿ©¨¨§¦¨¦¦§©¥¦§¨

a` dfe dzinl a` df sFq sFq `pixg ©̀£¦¨¤©§¦¨§¤©

dxUr xFA `xTn ol witpC ikid ikC oiwfpl¦§¨¦§¦¥¦§¨¦¨¦§¨£¨¨

ltpe aizkC oiwfpl 'h xFA ol `wtp dzinl§¦¨©§¨¨¦§¨¦¦§¦§¨©
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:DixiIW i`n lbx KixR.'eë äàðä ïéàL ïøwä éàø àìaiIgC oxw `pngx azM i`C xnFlM 'Ek oXd i`xM FwiGdl d`pd oi`W oxTd i`x `l Wxtn ikd KigxM lrA ¨¦¤¤©©§¥Ÿ§¦©¤¤¤¥£¨¨§©¨§¨¨¥§¨¥Ÿ§¦©¤¤¤¥£¨¨§¤¥¦§¦©¥§©§¦¨©©§¨¨¤¤§©¨

:FwiGdl d`pd Wi oW FwiGdl d`pd oi` oxwC DiPin oW `iz` `lŸ©§¨¥¦¥§¤¤¥£¨¨§¤¥¥¥£¨¨§¤¥
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BøBMîwNgl oi` FpiMqe Fpa`aE x"dxA oixEhR lbxe oWC oxw Epiid .Epcnl ¦¨©§©§¤¤§¥§¤¤§¦¦§©§§©¦¥§©¥

ikid z"`e miIg ilraA `N` wNgl KiIW `lC zEcrEnl zEOY oiA¥©§¨§Ÿ©¨§©¥¤¨§©£¥©¦§¥¦

xFWe xFAn iz`C m"AWx WxtnE wiGdl FzpeEke g"a oMW xFWN dn xFXn xnB̈©¦©§¤¥§©¨¨§©¦§¨¥©§©§¨¥¦§

qxB `l FpiMqe Fpa` iiEz`l iIA` xn`wC deXd cSd iAB oOwlE cSd dOn¦¨©©§©¨©¥©©©¨¤§¨¨©©©¥©£¥©§§©¦Ÿ¨©

Epiid Epcnl FxFXn mNEM xn`C axl i ¦̀§©§¨©¨¦¨©§©§

'iWxtcM 'iz` cSd dnaC y"` axlC xFW¦§©¦§©©©©§¨¦§©§¦

Exhtl sili iOp xFAnC oeiM dWw la £̀¨¨¤¥¨§¦©¦¨¦¦§§

OwlE xFaM milM EdAgipOdA o(.gk sc) §¥¦§§©¨§©¥¦©

:FCM xAWp iAB milM ax EdA aiIgn§©¥§©¥¦©¥¦§©©

ðBîîe.Ee`lC xFA iAB `weC e`l ¨§©©§¨©¥§©

W` iAB oke `Ed `pFnn̈¨§¥©¥¥

Fxiag lW FWicB wilcd m`C `hiWtC¦§¦¨§¦¦§¦§¦¤£¥

:aiIgC xg` lW W`A§¥¤©¥§©¨

äãìBzoOwlC Kxtnl ivn ded .oWi ¨¨¨¥£¨¨¥§¦§©¦§©¨

FMxCW oWiA oizipzn iwFn¥©§¦¦§¨¥¤©§

KixR ikd e`laC `N` a` Dil ixwe wiGdl§©¦§¨¥¥©¤¨¦§©¨¥¨¦

:xiRW©¦

ïðúäåKixR `l .mlFrl crEn mc` §¨§©¨¨¨§¨Ÿ¨¦

Dlr WxCcM a` ied iOp oWiC§¨¥©¦£¥©¦§¨©£¨

cviM 'tA `xnBA(:ek sc onwl)zgY rvRn ©§¨¨§¥©¦¤©©©

iziin `N` `xw `kd iziin `l `dC rvR̈©§¨Ÿ©§¥¨¨§¨¤¨©§¥

:FA `vFIM iedCBçékWxiR .Fripe ©£¥©¥¦§¦¦¥

mC 'taC z"xl dWwe s`d in qxhpETd©§§¥¥¨©§¨¤§¦§©

dCPd(mye :dp sc dcp)inE Fripe FgiM ipYw ©¦¨¨¨¥¦§¦¥

oFxBd on `vFId `Ed FgikC d`xpe s`d̈©§¦§¤§¦©¥¦©¨

ici lr dRd on `vFId `Ed Fripe gkA§Ÿ©§¦©¥¦©¤©§¥

:rEprp¦§©

BøèBôì`hiWR i`O` z"`e .x"dxA §§¦§©©§¦¨

diIlrd on mNWNn ith Dil¥§¥¦§©¥¦¨£¦¨

mlW wfp mNWn did oiCd onC oeiM l"ie§¥¨§¦©¦¨¨§©¥¤¤¨¥

wfp ivg `N` mNWn `lC `zkld iz`e§¨¥¦§§¨§Ÿ§©¥¤¨£¦¤¤

:xingdl `le lwdl `zkld iz` oM m ¦̀¥¨¥¦§§¨§¨¥§Ÿ§©£¦

éànàincC b"r` .lbxC dclFY Dl ixw ©©¨¥¨¨¨§¤¤§¨¥

Dl zFxwl Fl did wElg DpiCW oeiM lbxl§¤¤¥¨¤¦¨¨¨¨¦§¨

:Dnvr iptA mWíbøúîãk.sqFi ax ¥¦§¥©§¨§¦§©§¥©¥

WIW mEBxYA iwA didW itl sqFi ax hwp̈©©¥§¦¤¨¨¨¦©©§¤¥

`nlrA WxiRcM `le mEBxY ipiipr dOM©¨¦§§¥©§§Ÿ¦§¦¥§©§¨

i` azkAW mixacE xFdp iBq didW itl§¦¤¨¨©¦¨§¨¦¤¦§¨¦

lr xnFl i`Xx dY`xnF` did KklE dR ©¨©¨¦©©¤§©¨¨¥

mzd xn` zFUrl zr mEXnC mEBxY©§§¦¥©£¨©¨¨

:dGn lFcB zFUrl zr Ll oi`e ixWC§¨¥§¥§¥©£¨¦¤

àì.FwiGdl d`pd oi`W oxTd i`x Ÿ§¦©¤¤¤¥£¨¨§¤¥

xFnWl Fl didW rWR driWtE§¦¨¨©¤¨¨¦§

oi`W FxnFWl lFki did lwAW FxFW¤§©¨¨¨§§¤¥

DwiGdl d`pd oi`W oeiM wiGdl dwEgC§¨§©¦¥¨¤¥£¨¨§¤¥¨

oirM ied DwiGdl d`pd WIW oW la £̀¨¥¤¥£¨¨§¤¥¨£¥§¥

oeiM KM lM DxnFWl lFki did `NW qpF`¤¤Ÿ¨¨¨§§¨¨©¥¨

oXd i`x `le Fz`pdl lFk`l wEgC oXdW¤©¥¨¤¡©£¨¨§Ÿ§¦©¥

lwaE DtwY Dxvi oi`e wiGdl FzpeEM oi`W¤¥©¨¨§©¦§¥¦§¨¨§¨§©

wiGdl FzpeEkC oxTd i`xM DxnFWl lFkï§§¨¦§¦©¤¤§©¨¨§©¦

:dti KM lM DxnFWl lFki oi`e DtwY Dxvie§¦§¨¨§¨§¥¨§§¨¨©¨¤
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ì éà eäðéø÷ôà àìc éàåeðãîì BøBaî ílek øîàc ìàeîL §¦§Ÿ©§§¦§¦¦§¥§¨©¨¦¨©§

øBL eðééä eðãîì BøBMî ílek øîàc áøì éàå øBa eðééä©§§¦§©§¨©¨¦¨©§©§

ðBîîe ÷æðì BúéiNò úlçz ïkL øBa àðL éàîBúøéîLe E ©§¨¤¥§¦©£¦¨§¤¤¨§§¦¨

éìòðBîîe ÷æðì ïúéiNò úlçz énð épä Eéìò ïúøéîLe EE ¨¤©¥©¦§¦©£¦¨¨§¤¤¨§§¦¨¨¨¤

äãìBzà àtt áø øîà÷ éëå øBák øBác äãìBz àlà¤¨¨¨§§§¦¨¨©©¨¨©¨¨

ì éà eäéð éàî äòáîcàä ïL eæ äòáî øîàc ìàeîL §©§¤©¦¦¦§¥§¨©©§¤¥¨

íãà äæ äòáî øîàc áøì éà ïLk ïLc äãìBz àðîé÷Bà¦§¨¨¨§¥§¥¦§©§¨©©§¤¤¨¨

øBòéð áà àîéz éëå déa úéà úBãìBz éàîe úBáà éàî©¨©§¦¥§¦¥¨©¥

àlà ïLé ïéa øò ïéa íìBòì ãòeî íãà ïðúäå ïLé äãìBz¨¨¨¥§¨§©¨¨¨§¨¥¥¥¨¥¤¨

éà äåä Bçk é÷fî÷ éìæàc éãäa éà éîc éëéä Bòéðå Bçékà©¦§¦¥¦¨¥¦©£¥§©§¥¨©§¥Ÿ£¨¦

ì ïéa áøì ïéa çéiðc øúaäãìBz àlà øBa eðééä ìàeîL ¨©§©¥¥§©¥¦§¥©§¤¨¨¨

äãìBz Làc äãìBzà àtt áø øîà÷ éëå äòáîk äòáîc§©§¤§©§¤§¦¨¨©©¨¨©¨¨§¥¨¨

Làøa ïçépäL BàOîe Bðékñ Bðáà àîéìéà eäéð éàî Làc§¥©¦¦¥¨©§©¦©¨¤¦¦¨§Ÿ

eìæàc éãäa éà éîc éëéä e÷éfäå äéeöî çeøa eìôðå Bbb©§¨§§©§¨§¦¦¥¦¨¥¦©£¥§¨§

ïäa áøBòî øçà çëc Là ù"î Là eðééä é÷fî à÷̈©§¥©§¥¥§Ÿ©©¥§¨¨¤

ðBîîeéìò BúøéîLe Eïäa áøBòî øçà çk énð épä E ¨§§¦¨¨¤©¥©¦Ÿ©©¥§¨¨¤

ðBîîeéìò ïúøéîLe Eøîà÷ éëå Làk Làc äãìBz àlà E ¨§§¦¨¨¨¤¤¨¨¨§¥§¥§¦¨¨©

ìâøc äãìBz àðîé÷Bà àä ìâø ìâøc äãìBzà àtt áø©¨¨©¨¨§¤¤¤¤¨¦§¨¨¨§¤¤

éø÷ éànàå dì éøéîb àúëìäc úBøBøö ÷æð éöça ìâøk§¤¤©£¦¤¤§§¦§§¨§¦¥¨§©©¨¥

ì ìâøc äãìBz dìàáø éòa àéòaî àäå äéiìòä ïî ílL ¨¨¨§¤¤§©¥¦¨£¦¨§¨¦¨§¨¨¥¨¨

äéiìòä ïî Bà ílLî Bôebî úBøBøö ÷æð éöç àáø éòác§¨¥¨¨£¦¤¤§¦§©¥¦¨£¦¨

àáøì déì àèéLt àtt áøì déì àéòaî àáøì ílLî§©¥§¨¨¦¨§¨¥§©¨¨§¦¨¥§¨¨

døèBôì ìâøc äãìBz dì éø÷ éànà déì àéòaîc§¦¨§¨¥©©¨¥¨¨¨§¤¤§§¨

äòáî øîà áø äòáî éàî :'eë øòáääå äòánä :ø"äøa¦©©§¤§©¤§¥©©§¤©¨©©§¤

äæ äòáî øîà áø ïMä äæ äòáî øîà ìàeîLe íãà äæ¤¨¨§¥¨©©§¤¤©¥©¨©©§¤¤

âå ø÷á àúà øîBL øîà áéúëc íãàïeéòáz íà äìéì í ¨¨¦§¦¨©¥¨¨Ÿ¤§©¨§¨¦¦§¨

éà áéúëc ïMä äæ äòáî øîà ìàeîLe eéòaeNtçð C §¨§¥¨©©§¤¤©¥¦§¦¥¤§§

ïéãëéà óñBé áø íbøúîãk òîLî éàî åéðetöî eòáð åNò¥¨¦§©§¨©©§©§¦§©§¥©¥¥§¥

øîà àì àîòè éàî áøå éäBøîèî ïéìbúà åNò Lélaúéà¦§©¦¥¨¦§©§¨©§§¦§©©©§¨Ÿ¨©

øîà àì è"î ìàeîLe äòáð éðz÷ éî Cì øîà ìàeîLk¦§¥¨©¨¦¨¨¥¦§¤§¥Ÿ¨©

é÷ééc øîk àì éàø÷ écëî äòBa éðz÷ éî Cì øîà áøk§©¨©¨¦¨¨¥¤¦§¥§¨¥Ÿ§©©§¥

ìëå øBL àðz ìàeîLk øîà àì è"î áø é÷ééc øîk àìå§Ÿ§©©§¥©Ÿ¨©¦§¥¨¨§¨

äãeäé áø øîà øBL déì àðz àä énð ìàeîLe øBLc éléî¦¥§§¥©¦¨¨¨¥¨©©§¨

ì äòáîe Bðø÷ì øBL àðzïøwä éàø àì øîà÷ éëäå BpéL ¨¨§©§©§¤§¦§¨¥¨¨©Ÿ§¦©¤¤

d÷éfäì äàðä LiL ïMä éàøk B÷éfäì äàðä ïéàL¤¥£¨¨§¤¥¦§¦©¥¤¥£¨¨§¤¥¨
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בבא קמא. פרק ראשון - ארבעה אבות דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc `nw `aa(iriax meil)

eäðéø÷ôà àìc éàåxak `ld ,ely md oiicre el` e`yne epikq epa`l §¦§Ÿ©§§¦§
.df oica l`enye ax ewlgpì éàøîàc ìàeîLepenn mdy it lr s`ílek ¦¦§¥§¨©¨
[epenn `idy dlwz lk]eðééä ,eðãîì BøBaîzclezøîàc áøì éàå .øBa ¦¨©§©§§¦§©§¨©

ílek'[epenn `idy dlwz lk]eðééä ,'eðãîì BøBMîzclez.øBL ¨¦¨©§©§
ixdy ,xea oick aiigdl dl yi xea zclez lk :`xnbd dwiqnàðL éàî©§¨

÷æðì BúéiNò úlçz ïkL øBa`ed miaxd zeyxa eziixk zligzny ± ¤¥§¦©£¦¨§¤¤
,wifdl cnerå`edðBîîéìò BúøéîLe ,Eéðä ,Ee`yne epikq epa`,énð §¨§§¦¨¨¤¨¥©¦

ïúéiNò úlçzzcner [miaxd zeyxa mzgpd]å ,÷æðìmdêðBîî, §¦©£¦¨¨§¤¤§¨§¨
éìò ïúøéîLe.Emdilry okzi `le ,envr xeak aiigzdl mdl yi ok lr §¦¨¨¨¤

.'oda `veik e`l odizeclez' `tt ax xn`

:xg` ote`a `tt ax ixac z` yxtl `xnbd dqpnøBác äãìBz àlà¤¨¨¨§
àtt áø øîà÷ éëå ,øBák,'oda `veik e`l odizeclez'äòáîc äãìBzà §§¦¨¨©©¨¨©¨¨§©§¤

.ok xn`

`ld :`xnbd dgeceäéð éàî,dran zeclez [odn]ì éàøîàc ìàeîL ©¦¦¦§¥§¨©
àðîé÷Bà àä ,'ïL Bæ äòáî'(` cenr) lirlùoicïLc äãìBz`edkoic ©§¤¥¨¦§¨¨¨§¥§

ïL.dizepekz lka oyl dnec `idy meyn ,xac lkleøîàc áøì éà ¥¦§©§¨©
íãà äæ äòáî'wifnd,déa úéà úBãìBz éàîe úBáà éàî ,'wfp lk `ld ©§¤¤¨¨©¨©¨¦¥

.a` `ed mc`d ici lr dyrpy
áà ,àîéz éëå`edyk mc`d dyry wfp `ed wifnd mc` ly,øBòéð §¦¥¨¨¥

eäãìBzecera wifdyk `ed wifnd mc` lyïðúäå ,ïLé' (.ek oldl)íãà ¨¨¨¥§¨§©¨¨
,'ïLé ïéa øò ïéa ,íìBòì ãòeî.eiwfp lr aiig `ed mlerlem` s` ,ok m`e ¨§¨¥¥¥¨¥

z` ea cinrdl okzi `le ,a`d oick epic mewn lkn ,dclez `l` epi` oyi

.'oda `veik e`l odizeclez' `tt ax xn`y dn
:uxzl `xnbd dqpnBçékà àlà[dtd wex]Bòéðåwifdy [mhegd zgil] ¤¨©¦§¦

odizeclez' `tt ax xn` mdilr ,wifnd mc` zeclez mdy ,mda mc`d

.'oda `veik e`l
el` eripe egik :`xnbd dgec¯ éîc éëéä.ewifd ote` dfi`aéãäa éà ¥¦¨¥¦©£¥

é÷fî÷ éìæàc`ld ,ewifd mkelid jxca m` ±Bçkmc`d ly,äåädklde §¨§¥¨©§¥Ÿ£¨
.oda `veik od el` zeclezy i`ce ok m`e ,etebk egeky epiciaeéàewifd ¦

mc` mda wilgdy ici lrçééðc øúa`ld ,ux`d lr [egpy xg`l]ïéa ¨©§¨©¥
ì ïéa áøììàeîL,mxiwtd `ly e`yne epikq epa`a ewlgpy,øBa eðééä §©¥¦§¥©§

mc` xiwtn i`ce oky.xea md lkd ixacl mxiwtdy xg`le ,eripe egik z`
.lirl x`eank ,ea `veik od xea zeclez ixde

:xg` ote`a `tt ax ixac z` yxtl `xnbd dqpnäòáîc äãìBz àlà¤¨¨¨§©§¤
àtt áø øîà÷ éëå ,äòáîk,'oda `veik odizeclez'Làc äãìBzàxn` §©§¤§¦¨¨©©¨¨©¨¨§¥

.ok
:`xnbd dgecBàOîe Bðékñ Bðáà àîéìéà .eäéð éàî Làc äãìBz¨¨§¥©¦¦¥¨©§©¦©¨

éîc éëéä ,e÷éfäå äéeöî çeøa eìôðå ,Bbb Làøa ïçépäLote` dfi`a ± ¤¦¦¨§Ÿ©§¨§§©§¨§¦¦¥¦¨¥
.ewifdé÷fî à÷ eìæàc éãäa éà,mkelid jxca ewifd m` -éàî .Là eðééä ¦©£¥§¨§¨©§¥©§¥©

øçà çëc Là àðLgexd lyïäa áøBòîyeygl yie dze` jilene [y`a] §¨¥§Ÿ©©¥§¨¨¤
,eci lr wifze jlzyå`idðBîîéìò BúøéîLe ,Eéðä ,Ee`yne epikq epa` §¨§§¦¨¨¤¨¥

gexd ici lr ewifde eltpyøçà çk énðgexd lyðBîîe ,ïäa áøBòî,E ©¦Ÿ©©¥§¨¨¤¨§
éìò ïúøéîLe.Emdilr xnel okzi `le ,y` enk aiigzdl mdl yi ok m`e §¦¨¨¨¤

.'oda `veik e`l odizeclez'

:`xnbd dwiqnàtt áø øîà÷ éëå ,Làk Làc äãìBz àlàodizeclez' ¤¨¨¨§¥§¥§¦¨¨©©¨¨
'oda `veik e`l.ìâøc äãìBzà©¨¨§¤¤

lr xnel okzi ji` :`xnbd ddnzàðîé÷Bà àä ,ìâøixd -epwqdlirl ¤¤¨¦§¨
y (` cenr)ìâøc äãìBz`id.ìâøk ¨¨§¤¤§¤¤

mixen` 'oda `veik e`l odizeclez' `tt ax ixac :`xnbd daiynéöça©£¦
÷æðly.úBøBøöexaiye eklde zexexv dkelid jxca dndad dfizd m`y ¤¤§

,'lbx' ly a`n dpic dpey mewn lkne .lbx zclez ef ixd ,milkd z`
meyndì éøéîb àúëìäcznlyn dpi`y ipiqn dynl dkldn epcnl ± §¦§§¨§¦¥¨

.cala wfp ivg `l` lbxk mly wfp

:`xnbd zl`eye,lbx inelyzl miey mdinelyz oi`y xg`néø÷ éànà©©¨¥
dìzexexvl.ìâøc äãìBz ¨¨¨§¤¤

mdilry meyn lbxc dclez miiexw zexexv :`xnbd zvxznìílLivg §©¥
df wfpäéiìòä ïîznlzyn dpi`y dnz oxwk `le ,[wifnd iqkp lkn] ¦¨£¦¨

.wifnd xeyd ly etebn `l`
:`xnbd dywnéòa àéòaî àäå[wtzqd]àáø.df xacaéöç ,àáø éòác §¨¦©§¨¨¥¨¨§¨¥¨¨£¦

Bôebî ,úBøBøö ÷æð`ed cala wifnd xacd lyäéiìòä ïî Bà ,ílLî ¤¤§¦§©¥¦¨£¦¨
.ílLî§©¥

y s` :`xnbd zvxzndéì àéòaî àáøìj` ,df oicaàèéLt àtt áøì §¨¨¦©§¨¥§©¨¨§¦¨
déì.dilrd on mlyn `edy ¥

:`xnbd zl`ey aeyedéì àéòaîc àáøìmlyn epi`y cvd itl ,df oica §¨¨§¦©§¨¥
,etebn `l`dì éø÷ éànàzexexvl.ìâøc äãìBz ©©¨¥¨¨¨§¤¤

oiprl lbx zclez miiexw zexexv :`xnbd daiyníéaøä úeLøa døèBôì§§¨¦§¨©¦
.lbxk wfipd zeyxa `l` zaiig dpi`y ,lbxk

,epzpyna epipy.'eë øòáääå äòánä:`xnbd zl`ey.äòáî éàî ©©§¤§©¤§¥©©§¤
:`xnbd daiyníãà äæ äòáî ,øîà áø.wifndäòáî ,øîà ìàeîLe ©¨©©§¤¤¨¨§¥¨©©§¤

.ïMä äæ¤©¥
:`xnbd zyxtn,íãà äæ äòáî ,øîà áømeynáéúëc(ai `k diryi) ©¨©©§¤¤¨¨¦§¦

,eéòa ïeéòáz íà ,äìéì íâå ø÷á àúà ,øîL øîà'Eiz` EaW.''eira'e ¨©Ÿ¥¨¨Ÿ¤§©¨§¨¦¦§¨§¨ª¥¨

mb ok lre ,mc`a 'dira' oeyl xn`p ik epl ixd .dywae dl`y oeyl `ed
.mc` iwfpa yxtl yi epzpyna iepyd 'dran'd z`

,ïMä äæ äòáî ,øîà ìàeîLemeynáéúëc(e ` dicaer)éà'eNtçð C §¥¨©©§¤¤©¥¦§¦¥¤§§
.'åéðtöî eòáð åNò¥¨¦§©§ª¨
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äòáz áéúk éëc Làä äæ äòáî àîéàå ãéáæ áø dì̈©§¦§¥¨©§¤¤¨¥§¦§¦¦§¤

éëå øòáääå äòánä éàî éëä éà áéúëc àeä Làa§¥¦§¦¦¨¥©©©§¤§©¤§¥§¦

ìL äòaøà éëä éà Løôî÷ éLeøt àîézéëå eåä äL ¥¨¦¥¨§¨¥¦¨¥©§¨¨§Ÿ¨£§¦

LiL äæå äæ àì éëä éà ézøz déa úéàc øBL àðz àîéz¥¨¨¨§¦¥©§¥¦¨¥Ÿ¤§¤¤¥

éøäk éàî eúå déa úéà íéiç çeø éàî Là íéiç çeø ïää¤©©¦¥©©©¦¦¥§©©£¥

ìL àéòLBà áø éðz :LàäøîBL ïéwéæð úBáà øNò äL ¨¥¨¥©©§¨§Ÿ¨¨¨¨§¦¦¥

úáL éetéøå øòö ÷æð øëBOäå øëN àNBð ìàBMäå ípç¦¨§©¥¥¨¨§©¥¤¤©©§¦¤¤

àì è"î ïãéc àpúå øñéìz àä 'éðúîc äòaøàå úLBáe¤§©§¨¨§©§¦¨§¥©§©¨¦©Ÿ

ì àîìLa épä éðzBôeb é÷æða éøééî÷ ïBîî é÷æða ìàeîL ¨¥©¥¦§¨¨¦§¥§¦§¥¨¨©§¥§¦§¥

íãàc éléî ìëå íãà àðz éðúéì áøì àlà éøééî÷ àìŸ¨©§¥¤¨§©¦§¥¨¨¨¨§¨¦¥§¨¨

àðz íãà éðååb éøz íãà déì éðz àä énð àéòLBà 'øìe§©§¨©¦¨¨¥¥¨¨§¥©§¥¨¨¨¨

énð øBL éëä éà øBL ÷éfàc íãà àðúå íãà ÷éfàc íãà̈¨§©¦¨¨§¨¨¨¨§©¦¦¨¥©¦

ì øBL éðååb éøz éðúéìøBL éðúéìå øBL ÷éfàc øBL éðúé ¦§¥§¥©§¥¦§¥§©¦§¦§¥

àeä ÷æð øBL ÷éfàc íãà àîìLa éàî éàä íãà ÷éfàc§©¦¨¨©©¦§¨¨¨¨§©¦¤¤

àlà íéøác äòaøà ílLî íãà ÷éfàc íãà ílLîc¦§©¥¨¨§©¦¨¨§©¥©§¨¨§¨¦¤¨

íãà ÷éfàc øBL él äî øBL ÷éfàc øBL él äî øBL©¦§©¦©¦§©¦¨¨

ìàBMäå ípç øîBL àäå ílLîc àeä ÷æð éãéàå éãéà¦¥§¦¥¤¤¦§©¥§¨¥¦¨§©¥

éðz éðz÷å àeä øBL ÷éfàc íãàc øëBOäå øëN àNBð¥¨¨§©¥§¨¨§©¦§¨¨¥¨¥

íéøNò àéiç 'ø éðz àìénîc à÷éfä éðz÷å íéãéác à÷éfä¤¥¨¦§¨©¦§¨¨¥¤¥¨§¦¥¨¨¥¦¨¤§¦

äòaøà éîeìLúå ìôk éîeìLz ïéwéæð úBáà äòaøàå§©§¨¨¨§¦¦©§¥¥¤§©§¥©§¨¨

àéöBîe äzônäå ñðBàäå ïéîîBæ íéãòå ïìæâå ápâå äMîçå©£¦¨§©¨§©§¨§¥¦§¦§¨¥§©§©¤¦

àä øñéìz épäå Cqðnäå ònãnäå ànènäå òø íL¥©§©§©¥§©§©¥©§©§©¥§©¥§¥©¨

épä éðz àì àîòè éàî àéòLBà éaøå äòaøàå íéøNò¤§¦§©§¨¨§©¦©§¨©©§¨Ÿ¨¥©¥

àeä àðBîîc ïìæâå ápb éøééî÷ àì àñð÷a éøééî÷ àðBîîa§¨¨¨©§¥¦§¨¨Ÿ¨©§¥©¨§©§¨§¨¨

énð àéiç éaøå ìàBMäå ípç øîBL déì éðz÷ àä éðúéì¦§¥¨¨¨¥¥¥¦¨§©¥§©¦¦¨©¦

àúàc àðBîî éðz ìàBMäå ípç øîBL déì àðz àä̈¨¨¥¥¦¨§©¥¨¥¨¨§¨¨

àøeqéàa déãéì àúàc àðBîî éðz÷å àøézéäa déãéì§¨¥§¤¥¨§¨¨¥¨¨§¨¨§¨¥§¦¨
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בבא קמא. פרק ראשון - ארבעה אבות דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc `nw `aa(iying meil)

énð àëä,epizpyna.åéìò Bôeb úøéîL íãà éðz ¨¨©¦§¥¨¨§¦©¨¨
xg` ote`a 'dran' yxtl yiy dywn ixn axé÷úî :àîéàå ,éøî áø dì ó ©§¦¨©¨¦§¥¨

yäòáîepizpyna xen`d,íénä äæxare miaxd zeyxl einin jty m`y ©§¤¤©©¦
a`l df wfid daiygn dpynde ,okteyd aiig ,mina eilk etphpe mc` mda

,mind lr 'dran' oeyl weqta ep`vne .envr iptaáéúëãk(` cq diryi) §¦§¦
.'Là äòáz íéî íéñîä Là çã÷k'¦§Ÿ©¥£¨¦©¦¦§¤¥

:`xnbd zvxznáéúk éî' weqta xn`p ike -'eòað íéî,miax oeyla ¦§¦©¦¦§
' ixd ,y`d z` miraran mdy ,mind lr dlery ezernyn didiyäòáz¦§¤

,áéúk 'Làyexite ,y`d lr dlery rnyne ,cigi oeyle dawp oeyla ¥§¦
lr 'dran' oeyl xn`p `ly `vnpe ,'y`d mze` zrarany mink' weqtd

mind.
é÷úîàîéàå ,ãéáæ áø dì óy xn`p ile`e -,Làä äæ äòáîixdy ©§¦¨©§¦§¥¨©§¤¤¨¥
x`azpáéúëc àeä Làa 'äòáz' áéúk éëc'draz' xn`py dny - §¦§¦¦§¤¨¥¦§¦

.dpynd dpeekzp eilry yxtl yie ,y`d lr dler ,'y` draz min' weqta
:`xnbd zvxznéàî ,éëä éàdpyna xn`py dn yxtp cvik -äòánä ¦¨¦©©©§¤

øòáääå.y` epiid xrad `lde ,àîéz éëå,cg` a` `l` df oi` ok`y §©¤§¥§¦¥¨
eLøôî÷ éLeøtxn`py dnl yexit `ed 'xradd' dpynd dazky dne - ¨¥¨§¨¥

.'xradd `edy drand' eyexit didie ,dran mcewéëä éàdn dywi ¦¨¦
epipyyäòaøà`lde ,oiwifp zea`ìLeåä äL.àîéz éëådrand ok`y ©§¨¨§Ÿ¨£§¦¥¨

y meyn md zea` drax`de ,md cg` a` xraddedéa úéàc øBL àðz̈¨§¦¥
ézøz,lbxde oyd ,oiwifp zea` ipy ea llkp dpyna xen`d 'xey'y -éà ©§¥¦
éëä,jynda xn`py dn dywi,íéiç çeø ïäa LiL äæå äæ àìdran m`e ¨¦Ÿ¤¨¤¤¥¨¤©©¦

,y` epiid.déa úéà íéiç çeø éàî Làeúå,dywi cere -éàîcvik - ¥©©©¦¦¥§©
' dpynd ixac jynd eyxtziLàä éøäkdrand ixde ,'miig gex ea oi`y ©£¥¨¥

gxkdae ,y`d ixdk y`d ixd `l xnel okzi ji`e ,md cg` xradde

y` epi` dpyna xen`d 'dran':
:mitqep oiwifp zea` zepend zeziixa d`ian `xnbd,àéòLBà áø éðz̈¥©©§¨

ìL,ïé÷éæð úBáà øNò äL[`] :mdy ,mixney drax`d ,md el`eøîBL §Ÿ¨¨¨£§¦¦¥
,ípç[a] ,cala driytd lr aiigyìàBMäå[b] ,miqpe`d lr s` aiigy ¦¨§©¥

øëN àNBðdaipb lr s` aiigy ,ezxiny xear xky lawnd xney - ¥¨¨
[c] ,miqpe`d lr xeht j` dcia`eøëBOäåea ynzydl ilk e` dnda §©¥

[d] :mdy ,exaga laega minelyzd zyng cere .xkya÷æðitk mlyny - ¤¤
[e] ,eieeyn ezigtdy dnøòö[f] ,exrivy xrvd xear mlyny -éetéøå- ©©§¦

[g] ,dlagd ietix xear mlynyúáLlagpd lhazny dn lr mlyny - ¤¤
[h] ,`txziy cr ezk`lnnúLBáeel didy dyead xear mlyny - ¤

dlagdn.åcerïéúéðúîc äòaøàxeyd [i] mdy ,drand [ai] xead [`i] §©§¨¨§©§¦¦
xradde [bi].øñéìz àä .¨§¥©

:`xnbd zxxanéðä éðz àì àîòè éàî ïãéc àpúåepizpyn ly `pzde - §©¨¦¨©©§¨Ÿ¨¥¨¥
,dl` lk dpy `l recnì àîìLaìàeîLxkfed `le ,oy epiid 'dran'y ¦§¨¨¦§¥

y xnel yi ,wifnd mc` llk epizpynaéøééî÷ ïBîî é÷æðamiwfpa - §¦§¥¨¨©§¦
j` ,dpynd zxacn mc`d ly epenn ici lr eyrpyéøééî÷ àì Bôeb é÷æða§¦§¥Ÿ¨©§¦

.dpynd zxacn `l eteba envr mc`d dyry miwfpa -áøì àlà¤¨§©
e ,mc`d iwfp exkfedy ixd ,mc` epiid 'dran'yéðúéìz` mb aezkiy - ¦§¥

,`xnbd zx`an .dl`íãàc éléî ìëå íãà àðzxikfd dpyna `pzd - ¨¨¨¨§¨¦¥§¨¨
mdy ,mc`d iwfp lkl dfa llke ,wifnd mc` epiidc 'dran' zllek oeyla

`irye` iax siqedy zea`d.
:`xnbd dywnénð àéòLBà éaøìezea` xyr dyly dpn recn ,ok dywi §©¦©§¨©¦

,oiwifpíãà déì éðz àälk milelk eae ,dpynd ly zea` drax` jeza ¨¨¥¥¨¨
.siqedy zea`d,`xnbd zvxzníãà éðååb éøzz` wlgn `irye` iax - §¥©§¥¨¨

,mipyl mc`d iwfpàðz,`ziixaa siqedy zea`aíãà ÷éfàc íãàmc` - ¨¨¨¨§©¦¨¨
ietix xrv wfp ,exiaga laegay minelyz dyngd lk mde ,mc` wifdy

,zyeae zayàðúå`edy 'dran' dpynd ly zea` drax`d llkaíãà §¨¨¨¨

.øBL ÷éfàc§©¦
:`xnbd dywnéëä éà,mipyl mc`d iwfp `irye` iax wligyénð øBL ¦¨¦©¦

øBL éðååb éøz éðúéìipte` ipy aezkle wlgl el did xeyd iwfp z` s` - ¦§¥§¥©§¥
,xey iwfp.íãà ÷éfàc øBL éðúéìå ,øBL ÷éfàc øBL éðúéìzvxzn ¦§¥§©¦§¦§¥§©¦¨¨
,`xnbdéàî éàä,df `ed oeinc dn -àîìLawlgl yiy oaen mc` iwfpa ©©¦§¨¨

oky ,mdipia÷æð ,øBL ÷éfàc íãàcala,ílLîc àeäeli`e÷éfàc íãà ¨¨§©¦¤¤¦§©¥¨¨§©¦
íéøác äòaøà ílLî íãàoeike ,zyeae zay ietix xrv ,wfpd lr sqep ¨¨§©¥©§¨¨§¨¦

,envr ipta mdn cg` lk aezkl yi mieey miaeigd oi`yäî ,øBL àlà¤¨©
,íãà ÷éfàc øBL él äî øBL ÷éfàc øBL él`ldéãéàå éãéàdfe df - ¦§©¦©¦§©¦¨¨¦¦§¦¦

,ílLîc àeä ÷æð.mwlgl mrh oi` jkle ¤¤¦§©¥
:`xnbd dywníãàc ,øëBOäå øëN àNBð ìàBMäå ípç øîBL àäå§¨¥¦¨§©¥¥¨¨§©¥§¨¨
àeä øBL ÷éfàc,oenn wifdy mc` ipte` md s`y -éðz÷å`irye` iax §©¦§¨¨¥

enk oenn wifdy mc` `edy 'dran'a ellkp `l recne ,mnvr ipta mze`

,`xnbd zvxzn .lirl x`azpyéðz'dran' llkaíéãéác à÷éfä- ¨¥¤¥¨¦§¨©¦
,ynn miicia m`yry miwfp mze`làìénîc à÷éfä éðz÷åipta dpye - §¨¨¥¤¥¨§¦¥¨

mde ,`linn eyrpy `l` ,ynn miicia eyrp `ly miwfp mze`l envr

.ie`xk exny `ly dna `ed mwfidy ,mixneyd zrax`
:ztqep `ziixa,ïé÷éæð úBáà äòaøàå íéøNò àéiç éaø éðz[`] ,md el`e ¨¥©¦¦¨¤§¦§©§¨¨£§¦¦
ìôk éîeìLz[a] ,mipy it mlyl aiigd apb -äMîçå äòaøà éîeìLúå ©§¥¤¤§©§¥©§¨¨©£¦¨

[b] ,dynge drax` mlyny ,exkn e` egahe dy e` xey apb m` -ápâå§©¨
[c] ,envrn dced `l` micr eilr ecird `ly oebk ,cala oxw mlynd

, ïìæâå[d]ïéîîBæ íéãòåmicr e`ae ,razpd z` aiigl ecirdy micr - §©§¨§¥¦§¦
oenn eze` razpl mlyl minnefd miaiigy ,mzecr z` enifde mixg`

[e] ,eaiigl evxyñðBàäå[f] ,sqk miyng mlyny ,dleza dxrpäzônäå §¨¥§©§©¤
[g] ,sqk miyng `ed s` mlyny dleza dxrpòø íL àéöBîedy` lr ¦¥©

[h] ,mileza dl `vn `ly ,dy`l gwly dlezaànènäåoebk ,dnexz §©§©¥
dciqtdy `vnpe dlik`a dnexzd dxq`pe ,odk znexza uxy ribdy

[i] ,odkdnònãnäåoilegd exq`p jkay ,oilega dnexz axrn - §©§©¥©
[`i] ,lefa mipdkl mxkenl mikixve ,mdilralCqðnäå,dxf dcearl §©§©¥

,d`pda exq`e dxf dcear myl exag oii jeza ecia jykyyåceréðä §¨¥
øñéìz,zncewd `ziixaa `irye` iax m`pnyàäcgi ixd -íéøNò §¥©¨¤§¦

.äòaøàå§©§¨¨
:`xnbd zxxanéðä éðz àì àîòè éàî ,àéòLBà éaøådpy `l recn - §©¦©§¨©©§¨Ÿ¨¥¨¥

.el` lkl`irye` iax ,`xnbd zx`anéøééî÷ àðBîîaiaeiga wx xaic - §¨¨¨©§¦
j` ,wifdy dn itk mdilr mlyny mze`a xnelk ,oennàì àñð÷a¦§¨¨Ÿ

éøééî÷oennd cqtd meyn epi`y ,wifdy itkn xzei mlyny qpw iaeiga - ¨©§¦
`l ,dynge drax`e ltk oebke ,dxezd dqpwy qpw meyn `l` wifdy

.mda xaic

,dywi oiicr :`xnbd dywnápb,oxw mlyndéðúéì ,àeä àðBîîc ,ïìæâå ©¨§©§¨§¨¨¦§¥
,`xnbd zvxzn .mzepyl `irye` iaxl did -déì éðz÷ àä`irye` iax ¨¨¨¥¥

zea`d llka,ìàBMäå ípç øîBLoky ,olfbe apb iaeig s` milelk mdae ¥¦¨§©¥
m`e ,dreaya jka xhtp ,utgd ecin lfbp e` apbpy oreh mpg xneyd m`
,orhy dn itk eilr mlyl jixv ,ecia utgd dide xwiyy `vnp okn xg`l
oxw mlyn dlfbpy orh m`e ltk mlyn apbp utgdy dligza orh m`y

ipbd iaeig mpg xneya llkpy ixd .olfb oick caladlifbde da.
:`xnbd dywnénð àéiç éaøå,ok dywi eilr s` -déì àðz àäxak §©¦¦¨©¦¨¨¨¥
zea`d llka,ìàBMäå ípç øîBLolfbe apbl cer aezkl jxved recne ¥¦¨§©¥
mnvr ipta.`iig iax ,`xnbd zvxznàøézéäa déãéì àúàc àðBîî éðz̈¥¨¨§¨¨¦¥§¤¥¨

àøeqéàa déãéì àúàc àðBîî éðz÷åoenn `ay ote` envr ipta azk - §¨¨¥¨¨§¨¨¦¥§¦¨
okn xg`le xenyl utgd ecil laiwy xneya oebke ,xzida ecil exiag

ecil oennd `a dligzny ote` envr ipta azke ,dlifb e` daipba aiigzp
.olfbe apb oebk ,xeqi`a
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פז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc `nw `aa(iying meil)

énð àëä,epizpyna.åéìò Bôeb úøéîL íãà éðz ¨¨©¦§¥¨¨§¦©¨¨
xg` ote`a 'dran' yxtl yiy dywn ixn axé÷úî :àîéàå ,éøî áø dì ó ©§¦¨©¨¦§¥¨

yäòáîepizpyna xen`d,íénä äæxare miaxd zeyxl einin jty m`y ©§¤¤©©¦
a`l df wfid daiygn dpynde ,okteyd aiig ,mina eilk etphpe mc` mda

,mind lr 'dran' oeyl weqta ep`vne .envr iptaáéúëãk(` cq diryi) §¦§¦
.'Là äòáz íéî íéñîä Là çã÷k'¦§Ÿ©¥£¨¦©¦¦§¤¥

:`xnbd zvxznáéúk éî' weqta xn`p ike -'eòað íéî,miax oeyla ¦§¦©¦¦§
' ixd ,y`d z` miraran mdy ,mind lr dlery ezernyn didiyäòáz¦§¤

,áéúk 'Làyexite ,y`d lr dlery rnyne ,cigi oeyle dawp oeyla ¥§¦
lr 'dran' oeyl xn`p `ly `vnpe ,'y`d mze` zrarany mink' weqtd

mind.
é÷úîàîéàå ,ãéáæ áø dì óy xn`p ile`e -,Làä äæ äòáîixdy ©§¦¨©§¦§¥¨©§¤¤¨¥
x`azpáéúëc àeä Làa 'äòáz' áéúk éëc'draz' xn`py dny - §¦§¦¦§¤¨¥¦§¦

.dpynd dpeekzp eilry yxtl yie ,y`d lr dler ,'y` draz min' weqta
:`xnbd zvxznéàî ,éëä éàdpyna xn`py dn yxtp cvik -äòánä ¦¨¦©©©§¤

øòáääå.y` epiid xrad `lde ,àîéz éëå,cg` a` `l` df oi` ok`y §©¤§¥§¦¥¨
eLøôî÷ éLeøtxn`py dnl yexit `ed 'xradd' dpynd dazky dne - ¨¥¨§¨¥

.'xradd `edy drand' eyexit didie ,dran mcewéëä éàdn dywi ¦¨¦
epipyyäòaøà`lde ,oiwifp zea`ìLeåä äL.àîéz éëådrand ok`y ©§¨¨§Ÿ¨£§¦¥¨

y meyn md zea` drax`de ,md cg` a` xraddedéa úéàc øBL àðz̈¨§¦¥
ézøz,lbxde oyd ,oiwifp zea` ipy ea llkp dpyna xen`d 'xey'y -éà ©§¥¦
éëä,jynda xn`py dn dywi,íéiç çeø ïäa LiL äæå äæ àìdran m`e ¨¦Ÿ¤¨¤¤¥¨¤©©¦

,y` epiid.déa úéà íéiç çeø éàî Làeúå,dywi cere -éàîcvik - ¥©©©¦¦¥§©
' dpynd ixac jynd eyxtziLàä éøäkdrand ixde ,'miig gex ea oi`y ©£¥¨¥

gxkdae ,y`d ixdk y`d ixd `l xnel okzi ji`e ,md cg` xradde

y` epi` dpyna xen`d 'dran':
:mitqep oiwifp zea` zepend zeziixa d`ian `xnbd,àéòLBà áø éðz̈¥©©§¨

ìL,ïé÷éæð úBáà øNò äL[`] :mdy ,mixney drax`d ,md el`eøîBL §Ÿ¨¨¨£§¦¦¥
,ípç[a] ,cala driytd lr aiigyìàBMäå[b] ,miqpe`d lr s` aiigy ¦¨§©¥

øëN àNBðdaipb lr s` aiigy ,ezxiny xear xky lawnd xney - ¥¨¨
[c] ,miqpe`d lr xeht j` dcia`eøëBOäåea ynzydl ilk e` dnda §©¥

[d] :mdy ,exaga laega minelyzd zyng cere .xkya÷æðitk mlyny - ¤¤
[e] ,eieeyn ezigtdy dnøòö[f] ,exrivy xrvd xear mlyny -éetéøå- ©©§¦

[g] ,dlagd ietix xear mlynyúáLlagpd lhazny dn lr mlyny - ¤¤
[h] ,`txziy cr ezk`lnnúLBáeel didy dyead xear mlyny - ¤

dlagdn.åcerïéúéðúîc äòaøàxeyd [i] mdy ,drand [ai] xead [`i] §©§¨¨§©§¦¦
xradde [bi].øñéìz àä .¨§¥©
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:`xnbd zl`ey .milkd,øBáa íéìk é÷æð ìò áéiçîc äãeäé éaøìedaxne §©¦§¨¦§©©©¦§¥¥¦§

.xea dxeza azkp jxev dfi`l ,'e`' dlindn milkick :`xnbd daiyn

íãàä úà Ba øBèôìz` xehtl d`a ef dline ,'xey' mb xn`p weqtay , ¦§¤¨¨¨
.exeal ltpy mc` zzin lr mlyln xead lraíãàmc`d z` wifdy ¨¨

ick azkpa Báéiçìinelyzíéøác äòaøà,ietix ,xrv ,mde ,wfpd caln §©§§©§¨¨§¨¦
.wfp `l` miaiig mpi`y miwifnd x`y ok oi`y dn ,zyeae ,zayLà¥

ick dazkpïeîhä úà Ba øBèôì,etxype yicb jeza mipenh eidy milk - ¦§¤©¨
oi`y (.q onwl) l"fg eyxce 'dnTd F` WicB lk`pe' (d ak zeny) xn`py§¤¡©¨¦©¨¨

miaiigy miwifnd x`y ok oi`y dn ,dielb `idy 'dnw'k `l` y`a aiig
:`xnbd zl`ey .oenh wfipd xacdyk elit`áéiçîc äãeäé éaøìe(my) §©¦§¨¦§©©

éàî ééezàì ,Làa ïeîè é÷æð ìòdna zeaxl dxezd d`a dkld efi` - ©¦§¥¨¨¥§©¥©
.y` dazky

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



צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc `nw `aa(iyiy meil)

,epnn cenll ick cg` wifn a` aezkl ic `ly s` ,zeywdl mewn did

`l` ,mlek z` aezkl jxev oi` mewn lknézøz àðîçø áBzëìaezkz - ¦§©£¨¨©§¥
,zea` ipy wx dxezdeäéépéî Cãéà éúéúåcvdn xg`d a`d z` cnlpe - §¥¥¦¨¦©§

cnlpe ,oye oxw epiidc ,drane xey dxezd aezkzy ,xnelk .mday deyd

dn jextl yiy ,y` dpnn cenll oi` oxw wx aezk did m`y ,y` mdn
oi`y gikez oy ,aiydl yie ,y` ok oi`y dn wifdl ezpeek oky oxwl
cenll oi` oyn mby zegcl yi mpn` ,zaiig ok it lr s`e wifdl dzpeek

,dwifdn zipdp dpi`y y` ok oi`y dn dwifdl d`pd yi oya ixdy y`
daiqd ef oi`y gkene ,zaiige dwifdl d`pd oi`y gikez oxw ,aiydl yie
,zeey zexnegd oi`e mdipy miaezky xg`ne ,dxezd daiig dzngny

ipya zniiwd `xnegd `l` ,aeigd z` zenxeb elld zexnegd oi`y gken
z` znxebd `id jilr zlhen mzxinye wifdl mkxcy ,miwifnd zea`d
mdy enky ,mday deyd cvdn cnlpy zeywdl dpynd zpeek efe ,maeig

wifdl dkxcy oeikn ,y` s` ,miaiige jilr mzxinye wifdl mkxc
okle .dwfpa aiig jilr dzxinyeøãäe `pzd xfg -,øîàyézøzî àãç ¨©¨©£¨¦©§¥

éúà àì`xneg mdipya yiy meyn ,drane xeyn y` cenll oi`y - Ÿ¨¥
dn ,dxezd mzaiig jk meyny xnel yie ,miig gex mda yiy y`a oi`y
.yxetna dazkl dxezd dkxved okle miig gex da oi`y y` ok oi`y

cg`e xeaa ice ,oiwifpd zea` lk z` dxeza aezkl jxev oi`y xne` `ax

:mdneäleëå ,àáø øîà,oiwifpd zea`n cg` lk -eäééðéa øBa úéãL ék ¨©¨¨§§¦¨¦¥©§
,xea z` mbe dxezd eze` dazk eli` -ãvä äîa eälek àéúàxyt` - ¨§¨§§©©©

`evnl lkez `ly iptn ,mday deyd cvdn oiwifpd zea` lk z` cenll

m` ik ,dxezd mzaiig df mrhny xnel lkezy ,mdipya zg` `xneg
ekxcy ef `xnega mdl deyy xac lk `linne ,wifdl mkxcy zg` `xneg

,mdn cnlp wifdløáìueg -Cøôéîì àkéàc íeMî ,ïøwîxyt`y - §©¦¤¤¦§¦¨§¦§©
,jextleäleëì äî,miwifnd zea` lk -ïkLmdy `xneg mda yiïéãòeî ©§§¤¥¨¦

ïúléçzî,mly wfp minlyne micren xak md mdinelyz zligzay - ¦§¦¨¨

wx znlyne zepey`xd minrtd zyelya dnz `idy oxwa ok oi`y dn

.wfp ivgøîàc ïàîìeyàôéãò ïø÷ ,äaøcàmeyn,÷éfäì BúðåekL §©§¨©©§©¨¤¤£¦¨¤©¨¨§©¦
àéúà énð ïø÷ eléôàenll xyt` -cva xg` a` cere xean oxw z` mb c £¦¤¤©¦¨§¨

mday deyd.
:oiwifpd zea` zrax` z` dazk dxezd recn ,ezhiyl x`an `axàlà¤¨

àðîçø eäðéáúk àúëìä éàîìzrax` z` dxezd dazk jxev dfi`l - §©¦§§¨©§¦§©£¨¨
mze` dazk dxezd ,`ax aiyn .oiwifpd zea`ïäéúBëìäìzecgeind §¦§¥¤

,epiidc .oiwifpd zea`n a` lkayïø÷ick dazkpänz ïéa ÷lçì ¤¤§©¥¥©¨
,úãòeîìdyly wifdy xg`le ,etebne wfp ivg wx mlyn mz xeydyky §¤¤

mly wfp mlyne cren dyrp minrt.dilrd oneìâøå ïLick eazkp ¥¨¤¤
ïøèBôìewifd m`,íéaøä úeLøadcUA xraE' (c ak zeny) xn`py §§¨¦§¨©¦¦¥¦§¥

.miaxd zeyxa `le 'xg` dcya' (:`k onwl) l"fg eyxce ,'xg`øBaazkp ©¥
ickíéìkä úà Ba øBèôìltpe' (bl `k zeny) xn`py ,ekezl eltpy ¦§¤©¥¦§¨©

lr xeht xeay 'xeng' dlindn (:bp onwl) l"fg eyxce 'xFng F` xFX dOẄ¨£
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 ב"ה,  ימי חנוכה, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 שנת המאתים להסתלקות הילולא 

של הבעל שם טוב ז"ל

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק.

ויהי רצון אשר כתוכן והתעוררות ימי חנוכה אלו, שענינם הדלקת הנרות, הנרות שהם לעולם, אל 

מול פני המנורה, וכל הברכות שאינן בטלין לעולם )ראה רמב"ן ריש פ' בהעלותך(, והלכה כב"ה דמוסיף 

והולך מוסיף ואור.

הנה כן יהי' בהפעולות בקדש במשך כל השנה להוסיף בנר מצוה ותורה אור, ובנר ה' נשמת אדם 

של עצמו ושל הזולת, מתוך שמחה, ותהיינה הפעולות חדורות אור וחיות הנפש, מוארה באור פנימיות 

תורתו ית', הנמשכת מבחי' פנימיות ועצמות אוא"ס ב"ה )עיין אגרת הקדש של כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( 

נ"ע, נדפסה בהיום יום י"ט כסלו(.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחנוכה שמח,

מ. שניאורסאהן
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,exiag dcy z` dlk`y dndad oy iwfp e`-] xg` dcUA xraE ,[dndad¦¥¦§¥©¥

[if`'ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéîewfp z` wifnd mlyiy `id dpeekde ¥©¨¥¥©©§§©¥
itlìL eäãN áèéîde ÷féðitlìL Bîøk áèéîdéaø éøác ,÷féð ¥©¨¥¤¦¨¥©©§¤¦¨¦§¥©¦

ìàòîLé- .dpiadem` mby xnel `id l`rnyi iax zpeeky zrk `xnbd ¦§¨¥
zgaeynd dbexrd dey dnk miny ,dyegk dbexr zexit dndad dlk`

z`e ,dizexit `la dey didz dnke ,dizexit mr wfipd ly edcya xzeia
.wfipl wifnd mlyi yxtddáeúkä àa àì ,øîBà àáé÷ò éaøepcnll ©¦£¦¨¥Ÿ¨©¨

,wfpd inelyz daebàlàepiide ,wfpd inelyz z` mlyn dna epcnll `a ¤¨
epilr ,rwxwa ewfid inc mlyl wifnd `a m`yúécéòä ïî ïé÷æðì úBaâì¦§¦§¨¦¦¨¦¦

`le ,wifnd ly daehd rwxwdn ewfp z` mlyiy ,xnelk ,eiqkpay
xn`e `aiwr iax siqede .ely drexbd rwxwdnLc÷äì øîBçå ì÷å- §©¨¤§¤§¥

.zicirn einelyz daeb ycwd mbyminelyz dfi`a `xnbd x`az ,oldle
.xaecn ycwdl

ax ixac lr dywn `xnbd:l`rnyi iåzrclìàòîLé éaømpn`y ,dyw §©¦¦§¨¥
m`ìëàdbexrn xeyd,äðéîLy oaenílLîdbexr inc,äðéîLla` ¨©§¥¨§©¥§¥¨
m`ìëàdbexrnäLeçky `ed oic ikeílLîdbexr inc,äðéîL`ld ¨©§¨§©¥§¥¨

.wifdy dnn xzei mlyi recne ,dyegk dbexr `l` wifd `l

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,ïéáà øa éãéà áø øîàiax ixac - ¨©©¦¦©¨¦¨¨§©©§¦¨
mixen` l`rnyiïBâkìëàLxeydäâeøònïðéòãé àìå ,úBâeøòä ïéa- §¤¨©£¨¥¨£§Ÿ©§¦¨
mircei ep` oi`eéà ,dbexr,ìëà äðéîL éà ,ìëà äLeçk`a df ote`ae ¦§¨¨©¦§¥¨¨©

epcnll aezkdílLîcdbexr inc.äðéîL ¦§©¥§¥¨
:df xe`ia `xnbd dgec,àáø øîàmlyi dfk dxwnay xnel xazqn `l ¨©¨¨
ixdy ,dpiny dbexr incàì ,ìëà äLeçëc ïðéòãé eléà äîewifnd did ¨¦©§¦¨¦§¨¨©Ÿ

àlà ílLîdbexr incéà ïðéòãé àìc àzLä ,äLeçkdbexräLeçk §©¥¤¨§¨©§¨§Ÿ©§¦¨¦§¨
ìëà äðéîL éà ,ìëày `ed oic ike ,ílLîdbexr inc,äðéîLllk `lde ¨©¦§¥¨¨©§©¥§¥¨

y ,wtq yiy mewn lka epcia `edBøéáçî àéöBnä,åéìòraezd lr - ©¦¥£¥¨¨
zlhenä`iadl daegäéàølk` xeydy wfipd giked `ly oeike ,eixacl ¨§¨¨

.dpiny dbexr inc mlyl wifnd aiigzi recn dpiny dbexr
`aiwr iaxe l`rnyi iax ewlgp dna xg` xe`ia `xnbd d`ianàlà :¤¨

,á÷òé øa àçà áø øîàdbexrd inc z` mlyny dcen l`rnyi iax mb ¨©©©¨©©£Ÿ
e ,`idy enk lk`yïðé÷ñò éàîa àëäiaxe l`rnyi iax zwelgn - ¨¨§©©§¦¨

,wfipd lyn xzei zelern zerwxw mpyi wifnly ote`a dxen` `aiwr
e÷féðc úécéò äúéäL ïBâkdey ,wfipd ly xzeia dlernd rwxwd - §¤¨§¨¦¦§¦¨

÷éfîc úéøeaéækdvex wifnde ,wifnd ly xzeia drexbd rwxwd enk - §¦¦§©¦
.rwxwa el mlyléâéìt àäáe,ïðéîééL ÷féðãa øáñ ìàòîLé éaø- §¨§¦¥©¦¦§¨¥¨©¦§¦¨©§¦¨

ahin' mlyl wifnd lry dxezd dxn`ykydcyl `id dpeekd ,'EdcU ¥©¨¥

,ely drexbd rwxwd z` wifnd mlyi df ote`a okle ,wfipd ly dlernd
.wfipd ly dlernd rwxwd enk dey `idy oeik÷éfîãa øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¦§©¦

ïðéîééLmlyi oky oeike ,wifnd ly dlernd dcyl `id dxezd zpeek - ©§¦¨
.ely dlernd rwxwd z` wifnd

:`xnbd zxxanìàòîLé éaøc àîòè éàîahin'y xaeqy`ed 'EdcU ©©§¨§©¦¦§¨¥¥©¨¥
.wfipd ly dlernd dcyd

,dey dxifba z`f cnl l`rnyi iax :`xnbd zx`anähîì 'äãN' øîàð¤¡©¨¤§©¨
ahin' ,wfpd inelyz oiiprl dcy oeyl xn`p weqtd seqa -EdcU... ¥©¨¥

,'mNWiäìòîì äãN øîàðåoiiprl dcy oeyl xn`p ,weqtd zligza oke - §©¥§¤¡©¨¤§©§¨
,'xg` dcUA xraE' ,wfpd dyrnäîdäìòîì øeîàä äãO`id dpeekd ¦¥¦§¥©¥©¨¤¨¨§©§¨

dcyl÷féðc,wfipd ly edcya dyrp wfidd ixdy -óàdøeîàä äãN §¦¨©¨¤¨¨
ähîìdcyl `id dpeekd÷féðcahin'y l`rnyi iax cnl o`kne -'EdcU §©¨§¦¨¥©¨¥

.wfipd ly dlernd dcyl `id dpeekd
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøåahin'y el oipndlernd rwxwd `ed 'EdcU §©¦£¦¨¥©¨¥

.wifnd ly

aezkd zernynn z`f cnl `aiwr iax :`xnbd daiyneäãN áèéî'¥©¨¥
'ílLé Bîøk áèéîedcyl `id dpeekdy `id dheytd zernyndeéàäcC ¥©©§§©¥§©§

ílLî à÷cxewrl dey dxifbl gk oi`e ,wifnd epiidc ,mlyny df ly - §¨§©¥
.aezkd ly dheytd zernynd z`

:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøåz` xwery oic dey dxifbn cnl j`id §©¦¦§¨¥
d zernynd.aezkd ly dheyt

,aezkd zernyn z` ixnbl zxwer dpi` dey dxifbd :`xnbd daiyn

`l`àø÷ éðäàå äåL äøæb éðäàdey dxifbd dlired eay mewn yi - ©¨¥§¥¨¨¨§©¨¥§¨
dliredy mewn yie ,wfipd ly edcy ahin mlyny dpnn cenll
ly edcy ahin mlyny dpnn cenll aezkd ly dheytd zernynd

:`xnbd zx`ane .wifndàðéîà÷ãk ,äåL äøæb éðäàepxn`y itk - ©¨¥§¥¨¨¨¦§¨£¦¨
wfipd ly dlernd rwxwd eay dxwnay ,dlrnlrwxwd enk dey

e .ely drexbd rwxwdn wifnd mlyn ,wifnd ly drexbdïBâk ,àø÷ éðäà©¨¥§¨§
÷éfîì déì úéàczg`d ,zerwxw izyå ,úécéòdipydúécéòå ,úéøeaéæ §¦¥§©¦¦¦§¦¦§¦¦

,÷féðì,wifnd ly zicird enk dlern dpi` j` ,zicir rwxw yi wfiple - §¦¨
åd rwxwd ok÷féðc úécòk àéåL àì ÷éfîc úéøeaéæenk dey dpi` - §¦¦§©¦Ÿ©§¨§¦¦§¦¨

rwxwl deyd rwxw oi` wifnly `vnpe ,wfipd ly dlernd rwxwd
ote`ae ,dpnn drexb e` ,dpnn zgaeyn rwxw e` `l` ,wfipd ly dlernd

aezkd ly zernyndn ep` micnl dfdéãéc áèénî déì ílLîc- ¦§©¥¥¦¥©¦¥
,`ed dfa yecigde ,wifnd ly dlernd rwxwdn mlyiyøîà éöî àìc§Ÿ¨¥¨©

déìipl wifnd -wfúéøeaéfî éab zà àzrwxwdn jaeg z` dabze `a - ¥¨©§§¥¦¦¦
rwxwdn xzei deyd rwxwa jl mlyl aiig ipi` ixdy ,ily drexbd

,jl yiy zgaeyndáèénî éab àlàaezkd zernynn cenild `a jkl - ¤¨§¥¦¥©
eilr ,wfipd ly 'edcy ahin'dn el mlyl leki wifnd oi`y mewnay xnel
ly zgaeynd rwxwdn daeb okle wifnd ly 'edcy ahin'n el mlyl

.wifnd
:`ziixaa xn`p .lirl d`aedy `ziixad z` x`al dkiynn `xnbdéaø©¦

øîBçå ì÷å ,úécéòä ïî ïé÷æðì úBaâì àlà áeúkä àa àì ,øîBà àáé÷ò£¦¨¥Ÿ¨©¨¤¨¦§¦§¨¦¦¨¦¦§©¨¤

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

117

118



צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc `nw `aa(ycew zay meil)

,aiydl yieçéëBé øBLmc` lkk ,oic zia zeyxa miaxd zeyxa jldny , ¦©
yi j` ,aiig wifd m` ok it lr s`e ,miaxd zeyxa jldl zeyx el yiy

,jextll äî,÷éfäìe Cìéì Bkøc ïkL øBL`ed ef `xneg zngny okzie ©§¤¥©§¥¥§©¦
,aiydl yiy `l` ,aiig,çéëBz øBa,aiig wifdle jlil ekxc oi`y s`y ¦©

,ïécä øæçå`id ef `xnege ,maiigl daiqd `id mdipya yiy `xnegdy §¨©©¦
.jilr ozxinye wifdl okxcy oday deyd cvd dpyna x`eank

zea` lkay deyd cvdn cenll jxvp wfid dfi` xg` ote`a x`an `piax

:oiwifpd,øîà àðéáø`a epizpynay deyd cvdééezàìcnll -àä ¨¦¨¨©§©¥¨
,e÷éfäå íéaøä úeLøì eìôpL ïìéàäå ìúBkä ,ïðúcdlitpd zrya oia ¦§©©¤§¨¦¨¤¨§¦§¨©¦§¦¦

mdilra ,dlitpd xg`l oiaelî øeètílL.qep` `edy meyn ,zia m`e ¨¦§©¥
e ,letil mihep epli`e elzeky e`x oicïîæ Bì eðúðmei miyelyúà õB÷ì ¨§§©¨¤

,øeèt ,e÷éfäå ïîfä CBúa eìôðå ,ìúBkä úà øBzñìå ïìéàäm` mle` ¨¦¨§¦§¤©¤§¨§§©§©§¦¦¨
oli`de lzekd eltpe ,el epzpy onfd jeza xzq `le uvw `lïîfä øçàì§©©©§©

,ewifde oic zia el eavwy.áéiç.deyd cvd on cnlp df aeige ©¨
:`xnbd zxxandø÷ôàc éà ,éîc éëéäoli`de lzekd z` xiwtd m` - ¥¦¨¥¦§©§§¨

`ld ,deyd cvd ly cenild jxvp recn dywi ,ewifdy mcewïéa áøì ïéa¥§©¥
ìeðééä ìàeîLly dclez,øBaeàðL éàîdpey dn ike -øBa,el`n ¦§¥©§©§¨

od xea ly zepekzd ixdy,éeöî B÷éfäcmy miltepy `id zelibxdy §¤¥¨
,zendaéìò BúøéîLeénð éðä ,E[oli`de lzekd] el` mb -éeöî ï÷éfä §¦¨¨¤¨¥©¦¤¥¨¨

éìò ïúøéîLe.Eeeäðéø÷ôà àìc éàdywi ,mxiwtd `l m`e -ìzrc §¦¨¨¨¤¦§Ÿ©§§¦§§
øîàc ìàeîLyílek,oxiwtd `ly oia oxiwtdy oia ,zelwzd lk - §¥§¨©¨

BøBaîcala,eðãîìok m`eeðééäzclez,øBa.deyd cvd jxvp recne ¦¨©§©§
:zxne`e `xnbd da zxfegeäðéø÷ôàc íìBòì,mxiwtdy xaecn -àìå §¨§©§§¦§§Ÿ

éîcminec mpi`e -,øBáì,jextl yiy meynïkL øBál äînúléçz ¨¥§©§¤¥§¦©
BúéiNòcner `edéðäa øîàz ,÷æðìel`a -÷æðì ïúéiNò úléçz ïéàL, £¦¨§¤¤Ÿ©§¨¥¤¥§¦©£¦¨¨§¤¤

,aiydl yi j` .mirerx eid `l oli`d z` rhpe lzekd z` dpayk ixdy
çéëBé øBL,jextl yi mpn` ,aiig ok it lr s`e wfpl ezligzn cner epi`y , ¦©

l äî÷éfäìe Cìéì Bkøc ïkL øBL,aiydl yie ,aiig okly okzie ,øBa ©§¤¥©§¥¥§©¦
çéëBz,aiig ok it lr s`e ,enewna wifn `l` jled epi` `ed mbyøæçå ¦©§¨©
ïécäoda yiy dazky dna ,epizpyn zpeek efe .oday deyd cvdn cenll ©¦

.eltpy oli`de lzekd aeig zeaxl ,deyd cv

,dpyna epipy÷éfnä áç ÷éfäLk.ux`d ahina wfp inelyz mlyl §¤¦¦¨©©¦
`pzd xn` recn ,`xnbd zwcwcn,÷éfnä áç`ldéòaéî ÷éfnä áéiç ¨©©¦©¨©©¦¦¨¥

déìcinz libxd epeylk ,xnel jixv did -.,áø øîà äãeäé áø øîà ¥¨©©§¨¨©©
àpz éàädf `pz -àìél÷ àðMéì éðúc ,àeä éîìLeøéeixac dpeyy - ©©¨§©§¦§¨¥¦§¨©¦¨

:'aiig' mewna 'ag' xn` okle ,dxvw oeyla
wifnd ag wifdyke ,dpyna epipyì÷æð éîeìLz ílLux`d ahinaeðz : §©¥©§¥¤¤¨

,ïðaø[ewifie eizenda z` glyi-] Wi` xrai iM' (c ak zeny) ,dxeza xn`p ©¨¨¦©§¤¦

lbx sk jxcn ici lr dyrpy wfp `ed-] FxirA z` gNWe ,mxk F` dcÜ¤¤¤§¦©¤§¦
,exiag dcy z` dlk`y dndad oy iwfp e`-] xg` dcUA xraE ,[dndad¦¥¦§¥©¥

[if`'ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéîewfp z` wifnd mlyiy `id dpeekde ¥©¨¥¥©©§§©¥
itlìL eäãN áèéîde ÷féðitlìL Bîøk áèéîdéaø éøác ,÷féð ¥©¨¥¤¦¨¥©©§¤¦¨¦§¥©¦

ìàòîLé- .dpiadem` mby xnel `id l`rnyi iax zpeeky zrk `xnbd ¦§¨¥
zgaeynd dbexrd dey dnk miny ,dyegk dbexr zexit dndad dlk`

z`e ,dizexit `la dey didz dnke ,dizexit mr wfipd ly edcya xzeia
.wfipl wifnd mlyi yxtddáeúkä àa àì ,øîBà àáé÷ò éaøepcnll ©¦£¦¨¥Ÿ¨©¨

,wfpd inelyz daebàlàepiide ,wfpd inelyz z` mlyn dna epcnll `a ¤¨
epilr ,rwxwa ewfid inc mlyl wifnd `a m`yúécéòä ïî ïé÷æðì úBaâì¦§¦§¨¦¦¨¦¦

`le ,wifnd ly daehd rwxwdn ewfp z` mlyiy ,xnelk ,eiqkpay
xn`e `aiwr iax siqede .ely drexbd rwxwdnLc÷äì øîBçå ì÷å- §©¨¤§¤§¥

.zicirn einelyz daeb ycwd mbyminelyz dfi`a `xnbd x`az ,oldle
.xaecn ycwdl

ax ixac lr dywn `xnbd:l`rnyi iåzrclìàòîLé éaømpn`y ,dyw §©¦¦§¨¥
m`ìëàdbexrn xeyd,äðéîLy oaenílLîdbexr inc,äðéîLla` ¨©§¥¨§©¥§¥¨
m`ìëàdbexrnäLeçky `ed oic ikeílLîdbexr inc,äðéîL`ld ¨©§¨§©¥§¥¨

.wifdy dnn xzei mlyi recne ,dyegk dbexr `l` wifd `l

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,ïéáà øa éãéà áø øîàiax ixac - ¨©©¦¦©¨¦¨¨§©©§¦¨
mixen` l`rnyiïBâkìëàLxeydäâeøònïðéòãé àìå ,úBâeøòä ïéa- §¤¨©£¨¥¨£§Ÿ©§¦¨
mircei ep` oi`eéà ,dbexr,ìëà äðéîL éà ,ìëà äLeçk`a df ote`ae ¦§¨¨©¦§¥¨¨©

epcnll aezkdílLîcdbexr inc.äðéîL ¦§©¥§¥¨
:df xe`ia `xnbd dgec,àáø øîàmlyi dfk dxwnay xnel xazqn `l ¨©¨¨
ixdy ,dpiny dbexr incàì ,ìëà äLeçëc ïðéòãé eléà äîewifnd did ¨¦©§¦¨¦§¨¨©Ÿ

àlà ílLîdbexr incéà ïðéòãé àìc àzLä ,äLeçkdbexräLeçk §©¥¤¨§¨©§¨§Ÿ©§¦¨¦§¨
ìëà äðéîL éà ,ìëày `ed oic ike ,ílLîdbexr inc,äðéîLllk `lde ¨©¦§¥¨¨©§©¥§¥¨

y ,wtq yiy mewn lka epcia `edBøéáçî àéöBnä,åéìòraezd lr - ©¦¥£¥¨¨
zlhenä`iadl daegäéàølk` xeydy wfipd giked `ly oeike ,eixacl ¨§¨¨

.dpiny dbexr inc mlyl wifnd aiigzi recn dpiny dbexr
`aiwr iaxe l`rnyi iax ewlgp dna xg` xe`ia `xnbd d`ianàlà :¤¨

,á÷òé øa àçà áø øîàdbexrd inc z` mlyny dcen l`rnyi iax mb ¨©©©¨©©£Ÿ
e ,`idy enk lk`yïðé÷ñò éàîa àëäiaxe l`rnyi iax zwelgn - ¨¨§©©§¦¨

,wfipd lyn xzei zelern zerwxw mpyi wifnly ote`a dxen` `aiwr
e÷féðc úécéò äúéäL ïBâkdey ,wfipd ly xzeia dlernd rwxwd - §¤¨§¨¦¦§¦¨

÷éfîc úéøeaéækdvex wifnde ,wifnd ly xzeia drexbd rwxwd enk - §¦¦§©¦
.rwxwa el mlyléâéìt àäáe,ïðéîééL ÷féðãa øáñ ìàòîLé éaø- §¨§¦¥©¦¦§¨¥¨©¦§¦¨©§¦¨

ahin' mlyl wifnd lry dxezd dxn`ykydcyl `id dpeekd ,'EdcU ¥©¨¥

,ely drexbd rwxwd z` wifnd mlyi df ote`a okle ,wfipd ly dlernd
.wfipd ly dlernd rwxwd enk dey `idy oeik÷éfîãa øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¦§©¦

ïðéîééLmlyi oky oeike ,wifnd ly dlernd dcyl `id dxezd zpeek - ©§¦¨
.ely dlernd rwxwd z` wifnd

:`xnbd zxxanìàòîLé éaøc àîòè éàîahin'y xaeqy`ed 'EdcU ©©§¨§©¦¦§¨¥¥©¨¥
.wfipd ly dlernd dcyd

,dey dxifba z`f cnl l`rnyi iax :`xnbd zx`anähîì 'äãN' øîàð¤¡©¨¤§©¨
ahin' ,wfpd inelyz oiiprl dcy oeyl xn`p weqtd seqa -EdcU... ¥©¨¥

,'mNWiäìòîì äãN øîàðåoiiprl dcy oeyl xn`p ,weqtd zligza oke - §©¥§¤¡©¨¤§©§¨
,'xg` dcUA xraE' ,wfpd dyrnäîdäìòîì øeîàä äãO`id dpeekd ¦¥¦§¥©¥©¨¤¨¨§©§¨

dcyl÷féðc,wfipd ly edcya dyrp wfidd ixdy -óàdøeîàä äãN §¦¨©¨¤¨¨
ähîìdcyl `id dpeekd÷féðcahin'y l`rnyi iax cnl o`kne -'EdcU §©¨§¦¨¥©¨¥

.wfipd ly dlernd dcyl `id dpeekd
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøåahin'y el oipndlernd rwxwd `ed 'EdcU §©¦£¦¨¥©¨¥

.wifnd ly

aezkd zernynn z`f cnl `aiwr iax :`xnbd daiyneäãN áèéî'¥©¨¥
'ílLé Bîøk áèéîedcyl `id dpeekdy `id dheytd zernyndeéàäcC ¥©©§§©¥§©§

ílLî à÷cxewrl dey dxifbl gk oi`e ,wifnd epiidc ,mlyny df ly - §¨§©¥
.aezkd ly dheytd zernynd z`

:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøåz` xwery oic dey dxifbn cnl j`id §©¦¦§¨¥
d zernynd.aezkd ly dheyt

,aezkd zernyn z` ixnbl zxwer dpi` dey dxifbd :`xnbd daiyn

`l`àø÷ éðäàå äåL äøæb éðäàdey dxifbd dlired eay mewn yi - ©¨¥§¥¨¨¨§©¨¥§¨
dliredy mewn yie ,wfipd ly edcy ahin mlyny dpnn cenll
ly edcy ahin mlyny dpnn cenll aezkd ly dheytd zernynd

:`xnbd zx`ane .wifndàðéîà÷ãk ,äåL äøæb éðäàepxn`y itk - ©¨¥§¥¨¨¨¦§¨£¦¨
wfipd ly dlernd rwxwd eay dxwnay ,dlrnlrwxwd enk dey

e .ely drexbd rwxwdn wifnd mlyn ,wifnd ly drexbdïBâk ,àø÷ éðäà©¨¥§¨§
÷éfîì déì úéàczg`d ,zerwxw izyå ,úécéòdipydúécéòå ,úéøeaéæ §¦¥§©¦¦¦§¦¦§¦¦

,÷féðì,wifnd ly zicird enk dlern dpi` j` ,zicir rwxw yi wfiple - §¦¨
åd rwxwd ok÷féðc úécòk àéåL àì ÷éfîc úéøeaéæenk dey dpi` - §¦¦§©¦Ÿ©§¨§¦¦§¦¨

rwxwl deyd rwxw oi` wifnly `vnpe ,wfipd ly dlernd rwxwd
ote`ae ,dpnn drexb e` ,dpnn zgaeyn rwxw e` `l` ,wfipd ly dlernd

aezkd ly zernyndn ep` micnl dfdéãéc áèénî déì ílLîc- ¦§©¥¥¦¥©¦¥
,`ed dfa yecigde ,wifnd ly dlernd rwxwdn mlyiyøîà éöî àìc§Ÿ¨¥¨©

déìipl wifnd -wfúéøeaéfî éab zà àzrwxwdn jaeg z` dabze `a - ¥¨©§§¥¦¦¦
rwxwdn xzei deyd rwxwa jl mlyl aiig ipi` ixdy ,ily drexbd

,jl yiy zgaeyndáèénî éab àlàaezkd zernynn cenild `a jkl - ¤¨§¥¦¥©
eilr ,wfipd ly 'edcy ahin'dn el mlyl leki wifnd oi`y mewnay xnel
ly zgaeynd rwxwdn daeb okle wifnd ly 'edcy ahin'n el mlyl

.wifnd
:`ziixaa xn`p .lirl d`aedy `ziixad z` x`al dkiynn `xnbdéaø©¦

øîBçå ì÷å ,úécéòä ïî ïé÷æðì úBaâì àlà áeúkä àa àì ,øîBà àáé÷ò£¦¨¥Ÿ¨©¨¤¨¦§¦§¨¦¦¨¦¦§©¨¤
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‰ÈÁ BÏÎ‡Ï ·BË ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ÈÁ B˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÌÈÓÚÙlL Ïˆa elÈÙ‡Â ÌÈiÁ Ì‰Lk ÌÈÏÎ‡� ÔÈ‡L ˙B¯Èt Ï·‡£¨¥¤¥¤¡¨¦§¤¥©¦©£¦¨¨¤¦§¨¦§¦©¦¨¨¥§¨§©

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁetz BÓk[akÈÁ BÏÎ‡Ï ·BË ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÈc‰ ‡e‰Â[bk‡l‡ ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ B˙BÏˆÏ ¯eÒ‡ §©¦§©¥¨¤§©¦¨¨¨¤¥§¨§©¨¦§¨§©£¥¨¤¨

È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ók ‰ÏviL ÌBia ˙e‰L LÈ Ôk Ì‡[ckÈ‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ók ‰Ïˆ� ‡Ï Ì‡ Ï·‡[dk¯eÒ‡ ÌBÈ „BÚaÓ ¦¥¥§©¤¦¨¤§©£¨¤§©¦£¨¦Ÿ¦§¤§©£¨¤§©¦¦§¨

:È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ók ‰Ïˆ� ‡lL ÊÚÂ ¯BL ¯Na ˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡L ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‰L‰Ï§©§§¨¨¤¨§©§§©§¥¤Ÿ¦§¤§©£¨¤§©¦

Âe�ÏL ¯epzÏ B‡ Ìeh˜Â Ûe¯b ‡e‰L Ù"Ú‡ Ì‰ÈÓÈa ‰È‰L ¯epzÏ ˙t ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ ÔzÈÏ ¯eÒ‡[ekÛe¯b B�È‡L ¨¦¥¨§©£¥¨©§©¤¨¨¦¥¤¤¨§¨§©¤¨¤¥¨

ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ‰¯¯Á ‡ÏÂ Ìeh˜Â[fk‰È�Ùe ¯epza ÌÈ˜ae„Ó‰ ˙t‰ È�t eÓ¯˜iL È„k ÌBÈa ˙e‰L LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ §¨§Ÿ©¨¨©©¥¤¨¦¤¨¦¥¥§©§¥¤¦¨§§¥©©©§¨¦©©¨¤¨

¯N·a ‰‡ÏeÓÓ‰ ‰qÈÚÂ ˙t‰ „ÈÒÙÈ ‡lL ‰zÁÈ ‡nL LeÁÏ ÔÈ‡ Ê‡L ‰¯¯Áa ÔÎÂ ¯epz‰ ÏÏÁ „ˆ ÏLÌÈ‚„a B‡ ¤©¨¨©©§¥§©¨¨¤¨¥¨¤¨§©¤¤Ÿ©§¦©©§¦¨©§¨¨§¨¨§¨¦

˙ÈÙ‡pL ˙t ÏÎÂ È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ók dÎB˙aL ÈelÈn‰ ÏMa˙ÈÂ ‰hÓlÓe ‰ÏÚÓlÓ ‰È�t eÓ¯˜iL ÍÈ¯ˆ (‰�È·‚a B‡)¦§¦¨¨¦§¤¦¨§¨¤¨¦§©§¨¦§©¨§¦§©¥©¦¤§¨§©£¨¤§©¦§¨©¤¤¡¥

‡"Ò˙ 'ÈÒ ÔÈiÚ Èe‡¯k ‰È�t eÓ¯wL Úe„ia ‰�nÓ ÌÈÎLÓ� ÌÈËeÁ ÔÈ‡ dÒ¯Bt Ì‡L „Ú Ík Ïk28. ¨©§©¤¦§¨¥¦¦§¨¦¦¤¨§¨©¤¨§¨¤¨¨¨©¥¦

LÈÂ„·ÚÈ„a Ì‰È¯·c ÏÚ ÍBÓÒÏ LÈÂ Íka Èc ‰ÏÁz Ì¯wL ˙t‰ „ˆ ‰ÊÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡[gk¯epzÏ ˙t Ô˙�Â ¯·Ú Ì‡L §¥§¦¤¥¤©©©¤¨©§¦¨©§©§§¥¦§§©¦§¥¤§¦£©¤¦¨©§¨©©©©

‰ÏÁz Ì¯˜ „v‰ B˙B‡ Ìzq‰ ÔÓL ¯epza ÌÈ˜ae„Ó‰ ‰È�t ‡l‡ eÓ¯˜ ‡ÏÂ ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ[hk„ˆlL ‰¯¯Á‰ È�t ÔÎÂ ¨§©£¥¨§Ÿ¨§¤¨¨¤¨©§¨¦©©¤¦©§©©©¨©§¦¨§¥§¥©£¨¨¤§©

.˙aMa dÏÎ‡Ï BÏ ¯zeÓ ÌÈÏÁb‰©¤¨¦©§¨§¨§©¨

Ï·‡eNÚiL È„Îa ˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ‰¯eÒ‡ ÏÏk ‰È�t eÓ¯˜ ‡Ï Ì‡31ÍeÓÒ d�˙� elÈÙ‡ £¨¦Ÿ¨§¨¤¨§¨£¨¥¥©£¥¦©§¨¥©¨¦§¥¤©££¦§¨¨¨§

ÍeÓÒ È¯Ó‚Ï ÈÁ ‡e‰L ÔÂÈk ‰lÁ˙ÎÏ elÈÙ‡ ¯zeÓ ‰È‰ ‰¯È„˜aL ¯Oa Èab ‰Êa ‡ˆBÈkL ÔÈ�Úa LnÓ ‰ÎLÁÏ©£¥¨©¨§¦§¨¤©¥¨¤©¥¨¨¤¦§¥¨¨¨©£¦§©§¦¨¥¨¤©§©§¥¨§

mixe`ia

Y íäá àöåéëå [áëפת בלא חי לאכלו רגילי� אי� שהרי
אחר. דבר או

Y éç åìëàì áåè ïéàù [âëחי אותו שאוכלי� שיש אע"פ
ביצי�. כגו�

Y éàñåøã ïá ìëàîë äìöéù [ãëובדיעבד) חצי ששיעורו
ב� של הבשר מבישול זאת ולמדי� הפירות, בישול שליש)
כבר אוכלו אלא בישולו לגמר ממתי� היה שלא דרוסאי

הדחק ידי על לאכלו אפשר שאז בישולו .24בשליש

Y éàñåøã ïá ìëàîë äìöð [äëחי אפילו הותר שלא
נצלה כ� א� אלא – מכוסה תנור בתו� הוא ואפילו לגמרי,
התנור כיסוי כשטח או דרוסאי, ב� כמאכל יו� מבעוד

.25בטיט

Y åðìù øåðúì åà [åë.�שבימיה ככירה שדינו
והיו למעלה ופיה� כקדרה עשוי היה שבימיה� תנור
והאש והעצי� דפנותיו סביבות התנור בתו� הפת מדבקי�

אבל התנור, לגרו� כלל צריכי� היו ולא התנור בקרקעית
האש, בצד התנור קרקעית על מונחת הפת שבימינו תנור
את ותחרו� תגע שלא כדי התנור לצד האש לגרו� וצרי�

.26הפת

Y íéìçâ éáâ ìò äøøç [æë�הגחלי גבי על שנאפית עוגה
.27ממש

Y ãáòéãá [çëנהג שא� מקומות בכמה שנפסק כפי
והחזרה שהייה כמו דרבנ� באיסורי� המקילה כדיעה

בדיעבד להקל יש – כמותה הלכה שאי� אע"פ .29בשבת,

Y äìçú íø÷ [èëקסז צד30בסימ� איזה דיעות שתי ישנ�
לחלל הפונה הצד הא� תחלה, ולהתבשל לקרו� מתחיל
מתבשל התחתו� שצד או התנור, אויר חו� מחמת התנור
ועיקר עליו, בוערת אש שהיתה התנור שולי מחו� תחלה

אחרונה. כסברא

zexewn

יג.24) סעי� רנג סימ� ע"פ
יתחר�25) שמא אפילו חוששי� שאי� ומשמע א, סעי� כדלעיל

גדי. מבשר יותר וחמור
ט.26) סעי� ולהל� ט, סעי� תקז סי' ב, סעי� קסז סי' ע"פ
בגחלי�27) שנוגעת (וא� ג, משנה פ"ב ב"ק מסכת רע"ב ע"פ

קדרה, בתו� מונחת שאינה כיו� להטמנה נחשב אינו ממש
גחלי�). גבי על המונח צלי לגבי ב סעי� לעיל כמבואר

חוטי�28) אי� אותה פורסי� שא� עד שנאפית מצה ח�ט: סעי�
הזה כשיעור שנאפית קוד� אבל . . בה יוצאי� . . ממנה נמשכי�
בידוע פניה קרמו לא עדיי� וא� . . עיסה אלא לח� נקראת אינה

ממנה. נמשכי� שחוטי�
בתנור29) ועז שור בשר משהה לעני� ג סעי� לעיל הוא כ�

שמסייג כד סעי� רנג בסימ� וכ� בטיט, טוח שאינו מכוסה
לדבר רק בשבת הכירה על קדרה שהחזיר למי בדיעבד האיסור
אמירה איסור על כשעבר כה בסעי� ש� וכ� הכל, לדברי האסור

עצמו. להישראל המתירי� שיש במקו� לנכרי
ב.30) סעי�
לגבי31) יד סעי� ולהל� צלי, לגבי ג סעי� לעיל שנפסק כפי

שבת מערב תבשיל המשהה לגבי יג סעי� רנג ובסימ� מי�,
הכל. לדברי האסור דבר כשהוא
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mixe`ia

Y äøã÷á ïéôåàù ÷öá éðéîå [ì�התבשילי כל הדי� והוא
להתבשל יוכלו שלא עד כ� כל מתאר� אינו בישול� שזמ�

הלילה .33לסעודת

Y åúééôàì ìåãâ úåäù [àì�לאפיית להיות: צרי� .34אולי

zexewn

בסימ�32) נתבאר ממש לחשכה סמו� חי בשר שהיית היתר
ח. סעי� רנג

(על33) מקומות, בכמה רבינו בדברי נזכרו התבשילי� ושאר
כלל יא סעי� רנז ובסימ� ש�, והמבואר ח סעי� רנג סימ� פי
וכ� להתבשל הממהרי� קטניות ומיני בצק מיני כל יחד רבינו

אבל וז"ל: רנט סימ� שבסו� בקצרה והטמנה שהייה בהלכות
ובצלי ובמי� קטניות ובמיני נאפי� בי� מבושלי� בי� בצק במיני
דרוסאי ב� כמאכל שיהיו וצרי� חי, מועיל אי� בשפוד הנצלה

שבת). קוד�
החדשה.34) מהדורה לשו"ע ציוני�

המוכני� תבשילי� דיני רנד, סימ� ב' חלק

הֿו סעיפי� בשבת להגמר כדי שבת מערב

•
rny z`ixw zekld - jexr ogley

באמצע„ אפילו מפסיק ומודי� וברכו וקדושה קדיש לעניית
מפני לשאול מפסיק שא� הפסוק באמצע ואפילו הפרק
הקדוש של לכבוד ק"ו וד� בשר של הכבוד מפני ולהשיב היראה
ויבר�: יפסיק רעמי� קול שמע א� הדי� הוא זה ומטע� הוא ברו�

יותרכשמפס‰ ולא ל� אנחנו מודי� ויאמר ישחה למודי� יק
משתחוי� שחביריו במי ככופר נראה יהיה שלא די שבזה

לו. ומודי�

ועד לעול� המבור� ה' ברו� רק יאמר לא לברכו וכשמפסיק
בפסוקי ואפילו מנהג אלא שאינו כו' וישתבח יתבר� נוסח ולא

לאמרו. מפסיקי� אי� דזמרה

ועד יתבר� עד רבא שמיה יהא אמ� יאמר לקדיש וכשמפסיקי�
מחלוקת יש כי אמ� ויענה אמ� ואמרו עד מהש"� וישמע בכלל
[נ"ו] (נ"ה) בסי' כמ"ש ואיל� מיתבר� הנוסח כל לומר חייב א�
מקו� ומכל להפסיק שאסור במקו� באמירתו להפסיק אי� לכ�
ואיל� ומתתקבל ש� שנתבאר מטע� לומר צרי� יתבר� תיבת
יגדל ועתה לומר הנוהגי� וכ"ש מנהג אלא אינה כי אמ� יענה לא
בכל לאמרו מפסיקי� שאי� יתגדל הש"� שמתחיל קוד� וגו' נא

להפסיק. שאסור מקו�

אומרי� אי� שימלו� ימלו� ולא וברו� קדוש רק יאמר ובקדושה
הוא ימלו� שג� שאומר מי ויש הקדושה מעיקר ואינו המלאכי�
נוסח הכל ולדברי הראשונה כסברא והעיקר הקדושה מעיקר
במקו� אותו אומרי� ואי� הקדושה מנוסח אינו בשבת שמוסיפי�

להפסיק. שאסור

אמ� וג� ועד לעול� המבור� ה' ברו� יענה התורה ברכת ועל
שבקדושה דבר כמו ג"כ היא זו שברכה מפני התורה נות� אחר
בעשרה. כשקורי� אלא תורה ספר קריאת על נאמרת אינה שהרי

וברכותיה שמע בקריאת אמ� עוני� אי� ברכות שאר אחר אבל
הקדוש האל ברכת אחר שעוני� אמ� מ� חו� הפרקי� בי� אפילו
עוני� שבקדושה דבר די� לה� שיש תפלה שומע שאחר ואמ�

הפסוק: באמצע אפילו אות�

Âיש בתורה לקרות וקראוהו שמע קריאת קורא שהיה כה�
כבוד משו� אלא להקדימו אמרו שלא מפסיק שאינו אומרי�
לכבוד מקילי� נמצא לפניו אחר ומקדימי� פנוי היה וא� כהונתו
בכא� אי� שמע קריאת משו� לקרות יכול שאינו זה אבל כהונתו
אומרי� ויש במקומו ישראל שעולה במה כהונתו לכבוד זלזול
לספר לעלות וקראוהו שמע קריאת שקורא ישראל שאפילו
ויראת� הבריות מכבוד ק"ו הפרק באמצע אפילו מפסיק תורה
המחלוקת. מפני המנהג לשנות ואי� אלו במדינות נוהגי� וכ�

האומרי� דברי על ויסמו� כלל החז� ע� יקרא לא מקו� ומכל
ומכל קמ"א בסי' שיתבאר כמו מהחז� שמיעה על לבר� שיכול

שביר�. מי שיאמר להחז� ויאמר יפסיק שלא שכ�

לחזור צרי� ואי� שמע בקריאת שפסק למקו� חוזר כ� ואחר
את לגמור כדי שהה אפילו שזהלראש ברצונו ששהה כיו� כולה

שנתבאר כמו מודי� הכל כלל אונס ובלא כלל אונס נקרא אינו
ס"ה: בסימ�

Êשניה בי� לשניה ראשונה ברכה בי� הפרקי� בי� ה� ואלו
לויאמר שמע א� והיה בי� שמע א� לוהיה שמע בי� לשמע
להפסיק שלא עני� בשו� יפסיק לא ויציב לאמת ויאמר בי� אבל
יאמר אלא אמת אלקי� וה' שנאמר משו� לאמת אלקיכ� ה' בי�
ויש הפרק באמצע הפסק כדי� יפסיק ואז אמת אלקיכ� ה' אני
כ� על אמת לשו� ג"כ הוא שויציב לפי ויציב ג� לומר ליזהר
אמת במלת אלא אחר בדיבור אלקיכ� לה' בי[נו] להפסיק אי�

בלבדה:

Á�א וכ� אמת שאמר אחר הכבוד או היראה מפני פסק א�
הש"� על וממתי� הש"� קוד� אמת אלהיכ� ה' סיי�
אלא אמת ואומר חוזר אינו ויציב אמת ברכת עמו שיאמר

שפסק: ממקו� או מויציב מתחיל

Ëקי"א בסימ� שיתבאר מטע� לתפלה גאולה לסמו� צרי�
באמצע כמו אפילו ישראל גאל שסיי� אחר יפסיק ולא

הפרק.
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mixe`ia

Y äøã÷á ïéôåàù ÷öá éðéîå [ì�התבשילי כל הדי� והוא
להתבשל יוכלו שלא עד כ� כל מתאר� אינו בישול� שזמ�

הלילה .33לסעודת

Y åúééôàì ìåãâ úåäù [àì�לאפיית להיות: צרי� .34אולי

zexewn

בסימ�32) נתבאר ממש לחשכה סמו� חי בשר שהיית היתר
ח. סעי� רנג

(על33) מקומות, בכמה רבינו בדברי נזכרו התבשילי� ושאר
כלל יא סעי� רנז ובסימ� ש�, והמבואר ח סעי� רנג סימ� פי
וכ� להתבשל הממהרי� קטניות ומיני בצק מיני כל יחד רבינו

אבל וז"ל: רנט סימ� שבסו� בקצרה והטמנה שהייה בהלכות
ובצלי ובמי� קטניות ובמיני נאפי� בי� מבושלי� בי� בצק במיני
דרוסאי ב� כמאכל שיהיו וצרי� חי, מועיל אי� בשפוד הנצלה

שבת). קוד�
החדשה.34) מהדורה לשו"ע ציוני�

המוכני� תבשילי� דיני רנד, סימ� ב' חלק

הֿו סעיפי� בשבת להגמר כדי שבת מערב

•
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באמצע„ אפילו מפסיק ומודי� וברכו וקדושה קדיש לעניית
מפני לשאול מפסיק שא� הפסוק באמצע ואפילו הפרק
הקדוש של לכבוד ק"ו וד� בשר של הכבוד מפני ולהשיב היראה
ויבר�: יפסיק רעמי� קול שמע א� הדי� הוא זה ומטע� הוא ברו�

יותרכשמפס‰ ולא ל� אנחנו מודי� ויאמר ישחה למודי� יק
משתחוי� שחביריו במי ככופר נראה יהיה שלא די שבזה

לו. ומודי�

ועד לעול� המבור� ה' ברו� רק יאמר לא לברכו וכשמפסיק
בפסוקי ואפילו מנהג אלא שאינו כו' וישתבח יתבר� נוסח ולא

לאמרו. מפסיקי� אי� דזמרה

ועד יתבר� עד רבא שמיה יהא אמ� יאמר לקדיש וכשמפסיקי�
מחלוקת יש כי אמ� ויענה אמ� ואמרו עד מהש"� וישמע בכלל
[נ"ו] (נ"ה) בסי' כמ"ש ואיל� מיתבר� הנוסח כל לומר חייב א�
מקו� ומכל להפסיק שאסור במקו� באמירתו להפסיק אי� לכ�
ואיל� ומתתקבל ש� שנתבאר מטע� לומר צרי� יתבר� תיבת
יגדל ועתה לומר הנוהגי� וכ"ש מנהג אלא אינה כי אמ� יענה לא
בכל לאמרו מפסיקי� שאי� יתגדל הש"� שמתחיל קוד� וגו' נא

להפסיק. שאסור מקו�

אומרי� אי� שימלו� ימלו� ולא וברו� קדוש רק יאמר ובקדושה
הוא ימלו� שג� שאומר מי ויש הקדושה מעיקר ואינו המלאכי�
נוסח הכל ולדברי הראשונה כסברא והעיקר הקדושה מעיקר
במקו� אותו אומרי� ואי� הקדושה מנוסח אינו בשבת שמוסיפי�

להפסיק. שאסור

אמ� וג� ועד לעול� המבור� ה' ברו� יענה התורה ברכת ועל
שבקדושה דבר כמו ג"כ היא זו שברכה מפני התורה נות� אחר
בעשרה. כשקורי� אלא תורה ספר קריאת על נאמרת אינה שהרי

וברכותיה שמע בקריאת אמ� עוני� אי� ברכות שאר אחר אבל
הקדוש האל ברכת אחר שעוני� אמ� מ� חו� הפרקי� בי� אפילו
עוני� שבקדושה דבר די� לה� שיש תפלה שומע שאחר ואמ�

הפסוק: באמצע אפילו אות�

Âיש בתורה לקרות וקראוהו שמע קריאת קורא שהיה כה�
כבוד משו� אלא להקדימו אמרו שלא מפסיק שאינו אומרי�
לכבוד מקילי� נמצא לפניו אחר ומקדימי� פנוי היה וא� כהונתו
בכא� אי� שמע קריאת משו� לקרות יכול שאינו זה אבל כהונתו
אומרי� ויש במקומו ישראל שעולה במה כהונתו לכבוד זלזול
לספר לעלות וקראוהו שמע קריאת שקורא ישראל שאפילו
ויראת� הבריות מכבוד ק"ו הפרק באמצע אפילו מפסיק תורה
המחלוקת. מפני המנהג לשנות ואי� אלו במדינות נוהגי� וכ�

האומרי� דברי על ויסמו� כלל החז� ע� יקרא לא מקו� ומכל
ומכל קמ"א בסי' שיתבאר כמו מהחז� שמיעה על לבר� שיכול

שביר�. מי שיאמר להחז� ויאמר יפסיק שלא שכ�

לחזור צרי� ואי� שמע בקריאת שפסק למקו� חוזר כ� ואחר
את לגמור כדי שהה אפילו שזהלראש ברצונו ששהה כיו� כולה

שנתבאר כמו מודי� הכל כלל אונס ובלא כלל אונס נקרא אינו
ס"ה: בסימ�

Êשניה בי� לשניה ראשונה ברכה בי� הפרקי� בי� ה� ואלו
לויאמר שמע א� והיה בי� שמע א� לוהיה שמע בי� לשמע
להפסיק שלא עני� בשו� יפסיק לא ויציב לאמת ויאמר בי� אבל
יאמר אלא אמת אלקי� וה' שנאמר משו� לאמת אלקיכ� ה' בי�
ויש הפרק באמצע הפסק כדי� יפסיק ואז אמת אלקיכ� ה' אני
כ� על אמת לשו� ג"כ הוא שויציב לפי ויציב ג� לומר ליזהר
אמת במלת אלא אחר בדיבור אלקיכ� לה' בי[נו] להפסיק אי�

בלבדה:

Á�א וכ� אמת שאמר אחר הכבוד או היראה מפני פסק א�
הש"� על וממתי� הש"� קוד� אמת אלהיכ� ה' סיי�
אלא אמת ואומר חוזר אינו ויציב אמת ברכת עמו שיאמר

שפסק: ממקו� או מויציב מתחיל

Ëקי"א בסימ� שיתבאר מטע� לתפלה גאולה לסמו� צרי�
באמצע כמו אפילו ישראל גאל שסיי� אחר יפסיק ולא

הפרק.
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אחר לא ישראל גאל אחר אמ� עוני� שאי� אומרי� יש ולכ�
עצמו ברכות אחר לענות שנוהגי� במקו� אפילו עצמו ברכת
אמ� שעניית אומרי� ויש הש"� אחר ולא ברכות ג' או ב' בסיו�
נוהגי� וכ� וסיומה הברכה צור� שהיא כיו� הפסק חשובה אינה
הש"� שמסיי� אחר לתפלה גאולה בי� אמ� לענות אלו במדינות
נ"ד. בסימ� שנתבאר כמו עצמו ברכת אחר לא אבל זו ברכה

ואז הש"� ע� לסיי� לכוי� יוכל הכל לדברי לצאת שרוצה ומי
עוני� שאי� מנהגינו לפי הש"� אחר אמ� לענות מחוייב אינו
ממקומות בו וכיוצא ישתבח אחר אפילו עצמו ברכת אחר אמ�
נ"א. ובסי' ש� שנתבאר כמו הש"� אחר אמ� לענות שמותר

הש"� אחר אמ� לענות כדי ישראל בצור להמתי� מדקדקי� ויש

אפילו אמ� בעניית הברכה באמצע להפסיק שאסור אומרי� ויש
דבר כמו שהוא באמ� אלא בעצמה זו ברכה שאחר אמ�
בזה לזוז אי� (ולפיכ� למעלה שנתבאר כמו בלבד שבקדושה

שיוצא בעני� יעשה או הכל):מהמנהג לדברי

Èכמו לתפלה גאולה בי� וקדושה קדיש לענות להפסיק אי�
התחלת הוא הגאולה שמסיו� עצמה בתפלה מפסיקי� שאי�
לענות כדי חדשה בשירה ממתי� עושה הוא וכיצד התפלה
כמו כלו� בכ� אי� כולה את לגמור כדי שוהה א� ואפילו

ס"ה: בסי' שנתבאר

להפסיק יכול מקו� באיזה סו, סימ� א חלק

דֿי סעיפי� יפסיק לא מקו� ובאיזה

•
dxez ihewl

הפרק: שמ�"תוכ� ישתבח קדושי� "בורא פירוש

הקב"ה של שמו גדר וביאור

" של (ענינו בארוכה שביאר האד�)ש�[לאחרי "

" רק בעלמאשהוא עפהארה לבאר ימשי� � ה"" גדר "ש�"ז

" אמרו שעליו שמ�למעלה, ""ישתבח אלא שאינו "הארה,

הקב ית'."של ועצמותו מהותו ולא ה

שממשי�:] וזהו

åé êëåäåäîå äéçî 'úé àåäù äî äìòîì ïá
,åîù úðéçáá ÷ø àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
íéìåëé åéä àì "úåîöò"ä éë ,ùîî åúåîöòá àìå

.ìåáñì
אינה הנשמה ידי על הגו� שחיות כש�

"הארת"עצ�בהתלבשות רק אלא בגו� הנשמה
של ענינו (וזהו להחיותו בגו� מתלבשת הנשמה
הבורא האלקי האור למעלה, כ� באור�), כנ"ל "ש�",
כי יתבר�, מאתו הארה אלא אינו העולמות את ומחי'
מגדר למעלה היא הקב"ה של ומהותו עצמותו
להכיל לה� (שא"א ונבראי� בעולמות התלבשות
העולמות שחיות ונמצא יתבר�), עצמותו גילוי ולסבול

מבחינת רק .שמוהיא

åðééäã ,åãáì åîù áâùð éë áéúë åîù úðéçáá íâå
àåä àìà ììë äéçîå äååäî øãâá åðéà ë"â åîùù
âìôåî àåäù äøéúé äâìôä ìò äøåî áâùðå ,åãáì

.'åë íéìöàðä úåîìåòî äáøä
היא שמו הנקראת זו "הארה" שג� אלא עוד, ולא
להיות בגדר ואינה מהנבראי�, לגמרי ומובדלת למעלה
שייכות על מורה גופא (שזה אות� ומחי'" "מהווה

נשגב "כי נאמר זה ועל לנבראי�). לבדו",שמוויחס
ומובדלת נשגבה יתבר� "שמו" בחינת שאפילו

(בבחינת העולמות מ� לגמרי מרוממת היא כי לעצמה,
יתירה), בהפלגה והבדלה הפלאה על המורה "נשגב",
לא וא� לנבראי�, מקור להיות בגדר אינה ובמילא

"נאצלי�". הנקראי� ביותר עליוני� לעולמות

ãåä êùîðù ,ùåøéô , íéîùå õøà ìò åãåä éë ÷ø
.'åë íéîùå õøà úåéçì åîùî åéæå

נשגב ("כי הכתוב בהמש� הפנימי הפירוש וזהו
(לא קאי ד"הודו" ושמי�", אר� על הודו לבדו) שמו

על אלא) בעצמו, הקב"ה וזיוושמועל "הודו" דרק ,

להוות� ושמי�, אר� על מתפשט "שמו" של
ולהחיות�.

ישתבח קדושי� "בורא בפירוש שנתבאר מה וג�
("קדושי�") הנשמות של וההשגה שההילול שמ�",
עצמו, ית' בשמו הכוונה אי� � "שמ�" בבחינת ה�

"שמו". של וזיו להארה רק אלא

àåä "êîù" úðéçá íâù ,'åë ùåã÷ êîùå åäæå
.ìãáåîå ùåã÷

åîë ,ïéîìò ìë àìîî úðéçáá êùîðù äîå
.'åë äøàäã äøàä ÷ø åäæ ,óåâä úà àìîî äîùðäù
העול� בתו� המתפשטת האלקית שהחיות נמצא,
שהרי ית', מעצמותו דהארה" "הארה רק היא להחיותו
חיצונית "הארה" רק (שהוא ית' "שמו" בחינת אפילו
מקור להיות מגדר למעלה הוא ית') מעצמותו
זו חיצונית הארה של והארה "הוד" ורק לנבראי�,
החיות היא והיא באר�, מתפשט "שמו") (שנק'

העול�. את המחי' האלקית

העול� את "מלא" שהקב"ה רז"ל שאמרו ומה
את והשוו אלקיתמילוילהחיותו, בחיות העול�
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אתהגו�למילוי ממלאה הנפש "מה הנשמה, בחיות
שהקב"ה כוונת� � העול�" את ממלא הקב"ה כ� הגו�
ובלשו� זו. דהארה בהארה העול� את ומחי' "ממלא"

עלמי�". כל "ממלא בש� זו בחינה נקראת הזהר

,õøàá úåîù íù øùà 'ä úåìòôî åæç åëì åäæå
.úåîù àìà úåîù éø÷ú ìà ì"æø åøîàå©¥

ל' הוא זה שבכתוב ב"שמות" הפשוט הפירוש
א� העמי�), בארצות שממה יעשה (שהקב"ה שממה
אלא פתוחה) (שי"� שמות תקרי "אל דרשו רז"ל
שבלימוד וידוע ש�. מלשו� � צרוי') (שי"� שמות"
שיש מוב�, שמזה קיימות, הקריאות שתי תקרי" "אל
לשו� � ב"שמות" הפירושי� שני בי� ושייכות קשר

ש�. ולשו� שממה

הקב"ה של "שמו" בגדר לעיל שנתבאר מה וע"פ
כדלהל�: הקשר, יוב�

úîçî åðééäå ,'úé åì úåîù äîë ùé äðä éë
úåéçäå øåàä ïéáäìå ìåáñì åìëé àì úåîìåòäù
é"ò ÷ø ,ä"á ìåãâä åîùî èùôúîå êùîðä

.úåâøãî éðéî äîë úåòöîà
תקרי "אל במאמר הפנימי הפירוש שלפי ובהקד�,
של שמותיו על קאי "שמות" שמות", אלא שמות

.הקב"ה

רבי�, ל' � "שמות" ובחז"ל) (בקרא מדייק זה ועל
"שמו א) ית': באורו כלליות דרגות שתי יש כי
"ש�"), נק' (שלכ� הארה רק שהוא דאע"פ הגדול",
("שמ� "קדוש" � ית' כעצמותו � הוא ג� מקו� מכל
("נשגב העולמות מגדר ומרומ� מובדל היינו קדוש"),
ה"הארה על דקאי רבי�, ל' "שמות" ב) לבדו"). שמו
ולכ� להחיות�, העולמות בתו� המתפשטת דהארה"

מד ריבוי שיש היות רבי�, ל' "שמות" ריגותנקרא
ער� לפי האור מתצמצ� ועול� עול� שבכל זה, בחיות

ההוא. העול� מדריגת

ועצמותו מהותו א) מדריגות: שלש שיש [ונמצא
דאע"פ הגדול", "שמו ב) ובעצמו. בכבודו הקב"ה של
מובדל "קדוש", הוא ג� מקו� מכל הארה, רק שהוא
רבי�, לשו� � "שמות" ג) העולמות. מגדר ומרומ�
"הארה (בחינת הגדול משמו "הארות" ריבוי שה�
ומתפשטות הנמשכות שונות, במדרגות דהארה")

ולהחיות�]. לקיימ� והברואי� העולמות כל בתו�

àåä åðîî äèîìù úà äéçîä äåáâä äâøãî ìëå

.íù úðéçáá ÷ø
שכל רק לא הוא רבי� ל' ב"שמות" הכוונה עומק
מ"שמו "הארות" ה� האלקית בחיות המדריגות ריבוי
המדריגה לגבי הארה היא מדריגה שכל אלא הגדול",

ממנה. שלמעלה

מעליו� "המשכה" שבכל כלל, לעיל הובא דהנה
נמשכת המשפיע מ� וחיצוניות "הארה" רק לתחתו�,
דרק בעניננו, וכ� "ש�". בחינת והיא המקבל, אל
המחי' האלקי מהאור "ש�") (בחינת חיצונית הארה
כדי ממנו הנמו� לעול� מתפשטת יותר, גבוה עול�

ולהחיותו. לקיימו

שיש המורה רבי�, ל' "שמות" דפירוש ונמצא,
[היינו, הקב"ה של ב"שמות" מדריגות מיני ריבוי
הוא הגדול"], מ"שמו המתפשטות עליונות ב"הארות"
לגבי ו"ש�" הארה בגדר רק היא מדריגה שכל �

יותר. עליונה מדריגה

íééåðéù äîë ùé ïëìå ,êøáúé åðîî íìåëå
.úåîìåòá

המדריגות כל נוצרו הללו, ה"שמות" בחינות מכל
ההארה צמצו� ער� דכפי ונבראי�, בעולמות השונות
(היינו השינויי� כלומר, הנבראי�, מעלת היא כ�
העולמות מצד אינ� בנבראי�) המדריגות חילוקי

בה�. המתלבש האלקי האור מצד אלא עצמ�

áùçð ñôàëå úåéîöòä ãâðë íåìë åðéà íùä äðäå
.'åë

באריכות. לעיל כמבואר

,äìåãâä äàéìôä àéä ,'éåä úåìòôî åæç åëì åäæå
ãéîú úåîìåòä ìë äåäîä ä"á óåñ ïéà àåäù

.åøåáãá ùéì ïéàî
שנבראו ואר�, שמי� מעשה הוא � ה'" "פעולות
(ע"י מהווה הקב"ה כי תמידי, עני� והוא ליש, מאי�
מאי� תמיד יו� בכל כול� העולמות כל את דיבורו)

ליש.

הוי'" מפעלות חזו "לכו המל� דוד אמר זה ועל
הפ את ראו לכו ה'.� שבמפעלות הגדולה ליאה

הפליאה? ומהי

úîàáù ,äîîù ïåùì ,õøàá úåîù íù øùà
÷ø àåä 'åë ïéâøã ìë ùéøî úåîìåòä ìë åìéôà

.'úé åúåîöò ãâð äîîù
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אתהגו�למילוי ממלאה הנפש "מה הנשמה, בחיות
שהקב"ה כוונת� � העול�" את ממלא הקב"ה כ� הגו�
ובלשו� זו. דהארה בהארה העול� את ומחי' "ממלא"

עלמי�". כל "ממלא בש� זו בחינה נקראת הזהר

,õøàá úåîù íù øùà 'ä úåìòôî åæç åëì åäæå
.úåîù àìà úåîù éø÷ú ìà ì"æø åøîàå©¥

ל' הוא זה שבכתוב ב"שמות" הפשוט הפירוש
א� העמי�), בארצות שממה יעשה (שהקב"ה שממה
אלא פתוחה) (שי"� שמות תקרי "אל דרשו רז"ל
שבלימוד וידוע ש�. מלשו� � צרוי') (שי"� שמות"
שיש מוב�, שמזה קיימות, הקריאות שתי תקרי" "אל
לשו� � ב"שמות" הפירושי� שני בי� ושייכות קשר

ש�. ולשו� שממה

הקב"ה של "שמו" בגדר לעיל שנתבאר מה וע"פ
כדלהל�: הקשר, יוב�

úîçî åðééäå ,'úé åì úåîù äîë ùé äðä éë
úåéçäå øåàä ïéáäìå ìåáñì åìëé àì úåîìåòäù
é"ò ÷ø ,ä"á ìåãâä åîùî èùôúîå êùîðä

.úåâøãî éðéî äîë úåòöîà
תקרי "אל במאמר הפנימי הפירוש שלפי ובהקד�,
של שמותיו על קאי "שמות" שמות", אלא שמות

.הקב"ה

רבי�, ל' � "שמות" ובחז"ל) (בקרא מדייק זה ועל
"שמו א) ית': באורו כלליות דרגות שתי יש כי
"ש�"), נק' (שלכ� הארה רק שהוא דאע"פ הגדול",
("שמ� "קדוש" � ית' כעצמותו � הוא ג� מקו� מכל
("נשגב העולמות מגדר ומרומ� מובדל היינו קדוש"),
ה"הארה על דקאי רבי�, ל' "שמות" ב) לבדו"). שמו
ולכ� להחיות�, העולמות בתו� המתפשטת דהארה"

מד ריבוי שיש היות רבי�, ל' "שמות" ריגותנקרא
ער� לפי האור מתצמצ� ועול� עול� שבכל זה, בחיות

ההוא. העול� מדריגת

ועצמותו מהותו א) מדריגות: שלש שיש [ונמצא
דאע"פ הגדול", "שמו ב) ובעצמו. בכבודו הקב"ה של
מובדל "קדוש", הוא ג� מקו� מכל הארה, רק שהוא
רבי�, לשו� � "שמות" ג) העולמות. מגדר ומרומ�
"הארה (בחינת הגדול משמו "הארות" ריבוי שה�
ומתפשטות הנמשכות שונות, במדרגות דהארה")

ולהחיות�]. לקיימ� והברואי� העולמות כל בתו�

àåä åðîî äèîìù úà äéçîä äåáâä äâøãî ìëå

.íù úðéçáá ÷ø
שכל רק לא הוא רבי� ל' ב"שמות" הכוונה עומק
מ"שמו "הארות" ה� האלקית בחיות המדריגות ריבוי
המדריגה לגבי הארה היא מדריגה שכל אלא הגדול",

ממנה. שלמעלה

מעליו� "המשכה" שבכל כלל, לעיל הובא דהנה
נמשכת המשפיע מ� וחיצוניות "הארה" רק לתחתו�,
דרק בעניננו, וכ� "ש�". בחינת והיא המקבל, אל
המחי' האלקי מהאור "ש�") (בחינת חיצונית הארה
כדי ממנו הנמו� לעול� מתפשטת יותר, גבוה עול�

ולהחיותו. לקיימו

שיש המורה רבי�, ל' "שמות" דפירוש ונמצא,
[היינו, הקב"ה של ב"שמות" מדריגות מיני ריבוי
הוא הגדול"], מ"שמו המתפשטות עליונות ב"הארות"
לגבי ו"ש�" הארה בגדר רק היא מדריגה שכל �

יותר. עליונה מדריגה

íééåðéù äîë ùé ïëìå ,êøáúé åðîî íìåëå
.úåîìåòá

המדריגות כל נוצרו הללו, ה"שמות" בחינות מכל
ההארה צמצו� ער� דכפי ונבראי�, בעולמות השונות
(היינו השינויי� כלומר, הנבראי�, מעלת היא כ�
העולמות מצד אינ� בנבראי�) המדריגות חילוקי

בה�. המתלבש האלקי האור מצד אלא עצמ�

áùçð ñôàëå úåéîöòä ãâðë íåìë åðéà íùä äðäå
.'åë

באריכות. לעיל כמבואר

,äìåãâä äàéìôä àéä ,'éåä úåìòôî åæç åëì åäæå
ãéîú úåîìåòä ìë äåäîä ä"á óåñ ïéà àåäù

.åøåáãá ùéì ïéàî
שנבראו ואר�, שמי� מעשה הוא � ה'" "פעולות
(ע"י מהווה הקב"ה כי תמידי, עני� והוא ליש, מאי�
מאי� תמיד יו� בכל כול� העולמות כל את דיבורו)

ליש.

הוי'" מפעלות חזו "לכו המל� דוד אמר זה ועל
הפ את ראו לכו ה'.� שבמפעלות הגדולה ליאה

הפליאה? ומהי

úîàáù ,äîîù ïåùì ,õøàá úåîù íù øùà
÷ø àåä 'åë ïéâøã ìë ùéøî úåîìåòä ìë åìéôà

.'úé åúåîöò ãâð äîîù



c"agק i`iyp epizeax zxezn

תמיד, העולמות כל את מהווה יתבר� שהוא אע"פ
העולמות כל כי יתבר�, בו שינוי שו� פועל זה אי�
שו� לה� אי� � ביותר העליוני� העולמות ג� � כול�

" בבחינת וה� לגבי', ה'.שממהחשיבות נגד "

כיצד? הא

äéá éë ,úåîù úðéçáî ÷ø àåä íúåéçù éôì åðééäå
.'åë á"äåòä àøáð ã"åéá , íéîìåò øåö 'éåä

מבחינת אלא אינ� וחיות� קיומ� שכל כיו�
כלו� אינו הש� והרי בעלמא, והארה ש� "שמות",
נחשבו כ� על (כנ"ל), נחשב וכאפס ה"עצמות" כנגד
שמות תקרי "אל רז"ל שדרשו וזהו כשממה. כול�
"שממה" בבחינת ה� העולמות שכל דזה שמות", אלא

מבחינת ה� וחיות� שקיומ� לפי הוא ית', נגדו

עוה"ב שאפילו רז"ל שאמרו וכמו כאמור. "שמות",

נקודה היא דיו"ד הוי', ש� של יו"ד מאות רק נברא

בעלמא.

שמות ב"ש� הפירושי� שני בי� הקשר וזהו

"ש�". ולשו� שממה לשו� באר�",

עולה:] זה כל [ולפי

ìù úåéìòä ìëù ,êîù çáúùé íéùåã÷ àøåá åäæå
"äìñ êåììäé íåé ìëá íéùåã÷å" úåðéçá[הנשמות]

'åë êîù úðéçáá àìà åðéà[בלבד הארה .[שהיא
e wxt exnyz izezay z` d"c

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Â‰ÊÂרבת צרת� בעת לה� עמד"ת הרבי� ברחמי� ואתה
מתתי' בימי דהנה דוקא, צרת� בעת כו' ריב� את
ולהעביר� תורת� להשכיח� יו� מל' עמדה ובניו חשמונאי
עמד"ת ע"כ התו"מ על במס"נ עמדו וה� לבד רצונ� חוקי
עפ"י ראוי' שהיו דהג� כו', ריב� את ורבת צרת� בעת לה�
גדולי' קטרוגי' שגר� חטא� מפני תו"מ להשכיח� מדה"ד
רבת אבל מדה"ד, לנגד בזכות� לעמוד יכולי' היו ולא
בראש וזקיפה עמידה בבחי' והוא כו' ריב� את בעצמו
הרבי� ברחמי� והוא החכמ' שעפ"י המשפט מ� שלמעלה
על שלה� ממס"נ א' דברי' מב' למעלה נתעורר וזה דוקא,
שטמאו עד יו� דקליפ' החוש� התגברו' מחמת והב' התו"מ
וביקשו דתו' דחכמ' האור להחשי� כו' שבהיכל השמני' כל
העליוני' ר"ר נתעורר אז רצונ�, חוקי על להעביר�
לה� בצר בני� על אב כרח� דהיינו ממש שבעצמות
מ� בנו בצרת שרואה אב כמשל ולהציל� לעוזר� שיעמוד
להושיעו העצמי כחו בכל ויעורר רגליו על יעמוד האויב
בעת לה� עמד"ת וזהו כו', עליו הק� אויבו מיד ולהצילו
כחו בכל זקיפה שהוא ברגל עמידה בבחי' דוקא צרת�
כנ"ל, כו' תו' שעפ"י ממדה"ד ג� שלמעלה העצמיי' בר"ר
כמו שלימה בתשובה מתעוררי' שאז דוקא צרת� בעת והוא
והתשובה כו', לבב� בכל ה' עד ושבת כו' ומצאו� ל� בצר
להכניע לריב לעמוד ברגל עמידה בחי' למעלה גורמת ג"כ
לקודב"ה לי' משכי' דבע"ת משו� כו' ואויב מקטרג כל
עד ביותר נפש במר ה' אל לב� צעק כי כו', יתיר בחילא

כמשל לה� לעזור רגליו על מכסאו לעמוד אותו שיעוררו
לו יפתח שאז צערו מעוצ� המל� אל שצועק נפש מר איש
כסאו על יושב בהיכלו סגור שהוא ג� בעצמו הפתח המל�
שער פותח וכמ"ש לו, לפתוח רגליו על מכסאו יעמוד
בחי' גורמי' דברי' שב' ונמצא וד"ל. כו' בתשוב' לדופקי
שנק' בתו"מ העסק א' כו' ריבנו לריב למעלה העמידה
הדעת מ� שלמעלה נפש במר התשובה והב' ברגל, הילו�
בבחי' כו' ר"ר שערי לפתוח יתי"ר בחיל"א לי' דמשכי' כו'
עצמותו כח כו' כח נא יגדל עתה וכמו דוקא ברגל עמידה
הגאולה עני� עיקר וזהו כנ"ל, שבראש החכמ' מ� שלמעלה
וגאלינו ריבנו וריבה בענינו נא ראה בש"ע או' שאנו כמו
ישראל דא� תליא בהא דהא משו� כו', שלימה גאולה
דכאשר המשיח בימו' שלימ' גאולה נגאלי� תשוב' עושי'
מבקשי' ולמטה למעלה רבו והמקטרגי' בתו"מ עניי' ישראל
כנ"ל כו' התו' ממשפט שלמעלה בר"ר ריבנו את אתה ריבה
בזמ� והוא לנצח תמוט בל נצחי' שלימ' גאולה וגאלינו ואז
אתא משיחא דמלכא וזהו לע"ו, ימלו� ה' דכתי' משיח
עצמו' לבחי' יעלו התשוב' שע"י בתיובתא צדקיי' לאתבא
עוד להיו' יוכל שלא כנ"ל כו' דצ"ג מתו"מ שלמעלה אא"ס
יחת"ו ה' וזהו לסניגור, יהופ� הקטיגור שג� לפי קטרוג
כו', למלכו עוז וית� שמסיי� וכמו לעתיד יחת"ו מריבי"ו
כמ"ש מדה"ר בי"ג לסלוח שמרבה יו"כ בכל עכשיו וג�
יושיע� ליעקב צרה עת בכל וכ� כו' פניו על ה' ויעבור

וד"ל. דוקא צרת"� בעת לה� עמד"ת כמ"ש בר"ר

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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ËÂÁ˘Ïבליל אותו לאכול (ה') הערבי� בי� פסח קרב�
נא אותו לאכול שלא (ו') אש צלי בניס� ט"ו
קרבו ועל כרעיו על ראשו הוא צלייתו ומצות (ז') ומבושל
בא פ' להרח"ו מצות בטעמי כתב המצוה ושרש כידוע.
ג' גו ג' הז"א היה מצרי� ביציאת כי הודעתי� כבר וז"ל
נודע כבר ואמנ� אצלינו כמבואר עילאה דאימא בטנא בגו
ברכיו בי� ראשו אמו במעי התינוק ב') ל' (נדה בגמ' מ"ש
מקופל שהי' להורות כרעיו] על ראשו צלוי היה [ולכ�
ור"ל עכ"ל גדול בסוד הוא ועתה ג' גו ג' אמו במעי
בגאולת נעשה אשר הגדולה הטובה פסח בקרב� שמורי�
דגדלות מוחי' והמשכת הז"א לידת עני� שהוא מצרי�
תלת בעיבור הי' בגלות תחלה שהרי מצה במצות כמ"ש
בהגדה אומרי� שאנו מה ג"כ יוב� ובזה כו'. דכליל�
במ"ח כדפי' כ"א) ו' (דברי� במצרי� לפרעה היינו עבדי�
היינו בינה המלאה בבט� בעיבור העומד ז"א בני אנו
יצא שלא מעכב שהי' א"א בעור� העומד לפרעה עבדי�
בצער הז"א והי' בינה הנק' מי מצר שהוא ממצרי� ז"א
אלקינו הוי' ויוציאנו אמו במעי המעובר כולד גדול וגלות
ובזרוע חזקה ביד וזהו דא"א, לזרועות שהלבישו או"א
הוי' אני והכתיב והלידה העיבור עני� להבי� כו': נטויה
ית' עצמותו באמת כי העני� א� ו'), ג' (מלאכי שניתי לא
בחי' רק שה� הי"ס מ� מעלה למעלה ומתנשא מרומ�
השינויי� שנמצא הוא הכלי� ובבחי' ית' וזיוו לאורו כלי�
ג"כ בה� האור מאיר ואז קטנות בבחי' ה� שפעמי�
ואז בגדלות ה� ופעמי� שאת יוכלו� אשר כפי בקטנות
להיות הוכרח במצרי� והנה בגדלות בה� האור מאיר
שהוא בעיבור ז"א הנק' הכלי� בחי' שה� עליונות המדות
הי' זו ולסיבה בפע"ח, המבואר מטע� כו' הקטנות תכלית
שליטה וניתנה החיצוני� יונקי� קטנות מבחי' כי הגלות
מבחי' משא"כ אליו וטפלי� לו עבדי� היינו ואנו לפרעה
ביאור להקדי� יש הביאור אל שנבא קוד� והנה גדלות,
לפנימי' המקיפי� בי� הקליפות שמעמד בע"ח מ"ש
ופנימי מקי� ור"ל הפנימי אל ופניה� המקי� אל אחוריה�

ויושר: עגולי�
מנפשÔÈ·‰ÏÂא) עד"מ יוב� ויושר עגולי� עני� הנה זה

כחותיה שמתחלקי� בגו� המתלבשת האד�
הגו� כלי תכונת מזג לפי הגו� באברי פרטיי� לחלקי�
לצד שני� דגלגלתא חללי' תלת נמצא שבמוח בזהר כמ"ש
מוחי' ג' מלובשי� אלו חללי� ובתלת לאחוריי� וא' הפני�
מוחי' שני מלובשי� פניו לצד אשר החדרי� שבשני חב"ד
וכמ"ש הדעת מוח מלובש כתפי� שאחורי ובחדר חו"ב

מתחלקת ואח"כ ד') כ"ד (משלי ימלאו חדרי� ובדעת
דיבור ריח שמיעה ראיה החושי� המה יותר פרטיי� לכחות
שממנו שבראש מהמוח נמשכי� פרטיי� כחות שה�
פרטי כח שכל כו' לשמוע ובאוז� לראות בעי� כח מתפשט
כ� הכלי מזג ולפי פעולתו בו לפעול בפ"ע מדור לו יש
ומתפשט נמש� ואח"כ בה, ומתלבש הנמש� הכחות תכונת
הכחות מתחלקי� וש� הגו� לכל הראש מ� החיות
בידי� מתלבש המעשה כח דהיינו יותר פרטית בהתחלקות
מדריגות כמה יש המעשה בכח שא� ברגלי� ההילו� וכח
בחי' ורגלי� בידי� המלובש הכח נק' כלל שבדר� שהג�
המעשה כח בי� גדול והפרש חלוק יש אעפ"כ המעשה כח
ציור איזו לצייר יכול שביד דרגלי� המעשה לכח דידי�
והיד חכמה דבר בו המלובש כתב איזו לכתוב או נאה
אז בה שמלובש להיות מוכרח ההיא חכמה דבר כותבת
הכתב ויכתוב הציור יצייר אי� שלו והשכל החכמה כח
השכל התלבשות נמצא אי� דרגלי� המעשה בכח אבל
מפני והיינו לעמוד או להלו� בעלמא מעשה אלא עד"ז
הנמצא שונות המדריגות ה� וה� עצמה בעשי' ע"ס שנמצא
משא"כ דעשי' החכמה מלובש שבידי� עצמו העשי' בכח
בחי' הוא וכ"ז דעשי', עשי' בחי' שמלובש ברגלי�
וכל כנ"ל פרטיי� בכלי� לפרטי� הנפש כחות התחלקות
קוד� שג� לומר וא"א מהנפש, ובאי� נמשכי� אלו כחות
בבחי' ג"כ היו בנפש כלולי� בעוד� הגו� לכלי התמשכות�
הנפש מחלק נמצאת אומר אתה שא"כ עד"ז התחלקות
היא שהנפש ובאמת הגו� איברי תכונת לפי רבי� לחלקי�
הנפש כחות שיש רואי� אנו שהרי ועוד א', פשוט עצ�
ובמוח החמימות כח בלב כמו זל"ז המתנגדי� בגו�
וחכמה ליבא בינה מוחא חכמה בת"ז וכמ"ש הקרירות
הגבורות מקור ובינה כמי� הנמשכי� החסדי� מקור
כלי� לה� יש בגו� התלבשות� ואחר לאש הנמשלי�
אומר אתה א� אבל זה מכבה זה ואי� מיוחדי� ומדורות
לה� אי� וש� בנפש בשרש� היו וכמ"כ נמצאו שכמ"כ

ה וא"כ היא רוחנית שהנפש מיוחדי� מכבי�מדורות זה יו
היו בנפש הכחות שבעוד ברור מופת מזה ודאי אלא זה,
הגו� בכלי בהתלבשות� אח"כ שנעשי' מכמו אחר בסגנו�
שמקבלי� התואר מ� ביותר ודקי� הרבה נעלי� ה� אז כי
מנגדי� אינ� שבשרש� עד בכלי� התלבשות� ע"י אח"כ
בהתכללות יחד כול� כלולי� ה� אז וג� לזה זה כלל
בכלי� אח"כ שנעשו כמו פרטי' התחלקות בלתי בנפש
בסקירה יחד כול� הכוללת היא א' עצ� שהיא הנפש אלא
עצ� שהיא מהנפש אי� הזה המשל לב� אל שי� ועתה א',
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ËÂÁ˘Ïבליל אותו לאכול (ה') הערבי� בי� פסח קרב�
נא אותו לאכול שלא (ו') אש צלי בניס� ט"ו
קרבו ועל כרעיו על ראשו הוא צלייתו ומצות (ז') ומבושל
בא פ' להרח"ו מצות בטעמי כתב המצוה ושרש כידוע.
ג' גו ג' הז"א היה מצרי� ביציאת כי הודעתי� כבר וז"ל
נודע כבר ואמנ� אצלינו כמבואר עילאה דאימא בטנא בגו
ברכיו בי� ראשו אמו במעי התינוק ב') ל' (נדה בגמ' מ"ש
מקופל שהי' להורות כרעיו] על ראשו צלוי היה [ולכ�
ור"ל עכ"ל גדול בסוד הוא ועתה ג' גו ג' אמו במעי
בגאולת נעשה אשר הגדולה הטובה פסח בקרב� שמורי�
דגדלות מוחי' והמשכת הז"א לידת עני� שהוא מצרי�
תלת בעיבור הי' בגלות תחלה שהרי מצה במצות כמ"ש
בהגדה אומרי� שאנו מה ג"כ יוב� ובזה כו'. דכליל�
במ"ח כדפי' כ"א) ו' (דברי� במצרי� לפרעה היינו עבדי�
היינו בינה המלאה בבט� בעיבור העומד ז"א בני אנו
יצא שלא מעכב שהי' א"א בעור� העומד לפרעה עבדי�
בצער הז"א והי' בינה הנק' מי מצר שהוא ממצרי� ז"א
אלקינו הוי' ויוציאנו אמו במעי המעובר כולד גדול וגלות
ובזרוע חזקה ביד וזהו דא"א, לזרועות שהלבישו או"א
הוי' אני והכתיב והלידה העיבור עני� להבי� כו': נטויה
ית' עצמותו באמת כי העני� א� ו'), ג' (מלאכי שניתי לא
בחי' רק שה� הי"ס מ� מעלה למעלה ומתנשא מרומ�
השינויי� שנמצא הוא הכלי� ובבחי' ית' וזיוו לאורו כלי�
ג"כ בה� האור מאיר ואז קטנות בבחי' ה� שפעמי�
ואז בגדלות ה� ופעמי� שאת יוכלו� אשר כפי בקטנות
להיות הוכרח במצרי� והנה בגדלות בה� האור מאיר
שהוא בעיבור ז"א הנק' הכלי� בחי' שה� עליונות המדות
הי' זו ולסיבה בפע"ח, המבואר מטע� כו' הקטנות תכלית
שליטה וניתנה החיצוני� יונקי� קטנות מבחי' כי הגלות
מבחי' משא"כ אליו וטפלי� לו עבדי� היינו ואנו לפרעה
ביאור להקדי� יש הביאור אל שנבא קוד� והנה גדלות,
לפנימי' המקיפי� בי� הקליפות שמעמד בע"ח מ"ש
ופנימי מקי� ור"ל הפנימי אל ופניה� המקי� אל אחוריה�

ויושר: עגולי�
מנפשÔÈ·‰ÏÂא) עד"מ יוב� ויושר עגולי� עני� הנה זה

כחותיה שמתחלקי� בגו� המתלבשת האד�
הגו� כלי תכונת מזג לפי הגו� באברי פרטיי� לחלקי�
לצד שני� דגלגלתא חללי' תלת נמצא שבמוח בזהר כמ"ש
מוחי' ג' מלובשי� אלו חללי� ובתלת לאחוריי� וא' הפני�
מוחי' שני מלובשי� פניו לצד אשר החדרי� שבשני חב"ד
וכמ"ש הדעת מוח מלובש כתפי� שאחורי ובחדר חו"ב

מתחלקת ואח"כ ד') כ"ד (משלי ימלאו חדרי� ובדעת
דיבור ריח שמיעה ראיה החושי� המה יותר פרטיי� לכחות
שממנו שבראש מהמוח נמשכי� פרטיי� כחות שה�
פרטי כח שכל כו' לשמוע ובאוז� לראות בעי� כח מתפשט
כ� הכלי מזג ולפי פעולתו בו לפעול בפ"ע מדור לו יש
ומתפשט נמש� ואח"כ בה, ומתלבש הנמש� הכחות תכונת
הכחות מתחלקי� וש� הגו� לכל הראש מ� החיות
בידי� מתלבש המעשה כח דהיינו יותר פרטית בהתחלקות
מדריגות כמה יש המעשה בכח שא� ברגלי� ההילו� וכח
בחי' ורגלי� בידי� המלובש הכח נק' כלל שבדר� שהג�
המעשה כח בי� גדול והפרש חלוק יש אעפ"כ המעשה כח
ציור איזו לצייר יכול שביד דרגלי� המעשה לכח דידי�
והיד חכמה דבר בו המלובש כתב איזו לכתוב או נאה
אז בה שמלובש להיות מוכרח ההיא חכמה דבר כותבת
הכתב ויכתוב הציור יצייר אי� שלו והשכל החכמה כח
השכל התלבשות נמצא אי� דרגלי� המעשה בכח אבל
מפני והיינו לעמוד או להלו� בעלמא מעשה אלא עד"ז
הנמצא שונות המדריגות ה� וה� עצמה בעשי' ע"ס שנמצא
משא"כ דעשי' החכמה מלובש שבידי� עצמו העשי' בכח
בחי' הוא וכ"ז דעשי', עשי' בחי' שמלובש ברגלי�
וכל כנ"ל פרטיי� בכלי� לפרטי� הנפש כחות התחלקות
קוד� שג� לומר וא"א מהנפש, ובאי� נמשכי� אלו כחות
בבחי' ג"כ היו בנפש כלולי� בעוד� הגו� לכלי התמשכות�
הנפש מחלק נמצאת אומר אתה שא"כ עד"ז התחלקות
היא שהנפש ובאמת הגו� איברי תכונת לפי רבי� לחלקי�
הנפש כחות שיש רואי� אנו שהרי ועוד א', פשוט עצ�
ובמוח החמימות כח בלב כמו זל"ז המתנגדי� בגו�
וחכמה ליבא בינה מוחא חכמה בת"ז וכמ"ש הקרירות
הגבורות מקור ובינה כמי� הנמשכי� החסדי� מקור
כלי� לה� יש בגו� התלבשות� ואחר לאש הנמשלי�
אומר אתה א� אבל זה מכבה זה ואי� מיוחדי� ומדורות
לה� אי� וש� בנפש בשרש� היו וכמ"כ נמצאו שכמ"כ

ה וא"כ היא רוחנית שהנפש מיוחדי� מכבי�מדורות זה יו
היו בנפש הכחות שבעוד ברור מופת מזה ודאי אלא זה,
הגו� בכלי בהתלבשות� אח"כ שנעשי' מכמו אחר בסגנו�
שמקבלי� התואר מ� ביותר ודקי� הרבה נעלי� ה� אז כי
מנגדי� אינ� שבשרש� עד בכלי� התלבשות� ע"י אח"כ
בהתכללות יחד כול� כלולי� ה� אז וג� לזה זה כלל
בכלי� אח"כ שנעשו כמו פרטי' התחלקות בלתי בנפש
בסקירה יחד כול� הכוללת היא א' עצ� שהיא הנפש אלא
עצ� שהיא מהנפש אי� הזה המשל לב� אל שי� ועתה א',
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פרטיי' לכחות אח"כ מתחלקי� כא' כחותיה וכוללת פשוט
מזה והב� כנ"ל המחולקי� הגו� בכלי הגעת� ע"י שוני�
בע"ח נז' הנה כי ויושר עגולי� עני� למעלה בנמשל
המקי� הקו שלפני הגדול העיגול הוא העיגולי� שמקור
תו� אל מאא"ס שנמש� מהקו הוא היושר ומקור הכל את
שה� אלא י"ס ג"כ בה� יש העגולי� שבחי' והעני� החלל,
טר� בשרש� שה� כמו הספי' כחות התכללות בחי'
אלא בפ"ע במדור כאו"א להיות דיושר בכלי� התמשכות�
זת"ז בצלי� כגלדי ה� ולכ� עדיי� יחד כלולי� שה� כמו
כלולי� שה� כמו הנפש מכחות במשל כנ"ל כא' נכללי� כי
וזהו שלה� בכלי� אח"כ שה� מכמו נעלי� שה� בנפש
הוא היושר בחי' אבל דאצי', החכמה מקור משכיל בחי'
בכלי אור כל ה� שאז בכלי� המתלבשי� האורות בחי'
דרועא חו"ג וכ� כנ"ל חב"ד מלובש מוחי� בתלת מיוחד
החכמה ואז כו' שוקי� תרי� נו"ה גופא ת"ת ושמאלא ימינא
זה הגבורות מקור וזה החסדי� מקור זה מהבינה מובדלת
וכ� וכנ"ל אחרת פעולה וזה זו פעולה לפעול עומד
מתלבשי� פנימי' י' כלי� ל' בה� יש שי"ס עוד מתחלקי�
לפעול בעשי' חיצוני' וי' ביצי' תיכוני� וי' בבריאה
המעשה כח במשל כנ"ל בחי' י' בה� וג� גשמיי� השפעת
השתלשלות הנק' וזהו שברגלי� ההילו� כח לגבי שבידי�
עליו� בטבעת אדוק תחתו� טבעת זו כשלשלת העולמות
השפעות מה� שבאו עד וכנ"ל הימנו בעליו� ועליו�
את מחי' ואתה כמ"ש בו אשר וכל העוה"ז להוות גשמיי�
הנפש כחות כמשל היושר ע"י שזהו ו') ט' (נחמי' כול�
בנפש כלולי� בעוד� משא"כ פעולת� פועלי� בגו� כשה�
וברא שהאציל ב"ה המאציל של הכוונה תכלית והנה כו':
שהוא ידוע אבי"ע עולמות ההשתלשלות סדר ועשה ויצר
סו� ולכ� לאי� היש ביטול אח"כ שיהיו עלי' צור� ירידה
מל� אי� כי המכוי� עיקר הוא הנפרדי� והתהוות מעשה
בטילי� וכשה� דוקא נפרדי� ר"ל עוממות ל' ע� בלא
ב"ה מלכותו כבוד זהו משתחוי� ל� השמי� וצבא כמ"ש
התחלקות ריבוי היינו המלאכי� של המחנות וריבוי
הוא ה' אל ביטול� מיכאל מחנה כמו הביטול באיכות
המגבילי� הכלי� מ� לצאת נפלאה ותשוקה אהבה בבחי'
ימצא וכעד"ז כו' ופחד יראה בבחי' ביטולו גבריאל ומחנה
כלל דר� א� למעלה, הנשמות בביטול ג"כ רבי� חלוקי'
למעלה ממטה עולי� מלאכי� ה� נשמות ה� כאחד כול�
העלי' שזהו ית' כוונתו תכלית וזהו ב"ה אליו ביטול בבחי'
העולמות להוות ב"ה ממנו החיות ירידת הי' שבשבילה
הרי הביטול בחי' בה� שאי� וסט"א הקליפות אמנ� כנ"ל
שהוא היושר מבחי' והשפע החיות לקבל לה� שא"א מוב�
עולמות השתלשלות להיות בכלי� האורות התלבשות בחי'
בכלי� להתלבש היורדת זו עליונה שהשפע מאחר אבי"ע
א"כ כנ"ל לאי� היש ביטול להיות עלי' צור� אלא אינה
וה� הביטול בחי' בה� שיש בכלי� אלא מתלבשת אינה

הכלי� הנה הכלי� לתו� השפע ובהגיע ומלאכי� נשמות
בלתי בכלי� להתלבש להלאה תומש� בלי אותה מגבילי�
ביטול בחי' בה� שאי� דקליפות הטמאי� כלי� ה� ראוי�
מא"ס האור את בתוכ� לקבל לקבלה ראוי� שאי� כנ"ל
נמנע הי' יושר בבחי' המתלבש אור מבחי' ולכ� ב"ה
מבחי' הוא חיות לקבל שיכולי� מה אכ� לחיצוני�. השפע
וחופ� בכלי� מהתלבשות למעלה שהוא דוקא העגולי�
יכול אי� גדולתו ועוצ� רוממותו שלעוצ� בהיות עליה�
מעשה אי� וש� דקדושה אפי' בכלי� נגבל להיות
לו תת� מה צדקת א� כמ"ש כ"כ מקו� תופס התחתוני�
ו') ל"ה (איוב לו תעשה מה פשעי� ורבו ז') ל"ה (איוב
בידי� שממית ג� עד ראוי שאינו למי ג� להטיב יוכל ולכ�
שג� ר"ל כ"ח) ל' (משלי מל� בהיכלי והיא תתפש
בה� אי� שה� אע"פ מש� חיות להגיע יוכל להחיצוני�
כמאמר דאלקא אלקא לי' דקרו רק כלל הביטול בחי'
שזהו י"ח) כ"ב (במדבר ה' פי את לעבור אוכל לא בלע�
יש בחי' הוא דקדושה ביטול ולגבי הביטול בחי' מעט
מקי� בבחי' המאיר האור רוממות לעוצ� א� יחשב ממש
מש� ולכ� אליה� יגיע שלא מלדקדק השפע חשיבי' כלא
הקליפות שמעמד האריז"ל שאמר וזהו יניקה, לקבל יוכלו
מאור לה� מגיע יניקה מעט שמ"מ המקי� אל אחוריה�
ממנה נשפ� גדותיה כל על המליאה החבית וכמשל המקי�
לא וברזא צנור דר� כשנמשכי� משא"כ צד לכל מי�
א� כו' תחתיה שהעמידו הראוי' להכלי רק לצדדי� יושפ�

לבד חיצוני' מבחי' יניקה לה� מגיע מש� ג� וכמא�מ"מ
אל לבד אחוריה� שלכ� עד שית' כמו כתפי� בתר דשדי
לאור להסתכל יכולי� אי� בפניה� כי פניה� ולא המקי�
שע� השממית וכמשל ב"ה לפניו כלל רצויי� שאי� המקי�
שכדאי עד אצלו רצויה שהיא לא מל� בהיכלי היותה
לב נות� אינו רוממותו שלעוצ� אלא בהיכלו שתרקד
ליניקת אחרת דר� יש זאת ועוד כו': לגרשה להקפיד
ג� ור"ל כו' לפנימי ופניה� בע"ח מ"ש היינו החיצוני'
להתלבש עליונה השפע יורדת כאשר והיינו היושר מבחי'
מכלי� כלי� ע"י וגדולי� רבי� בצמצומי� דבי"ע בכלי�
החיצוני� ג� יוכלו אז מאד קטנות בבחי' היא שאז שוני�
השפע בהיות רק בע"ח כדאי' דנוקבא שערות דר� לינק
בהכלי� מלובשת כ"א כ"כ רבי� בלבושי� נתצמצמה לא
שנתבאר מטע� לינק לה� באפשרי אי� אז גדלות בבחי'
להבי� יש האלו הגדולי� הצמצומי� עני� וביאור לעיל
צ"ו בגימ' אדנ"י שא"ל האריז"ל במ"ש במ"א עפמ"ש
הש� הוא אד' שאל לפי והעני� ע"ז אלא צו דאי� וידוע
הנמשכת השפעה וכל העוה"ז ומכללו בעשי' השולט
עד הטבע לבוש שהוא וגס עב לבוש ע"י נמשכת בעוה"ז
הזה החיל את לי עשה ידי ועוצ� כחי לומר האד� שיוכל
שהברכה אלא תעשיר היא ה' ברכת ובאמת י"ז) ח' (דברי�
את ויבי� החכ� ומי אותה, המסתיר עב לבוש ע"י נמשכת
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עוד ואפסי אני ויאמר הרשע והרשיע הצדיק והצדיק זאת
נשפע יד� שעל אד' אל לכ� והנה הבחירה, ניתנה ולזאת
עב לבוש הוא ע"ז אלא צ"ו ואי� צ"ו בגימ' בעשי' השפע
מ"ש וזהו יש בחי' להיות שיכול עד זו שפע המלביש
ג') נ' (ישעי' כסות� אשי� ושק קדרות שמי� אלביש
ע"י נמשכת השפע ובהיות כנ"ל המעלי� שק לבוש שהוא
שה� החיצוני' וג� כ"כ בה מדקדקי� אי� הנ"ל שק לבוש
נמשכת זו ששפע אמרנו שהרי יניקה לקבל יוכלו יש
בחי' כשה� ג� וא"כ כו' כחי לומר שיוכל עד גדול בהעל�

מאור מיניקת� ביותר יניקת� זה ומדר� לינק יוכלו יש
צמצומי� דר� משא"כ המקי� אל לבד שאחוריה� המקי�
שני שיש מזה העולה נמצא הפנימי, אל פניה� הנה האלו
הב' כנ"ל, המקי� מבחי' הא' החיצוני' ליניקת אופני�
בכלי� כשמתצמצ� דיושר השפע וצמצו� קטנות מבחי'
זולתי כנ"ל, דנוק' שערות דר� יונקי� אז שוני� מכלי�
בתו� מלובשת השפע כאשר דהיינו הממוצעת מבחי'
עצמיות והוא עדיי� גדלות בבחי' ש� היא רק הכלי�
כנ"ל: כלל מש� יניקה לקבל יכולי� אינ� אז היושר
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

¯ÂÁ‡צרתני נברא1וקד� לא כולו העול� כל אד� זכה ,
לזה לצוות לא2אלא מוכ�, הכל שימצא כדי ג� ,

הקדימה לבד קדמ� פי' קדמ�, יתוש אפי' לו אומרי� זכה
שרשה ג� חטא, לא שהיא מה ולבד תחלה, שנוצרה במה
הוא כ"ז הנה אמנ� לתיקו�. שקד� התהו מבחי' הוא
לתיקו�, קד� תהו כי הג� כשזכה אבל זכה, לא כשהאד�
לבנות, ע"מ סותר בחי' הוא תהו כי נודע הנה אמנ�
העול� כל אז התהו בבחי' חלקו מתק� דתיקו� וכשאד�
גדול גו� העול� כל כי להיות לזה, לצוות אלא נברא לא
הוא התיקו� וכל בכלל, תהו וג� קט�, עול� בשבילו הוא
גדול, התיקו� הרי הבירור אחר א"כ התהו לתק� בשביל
אחיו את עקב בבט� וזהו דתהו, אורות ג� יורש כי להיות

לתיקו�. שקד� התהו בחי'
Ô·ÂÈÂמקרבנות העני� חטא3ביאור אד� שלכאורה ,

העני� א� חי. מדבר עליו, לכפר בהמה מביאי�
הבהמה העלאת וע"י שור, מפני הוא הבהמה דשורש
הכסא שעל האד� ע� הכסא את הנושאי' חיות מעלי'
את להביא אד� צרי� ומ"מ הוא, אד� לא כי לבחי'

או"מ ממשי� הקידוש וע"י ולהקדישה, עלי',4הבהמה
להעלותה. הכה� יוכל ואח"כ ולסמו�,

Î"ÂÓÎÂבו נכנס אא"כ כו' אד� אי� שבלב בעבודה יוב�
על שמכסה כמו האמת על המכסה שטות רוח
הוא מכ� והקרב� קרב�, צרי� לכ� שטותי', עושה השכל,
להקדישה וצרי� התהו, מבחי' ג"כ ששרשה נה"ב בחי'

מקו� של שבחו סידור בחי' זהו ביטול5תחילה וסיפור ,
בכ"י ובד"פ ספה"ע, זהו השנה ובכלליות המלאכי�,
המזבח, כבש דא צלותא, זה סול� ובכלל ק"ש, ברכות
נה"ב העלאת וע"י יצרו, את זובח נה"ב עלי' שמעלי�
הבהמה על הרוכב וכמשל שאת, ביתר הנה"א מתעלה
בכל וג� לעלות, א"י שבעצמו למקו� להעלותו שיוכל
כי מס"נ וה"ז זרות, רצונות מכל אתכפיא בבחי' צ"ל היו�

כו'. פלגא קטלא או כולא קטלא לי מה
Â‰ÊÂ�יוס של ארונו וינוס ראה ועמד6הי� ביצרו שפטפט

למלו�, זכה הברית נטירת וע"י פוטיפר אשת בנסיו�
שזהו יצרו את זבח כי להיות מפניו וינס הי� וכשראה
נברא כי א� הי� לכ� מאי�, יש מבריאת המכוו� תכלית
אלא נברא לא העול� כל והרי זכה יוס� מ"מ בשלישי,
הוא שיוס� יוס� יעקב תולדות אלה כתי' והנה לזה. לצוות

דיעקב גילוי תולדות מלבר7בחי' ויעקב מלגו משה ואיתא ,
מל' בחי' י� כי והיינו יוס�, מבחי' יותר גבוה משה א"כ

(1ipzxv mcwe xeg`�והחרי מהמש� בקצרה דברי� רישומי הוא :
ואיל�. רעז ע' לעיל וינוס ראה הי� ד"ה

(2dfl zeevl `l` ..ipzxv mcwe xeg`תו"א ראה לקמ� בהבא :

סה"מ ואיל�. רפט ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי ואיל�. ד ג, בראשית
ועוד. ואיל�. שצד ע' ח"ב ואיל�. רעא ע' ח"א תרל"ג

(3zepaxwn oiprd xe`ia oaeieנשא לקו"ת ג� ראה לקמ� בהבא :

ואיל�. סט ע' תרכ"ט וש"נ. ואיל�. קלד ע' תרכ"ז סה"מ ואיל�. ב כח,
וש"נ.
(4n"e` jiynn yeciwd i"re,פג סע"ב. פב, מטות לקו"ת ראה :

רצאֿב. ס"ע ש� תקס"ז אדה"ז מאמרי ב.

(5mewn ly egay xeciq 'iga edf dligz dyicwdl jixveבצידי :

ואהבת מצות קבלת הוא ההקדשה ועוי"ל בגוכי"ק: נרש� הגליו�
ה�. ריעי' ותיקו� תהו כי לריע�

(6sqei ly epex` qepie d`x mid edfeאור יהל ראה לקמ� בהבא :

ב'רכ. ע' ויקהל אוה"ת ואיל�. תמא ע' לתהלי�
(7awric ielib ..sqeiy sqei awri zeclez dl` 'izk dpdeראה :

ואיל�. תרפד ואיל�. תרעז ע' ח"ב תקס"ח אדה"ז מאמרי בארוכה
ב תד, ואיל�. א שצה, ואיל�. א שפח, ואיל�. ב שפה, ויחי אוה"ת

וש"נ. רפה. ע' לעיל וראה ואיל�. ב תתשמז, ו) (כר� ש� ואיל�.



קג c"ag i`iyp epizeax zxezn

עוד ואפסי אני ויאמר הרשע והרשיע הצדיק והצדיק זאת
נשפע יד� שעל אד' אל לכ� והנה הבחירה, ניתנה ולזאת
עב לבוש הוא ע"ז אלא צ"ו ואי� צ"ו בגימ' בעשי' השפע
מ"ש וזהו יש בחי' להיות שיכול עד זו שפע המלביש
ג') נ' (ישעי' כסות� אשי� ושק קדרות שמי� אלביש
ע"י נמשכת השפע ובהיות כנ"ל המעלי� שק לבוש שהוא
שה� החיצוני' וג� כ"כ בה מדקדקי� אי� הנ"ל שק לבוש
נמשכת זו ששפע אמרנו שהרי יניקה לקבל יוכלו יש
בחי' כשה� ג� וא"כ כו' כחי לומר שיוכל עד גדול בהעל�

מאור מיניקת� ביותר יניקת� זה ומדר� לינק יוכלו יש
צמצומי� דר� משא"כ המקי� אל לבד שאחוריה� המקי�
שני שיש מזה העולה נמצא הפנימי, אל פניה� הנה האלו
הב' כנ"ל, המקי� מבחי' הא' החיצוני' ליניקת אופני�
בכלי� כשמתצמצ� דיושר השפע וצמצו� קטנות מבחי'
זולתי כנ"ל, דנוק' שערות דר� יונקי� אז שוני� מכלי�
בתו� מלובשת השפע כאשר דהיינו הממוצעת מבחי'
עצמיות והוא עדיי� גדלות בבחי' ש� היא רק הכלי�
כנ"ל: כלל מש� יניקה לקבל יכולי� אינ� אז היושר

gqt oaxw zevn

•

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

¯ÂÁ‡צרתני נברא1וקד� לא כולו העול� כל אד� זכה ,
לזה לצוות לא2אלא מוכ�, הכל שימצא כדי ג� ,

הקדימה לבד קדמ� פי' קדמ�, יתוש אפי' לו אומרי� זכה
שרשה ג� חטא, לא שהיא מה ולבד תחלה, שנוצרה במה
הוא כ"ז הנה אמנ� לתיקו�. שקד� התהו מבחי' הוא
לתיקו�, קד� תהו כי הג� כשזכה אבל זכה, לא כשהאד�
לבנות, ע"מ סותר בחי' הוא תהו כי נודע הנה אמנ�
העול� כל אז התהו בבחי' חלקו מתק� דתיקו� וכשאד�
גדול גו� העול� כל כי להיות לזה, לצוות אלא נברא לא
הוא התיקו� וכל בכלל, תהו וג� קט�, עול� בשבילו הוא
גדול, התיקו� הרי הבירור אחר א"כ התהו לתק� בשביל
אחיו את עקב בבט� וזהו דתהו, אורות ג� יורש כי להיות

לתיקו�. שקד� התהו בחי'
Ô·ÂÈÂמקרבנות העני� חטא3ביאור אד� שלכאורה ,

העני� א� חי. מדבר עליו, לכפר בהמה מביאי�
הבהמה העלאת וע"י שור, מפני הוא הבהמה דשורש
הכסא שעל האד� ע� הכסא את הנושאי' חיות מעלי'
את להביא אד� צרי� ומ"מ הוא, אד� לא כי לבחי'

או"מ ממשי� הקידוש וע"י ולהקדישה, עלי',4הבהמה
להעלותה. הכה� יוכל ואח"כ ולסמו�,

Î"ÂÓÎÂבו נכנס אא"כ כו' אד� אי� שבלב בעבודה יוב�
על שמכסה כמו האמת על המכסה שטות רוח
הוא מכ� והקרב� קרב�, צרי� לכ� שטותי', עושה השכל,
להקדישה וצרי� התהו, מבחי' ג"כ ששרשה נה"ב בחי'

מקו� של שבחו סידור בחי' זהו ביטול5תחילה וסיפור ,
בכ"י ובד"פ ספה"ע, זהו השנה ובכלליות המלאכי�,
המזבח, כבש דא צלותא, זה סול� ובכלל ק"ש, ברכות
נה"ב העלאת וע"י יצרו, את זובח נה"ב עלי' שמעלי�
הבהמה על הרוכב וכמשל שאת, ביתר הנה"א מתעלה
בכל וג� לעלות, א"י שבעצמו למקו� להעלותו שיוכל
כי מס"נ וה"ז זרות, רצונות מכל אתכפיא בבחי' צ"ל היו�

כו'. פלגא קטלא או כולא קטלא לי מה
Â‰ÊÂ�יוס של ארונו וינוס ראה ועמד6הי� ביצרו שפטפט

למלו�, זכה הברית נטירת וע"י פוטיפר אשת בנסיו�
שזהו יצרו את זבח כי להיות מפניו וינס הי� וכשראה
נברא כי א� הי� לכ� מאי�, יש מבריאת המכוו� תכלית
אלא נברא לא העול� כל והרי זכה יוס� מ"מ בשלישי,
הוא שיוס� יוס� יעקב תולדות אלה כתי' והנה לזה. לצוות

דיעקב גילוי תולדות מלבר7בחי' ויעקב מלגו משה ואיתא ,
מל' בחי' י� כי והיינו יוס�, מבחי' יותר גבוה משה א"כ

(1ipzxv mcwe xeg`�והחרי מהמש� בקצרה דברי� רישומי הוא :
ואיל�. רעז ע' לעיל וינוס ראה הי� ד"ה

(2dfl zeevl `l` ..ipzxv mcwe xeg`תו"א ראה לקמ� בהבא :

סה"מ ואיל�. רפט ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי ואיל�. ד ג, בראשית
ועוד. ואיל�. שצד ע' ח"ב ואיל�. רעא ע' ח"א תרל"ג

(3zepaxwn oiprd xe`ia oaeieנשא לקו"ת ג� ראה לקמ� בהבא :

ואיל�. סט ע' תרכ"ט וש"נ. ואיל�. קלד ע' תרכ"ז סה"מ ואיל�. ב כח,
וש"נ.
(4n"e` jiynn yeciwd i"re,פג סע"ב. פב, מטות לקו"ת ראה :

רצאֿב. ס"ע ש� תקס"ז אדה"ז מאמרי ב.

(5mewn ly egay xeciq 'iga edf dligz dyicwdl jixveבצידי :

ואהבת מצות קבלת הוא ההקדשה ועוי"ל בגוכי"ק: נרש� הגליו�
ה�. ריעי' ותיקו� תהו כי לריע�

(6sqei ly epex` qepie d`x mid edfeאור יהל ראה לקמ� בהבא :

ב'רכ. ע' ויקהל אוה"ת ואיל�. תמא ע' לתהלי�
(7awric ielib ..sqeiy sqei awri zeclez dl` 'izk dpdeראה :

ואיל�. תרפד ואיל�. תרעז ע' ח"ב תקס"ח אדה"ז מאמרי בארוכה
ב תד, ואיל�. א שצה, ואיל�. א שפח, ואיל�. ב שפה, ויחי אוה"ת

וש"נ. רפה. ע' לעיל וראה ואיל�. ב תתשמז, ו) (כר� ש� ואיל�.



c"agקד i`iyp epizeax zxezn

שהוא ארונו ראה כשהי� ולכ� ז"א, יסוד ויוס� סודכ"ד, י"ס
הכלה ע"ד מפניו נס הברית, ארו� מעני� כנודע יסוד ג"כ
רוח בחי' ע"י זהו הבריאה להיות בכדי אמנ� פני', הופכת
מט� את הר� ואתה משה ע"י זהו ש"ע קדמונו מבחי' קדי�
מהראש למעלה משה של ידיו הגבהת היד הרמת ע"י שזהו
לבי"ת קוד� חג"ת השי"� כש"ב ע"ד מוחי� בחי' הוא

שאו8חו"ב ע"ד כתר בחי' כ"� לבחי' להגיע בכדי והיינו ,

ה' ויול� ועי"ז כו' ידו ויט להיות נמש� ומש� קדש, ידיכ�
שש� להיות הת"י לפי גזרי� לי"ב הי� ונבקע קדי�, ברוח
וזהו כו', בקר מי"ב דז"א, ג"א י"ב י"ה שבטי שבטי� עלו
הבקיעה שורש מ"מ מלגאו משה ג� משה לפני י� בוקע
ולזה ארונו ראה שהי� שהג� מתור� וג� משה, לפני הוא
משה, לפני י� בוקע הר�, ואתה להיות צרי� ומ"מ נס,
מילתא. לפרסומי זהו המימות כל שנחלקו רש"י ולפי'

`"lxz mixgde jynd

ipzxv mcwe xeg` d"c

(8a"eg z"ial mcew z"bg o"iyd a"ykלקו"ת בארוכה ראה ועוד.: ואיל�. סע"ד לח, ב. לז, אמור

•

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

Ì�Ó‡ההתהוות כל דמקור ידוע דהלא מוב� זה אי� עדיי�
הוא בפועל דההתהוות היות וע� הוי'. מש� הוא
מש� הוא ההתהוות אמיתת מקו� מכל אלקי� ש� ידי על
ידי על שנתהווה ומה מהווה. לשו� הוא דהוי' דוקא, הוי'
אלקי� ש� ידי על שנמש� הוי' מאור דוקא זהו אלקי� ש�
לומר בהכרח לכאורה כ� וא� כו'. חד כולא ואלקי� דהוי'
כ� לא דא� הוי', בש� כ� ג� ישנ� שנתהוו הפרטי� שכל
וג� כו'. האמיתי מקור� הוא הוי' דהש� מאחר נתהוו מאי�
הלא ונבראו, צוה הוא כי הוי' ש� את יהללו כתיב הלא
ונבראו בבחינת שזהו אלא עצמו. הוי' מש� ג� נבראו
דלא סתימי� עלמי� בחינת התהוות והיינו וממילא, מאליו
בראשית שנאמר ומה כו', ונבראו נאמר זה שעל אתגליי�
ש� ידי על בנפעל הפועל כח התהוות בבחינת אלקי� ברא
ומבואר כידוע כו', דאתגליי� דעלמי� נבראי� היינו אלקי�,
יש הרי דאתכסיא דעלמא בנבראי� והרי מקומות. בכמה
וכמאמר נבראי� התחלקות ריבוי בבחינת פרטי� כמה בה�
ריבוי כ� ג� ש� יש הרי כו', בי� יש ביבשה שיש מה כל
בש� הלא ובאמת כו'. הוי' מש� הוא והתהוות� פרטי�
המה אותיות הד' אשר וידוע אותיות, ד' בו יש הוי'
אותיות הד' כלל ובדר� מזה. זה מחולקות פרטיות מדריגות
יו"ד עשיה, יצירה בריאה אצילות עולמות הד' כוללי� הוי'
ודר� בעשיה. אחרונה ה' ביצירה ו' בבריאה ה' באצילות
בריאה אצילות עולמות מהד' עול� בכל הוי' ש� יש פרט

בחכמה יו"ד ההוא, שבעול� ספירות בהעשר עשיה יצירה
והמשכת הבאת סדר והוא במלכות. ה' בז"א ו' בבינה ה'
אלו אותיות ד' ידי על ועול� עול� בכל שנמש� האור
כו'. אלו מדרגות ד' ידי על האור הבאת אופ� להיות שצרי�
ובינה צמצו� בחינת הוא חכמה ספירות, העשר עני� וזהו

שית כמו כו' התפשטות בחינת ד'הוא ובאמצעות באר,
כל מתהווה כו' והתפשטות צמצו� בבחינת אלו אותיות
זה שמטע� ליש, מאי� ההוא שבעול� והנבראי� עול�
מאי� המהווה מקור שהוא מהווה לשו� הוי' זה ש� נקרא
מדריגות חילוק כ� ג� הוי' בש� יש הרי כ� וא� כו'. ליש
לש� הוי' ש� בי� ההפרש מה להבי� צרי� וא"כ פרטי�.
אחד, הוא הוי' וש� רבי� לשו� כתיב אלקי� דבש� אלקי�,
א� כנ"ל. כו' חלוקות מדריגות יש הוי' בש� דג� מאחר
שכל אלא מדריגות פרטי בו יש הוי' דש� בכלל הוא העני�
כו'. והתכללות התאחדות בבחינת ה� שבו המדריגות
פרטי� ריבוי כאשר ההתכללות אמיתת דזהו לעיל ונתבאר
האחדות ידי ועל כו'. ממש אחד כדבר וה� יחד מתאחדי�
בהנבראי� וההתכללות האחדות בחינת נעשה הוי' דש�
מכל ההתחלקות ריבוי בבחינת היות� דע� ונתהוו, שנמצאו

כו'. זה ע� זה ומתכללי� מתאחדי� מקו�
.¯ÂˆÈ˜עלמא ובפרט ההתהוות מקור הוא הוי' ש�

שה� אלא מדריגות. חילוקי ובו דאתכסיא.
והתאחדות. בהתכללות

h''px gp zyxte dxez zgny

•
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd mixn`n

ומע"ט תורה לעשותם. היום – בעוה"ז האדם בעבודת תלויים המתים ותחיית דג"ע הגילויים כל
שעה יפה וערבית. שחרית פ"א לימוד שיעורי על להקפיד צריך ולכן לעולם, לאדם נשארים

בעוה"ב הגילוי תלוי בזה כי ומע"ט, לתשובה בעוה"ז – אחת הטיה – אחת

e‰ÊÂ�ע�ל� ט�בי� �מע�י� �ת��בה אחת �עה "יפה ¿∆ְֲִִִַַַָָָָָָָ
ה�א ה�ה הע�ל� �ה�ה ה�א", הע�ל� ח�י מ�ל ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ה
ה�ח��� עד� �ג� �ה�דרג�ת ה����י� וכל לע�ת�", ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ"ה���
�א�ר ה�ל �לעתיד, �ה���י ה�ח�ה �ע�ל� וה���י ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹועלי��
�א�ר והאד� ה�ה, �ע�ל� �ח�יו האד� �עב�דת �ל�י ְְֲֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹל�ל
��נה ��ביל היא נ�מת� �ירידת �נפ�� צדק ח���� ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָיע�ה
�ריאת� הרי חי ה�על וג� חי, �בעל אינ� �הלא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָֹ�נימית,
�י�תר ���ט אי� �� אפ� �בכל �כלית, ��ביל ה�א ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ע�ל�
לאכל ��ביל אינ� �ע�ל� והי�ת� האד� �יצירת ְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָָֹיבי�
�ל �היה וכא�ר �זה, י� ��עלת �איזה וכ�', ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָול���ת
וי�י� ז"ל, ר��תינ� �דברי האמ�ר �י על ��� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָההת��ננ�ת
קצר "ה�מ� �כמאמר �קצ�בי�, מד�די� האד� �ימי ל�� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאל
עני� ע�ר �ל זה� א�ר �מי�, �מלאכת מר�ה" ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�ְְְַָָוה�לאכה
עצמ� לבי� �ינ� ח���� ויע�ה מר�ה, היא �ע�ל� ְְְְֲֵֵֶֶַַָ�ְֱִָָהי�ת�

�נפ�י� האכבא�ע�א את ה�ע�הלידע מ�ל ה�מ�ר מת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וה�א וריק, �הבל ה�לכי� ��נ�תיו ימיו �ל �י ע�� ְְְְִִִִִֶֶָָָָָא��
�מ��י ��פ� �עניני רק ה�יל�ת לר��ת ה��� �ל �מטרד ְְְְְִִֵֵַַַַָָ�ָטר�ד
�ה�א �מה וג� ל� ��כרח �מה החמר�י� ְְְֶַַָ�ְְְִִֶַַַָָמחס�ריו
�לל, ��אג אינ� נפ�� וא�ד�ת לג�פ�, רק וד�אג ְְְְְֵֵֵַַָָמ�תר�ת,
נראה וכ� האד�, מאת ונעל� מכ�ה ה�ות �י�� זאת ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְְְֶַַָֹוג�
לברר מס�יקי� אי� אד� �ני ��ה ל�ל� �רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ�מ�ח�
י� א�הבי� ��ל�ה כ�', �מיד ��ר�די� האמ��י� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָֹעניניה�

לאד� א�הבי�ל� �ה� אל� �בה� א�ת�, א�הב �ה�א מה (מה� ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ה�קרא�ת�) וכל וזהב וכס� ט�בי�, �מע�י� ��רה �ני�, :ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
ה�ני� וג� ,��� וזהב ה�ס� לאד� ל� מל�י� �אי� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�רכ��,
ט�בי� וה�ע�י� ה��רה ה�א והע�ר ה�בר, עד רק ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָה�א
על א�ר נצחי, �א�ר רב וע�ר ה�� יר�ה יד על ק�� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹא�ר
אל י�י� ע�� א�� �ח� �ע�ד א�ר האד� �ל זה ה�ה ��ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ
הג�ר�ת לעצמ� ויע�ה ה�מי�, �אחרית יב�א א�ר את ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָל��

ה��רה ל��ד על �מג�לי� מיחדי� זמ�י� �קביע�ת ְִִַַָָ�ִָ�ְְְְִִִַָ�מג�ל�ת
את לפטר יכ�ל א�ר �אר� אי� אי� �זה א�ר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ�תפ�ה,
�חרית אחד �פרק ח�בי� ה�ל �י מ�ה, ו�ל�� חס ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעצמ�
�"רא�ית עב�דת�, �היה וזאת ערבית, אחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹ�פרק
��קר מ�נת� �ק�מ� �מ�ד �תכ� לה'", �רימ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעריס�תיכ�
�החזרת הרא��נה ��עה ל��ד, על קב�עה �עה ל� ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָיהיה
יכ�ל היה �הרי וית��נ� לה', מק��ה להי�ת צרי� ְְְֲִֵֵַַָָָָָ�ְִִִַָָה��ד��
היה �מה נפ��, �קד�� ל� יחזיר� לא א�ר ו�ל�� חס ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹלהי�ת
להג�יל צרי� �� על וא�ר כ�', ��� העסקי� �ל ע� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאז
�� ואחר ענינ�, לפי אי� אי� ה��רה ל��ד על ז� ְְְִִִִִַַַַָָָָָ�עה
אחר ל��ד �באיזה �צ��ר �תפ�ה �לה���ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלהת��ל
א� הלכה �בר איזה �מח� וחק�ק קב�ע ולהי�ת ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹה�פ�ה,
�רק וכ� �עסקיו, �הליכת� ויהרהר יהגה �� א�ר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָא�דה
מיני �ל נגד עז �ק� �כל ויעמד �קביע�ת, ערבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאחד
האמ�ית ה��נה מ�לי� ה�א �זה א�ר וע��ב, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָמניעה
ה�א", הע�ל� כ�' �עה "יפה וזה� ,���� ה��מה ְְִִֶַַַַָָָָָָָָָ�ירידת
עצמ� את ���ה ידי �על הה�יה, ועל זמ� על מ�רה ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ��עה
ה�ה ט�בי�, �למע�י� לת��בה �עה וק�בע ה�ה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ע�ל�
ה���י �כל �להי�ת ה�א, ע�ל� ח�י מ�ל י�תר יפה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ואמר� ה�ה, �ע�ל� �ה�עה רק �ל�י ה�א ה�א ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ�ע�ל�
לידי יביא� �ה���בה ה��נה ט�בי�" �מע�י� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ"���בה
���רה �ע�סקי� להי�ת יכ�ל �הרי ט�בי�, ה�ע�י� ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָק���
וכ� �דבעי, אינ� ה�פ�ה הרי מק�� �מ�ל ה�פ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹקד�
הרי �עסקיו �הלכ� מק�� �מ�ל �ח��ת ��ת�ללי� ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאפ�ר
אמר ולכ� ���פ�ה, מההחלט �לל ר�� ��� נ�אר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
מע�י� לידי ��ביאה ���בה ה�א �הע�ר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ"���בה",
�כל ה�א", ע�ל� כ�' "יפה וזה� מ��, �פעל ְְְִֶַַַָָָָָָֹט�בי�
�ה�עה ה�ל �ל�י ה�א �ע�ל� �ה�דרג�ת ה�עלי� ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹה����י�

�וקא. ה�ה �ע�ל� ְְֶַַַַָָאחת
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ומע"ט תורה לעשותם. היום – בעוה"ז האדם בעבודת תלויים המתים ותחיית דג"ע הגילויים כל
שעה יפה וערבית. שחרית פ"א לימוד שיעורי על להקפיד צריך ולכן לעולם, לאדם נשארים

בעוה"ב הגילוי תלוי בזה כי ומע"ט, לתשובה בעוה"ז – אחת הטיה – אחת

e‰ÊÂ�ע�ל� ט�בי� �מע�י� �ת��בה אחת �עה "יפה ¿∆ְֲִִִַַַָָָָָָָ
ה�א ה�ה הע�ל� �ה�ה ה�א", הע�ל� ח�י מ�ל ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ה
ה�ח��� עד� �ג� �ה�דרג�ת ה����י� וכל לע�ת�", ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ"ה���
�א�ר ה�ל �לעתיד, �ה���י ה�ח�ה �ע�ל� וה���י ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹועלי��
�א�ר והאד� ה�ה, �ע�ל� �ח�יו האד� �עב�דת �ל�י ְְֲֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹל�ל
��נה ��ביל היא נ�מת� �ירידת �נפ�� צדק ח���� ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָיע�ה
�ריאת� הרי חי ה�על וג� חי, �בעל אינ� �הלא ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַָֹ�נימית,
�י�תר ���ט אי� �� אפ� �בכל �כלית, ��ביל ה�א ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ע�ל�
לאכל ��ביל אינ� �ע�ל� והי�ת� האד� �יצירת ְְֱִִִִִִֵֶַָָָָָָֹיבי�
�ל �היה וכא�ר �זה, י� ��עלת �איזה וכ�', ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָול���ת
וי�י� ז"ל, ר��תינ� �דברי האמ�ר �י על ��� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָההת��ננ�ת
קצר "ה�מ� �כמאמר �קצ�בי�, מד�די� האד� �ימי ל�� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאל
עני� ע�ר �ל זה� א�ר �מי�, �מלאכת מר�ה" ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�ְְְַָָוה�לאכה
עצמ� לבי� �ינ� ח���� ויע�ה מר�ה, היא �ע�ל� ְְְְֲֵֵֶֶַַָ�ְֱִָָהי�ת�

�נפ�י� האכבא�ע�א את ה�ע�הלידע מ�ל ה�מ�ר מת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וה�א וריק, �הבל ה�לכי� ��נ�תיו ימיו �ל �י ע�� ְְְְִִִִִֶֶָָָָָא��
�מ��י ��פ� �עניני רק ה�יל�ת לר��ת ה��� �ל �מטרד ְְְְְִִֵֵַַַַָָ�ָטר�ד
�ה�א �מה וג� ל� ��כרח �מה החמר�י� ְְְֶַַָ�ְְְִִֶַַַָָמחס�ריו
�לל, ��אג אינ� נפ�� וא�ד�ת לג�פ�, רק וד�אג ְְְְְֵֵֵַַָָמ�תר�ת,
נראה וכ� האד�, מאת ונעל� מכ�ה ה�ות �י�� זאת ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְְְֶַַָֹוג�
לברר מס�יקי� אי� אד� �ני ��ה ל�ל� �רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ�מ�ח�
י� א�הבי� ��ל�ה כ�', �מיד ��ר�די� האמ��י� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָֹעניניה�

לאד� א�הבי�ל� �ה� אל� �בה� א�ת�, א�הב �ה�א מה (מה� ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ה�קרא�ת�) וכל וזהב וכס� ט�בי�, �מע�י� ��רה �ני�, :ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
ה�ני� וג� ,��� וזהב ה�ס� לאד� ל� מל�י� �אי� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�רכ��,
ט�בי� וה�ע�י� ה��רה ה�א והע�ר ה�בר, עד רק ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָה�א
על א�ר נצחי, �א�ר רב וע�ר ה�� יר�ה יד על ק�� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹא�ר
אל י�י� ע�� א�� �ח� �ע�ד א�ר האד� �ל זה ה�ה ��ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ
הג�ר�ת לעצמ� ויע�ה ה�מי�, �אחרית יב�א א�ר את ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָל��

ה��רה ל��ד על �מג�לי� מיחדי� זמ�י� �קביע�ת ְִִַַָָ�ִָ�ְְְְִִִַָ�מג�ל�ת
את לפטר יכ�ל א�ר �אר� אי� אי� �זה א�ר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ�תפ�ה,
�חרית אחד �פרק ח�בי� ה�ל �י מ�ה, ו�ל�� חס ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹעצמ�
�"רא�ית עב�דת�, �היה וזאת ערבית, אחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹ�פרק
��קר מ�נת� �ק�מ� �מ�ד �תכ� לה'", �רימ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעריס�תיכ�
�החזרת הרא��נה ��עה ל��ד, על קב�עה �עה ל� ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָיהיה
יכ�ל היה �הרי וית��נ� לה', מק��ה להי�ת צרי� ְְְֲִֵֵַַָָָָָ�ְִִִַָָה��ד��
היה �מה נפ��, �קד�� ל� יחזיר� לא א�ר ו�ל�� חס ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹלהי�ת
להג�יל צרי� �� על וא�ר כ�', ��� העסקי� �ל ע� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאז
�� ואחר ענינ�, לפי אי� אי� ה��רה ל��ד על ז� ְְְִִִִִַַַַָָָָָ�עה
אחר ל��ד �באיזה �צ��ר �תפ�ה �לה���ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלהת��ל
א� הלכה �בר איזה �מח� וחק�ק קב�ע ולהי�ת ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹה�פ�ה,
�רק וכ� �עסקיו, �הליכת� ויהרהר יהגה �� א�ר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָא�דה
מיני �ל נגד עז �ק� �כל ויעמד �קביע�ת, ערבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאחד
האמ�ית ה��נה מ�לי� ה�א �זה א�ר וע��ב, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָמניעה
ה�א", הע�ל� כ�' �עה "יפה וזה� ,���� ה��מה ְְִִֶַַַַָָָָָָָָָ�ירידת
עצמ� את ���ה ידי �על הה�יה, ועל זמ� על מ�רה ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ��עה
ה�ה ט�בי�, �למע�י� לת��בה �עה וק�בע ה�ה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ע�ל�
ה���י �כל �להי�ת ה�א, ע�ל� ח�י מ�ל י�תר יפה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ואמר� ה�ה, �ע�ל� �ה�עה רק �ל�י ה�א ה�א ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ�ע�ל�
לידי יביא� �ה���בה ה��נה ט�בי�" �מע�י� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ"���בה
���רה �ע�סקי� להי�ת יכ�ל �הרי ט�בי�, ה�ע�י� ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָק���
וכ� �דבעי, אינ� ה�פ�ה הרי מק�� �מ�ל ה�פ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹקד�
הרי �עסקיו �הלכ� מק�� �מ�ל �ח��ת ��ת�ללי� ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָאפ�ר
אמר ולכ� ���פ�ה, מההחלט �לל ר�� ��� נ�אר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
מע�י� לידי ��ביאה ���בה ה�א �הע�ר ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ"���בה",
�כל ה�א", ע�ל� כ�' "יפה וזה� מ��, �פעל ְְְִֶַַַָָָָָָֹט�בי�
�ה�עה ה�ל �ל�י ה�א �ע�ל� �ה�דרג�ת ה�עלי� ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹה����י�

�וקא. ה�ה �ע�ל� ְְֶַַַַָָאחת

zg` dry dti d"c
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.„Î,השגה שתהיה חסידות דורשת ה' באמונת גם

הפסוק בביאור באריכות אביך".1כמוסבר אלקי את "דע

את דע בני שלמה "ועתה לשלמה אומר המלך דוד

באלקי "האמין לומר עליו היה לכאורה, אביך". אלקי

לומר עליו היה אביך", "אלקי אומרו מובן לא כן אביך".

סתם. אלקים

את המכנה הראשון אינו המלך דוד דבר, של לאמיתו

אמר כבר אבינו יעקב אבי", "אלקי בכינוי "אלקי2הקב"ה

יצחק". אבי ואלקי אברהם אבי

שהורים באלקות, האמונה משמעו, אבי" "אלקי

זהו מההורים. מקבלים והילדים לילדיהם, מעבירים

מההורים. שקבלתי האלקות � אבי" "אלקי

האלקות אביך", אלקי את "דע אומר המלך דוד

ישנם באלקות שכן, בהבנה, לצרף עליך מהוריך, שקבלת

אותם. להבין שיכולים דברים

נעשית והיא האמונה, את מבהירה באלקות ההבנה

טהורה. אמונה

על נוסף הרי להבינו, שניתן בדבר גם שמאמין מי אך,

האמונה אלקות, הבנת של המצוה את מאבד שהוא כך

ענינים בה מעורבים שכן, טהורה, אמונה איננה שלו

להבינם. שיכולים

בני שלמה "ועתה המלך דוד שמזהיר האזהרה זוהי

אלקות. הבנת על לעמול שצריכים � אביך" אלקי את דע

.‰Î� הראשון מאמר מאמרות", ב"עשרה השל"ה

וארוממנהו אבי אלקי ואנוהו אלי "זה : ר"ל3אומר ,

ואנוהו אז וידיעתי השגתי מצד אלי שהוא אלי כשזה

כי כביכול, ביחד דבוקים והו אני ר"ל והו, אני מלשון

מצד הידיעה לי כשאין אמנם בלב. נתפסת הידיעה

וארוממנהו, אז אבי אלקי שהוא הקבלה מצד רק ההשגה

הלב". במצפון מאתו מרוחק ואני ממני, ונשגב רם הוא כי

אלי", "זה הוא אחד אופן אלקות. בידיעת אופנים שני

אבי". "אלקי � שני ואופן

אלי". "זה הוא הראשון האופן

לעתיד על שכתוב כמו לגילוי, הוראה הוא 4"זה"

הרי לעתיד שכן, וגו"', זה אלקינו הנה ההוא ביום "ואמר

זה", "אלקינו הפסוק לה קורא ולכן בגילוי, אלקות תהיה

הדבר, זה – שאומר כמי הגילוי, תואר הוא "זה" כי

זה. שזהו באצבעו ומראה

"זה". בבחינת לגבי היא אלקות � אלי" "זה זהו

אבי". "אלקי הוא השני האופן

עצמו האדם כלומר: אבי. של האלקות � אבי" "אלקי

מה כלל משיג אינו הוא אלקות, היא מה כלל יודע איננו

שהוא ובמה אלקות, שיש מאביו שמע רק הוא אלקות, זו

נפש מסירות עד שלימה באמונה מאמין הוא מאביו שמע

ממש.

.ÂÎ.משכל למעלה בעצם היא שאמונה לכל ידוע

נחלקים הם כללי שבאופן שכל, אופני כמה ישנם בשכל

דבר רק אך נעלם. ושכל גלוי שכל כלליים: אופנים לשני

הנעלם השכל שגם כלומר, נעלם, משכל גם למעלה שהוא

האמונה. את לנצל צריכים בזה � אותו להשיג מסוגל אינו

אפשר שאי באלקות רק היא אמונה בהירות: ביתר

בשכל, להשיג שיכולים האלקות ואילו בשכל. להשיגה

על אותה להבין כדי שכלו את להטריח יהודי כל מחוייב

שכל. פי

נקרא הוא מסויימת סיבה שבגלל בהבנה, ענין קיים

זמני דבר זה כי המושאל, כשם רק זה ברם, אמונה. בשם

זמנית. אמונה � נקראת זו ואמונה בלבד.

סוגיא לו מסביר והרב רב, אצל לומד כשהוא תלמיד

בשכלו קולט שהתלמיד עד הרי שכליות, בסברות בגמרא

דבר לגביו היא הרב, לו שהסביר השכלית הסברא את

לו. אמר שהרב במה מאמין הוא אמונה, של

בלבד, זמנית היא זו אמונה דבר, של לאמיתו ברם,

הופכת הוא, בשכלו הסברא את מבין כשהתלמיד שהרי

עצמאי. לשכל הזמנית האמונה

.ÊÎאבי אלקי ואנוהו, אלי "זה הפסוק משמעות זה

השל"ה. של פירושו לפי וארוממנהו"

בבחינת היא אדם של בהשגתו שהאלקות בשעה

ביגיעת יגע אדם שאותו המוח, יגיעת לפי כלומר, "זה",

� וחלק בשכלו, מבין הוא חלק הרי אלקות, להבין המוח

� באמונה בו מאמין הוא � בשכל להבין לו אפשר שאי

"ואנוהו". זה אז

כלומר, והו, אני אחת, במלה מלים שתי � "אנוהו"

גמורה. בהתאחדות הקב"ה עם מתאחד שהאדם

כשהאלקות כלומר, אמונה, זה � אבי" "אלקי

שכלו את מטריח אינו והוא בלבד, אמונה היא בהשגתו

הרי אביו, לו שאמר במה מאמין אלא אלקות, להבין

ז � מאד טוב דבר זה שגם "וארוממנהו",למרות רק ה

ממנו. מרוממת אלקות כלומר,

.ÁÎבהן המלים עומק ולהבין ללמוד מאד רצוי

ו"וארוממנהו". "ואנוהו" המלים את השל"ה מסביר

ביחד דבוקים והו "אני השל"ה אומר "ואנוהו" על

בלב". נתפסת הידיעה כי כביכול

ט.1) סט, א. הימי� דברי

י.2) לב, בראשית

ב.3) טו, שמות

ט.4) כה, ישעיה
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שהאדם הידיעה שכן, יחד, מאוחדים והקב"ה אני

כך ידי ועל בלבו, נקבעת השגה, ידי על באלקות יודע

אלקות. עם האדם מתאחד

ונשגב רם הוא "כי השל"ה אומר "וארוממנהו" על

הלב". במצפון מאתו מרוחק ואני ממנו,

והאדם האדם, להשגת ניתן ולא נעלה הוא הקב"ה

בלבד. הלב בעומק היא שלו האמונה מאלקות, מרוחק

.ËÎהמושגים בהבנת ויתעמק עצמו על שירחם מי

אותם, מסביר שהשל"ה כפי אבי", ו"אלקי אלי" "זה

שהוא יבין והוא ובלבו, במוחו היטב ייקלטו והדברים

חלילה או באלקות דבוק להיות דרכים, בפרשת עומד

לכת בהצנע � לבבי בבכי יפרוץ � מאלקות מרוחק וחס

סיבות לו ויזמין עליו ירחם שהקב"ה ויתחנן ויבקש –

לאלקות. מקורב להיות כיצד הדרך את שידע

כל עילת שהוא שהקב"ה בקשתו, תוכן בהירות: ביתר

שיתחיל וסיבה, עילה לו יזמין הסיבות, כל וסיבת העילות

אותו שיצעיד ומדריך מחנך לו ושיהיה חסידות, ללמוד

חסידות. של העבודה בדרך

.Ï.במענטאן�צרפת אבי שהה תרע"ב בחורף

ובעלי השכלה בעלי חסידים הגיעו פורים לקראת

יעקב הר"ר המפורסם הרה"ח הרה"ג בתוכם עבודה,

ובתוכם גבירים חסידים וכן מפולטובה, ז"ל מרדכי

גורארי'. ז"ל שמואל ר' החסיד המפורסם הגביר

גם האמורים, לחסידים נוסף באו, פורים לסעודת

ובנו מלודז ווינר אהרן ר' החסיד הגביר כמו פולין, חסידי

ביאלער זיסקינד ר' החסיד הגביר בנימין, ר' החסיד

הגבירים האחים כמו וואהלין חסידי וגם מורשה,

ועוד. מקיוב הורנשטיין

דיבר אבי "חזקה", התוועדות היתה פורים באותו

גדולים גילויים והיו .5הרבה

אנו בו לענין נוגעת התוועדות מאותה אחת אימרה

מדברים.

גם היה אבי, אז דיבר אודותם השונים הדברים בין

התנהל כיצד בדיבוריו צייר אבי תורה. מתן ענין אודות

תורה. מתן בענין ומתן המשא

.‡Ïבין סרסור, מתווך, היה � אבי אמר � רבנו משה

אב אבינו � האב בין כלומר, ישראל. בני לבין הקב"ה

בקשר � אלקיכם לה' אתם בנים – הבנים לבין � הרחמן

התורה. למתנת

סרסור. זה מה יודעים כולם

יודעים � העסקים בעלי המסובים אל אבי פנה � אתם

נחיצותו ומה סרסור, של עבודתו היא מה סרסור, זה מה

המסחר. מושג לעצם נוגע זה הרי במסחר, סרסור של

סרסורים � ולסיטונאים: הגדולים לתעשיינים

מוכר והסרסור סחורתם, את מוכרים הם להם משלהם,

שונים. לסוחרים הסחורה את מכן לאחר

לו נותן הוא ישירות, התעשיין אל פונה כשהקונה גם

הסרסור. חשבון על סחורה

המוכר. וגם הקונה גם נזקקים לסרסור

יודעים כן גם בפרט וחסידים בכלל אוהל יושבי

הסרסור. של ופעלו נחיצותו

שאינם תורה לבני מתכוון אני אוהל" ב"יושבי

חסידים.

בן להיות אותו שהביא שלו הסרסור תורה בן לכל

המרא היה זה בשני טוב, חבר היה זה באחד תורה.

בן לכל כלומר, הישיבה, ראש היה זה בשלישי דאתרא,

אורה. בקרן המעמידו סרסור � תורה

תורה בקרן אותו המעמיד סרסור יש לחסיד גם

ואורה.

.·Ïאבי לי אמר ב"יחידות" משאלותיי אחת :6על

חבר" לך וקנה רב לך "עשה היא חז"ל רב7עצת .

גם רב, לאדם אין אם לשני. אחד שייכות להם יש וחבר

רב. אינו הרב גם חבר, לו אין אם חבר. אינו החבר

עול, בקבלת הוא � אבי אז סיים � רב" לך "עשה

שלב כזה לך", "וקנה להיות צריך לחבר ביחס ואילו

אליו. נמשך האדם

המורה הוא החבר כי חבר, שיהיה ההכרח מן ברם,

של הוראותיו בקיום עוזר וגם הרב, את לשאול מה דרך

ממש. בפועל הרב

.‚Ïשל והמענה שלו ה"יחידות" סיפור אבי כשסיים

הצטרפו המסובים וכל לבבי דביקות ניגון לנגן החל סבי,

אליו.

המסובים, מבין ועוד רש"ג החסיד הרי"מ, הרה"ח

בחשאי. בכו

פתאו השתפכות�לב היתה כפיהבכיה מלים, בלי מית

כששומעים חסידית, בהתוועדות קרובות לעתים שקורה

בישראל נשיא ומפי בכלל, � הלב מן היוצאים דברים

הרוחני מהמצב כללי חשבון ובלב במוח חולף � בפרט

בבכיה. ופורצים העצמי,

.„Ïכל מאד, לבבי אדם היה הענדל חנוך ר' החסיד

עם � שבת לב, עם � החול בימות לב, עם אצלו היה דבר

לב. עם � חג ימי לב,

לפי לב, רק � הענדל חנוך ר' היה השנה זמני בכל

עם � חמץ בדיקת פסח, בעניני לב עם � פסח הזמן, ערך

לב, עם � ההגדה אמירת לב, עם � שמורה אפיית לב,

וסליחות קינות לב, עם � בשבועות תיקון אמירת
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שהאדם הידיעה שכן, יחד, מאוחדים והקב"ה אני

כך ידי ועל בלבו, נקבעת השגה, ידי על באלקות יודע

אלקות. עם האדם מתאחד

ונשגב רם הוא "כי השל"ה אומר "וארוממנהו" על

הלב". במצפון מאתו מרוחק ואני ממנו,

והאדם האדם, להשגת ניתן ולא נעלה הוא הקב"ה

בלבד. הלב בעומק היא שלו האמונה מאלקות, מרוחק

.ËÎהמושגים בהבנת ויתעמק עצמו על שירחם מי

אותם, מסביר שהשל"ה כפי אבי", ו"אלקי אלי" "זה

שהוא יבין והוא ובלבו, במוחו היטב ייקלטו והדברים

חלילה או באלקות דבוק להיות דרכים, בפרשת עומד

לכת בהצנע � לבבי בבכי יפרוץ � מאלקות מרוחק וחס

סיבות לו ויזמין עליו ירחם שהקב"ה ויתחנן ויבקש –

לאלקות. מקורב להיות כיצד הדרך את שידע

כל עילת שהוא שהקב"ה בקשתו, תוכן בהירות: ביתר

שיתחיל וסיבה, עילה לו יזמין הסיבות, כל וסיבת העילות

אותו שיצעיד ומדריך מחנך לו ושיהיה חסידות, ללמוד

חסידות. של העבודה בדרך

.Ï.במענטאן�צרפת אבי שהה תרע"ב בחורף

ובעלי השכלה בעלי חסידים הגיעו פורים לקראת

יעקב הר"ר המפורסם הרה"ח הרה"ג בתוכם עבודה,

ובתוכם גבירים חסידים וכן מפולטובה, ז"ל מרדכי

גורארי'. ז"ל שמואל ר' החסיד המפורסם הגביר

גם האמורים, לחסידים נוסף באו, פורים לסעודת

ובנו מלודז ווינר אהרן ר' החסיד הגביר כמו פולין, חסידי

ביאלער זיסקינד ר' החסיד הגביר בנימין, ר' החסיד

הגבירים האחים כמו וואהלין חסידי וגם מורשה,

ועוד. מקיוב הורנשטיין

דיבר אבי "חזקה", התוועדות היתה פורים באותו

גדולים גילויים והיו .5הרבה

אנו בו לענין נוגעת התוועדות מאותה אחת אימרה

מדברים.

גם היה אבי, אז דיבר אודותם השונים הדברים בין

התנהל כיצד בדיבוריו צייר אבי תורה. מתן ענין אודות

תורה. מתן בענין ומתן המשא

.‡Ïבין סרסור, מתווך, היה � אבי אמר � רבנו משה

אב אבינו � האב בין כלומר, ישראל. בני לבין הקב"ה

בקשר � אלקיכם לה' אתם בנים – הבנים לבין � הרחמן

התורה. למתנת

סרסור. זה מה יודעים כולם

יודעים � העסקים בעלי המסובים אל אבי פנה � אתם

נחיצותו ומה סרסור, של עבודתו היא מה סרסור, זה מה

המסחר. מושג לעצם נוגע זה הרי במסחר, סרסור של

סרסורים � ולסיטונאים: הגדולים לתעשיינים

מוכר והסרסור סחורתם, את מוכרים הם להם משלהם,

שונים. לסוחרים הסחורה את מכן לאחר

לו נותן הוא ישירות, התעשיין אל פונה כשהקונה גם

הסרסור. חשבון על סחורה

המוכר. וגם הקונה גם נזקקים לסרסור

יודעים כן גם בפרט וחסידים בכלל אוהל יושבי

הסרסור. של ופעלו נחיצותו

שאינם תורה לבני מתכוון אני אוהל" ב"יושבי

חסידים.

בן להיות אותו שהביא שלו הסרסור תורה בן לכל

המרא היה זה בשני טוב, חבר היה זה באחד תורה.

בן לכל כלומר, הישיבה, ראש היה זה בשלישי דאתרא,

אורה. בקרן המעמידו סרסור � תורה

תורה בקרן אותו המעמיד סרסור יש לחסיד גם

ואורה.

.·Ïאבי לי אמר ב"יחידות" משאלותיי אחת :6על

חבר" לך וקנה רב לך "עשה היא חז"ל רב7עצת .

גם רב, לאדם אין אם לשני. אחד שייכות להם יש וחבר

רב. אינו הרב גם חבר, לו אין אם חבר. אינו החבר

עול, בקבלת הוא � אבי אז סיים � רב" לך "עשה

שלב כזה לך", "וקנה להיות צריך לחבר ביחס ואילו

אליו. נמשך האדם

המורה הוא החבר כי חבר, שיהיה ההכרח מן ברם,

של הוראותיו בקיום עוזר וגם הרב, את לשאול מה דרך

ממש. בפועל הרב

.‚Ïשל והמענה שלו ה"יחידות" סיפור אבי כשסיים

הצטרפו המסובים וכל לבבי דביקות ניגון לנגן החל סבי,

אליו.

המסובים, מבין ועוד רש"ג החסיד הרי"מ, הרה"ח

בחשאי. בכו

פתאו השתפכות�לב היתה כפיהבכיה מלים, בלי מית

כששומעים חסידית, בהתוועדות קרובות לעתים שקורה

בישראל נשיא ומפי בכלל, � הלב מן היוצאים דברים

הרוחני מהמצב כללי חשבון ובלב במוח חולף � בפרט

בבכיה. ופורצים העצמי,

.„Ïכל מאד, לבבי אדם היה הענדל חנוך ר' החסיד

עם � שבת לב, עם � החול בימות לב, עם אצלו היה דבר

לב. עם � חג ימי לב,

לפי לב, רק � הענדל חנוך ר' היה השנה זמני בכל

עם � חמץ בדיקת פסח, בעניני לב עם � פסח הזמן, ערך

לב, עם � ההגדה אמירת לב, עם � שמורה אפיית לב,

וסליחות קינות לב, עם � בשבועות תיקון אמירת
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חג כיפור, יום השנה, ראש לב, עם שהיה בפשיטות

לב. עם הכל � השנה מועדי כל וכן הסוכות

בעל או טוב, לב לומר מספיק לא הענדל חנוך ר' על

בתואר אין הטובות ומדותיו הטוב לבו על טובות, מדות

תואר. משום טובות" מדות "בעל בתואר או טוב" "לב

באו הענדל חנוך ר' אצל הטובות והמדות טוב" ה"לב

מצד ולא עול קבלת מתוך היו והן ויגיעה עבודה מתוך לו

והשגה. הבנה

גם בחסידות, גדול למדן היה לא הענדל חנוך הר'

תוך � בליובאוויטש כבר כשחי האחרונות, בשנותיו

והבנתו ידיעתו שנה מארבעים למעלה � שונות הפסקות

גדולות. היו לא בחסידות

מה זכר הוא שיעור. בלי יגע עבודה בעניני ואילו

הזקן מסבי מאבי8ששמע אימרות�עבודה9, זכר כן .

החסידים. מזקני ששמע

הזקן, רבנו של מחסידיו הרבה הכיר הענדל חנוך הר'

בישוב, וגדל שנולד למרות טובה. חסידית בסביבה וגדל

קרוב זה והיה ברי�דעת, חסידים ישוב באותו אבל בו היו

השפעה לו שהיה דבר – פלעשצעניץ החסידית לעיר

הענדל. חנוך הר' של והדרכתו חינוכו על גדולה

f"vxz ,dxez zgnye zxvr ipiny

צדק".8) ה"צמח מוהר"ש.9)הרבי הרבי

•
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חיבב� בער ר' ותמימי�. ישרי� א� פשוטי�, יהודי� היו כרב, בער ר' כיה� בו ישוב, אותו יהודי
של חייו את ממרר היה הטוח�, של חתנו לייב, זלמ� בר�, אית�. ללמוד לו היה מיוחד ותענוג מאוד

עמיֿהאר�". של "המגיד או הזק�" "ע�ֿהאר� בש� אותו מכנה והיה בער, ר'

החדר. את בער ר' שכר שאצלו החייט, יוסה היה בה� הצעיר זקני�. שני היו הכפר אותו דרי בי�
שלמה מכונה היה "יתו�" בתואר היתו�". "שלמה ג� שנקרא כפי או, העורות, פושט שלמה היה השני
שיוסה, העובדה עלֿפי לשער אפשר היה שלמה של גילו את שנה. ממאה למעלה של בגיל כשהיה ג�

שנה. ארבעי� של בגיל שלמה כבר היה ילד שבהיותו זכר שבעי�, ב� אז היה עצמו שהוא

הקצב. דודו אצל וגדל מהוריו יתו� נשאר שלש ב� שבהיותו שו� על "יתו�" בש� נקרא שלמה
מני� היה לא תקופה באותה עורות. לפושט ועשאו לעבודה דודו הכניסו שני� תשע ב� שלמה כשהיה
וגדל יהודית, מלה מעול� למד לא עצמו שלמה מיהדות. מאד מעט אז ידעו הכפריי� בכפר. יהודי�

מוחלט. לע�ֿהאר�

היו כרגיל תורה. דברי לשמוע בכפר האחרי� לילדי� שהיתה ההזדמנות ג� היתה לא לשלמה
בימי� מצטיידי� היו ש� הסמוכות, לעיירות הנוראי� לימי� יוצאי� שבכפרי� היהודיות המשפחות
ונוטלי� הרב, דרשות את שומעי� בציבור, אז מתפללי� היו ה� יהדות. של מסוימות ב"מנות" אלה
חלק� את מקבלי� היו הילדי� שג� מוב� אלה. בימי� הציבור את שהקיפו הרוחניות בחוויות חלק
בבית, יישאר הוא שדווקא העדי� ודודו יתו�. היה שלמה א� משפחותיה�. שספגו ביהדות שלה�
היתה לא כ� המשק. על ויפקח הבית על שישמור כדי בעיירה, המשפחה שוהה בה� ימי� באות�
אני", "מודה את בעלֿפה למד גדולי� במאמצי� א� ותפילה, קריאה ללמוד כלשהי הזדמנות לשלמה
את ובנה בציבור התפילה את הנהיג הטוח� כשמרדכי ו"שהכל". "המוציא" וברכות קריאתֿשמע,

האחרי�, לתפילת ומקשיב ותפילי�, בטלית מתעט� הכנסת, לבית בוקר כל בא שלמה היה ביתֿהכנסת,
בעניי מסתפק היהכשהוא שלמה היו�. תפילות בשאר ג� היה כ� ו"אמ�". שמו" וברו� הוא "ברו� ת
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מאשר אחרות ברכות מזו� על לבר� מסוגל היה שלא משו� מי�, רק ושותה לח� ורק א� אוכל
ו"שהכל". "המוציא"

תפילות כל את בעלֿפה וידע קרוא, ידע כבר הוא בר�, מאד. פשוט אד� היה החייט יוסה ג�
מיוחדת זהירות אורחי�. הכנסת במצות ובמיוחד במצוות, מדקדק היה התהלי�. ספר כל ואת יו�ֿיו�
בדיבוריו מקצר היה בכלל, יהודי. שו� על רעה מילה השמיע לא ומעול� הלשו�, בשמירת גילה

ההכרח. לפי שיחה, של ביותר מועטת במידה ומסתפק

לה� לסייע השתדל הוא אית�. מתרועע בער רבי היה אלה זקני� שני של צדקנות� משו�
כאילו בער, מר' שלו ללעג אחיזה נקודת לזלמ�ֿלייב נתנה זו עובדה הדבר. נית� שרק כפי בלמדנותו,

לבורותו. הוכחה הדבר שימש

לר' כשהובאה זה היה בער. ר' של לחייו לרדת מצוינת הזדמנות לזלמ�ֿלייב ונוצרה פע� אירע
ממוש� בירור לאחר התושבי�. עבור לשבת בשר לספק כדי שנשחטה בהמה של ריאה על שאלה בער
טרפה. הבהמה היתה לדבריו רב. שלל כמוצא הדבר על קפ� זלמ�ֿלייב כשרה. שהבהמה בער ר' פסק
בכגו� שידיעת� הפשוטי�, היהודי� לצל�. רחמנא טרפות, האכיל בער שר' וטע� שערורייה עורר הוא
ומזלזל בער בר' מגרעות מחפש שזלמ�ֿלייב אמנ� ידעו ה� חרדה. נתקפו ביותר, קלושה היתה דא
מה� נשללה � הטר� את הכשיר בער שר' דעתו על בתוק� עומד שהוא בשמע� א� בכבודו, מאד

הנפש. מנוחת

מאות� הוכיח בער ור' טרפה, הבהמה שלפיה� הפוסקי� בי� מקורות על בלהט הצביע לייב זלמ�
ברצינות לעניי� שהתייחס בער, ר' במבוכה. הכפריי� שרויי� היו ובינתיי� נכו�, שפיסקו עצמ� מקורות
והשיב שלו על עמד לייב זלמ� א� צדקתו, את לו להוכיח כדי לייב זלמ� ע� לויכוח להיכנס ניסה רבה,

טריפות". "מאכיל בש� אותו בכנותו בזלזול לו

בבקשת מינוביטש הרב אל מקי�, הלכתי בירור שכללה "שאלתֿתשובה", וער� מיהר בער ר'
את בער ר' לו הראה לייב זלמ� את להשקיט כדי עמוקה. למדנות בער ר' גילה זו בשאלתו הכרעתו.
הקרקע על השליכו הוא היד. בכתב להסתכל א� סירב לייב זלמ� א� לשלחה, שעמד לפני השאלה
ימי� מספר וכעבור לינוביטש, השאלה את שלח בער ר' אלה. שטות" ב"דברי לעיי� רוצה שאינו וצעק
לוותר רצה לא לייב זלמ� א� נרגעו, הכפר יהודי הפסק. על ידו סומ� הוא בה הרב תשובת התקבלה

דעתו. על לעמוד והמשי�

הסב נמש� היה הסת� שלאחרמ� בקי� הטוח�, מרדכי עבר לולא לייב, מזלמ� בער ר' שסבל ל
רוח קורת למצוא והחל מרגוע, בער ר' חש אז רק חתנו. את ג� איתו לקח וזה בינוביטש, לדור מכ�,

בכפר. בשהייתו

בו כיה� חיי� זלמ� שר' הכנסת לבית בשכנות ינוביטש, של בשוק וחנות בית לעצמו קנה מרדכי
כעבור בציבור. השמיע שהשמש בשיעורי� ולהשתת� זה כנסת בבית יו� יו� להתפלל החל הוא כשמש.
לייב, זלמ� חתנו, ג� בפעילויותיו. לשמש מסייע והיה המדרש, בית לגבאי מרדכי נעשה קצר זמ�
את ולגלות להתפלפל מי ע� לו שהיה כ� למדני�, חוג מצא כבר כא� ביתֿמדרש. באותו התפלל

למדנותו.

וסייע מרדכי, של לחתנו נהיה שבאמצעותו לייב, זלמ� אל נפשי קשר חש השמש חיי� זלמ� ר'
נהנה לייב זלמ� בביתֿהמדרש. שהתקיי� בגמרא היומי בשיעור כ"מגידֿהשיעור" עתה שייבחר לכ�

בינוביטש. היו� לשיחת היה מרדכי של חתנו נחת. רווה וחותנו מאד, מזה
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מאשר אחרות ברכות מזו� על לבר� מסוגל היה שלא משו� מי�, רק ושותה לח� ורק א� אוכל
ו"שהכל". "המוציא"

תפילות כל את בעלֿפה וידע קרוא, ידע כבר הוא בר�, מאד. פשוט אד� היה החייט יוסה ג�
מיוחדת זהירות אורחי�. הכנסת במצות ובמיוחד במצוות, מדקדק היה התהלי�. ספר כל ואת יו�ֿיו�
בדיבוריו מקצר היה בכלל, יהודי. שו� על רעה מילה השמיע לא ומעול� הלשו�, בשמירת גילה

ההכרח. לפי שיחה, של ביותר מועטת במידה ומסתפק

לה� לסייע השתדל הוא אית�. מתרועע בער רבי היה אלה זקני� שני של צדקנות� משו�
כאילו בער, מר' שלו ללעג אחיזה נקודת לזלמ�ֿלייב נתנה זו עובדה הדבר. נית� שרק כפי בלמדנותו,

לבורותו. הוכחה הדבר שימש

לר' כשהובאה זה היה בער. ר' של לחייו לרדת מצוינת הזדמנות לזלמ�ֿלייב ונוצרה פע� אירע
ממוש� בירור לאחר התושבי�. עבור לשבת בשר לספק כדי שנשחטה בהמה של ריאה על שאלה בער
טרפה. הבהמה היתה לדבריו רב. שלל כמוצא הדבר על קפ� זלמ�ֿלייב כשרה. שהבהמה בער ר' פסק
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מה� נשללה � הטר� את הכשיר בער שר' דעתו על בתוק� עומד שהוא בשמע� א� בכבודו, מאד

הנפש. מנוחת

מאות� הוכיח בער ור' טרפה, הבהמה שלפיה� הפוסקי� בי� מקורות על בלהט הצביע לייב זלמ�
ברצינות לעניי� שהתייחס בער, ר' במבוכה. הכפריי� שרויי� היו ובינתיי� נכו�, שפיסקו עצמ� מקורות
והשיב שלו על עמד לייב זלמ� א� צדקתו, את לו להוכיח כדי לייב זלמ� ע� לויכוח להיכנס ניסה רבה,

טריפות". "מאכיל בש� אותו בכנותו בזלזול לו

בבקשת מינוביטש הרב אל מקי�, הלכתי בירור שכללה "שאלתֿתשובה", וער� מיהר בער ר'
את בער ר' לו הראה לייב זלמ� את להשקיט כדי עמוקה. למדנות בער ר' גילה זו בשאלתו הכרעתו.
הקרקע על השליכו הוא היד. בכתב להסתכל א� סירב לייב זלמ� א� לשלחה, שעמד לפני השאלה
ימי� מספר וכעבור לינוביטש, השאלה את שלח בער ר' אלה. שטות" ב"דברי לעיי� רוצה שאינו וצעק
לוותר רצה לא לייב זלמ� א� נרגעו, הכפר יהודי הפסק. על ידו סומ� הוא בה הרב תשובת התקבלה

דעתו. על לעמוד והמשי�

הסב נמש� היה הסת� שלאחרמ� בקי� הטוח�, מרדכי עבר לולא לייב, מזלמ� בער ר' שסבל ל
רוח קורת למצוא והחל מרגוע, בער ר' חש אז רק חתנו. את ג� איתו לקח וזה בינוביטש, לדור מכ�,

בכפר. בשהייתו

בו כיה� חיי� זלמ� שר' הכנסת לבית בשכנות ינוביטש, של בשוק וחנות בית לעצמו קנה מרדכי
כעבור בציבור. השמיע שהשמש בשיעורי� ולהשתת� זה כנסת בבית יו� יו� להתפלל החל הוא כשמש.
לייב, זלמ� חתנו, ג� בפעילויותיו. לשמש מסייע והיה המדרש, בית לגבאי מרדכי נעשה קצר זמ�
את ולגלות להתפלפל מי ע� לו שהיה כ� למדני�, חוג מצא כבר כא� ביתֿמדרש. באותו התפלל

למדנותו.

וסייע מרדכי, של לחתנו נהיה שבאמצעותו לייב, זלמ� אל נפשי קשר חש השמש חיי� זלמ� ר'
נהנה לייב זלמ� בביתֿהמדרש. שהתקיי� בגמרא היומי בשיעור כ"מגידֿהשיעור" עתה שייבחר לכ�

בינוביטש. היו� לשיחת היה מרדכי של חתנו נחת. רווה וחותנו מאד, מזה
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תרפ"ח טבת כ"ב א' ב"ה

ריגא

שי' אלי' מו"ה הרב אי"א וו"ח ידידי

וברכה. שלו�

הפני� כמי� כי היטיב מרגיש הנני להתראות תשוקת�

אנ"ש ע� גמור באיחוד להתאחד מגמתי כל וזה כו'

המוטל הקדוש החוב למלאות נוכל אשר למע� שי' והתמימי�

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בצוואת כאחד כולנו עלינו

ונר תורה, באור אר� מחשכי להאיר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

הגדול רבינו כ"ק בר� אות� כי יחיו והתמימי� אנ"ש ביד זה

לרבבה. יהי' האחד בברכת כו'

כאשר א' תלמיד או א' חסיד אשר ת"ל במוחש ראינו וכ�

בעיר ישועות פועל וחיזוקה התורה על ונפשו דעתו לבו נות�

בזכות הטבע מדר� מלמעלה בדר� והוא העיר עניני בכל גדולה

העול�. אבות

כי שי' מהתמימי� ואחד אחד כל אל פונה הנני ידו ועל

בהרמת יפעלו ית' ובעזרתו עמ� את� הכמוס כוח� יעוררו

להתראות תשובתנו ימולא ית' ובעזרתו והעבודה התורה קר�

שמחות. בשובע

מלאתי העניני� בכללות וכ� במכתבו הנאמרי' העניני' בכל

יחזק והשי"ת בפרטיות אליה� יכתוב אשר שי' הרי"� ידידנו

בכבוד בריוח פרנסתו ותהי' יחיו ביתו אנשי ובריאות בריאותו

באמת. ועבודה בתו' לשקוד יוכל אשר ובמנוחה

ומברכו הדו"ש ידידו והנני

שניאורסאה� יצחק יוס�

הרי אברכי�, שבעהֿשמונה רק באי� שלשיעורו בשעה כי לדעת ונוכח התבונ� לייב שזלמ� אלא

החומש בשיעורי המשתתפי� יהודי�, של מאות, או רבות, עשרות מקי� חיי� זלמ� של מאזיניו חוג

ולרדפו. שנאה כלפיו לגלות והחל קנאה, של אש לייב זלמ� של בליבו הדליק זה דבר שלו. המדרש או

לר' הפריעה לא חותנו. ע� כ� על לשוחח ונאל� מרדכי, של חתנו ממנו רוצה מה הבי� לא השמש

חונ� שלא כמי לפניו נתגלה שהלה העובדה עצ� על לו חרה א� לייב, זלמ� של שנאתו חיי� זלמ�

"לא שהרי ללמדנות, מאשר יתר משקל טובות למידות היה חיי� זלמ� ר' של לדידו טובות. במידות
זכה בגללו אשר אשמה של מסוי� רגש חיי� זלמ� ר' חש לכ� נוס� המעשה". אלא עיקר המדרש

הכבוד. אחר הרוד� כזה, לחת� מרדכי

הבט מבלי דרכיו. את לשנות לייב זלמ� את להניע כדי הכל לעשות חיי� זלמ� ר' החליט לפיכ�

היה ברבי� בשיעוריו ודר�ֿאר�. הערכה יחס במודגש כלפיו הוא גילה � אליו לייב זלמ� של יחסו על

ועל למדנותו על לייב, זלמ� על כדוגמא ומצביע התורה, וידיעת לימוד ער� גודל את לשומעיו מסביר

ברבי�. משמיע שהוא הגמרא שיעור

תחת טובה המשל� לחלוטי�, שונה אד� לפניו ראה לפתע לייב. זלמ� את מאד הרשי� זה דבר
מגלה ולבסו� כלפיו שנאתו את הרואה חיי�, זלמ� ר' מצד חוסרֿידידות של ליחס ציפה הוא רעה.

לאט ולאט הפלאי, השמש של הטובות במידותיו להבחי� לייב זלמ� החל בכלל, כזו. חיבה כלפיו הוא

חרטה. רגשי לו להציק החלו

במש� עליו. השפעה לרכוש החל חיי� זלמ� ור' לייב, זלמ� של בנפשו גדול שינוי חל סו�ֿסו�

טובי�. במעשי� ג� צור� ושיש סגי, לא בלבד שבלמדנותו לייב לזלמ� התברר הזמ�

אחר מישהו הצליח לא אשר את מרדכי. של חתנו לבי� השמש בי� עמוקה ידידות נקשרה מאז

טוב של דוגמא עצמו הוא היותו בכוח רק השמש, חיי� זלמ� ר' של בידו עלה לייב זלמ� על להשפיע
וסבלנות. לב

•
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(ÁÈ)È�„‡ È�Ê‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.ברי� י�נס� «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

‡Et:(ב"ר)�אזני� ¯ÁÈŒÏ‡Â.למד א�ה מ�א� ְְֶָ¿«ƒ««¿ִֵַָָָ

אליו Ú¯Ùk‰ק��ת:���ר EBÓÎ Èk.א�ה ח��ב ִֵֵֶָָƒ»¿«¿…ַָָ

ללק�ת ס�פ� �מדר��: ���ט�, זה� �מל�, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָ�עיני

�רעה ��קה �מ� �צרעת �רהעליו זקנ�י ידי על ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

�ע�ב� אחת לילה �רעה(ב"ר)על מה אחר: �בר . ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

מק��, ואינ� ��,��זר א�ה א� ע��ה, ואינ� מבטיח ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

עליו?. עינ� ל��� �אמר� עי� �ימת היא ז� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכי

אהרג �קניטני, א� �פרעה", כמ�� "�י אחר: ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ�בר

אד�ני� ואת ‡˙Œ(ËÈ):(ב"ר)א�ת� Ï‡L È�„‡ ְְֲֶֶ¬…ƒ»«∆
ÂÈ„·Ú.(ב"ר)ל�ה עלינ�, �את �עלילה מ�ח�ה ¬»»ְֲִִִֵַָָָָָָָ

מב��י�, היינ� ��� א�ה, �ל ל�אל ל� א�היה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

אל "ו�אמר כ�: �י על וא� מב��? א�ה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאח�תנ�

�בר: מ�� �חדנ� לא Ó˙(Î)אדני", ÂÈÁ‡Â. ְְֲִִִַָָֹֹ¿»ƒ≈
מ�יו, �קר �בר מ�ציא היה ה�ראה אמר:מ�ני ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אצלי' הביא�ה� יאמר ק��, �ה�א ל� אמר :'א� ְֲִִִֶֶַַַָֹֹ

Bn‡Ï Bc·Ï.�הא אח:מא�ת� ע�ד ל� אי� ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(·Î)˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ.,אביו את יעזב א� ¿»«∆»ƒ»≈ֲִִֶַָֹ



קיי ybiecnoey`x mei qelwpe`

ãîçéåéìà Lbiåïåùàøàð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
Ecára Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®

ärøôk EBîë éki''yx:èéåéãár-úà ìàL éðãà ¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈
çà-Bà áà íëì-Léä øîàìi''yx:ëøîàpå ¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ

ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬

Báäài''yx:(éåì)àëéãár-ìà øîàzåeäãøBä E £¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−
:åéìr éðér äîéNàå éìàáëéðãà-ìà øîàpå ¥¨®§¨¦¬¨¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½

åéáà-úà áærå åéáà-úà áærì ørpä ìëeé-àì«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−
úîåi''yx:âëéãár-ìà øîàzåãøé àì-íà E ¨¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²

:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà ïèwä íëéçà£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«
ãëúà Bì-ãbpå éáà Ecár-ìà eðéìr ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−

:éðãà éøác(ìàøùé)äë-eøáL eáL eðéáà øîàiå ¦§¥¬£Ÿ¦«©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§
:ìëà-èrî eðìåëúãøì ìëeð àì øîàpå ¨¬§©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤

ìëeð àì-ék eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§¦´Ÿ©À
:eðzà epðéà ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ¥¤¬¦¨«

æëék ízrãé ízà eðéìà éáà Ecár øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬

Ó‡Â¯יח ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«

Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ È�Ba¯ eÚ·a¿»ƒƒ¿«∆¿««¿»

Û˜˙È ‡ÏÂ È�Ba¯ Ì„˜ ‡Ób˙tƒ¿»»√»ƒƒ¿»ƒ¿≈

Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆

:z‡יטÈ‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L È�Ba¯ »¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ

B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ ˙È‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈»«ƒ¿«»

:‡Á‡כ˙È‡ È�Ba¯Ï ‡�¯Ó‡Â »»«¬«¿»¿ƒƒƒ

¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒ ¯·e ‡·Ò ‡a‡ ‡�Ï»»«»»»«ƒ¿ƒ¿≈

‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ

:dÏכאCÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â ≈«¬«¿»¿«¿»

È�ÈÚ ÈeL‡Â È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈≈ƒ

:È‰BÏÚכב‡Ï È�Ba¯Ï ‡�¯Ó‡Â ¬ƒ«¬«¿»¿ƒƒ»

È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ÏekÈƒ≈»¿ƒ¿«»¬ƒ

:˙ÈÓe È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¬ƒƒ

BÁÈ˙כג ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈

ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡¬¿≈»ƒ¿»¿

:Èt‡ ÈÊÁÓÏכד„k ‰Â‰Â ¿∆¡≈«»«¬»«

dÏ ‡�ÈeÁÂ ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡�˜ÈÏÒ¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»≈

:È�Ba¯ ÈÓb˙t ˙Èכה¯Ó‡Â »ƒ¿»≈ƒƒ«¬«

¯ÈÚÊ ‡�Ï e�e·Ê e·ez ‡�e·‡»»¿»»¿≈

:‡¯e·ÈÚכוÏek� ‡Ï ‡�¯Ó‡Â ƒ»«¬«¿»»ƒ

‡¯ÈÚÊ ‡�eÁ‡ ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ¿≈»ƒƒ»»¿≈»

ÈÊÁÓÏ Ïek� ‡Ï È¯‡ ˙BÁ�Â ‡�nÚƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈

È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡�eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒ

:‡�nÚכז‡�Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â ƒ»»«¬««¿»«»»»

é"ùø

(ÁÈ)È�„‡ È�Ê‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.ברי� י�נס� «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְִַָָ

‡Et:(ב"ר)�אזני� ¯ÁÈŒÏ‡Â.למד א�ה מ�א� ְְֶָ¿«ƒ««¿ִֵַָָָ

אליו Ú¯Ùk‰ק��ת:���ר EBÓÎ Èk.א�ה ח��ב ִֵֵֶָָƒ»¿«¿…ַָָ

ללק�ת ס�פ� �מדר��: ���ט�, זה� �מל�, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָ�עיני

�רעה ��קה �מ� �צרעת �רהעליו זקנ�י ידי על ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

�ע�ב� אחת לילה �רעה(ב"ר)על מה אחר: �בר . ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

מק��, ואינ� ��,��זר א�ה א� ע��ה, ואינ� מבטיח ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

עליו?. עינ� ל��� �אמר� עי� �ימת היא ז� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכי

אהרג �קניטני, א� �פרעה", כמ�� "�י אחר: ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ�בר

אד�ני� ואת ‡˙Œ(ËÈ):(ב"ר)א�ת� Ï‡L È�„‡ ְְֲֶֶ¬…ƒ»«∆
ÂÈ„·Ú.(ב"ר)ל�ה עלינ�, �את �עלילה מ�ח�ה ¬»»ְֲִִִֵַָָָָָָָ

מב��י�, היינ� ��� א�ה, �ל ל�אל ל� א�היה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

אל "ו�אמר כ�: �י על וא� מב��? א�ה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאח�תנ�

�בר: מ�� �חדנ� לא Ó˙(Î)אדני", ÂÈÁ‡Â. ְְֲִִִַָָֹֹ¿»ƒ≈
מ�יו, �קר �בר מ�ציא היה ה�ראה אמר:מ�ני ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אצלי' הביא�ה� יאמר ק��, �ה�א ל� אמר :'א� ְֲִִִֶֶַַַָֹֹ

Bn‡Ï Bc·Ï.�הא אח:מא�ת� ע�ד ל� אי� ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(·Î)˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ.,אביו את יעזב א� ¿»«∆»ƒ»≈ֲִִֶַָֹ



ybiednipyקיב meiqelwpe`

:ézLà él-äãìé íéðLçëézàî ãçàä àöiå §©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½
:äpä-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå̈«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©¥«¨

èëïBñà eäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäåi''yx: §«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

ìepðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´
:BLôðá äøeL÷ BLôðå eðzà(ìåçá ë''ò)éðùàìäéäå ¦¨®§©§−§¨¬§©§«§¨À̈

éãár eãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøkE ¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úài''yx:áìék ¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨¦³

øîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨

íéîiäi''yx:âìúçz Ecár àð-áLé äzrå ©¨¦«§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©
åéçà-ír ìré ørpäå éðãàì ãár ørpäi''yx: ©©½©¤−¤©«Ÿ¦®§©©−©©¬©¦¤¨«

ãìéà-ékézà epðéà ørpäå éáà-ìà äìrà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà ït¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äîàíéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ
ãîr-àìå éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr̈½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©

åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léài''yx:áïziå ¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«©¦¥¬
úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬

ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯˙ È¯‡ ÔezÚ„È Ôez‡«¿«¿¬≈¿≈¿ƒ«ƒ

:È˙z‡כחÈ˙ÂlÓ „Á ˜Ù�e ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ

‡ÏÂ ÏÈË˜ ÏË˜Ó Ì¯a ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»

:ÔÚk „Ú dzÊÁכטÛ‡ Ôe¯a„˙Â ¬ƒ≈«¿»¿«¿¿«

‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈»

‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:ÏB‡LÏל˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe ƒ¿¿«¿≈ƒ¿«

È‰B˙ÈÏ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡a‡ Cc·Ú«¿»«»¿≈»≈ƒ

dÏ ‡·È·Á dLÙ�Â ‡�nÚƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈

:dLÙ�kלאÈ¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂ ¿«¿≈ƒ≈«∆¡≈¬≈

CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ ˙ÈÓe ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ≈≈»ƒ¿«¬«¿»

‡�BÂ„a ‡�e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È»ƒ««¿»»»¿»»

:ÏB‡LÏלב·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡ ƒ¿«≈«¿»¿»«

‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‡a‡ ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»ƒ«»¿≈»ƒ»

Ïk ‡a‡Ï ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈¿«»»

:‡iÓBÈלגCc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe «»¿«≈∆¿««¿»

È�Ba¯Ï ‡c·Ú ‡ÓÈÏeÚ ˙BÁz¿≈»«¿»¿ƒƒ

:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

‡a‡לד ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»

‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ ‡ÓÈÏeÚÂ¿≈»≈ƒƒƒƒ¿»

:‡a‡ ˙È ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«»«»

ÏÎÏא ‡�qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…

ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚ ÔÈÓÈ˜c¿»¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ»

dnÚ L�‡ Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L�‡¡«≈ƒ»»¿»»¡«ƒ≈

:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

eÚÓLeב ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»

:‰Ú¯t ˙Èa L�‡ ÚÓLe ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿«¡«≈«¿…

é"ùø

��ר� א�� �הרי ��ר�, ימ�ת ��א אנ� ֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ��אגי�

‡ÔBÒ(ËÎ)מתה: e‰¯˜Â.(ב"ר)מקטרג �ה�ט� ֵָ¿»»»ְְֵֶַַָָ

ה��נה: B‚Â'��עת È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â.,עכ�ו ְִַַַָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְַָ

אחיו, ועל א�� על �� מתנח� אני אצלי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ��ה�א

אחד: �י�� מת� ��ל��� עלי ��מה זה, ימ�ת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָוא�

(‡Ï)˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â.אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִָ

‡˙Úp‰Œ¯(Ï·)מ�רת�: ·¯Ú Ec·Ú Èk.�וא ִָָƒ«¿¿»«∆«««ְִ

ה� אחי, מ�אר י�תר ל�גר נכנס אני ל�ה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אמר:

להי�ת חזק �ק�ר נתק�ר�י ואני מ�ח�� ����ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

ע�למ�ת: �ב' B‚Â'(Ï‚)מנ�ה Ec·Ú ‡�Œ·LÈ. ְ�ְֶָ≈∆»«¿¿¿
לגב�רה,�(ב"ר) מ���: מע�ה אני �בר לכל ְְֲִֶָָָ�ְִִֶֶָ

�ל���: t‡˙‰Ï˜(‡)�למלחמה ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ ְְְִֵַָָ¿…»…≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ.�מצרי �יהי� לס�ל יכל היה לא ¿…«ƒ»ƒְְְִִִִֶָָָֹֹֹ

עליו �ה�דע�נ�בי� מת���י� �אחיו ו��מעי� ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

Ú¯t‰(·)לה�: ˙Èa ÚÓLiÂ.,רעה� �ל �ית� ֶָ«ƒ¿«≈«¿…ְֵֶַֹ

מ��, �ית ל��� זה ואי� �ית�, �בני עבדיו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ�ל�מר,

ybiedniyily mei qelwpe`

ärøti''yx:âóñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½
ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáà ãBòä©¬¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬

áðåéðtî eìäi''yx:ãåéçà-ìà óñBé øîàiå ¦§£−¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²
íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå éìà àð-eLb§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½

äîéøöî éúà ízøëî-øLài''yx:ääzrå| £¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´
ízøëî-ék íëéðéra øçé-ìàå eáörz-ìà©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−

íëéðôìi''yx:åáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤
Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−

øéö÷åi''yx:æíeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå §¨¦«©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa úéøàL íëì̈¤²§¥¦−¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈

:äìãbéùéìùçéúà ízçìL ízà-àì äzrå §Ÿ¨«§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ
äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä ék äpä¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ
õøà-ìëa ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe§¨Æ§¨¥½¥−§¨¤¬¤

íéøöîi''yx:èízøîàå éáà-ìà eìrå eøäî ¦§¨«¦©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´
ða øîà äk åéìàïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−

ãîrz-ìà éìà äãø íéøöî-ìëìi''yx:ézáLéå §¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©©«£«Ÿ§¨«©§¨´
éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàáéðáe E §¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−§¥´

éðáðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E ¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«
àéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−

Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árøi''yx:áéúBàø íëéðér äpäå ¨®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½

ÛÒBÈג ‡�‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈

eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡ ÔÚk „Ú‰««¿««»«»¿»»ƒ

È¯‡ Ìb˙t d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡¬ƒ«¬»»»≈ƒ¿»¬≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ד¯Ó‡Â ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ«¬«

È˙ÂÏ ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡�‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È Ôez�aÊ ÈcהÔÚÎe ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«

ÔBÎÈ�ÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒ�z˙ ‡Ï»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈

‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È Ôez�aÊ È¯‡¬≈«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»

:ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ È�ÁlLוÔ�„ È¯‡ «¿«ƒ¿»√»≈¬≈¿«

‡Ú¯‡ B‚a ‡�Ùk ÔÈ�L ÔÈz¯z«¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»

‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈ�L LÓÁ „BÚÂ¿»≈¿ƒƒ≈¿»

:‡„ˆÁÂזÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ È�ÁlLÂ «¬»»¿«¿«ƒ¿»√»≈

‡Ú¯‡a ‡¯‡L ÔBÎÏ ‰‡eLÏ¿«»»¿¿»»¿«¿»

:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe¿«»»¿¿≈»»«»

È˙Èח ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ

Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ ‡Î‰È�ÈeLÂ ÈÈ »»∆»≈ƒ√»¿»¿«¿«ƒ

M�‡ ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï¿«»¿«¿…¿ƒ¿»¡«

‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa≈≈¿«ƒ¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ט‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡ ¿ƒ¿»ƒ¿¿««»

ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡ Ô�„k dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿≈ƒ¿«¬«¿»≈

˙eÁ ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ È�ÈeL«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏי·È˙˙Â ¿»ƒ»ƒ¿«»¿≈≈

z‡ ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿

ÏÎÂ C¯B˙Â C�ÚÂ CÈ�· È�·e CÈ�·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»

:CÏ ÈcיאÈ¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â ƒ»¿≈»»«»¬≈

‡ÓÏc ‡�Ùk ÔÈ�L LÓÁ „BÚ¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿»

Èc ÏÎÂ C˙Èa L�‡Â z‡ ÔkÒÓ˙ƒ̇¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ

:CÏיבÈ�ÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈ�ÈÚ ‡‰Â »¿»≈≈¬»¿≈≈

é"ùø

מישנד"ה יה�דה", "�ית י�ראל", "�ית �מ� ְְְִֵֵֵֶָָָא�א

ÂÈ�tÓ(‚)�לע"ז: eÏ‰·�.:ה���ה מ�ני ְַַƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(„)ÈÏ‡ ‡�ŒeLb.,לאח�ר נס�גי� א�ת� ראה ¿»≈«ְְִָָָָ

ר�ה �ל��� לה� קרא נכלמי�', אחי 'עכ�ו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָאמר:

מה�לותחנ�ני� �ה�א לה� :(ב"ר)והראה ְְְֲִֶֶֶַָָָ

(‰)‰ÈÁÓÏ.:למחיה לכ� ÊŒÈk‰(Â)להי�ת ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָƒ∆
·Ú¯‰ ÌÈ˙�L.:הרעב מ�ני .Ï‡·(Á)עבר� ¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ¿»
�לפטר��: ‡È·‡ŒÏ(Ë)לחבר eÏÚÂ.י�ראל אר� ְְְֵַָ«¬∆»ƒְִֵֶֶָ

הארצ�ת: מ�ל �למא.L¯ezŒÔt(È‡)�ב�הה ְֲִָָָָ∆ƒ»≈ְִָ

�מע�יר "מ�רי� ל���: p‰Â‰(È·)":תתמס��, ְְְֲִִִַַַ¿ƒ≈



קיג ybiedniyily mei qelwpe`

ärøti''yx:âóñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½
ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáà ãBòä©¬¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬

áðåéðtî eìäi''yx:ãåéçà-ìà óñBé øîàiå ¦§£−¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²
íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå éìà àð-eLb§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½

äîéøöî éúà ízøëî-øLài''yx:ääzrå| £¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´
ízøëî-ék íëéðéra øçé-ìàå eáörz-ìà©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−

íëéðôìi''yx:åáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤
Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−

øéö÷åi''yx:æíeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå §¨¦«©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa úéøàL íëì̈¤²§¥¦−¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈

:äìãbéùéìùçéúà ízçìL ízà-àì äzrå §Ÿ¨«§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ
äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä ék äpä¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ
õøà-ìëa ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe§¨Æ§¨¥½¥−§¨¤¬¤

íéøöîi''yx:èízøîàå éáà-ìà eìrå eøäî ¦§¨«¦©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´
ða øîà äk åéìàïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−

ãîrz-ìà éìà äãø íéøöî-ìëìi''yx:ézáLéå §¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©©«£«Ÿ§¨«©§¨´
éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàáéðáe E §¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−§¥´

éðáðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E ¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«
àéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−

Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árøi''yx:áéúBàø íëéðér äpäå ¨®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½

ÛÒBÈג ‡�‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈

eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡ ÔÚk „Ú‰««¿««»«»¿»»ƒ

È¯‡ Ìb˙t d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡¬ƒ«¬»»»≈ƒ¿»¬≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ד¯Ó‡Â ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ«¬«

È˙ÂÏ ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡�‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È Ôez�aÊ ÈcהÔÚÎe ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«

ÔBÎÈ�ÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒ�z˙ ‡Ï»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈

‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È Ôez�aÊ È¯‡¬≈«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»

:ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ È�ÁlLוÔ�„ È¯‡ «¿«ƒ¿»√»≈¬≈¿«

‡Ú¯‡ B‚a ‡�Ùk ÔÈ�L ÔÈz¯z«¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»

‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈ�L LÓÁ „BÚÂ¿»≈¿ƒƒ≈¿»

:‡„ˆÁÂזÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ È�ÁlLÂ «¬»»¿«¿«ƒ¿»√»≈

‡Ú¯‡a ‡¯‡L ÔBÎÏ ‰‡eLÏ¿«»»¿¿»»¿«¿»

:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe¿«»»¿¿≈»»«»

È˙Èח ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ

Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ ‡Î‰È�ÈeLÂ ÈÈ »»∆»≈ƒ√»¿»¿«¿«ƒ

M�‡ ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï¿«»¿«¿…¿ƒ¿»¡«

‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa≈≈¿«ƒ¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ט‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡ ¿ƒ¿»ƒ¿¿««»

ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡ Ô�„k dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿≈ƒ¿«¬«¿»≈

˙eÁ ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ È�ÈeL«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏי·È˙˙Â ¿»ƒ»ƒ¿«»¿≈≈

z‡ ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿

ÏÎÂ C¯B˙Â C�ÚÂ CÈ�· È�·e CÈ�·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»

:CÏ ÈcיאÈ¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â ƒ»¿≈»»«»¬≈

‡ÓÏc ‡�Ùk ÔÈ�L LÓÁ „BÚ¬≈¿ƒ«¿»ƒ¿»

Èc ÏÎÂ C˙Èa L�‡Â z‡ ÔkÒÓ˙ƒ̇¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ

:CÏיבÈ�ÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈ�ÈÚ ‡‰Â »¿»≈≈¬»¿≈≈

é"ùø

מישנד"ה יה�דה", "�ית י�ראל", "�ית �מ� ְְְִֵֵֵֶָָָא�א

ÂÈ�tÓ(‚)�לע"ז: eÏ‰·�.:ה���ה מ�ני ְַַƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(„)ÈÏ‡ ‡�ŒeLb.,לאח�ר נס�גי� א�ת� ראה ¿»≈«ְְִָָָָ

ר�ה �ל��� לה� קרא נכלמי�', אחי 'עכ�ו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָאמר:

מה�לותחנ�ני� �ה�א לה� :(ב"ר)והראה ְְְֲִֶֶֶַָָָ

(‰)‰ÈÁÓÏ.:למחיה לכ� ÊŒÈk‰(Â)להי�ת ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָƒ∆
·Ú¯‰ ÌÈ˙�L.:הרעב מ�ני .Ï‡·(Á)עבר� ¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ¿»
�לפטר��: ‡È·‡ŒÏ(Ë)לחבר eÏÚÂ.י�ראל אר� ְְְֵַָ«¬∆»ƒְִֵֶֶָ

הארצ�ת: מ�ל �למא.L¯ezŒÔt(È‡)�ב�הה ְֲִָָָָ∆ƒ»≈ְִָ

�מע�יר "מ�רי� ל���: p‰Â‰(È·)":תתמס��, ְְְֲִִִַַַ¿ƒ≈



ybiedniyilyקיד meiqelwpe`

íëéìà øaãîä éô-ék ïéîéðá éçà éðéråi''yx: §¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−©«§©¥¬£¥¤«
âéúàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−

éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−
:äpäãéjáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr ìtiå ¥«¨©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§

åéøàeö-ìr äëa ïîéðáei''yx:åè-ìëì ÷Mðéå ¦̧§¨¦½¨−̈©©¨¨«©§©¥¬§¨
åéçà eøac ïë éøçàå íäìr jáiå åéçà¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬¤−̈

Bzài''yx:æèøîàì äòøt úéa òîLð ìwäå ¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ
éðéráe äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàä−£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−

åéãári''yx:æéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå £¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

ïrðk äöøà eàái''yx:çéíëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²
áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ

õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøài''yx: ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤
èéõøàî íëì-eç÷ eNr úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤

íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâr íéøöî¦§©¹¦£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬
íúàáe íëéáà-úài''yx:ëñçz-ìà íëðérå ¤£¦¤−¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ

‡�‡ ÔBÎ�LÈÏÎ È¯‡ ÔÈÓÈ�· ÈÁ‡»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿ƒ»¿¬»

:ÔBÎnÚ ÏlÓÓיג‡a‡Ï ÔeeÁ˙e ¿«≈ƒ¿¿«¿«»

Èc Ïk ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»ƒ

‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ¬≈¿¿«¬»«»

:‡Î‰ידÔÓÈ�· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙ�e »»¿«««¿≈ƒ¿»ƒ

ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ�·e ‡Î·e È‰eÁ‡¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

:d¯‡eˆטוÈ‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜L�e «¿≈¿«¿»¬ƒ

eÏÈlÓ Ôk ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e¿»¬≈»«≈«ƒ

:dnÚ È‰BÁ‡טזÚÓzL‡ ‡Ï˜Â ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿¿«

ÈÁ‡ elÚ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï¿≈«¿…¿≈««¬≈

È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·ÚיזÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â «¿ƒ«¬««¿…¿≈

˙È e�eÚË e„È·ÈÚ ‡c CÈÁ‡Ï ¯Ó‡¡«¿«»»ƒƒ¿»

‡Ú¯‡Ï eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa¿ƒ¿∆¡ƒƒ¿«¿»

:ÔÚ�Î„יח˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e ƒ¿»«¿»»¬¿»

Ôz‡Â È˙ÂÏ eÏeÚÂ ÔBÎÈza L�‡¡«»≈¿¿»ƒ¿∆≈

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

e·ÈÒיט e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ

ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÏ¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»

˙È ÔeÏh˙Â ÔBÎÈL�ÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ¿«¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡כ‡Ï ÔBÎ�ÈÚÂ ¬¿≈¿≈¿»

Ïk ·Ë È¯‡ ÔBÎÈ�Ó ÏÚ ÒeÁ¿̇«»≈¬≈«»

:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

é"ùø

˙B‡¯ ÌÎÈ�ÈÚ.מה�ל �אני אחיכ�, ו�אני �כב�די ≈≈∆…ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶָ

ה�ד� �ל��� אליכ�" המד�ר "�יֿפי וע�ד: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�כ�,

·�ÔÈÓÈ:(ב"ר) ÈÁ‡ È�ÈÚÂ.(טז את(מגילה ה�וה ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְִֶָ

�נימי� על �נאה לי �אי� ���� ל�מר, יחד ����ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

�נאה �ל�י אי� �� �מכירתי, היה לא �הרי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹאחי

j·iÂ(È„)עליכ�: ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ�· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ. ֲֵֶ«ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿
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é"ùø

Êk‡˙(Î‚)ה�א: ÁÏL.�מה� ה�ה, �ח���� »«¿…ְֶֶַַַ

���ת (רצ�נ� וג�'. חמ�רי� ע�רה ְְְֲֲִִֶֶַַָָהח����?

�י על מ�רה ה�מי��, �בכ"� ה�י�רת ְְִִֶֶַַַָ�ְְַֹ"�זאת"

אתנת, וע�ר חמ�רי� ע�רה ל� �לח לא ְֲֲֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹמע�ל�

�זאת �עגל�ת �לח '�לאביו קרא: קאמר הכי ְְֲִִַַַַָָָָָָָָֹרק

ע�רה מ�א �ה�א ה�ה, �ח���� �ל�מר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָוג�'',

�לא ��יר אתי וה��א את�נ�ת, וע�ר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָחמ�רי�

��� ולא העגל�ת", את "ו�רא א�א: נכ�ב, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹמצינ�

ה�א�� ��� להבי�. וקל ואת�נ�ת, ְְְֲֲִִֵַַַָָחמ�רי�

ÌÈ¯ˆÓמהר�"ל): ·ehÓ.�ל ��לח ��מרא מצינ� ƒƒ¿»ƒְִֶַַָָָָ

א�דה: �מדר� הימ��, נ�חה זקני� ��עת י�� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיי�

��ל': �ל ÌÁÏÂ'�ריסי� ¯a.:�תר��מ�ÔBÊÓe. ְִִֶ»»∆∆ְְַ»
רא"�): �רסת ��) C¯ca(Î„)לפ�� eÊb¯zŒÏ‡. ְְִִֵַַָָ«ƒ¿¿«»∆
הלכה, �דבר �תע�ק� ה�ר�.אל עליכ� �ר�ז ��א ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

�ח�ה ות�נס� ��ה, �סיעה �פסיע� אל אחר: ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ�בר

�הי� לפי ל�מר: י� מקרא, �ל ���ט� �לפי ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלעיר.

�בר על ��ר� יריב� ��א ��אג היה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנכלמי�,

נמ�ר, יד� על ול�מר: זה ע� זה להתו�ח ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָמכירת�,

ל�נאת�: לנ� וגרמ� עליו הרע ל��� ס�ר� ְְְְִִַַַָָָָָָָָָָֹא�ה

(ÂÎ)ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ.ה�א ÙiÂ‚מ��ל:וא�ר ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»
BaÏ.��ל היה לא מ�האמי�, והל� ל��, נחל� ƒְְֱֲִִִִֶַַַָָָֹ

�ל��� טעמ� מפיגי� ל��� ה�ברי�, אל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ��נה

�כמ�: ג)מ�נה, הפ�ג�ת",(איכה מח)"מאי� (ירמיה ְְֲִֵֵָ

�ג': לא 'וריחי� מתר�מינ�: נמר", לא ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹ"וריח�

(ÊÎ)ÛÒBÈ È¯·cŒÏk ��ה.‡˙ לה�, מסר סימ� ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָ

ער�פה', 'עגלה �פר�ת מ���, ���ר� ע�סק ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

י�ס�", �לח א�ר העגל�ת את "ו�רא ��אמר: ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוזה�

�רעה': �לח 'א�ר נאמר: ÚÈ˜·ולא Áe¯ ÈÁzÂ. ְְֱֲֶֶַַַָֹֹ«¿ƒ««¬…
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ל�נאת�: לנ� וגרמ� עליו הרע ל��� ס�ר� ְְְְִִַַַָָָָָָָָָָֹא�ה

(ÂÎ)ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ.ה�א ÙiÂ‚מ��ל:וא�ר ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»
BaÏ.��ל היה לא מ�האמי�, והל� ל��, נחל� ƒְְֱֲִִִִֶַַַָָָֹ

�ל��� טעמ� מפיגי� ל��� ה�ברי�, אל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ��נה

�כמ�: ג)מ�נה, הפ�ג�ת",(איכה מח)"מאי� (ירמיה ְְֲִֵֵָ

�ג': לא 'וריחי� מתר�מינ�: נמר", לא ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹ"וריח�

(ÊÎ)ÛÒBÈ È¯·cŒÏk ��ה.‡˙ לה�, מסר סימ� ≈»ƒ¿≈≈ִֶֶַַָָָ

ער�פה', 'עגלה �פר�ת מ���, ���ר� ע�סק ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה

י�ס�", �לח א�ר העגל�ת את "ו�רא ��אמר: ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוזה�

�רעה': �לח 'א�ר נאמר: ÚÈ˜·ולא Áe¯ ÈÁzÂ. ְְֱֲֶֶַַַָֹֹ«¿ƒ««¬…



ybieeniyingקטז meie iriax meiqelwpe`

éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾
íäéáà á÷ré çeøi''yx:éòéáøçëìàøNé øîàiå −©©«£¬Ÿ£¦¤«©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½

íøèa epàøàå äëìà éç éða óñBé-ãBr áø©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤
úeîài''yx:åîàBì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå ¨«©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½

åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬
÷çöéi''yx:áíéýìû øîàiå|úàøîa ìûøNéì ¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ

á÷ré øîàiå äìélä|éðpä øîàiå á÷réi''yx: ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦
âéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøîi''yx: ¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãEìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå äìr-íâEi''yx:äí÷iå ©¨®Ÿ§¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨
-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷ré©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤
úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷ré©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLàå-úà eç÷iå £¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤
ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©

Bzà Bòøæ-ìëå á÷ré äîéøöî eàáiåi''yx:æåéða ©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈
Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®

äîéøöî Bzà àéáäi''yx:ñéùéîççíéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå ¥¦¬¦−¦§¨«§¨§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬

˙ÂÏ ‰‡e·� Áe¯ ˙¯Le d˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»≈¿««¿»¿«

:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈכחÏ‡¯NÈ ¯Ó‡Â «¬…¬«¬«ƒ¿»≈

È¯a ÛÒBÈ ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ«ƒƒ∆¿»«¿«≈¿ƒ

:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi«̃»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Â‡˙‡א dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏË�e¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»

d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L ¯‡·Ïƒ¿≈»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈

:˜ÁˆÈ È‰e·‡בÈÈ ¯Ó‡Â ¬ƒƒ¿»«¬«¿»

¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«

:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

„‡·Ceג ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»

È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈

:Ônz CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏד‡�‡ ¿««ƒ¬«ƒ»«»¬»

‡Cp˜q‡ ‡�‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»

ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡ Û‡««»»¿≈¿«≈¿ƒ«

:CÈ�ÈÚה‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â ≈»¿»«¬…ƒ¿≈»

·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈ È�· eÏË�e Ú·L„¿»«¿»¿≈ƒ¿»≈»«¬…

ÔB‰ÈL� ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡¬¿»«¿¿¿»¿≈

ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙Èו˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e »≈¿»»≈≈¿»

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a B�˜ Èc ÔB‰�È�ƒ̃¿»¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿««

È‰B�a ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â«¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»¿ƒ

:dnÚזdnÚ È‰B�· È�·e È‰B�a ƒ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

dÚ¯Ê ÏÎÂ È‰B�a ˙�·e d˙�a¿»≈¿«¿ƒ¿»«¿≈

:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡חÔÈl‡Â »≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏ elÚc Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ

é"ùø

�כינה, עליו מ���:�רתה ¯·(ÁÎ)��ר�ה ְְְִִֶֶָָָָָָָ«
„BÚ.�י�ס וע�ד ה�איל וחדוה, �מחה ע�ד לי ְְְְִִִֵֶַָָרב

חי: Ú·M(‡)�ני ‰¯‡a.ה"א �בע, לבאר �מ� ְִַ¿≈»»«ְְִֵֵֶַ

�תח�ת�: למ"ד �מק�� �בה ‡·ÂÈ�ס�� È‰Ï‡Ï ְְְִִִֵֶָָָָ≈…≈»ƒ
˜ÁˆÈ..�זקנ מ�כב�ד י�תר אביו �כב�ד אד� ח�ב ƒ¿»ְְְִִִִֵֵַָָָָ

�אברה�: ולא �יצחק �לה ÚÈ˜·(·)לפיכ� ְְְְְְִִַָָָָָָֹ«¬…
·˜ÚÈ.:ח�ה Ó¯„‰(‚)ל��� ‡¯ÈzŒÏ‡ «¬…ְִָ«ƒ»≈¿»

‰ÓÈ¯ˆÓ.לח�צה לצאת ��זקק על מצר �היה לפי ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

‡EÏÚ(„)לאר�: ÈÎ�‡Â.�נק�רהבטיח להי�ת ֶָָ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִָ

ÔÚ�k(Â)�אר�: ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡.מה אבל ֶָָ¬∆»¿¿∆∆¿««ֲַָ

חלק� ��ביל לע�ו ה�ל נת� אר� �פ�� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ�רכ�

אינ� לאר� ח�צה 'נכסי אמר: ה�כ�לה. ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ�מערת

ל� העמיד לי". �ריתי "א�ר וזה�: לי', ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָ�דאי

'טל ל�: ואמר �רי, �מי� �ס� ו�ל זהב �ל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹצ��רי�

א��': ÂÈ�a(Ê)את ˙B�·e.וי�כבד א�ר �ת סרח ֵֶ¿»»ְֵֶֶֶַַָ

לוי: ÓÈ¯ˆÓ‰(Á)�ת ÌÈ‡a‰.ה�עה �� על ִֵַ«»ƒƒ¿«¿»ֵַַָָ

ybieeniying mei qelwpe`

ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷ré äîéøöîi''yx: ¦§©−§¨©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«
è:éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáeééðáe §¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´

ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
úéðrðkä-ïai''yx:àéúä÷ ïBLøb éåì éðáe ¤©§©«£¦«§¥−¥¦®¥«§¾§−̈

:éøøîeáéõøôå äìLå ïðBàå ør äãeäé éðáe §¨¦«§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́
eéäiå ïrðk õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå̈̈®©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬

:ìeîçå ïøöç õøô-éðáâéòìBz øëùOé éðáe §¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®¨¬
:ïøîLå áBéå äeôeãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèälà|äãìé øLà äàì éða §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³
Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa á÷réì§©«£ŸÆ§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤

ìL åéúBðáe åéðaìLå íéLLi''yx:æèãâ éðáe ¨¨²§−̈§¦¬§¨«§¥´½̈
:éìàøàå éãBøàå éør ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«

æéçøNå äréøáe éåLéå äåLéå äðîé øLà éðáe§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äréøá éðáe íúçàçéälà £Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«¥µ¤

ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úàèéìçø éða ¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤§¥³¨¥Æ

ïîéðáe óñBé á÷ré úLài''yx:ëóñBéì ãìeiå ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´§¥»
éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦

:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøôàëéðáe ¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦§¥´
éçà ïîrðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´

·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B�·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…

:Ô·e‡¯טCB�Á Ô·e‡¯ È�·e ¿≈¿≈¿≈¬

:ÈÓ¯ÎÂ Ô¯ˆÁÂ ‡elÙeיÈ�·e «¿∆¿…¿«¿ƒ¿≈

ÔÈÎÈÂ „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓLƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ

:‡˙È�Ú�k ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È�·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÏLÂ‰יב Ô�B‡Â ¯Ú ‰„e‰È È�·e¿≈¿»≈¿»¿≈»

Ô�B‡Â ¯Ú ˙ÈÓe Á¯ÊÂ ı¯ÙÂ»∆∆»»«ƒ≈¿»

ı¯Ù È�· BÂ‰Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁיג¯Î˘OÈ È�·e ∆¿…¿»¿≈ƒ»»

:ÔB¯ÓLÂ ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBzידÈ�·e »À»¿¿ƒ¿¿≈

:Ï‡ÏÁÈÂ ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

ÚÈÏ˜·טו ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…

Ïk dz¯· ‰�Èc ˙ÈÂ Ì¯‡ ÔcÙa¿««¬»¿»ƒ»¿«≈»

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz d˙�·e È‰B�a LÙ�∆∆¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»

È�eLטז ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È�·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ

:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â È¯Ú ÔBaˆ‡Â¿∆¿≈ƒ«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÈÂLÈÂיז ‰ÂLÈÂ ‰�ÓÈ ¯L‡ È�·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

‡ Á¯NÂ ‰ÚÈ¯·eÈ�·e ÔB‰˙Á ¿ƒ»¿∆«¬«¿¿≈

:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯·יחÔÈl‡ ¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈ƒ≈

dz¯· ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ È�a¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈

˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ

:‡LÙ� È¯NÚיט˙z‡ ÏÁ¯ È�a ∆¿≈«¿»¿≈»≈ƒ«

:ÔÓÈ�·e ÛÒBÈ ·˜ÚÈכe„ÈÏÈ˙‡Â «¬…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙„ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«

‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙�Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰M�Ó ˙È ÔB‡„¿»¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÏaL‡Âכא ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ�· È�·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈

ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡ ÔÓÚ�Â ‡¯b≈»¿«¬»≈ƒ»…Àƒ

é"ùø

א�ר על לתמ� ואי� "�אי�", ה�ת�ב: לה� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹק�רא

�א�: א�ר �תב �ינה,.È�Ú�k‰ŒÔa˙(È)לא �� ֲֶַָָֹ∆«¿«¬ƒִֶָ

�ינה היתה לא �כ�, את ��הרג� לכנעני. ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ��בעלה

ל ����ע עד לצאת ���א�הר�צה �מע�� :(ב"ר)� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

(ÂË)Bz· ‰�Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï È�a ‰l‡.�ה�כרי ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'א�ה לל�ד�: �יעקב, �לה וה�קבה �לאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�לה

י�לדת �ח�ה מזריע אי� זכר, י�לדת �ח�ה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת

LÏLÂנקבה': ÌÈLÏL.מ�צא א�ה אי �בפרט� ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

הח�מ�ת �י� ���לדה י�כבד, ז� א�א ל"ב? ְֵֶֶֶֶֶַָָָא�א

ללוי א�ת� ילדה "א�ר ��אמר: לעיר, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�כניסת�

�מצרי�: ה�רת� ואי� �מצרי�, לידת� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ�מצרי�",

(ËÈ)·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ È�a.�ה� נאמר לא �בכ�� ¿≈»≈≈∆«¬…ְ�ֱֶֶַָָֹ



קיז ybieeniying mei qelwpe`

ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷ré äîéøöîi''yx: ¦§©−§¨©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«
è:éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáeééðáe §¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´

ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
úéðrðkä-ïai''yx:àéúä÷ ïBLøb éåì éðáe ¤©§©«£¦«§¥−¥¦®¥«§¾§−̈

:éøøîeáéõøôå äìLå ïðBàå ør äãeäé éðáe §¨¦«§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́
eéäiå ïrðk õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå̈̈®©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬

:ìeîçå ïøöç õøô-éðáâéòìBz øëùOé éðáe §¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®¨¬
:ïøîLå áBéå äeôeãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèälà|äãìé øLà äàì éða §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³
Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa á÷réì§©«£ŸÆ§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤

ìL åéúBðáe åéðaìLå íéLLi''yx:æèãâ éðáe ¨¨²§−̈§¦¬§¨«§¥´½̈
:éìàøàå éãBøàå éør ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«

æéçøNå äréøáe éåLéå äåLéå äðîé øLà éðáe§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äréøá éðáe íúçàçéälà £Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«¥µ¤

ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úàèéìçø éða ¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤§¥³¨¥Æ

ïîéðáe óñBé á÷ré úLài''yx:ëóñBéì ãìeiå ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´§¥»
éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦

:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøôàëéðáe ¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦§¥´
éçà ïîrðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´

·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B�·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…

:Ô·e‡¯טCB�Á Ô·e‡¯ È�·e ¿≈¿≈¿≈¬

:ÈÓ¯ÎÂ Ô¯ˆÁÂ ‡elÙeיÈ�·e «¿∆¿…¿«¿ƒ¿≈

ÔÈÎÈÂ „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓLƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ

:‡˙È�Ú�k ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È�·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÏLÂ‰יב Ô�B‡Â ¯Ú ‰„e‰È È�·e¿≈¿»≈¿»¿≈»

Ô�B‡Â ¯Ú ˙ÈÓe Á¯ÊÂ ı¯ÙÂ»∆∆»»«ƒ≈¿»

ı¯Ù È�· BÂ‰Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁיג¯Î˘OÈ È�·e ∆¿…¿»¿≈ƒ»»

:ÔB¯ÓLÂ ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBzידÈ�·e »À»¿¿ƒ¿¿≈

:Ï‡ÏÁÈÂ ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

ÚÈÏ˜·טו ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…

Ïk dz¯· ‰�Èc ˙ÈÂ Ì¯‡ ÔcÙa¿««¬»¿»ƒ»¿«≈»

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz d˙�·e È‰B�a LÙ�∆∆¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»

È�eLטז ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È�·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ

:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â È¯Ú ÔBaˆ‡Â¿∆¿≈ƒ«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÈÂLÈÂיז ‰ÂLÈÂ ‰�ÓÈ ¯L‡ È�·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

‡ Á¯NÂ ‰ÚÈ¯·eÈ�·e ÔB‰˙Á ¿ƒ»¿∆«¬«¿¿≈

:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯·יחÔÈl‡ ¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈ƒ≈

dz¯· ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ È�a¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈

˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ

:‡LÙ� È¯NÚיט˙z‡ ÏÁ¯ È�a ∆¿≈«¿»¿≈»≈ƒ«

:ÔÓÈ�·e ÛÒBÈ ·˜ÚÈכe„ÈÏÈ˙‡Â «¬…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ

˙„ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«

‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙�Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰M�Ó ˙È ÔB‡„¿»¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÏaL‡Âכא ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ�· È�·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈

ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡ ÔÓÚ�Â ‡¯b≈»¿«¬»≈ƒ»…Àƒ

é"ùø

א�ר על לתמ� ואי� "�אי�", ה�ת�ב: לה� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹק�רא

�א�: א�ר �תב �ינה,.È�Ú�k‰ŒÔa˙(È)לא �� ֲֶַָָֹ∆«¿«¬ƒִֶָ

�ינה היתה לא �כ�, את ��הרג� לכנעני. ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ��בעלה

ל ����ע עד לצאת ���א�הר�צה �מע�� :(ב"ר)� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

(ÂË)Bz· ‰�Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï È�a ‰l‡.�ה�כרי ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְִַָ

'א�ה לל�ד�: �יעקב, �לה וה�קבה �לאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�לה

י�לדת �ח�ה מזריע אי� זכר, י�לדת �ח�ה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמזרעת

LÏLÂנקבה': ÌÈLÏL.מ�צא א�ה אי �בפרט� ְֵָ¿…ƒ¿»…ְִִֵַָָָ

הח�מ�ת �י� ���לדה י�כבד, ז� א�א ל"ב? ְֵֶֶֶֶֶַָָָא�א

ללוי א�ת� ילדה "א�ר ��אמר: לעיר, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�כניסת�

�מצרי�: ה�רת� ואי� �מצרי�, לידת� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ�מצרי�",

(ËÈ)·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ È�a.�ה� נאמר לא �בכ�� ¿≈»≈≈∆«¬…ְ�ֱֶֶַָָֹ



ybieeniyyקיח meiqelwpe`

:cøàå íétçå íétî Làøåáëìçø éða älà ¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤§¥´¨¥½
:øNr äraøà Lôð-ìk á÷réì ãlé øLà£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬¨¨«

âë:íéLç ïã-éðáeãëéðeâå ìûöçé éìzôð éðáe §¥−̈ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−
:ílLå øöéåäëïáì ïúð-øLà ääìá éða älà §¥¬¤§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈

Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzå Bza ìçøì§¨¥´¦®©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤
:äráLåëäîéøöî á÷réì äàaä Lôpä-ìk ¦§¨«¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ
àöéLôð-ìk á÷ré-éðá éLð ãálî Bëøé é «Ÿ§¥´§¥½¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤

LLå íéMLi''yx:æëBì-ãlé-øLà óñBé éðáe ¦¦¬¨¥«§¥¬¥²£¤ª©¬
á÷ré-úéáì Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá§¦§©−¦¤´¤§¨®¦¨©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ

:íéráL äîéøöî äàaäñéùùçëäãeäé-úàå ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«§¤§º̈
äðLb åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL̈©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈®§¨

ïLb äöøà eàáiåi''yx:èëBzákøî óñBé øñàiå ©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½
åéìà àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´¥À̈

ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiåi''yx: ©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

:c¯‡Â ÌÈtÁÂכבÏÁ¯ È�a ÔÈl‡ ¿Àƒ»»¿¿ƒ≈¿≈»≈

‡LÙ� Ïk ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»«¿»

:¯NÚ ‰Úa¯‡כג:ÌÈLÁ Ô„ È�·e «¿¿»¬»¿≈»Àƒ

ÈÂˆ¯כד È�e‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ� È�·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆

:ÌlLÂכה·‰Èc ‰‰Ï· È�a ÔÈl‡ ¿ƒ≈ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«

ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂ dz¯a ÏÁ¯Ï Ô·Ï»»¿»≈¿«≈ƒƒ«»ƒ≈

:‡Ú·L ‡LÙ� Ïk ·˜ÚÈÏכוÏk ¿«¬…»«¿»ƒ¿»»

ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ�«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ

Ïk ·˜ÚÈ È�· ÈLpÓ ¯a dk¯È È˜Ù�»¿≈«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»

:˙ÈLÂ ÔÈzL ‡˙LÙ�כזÈ�·e «¿»»ƒƒ¿ƒ¿≈

ÌÈ¯ˆÓa dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ

˙È·Ï ‡˙LÙ� Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ�«¿»»¿≈»«¿»»¿≈

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ elÚc ·˜ÚÈ«¬…¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÂÏ˙כח È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«

B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ ÛÒBÈ≈¿«»»√»ƒ¿∆«¬

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡ÏכטÛÒBÈ ÒÈwËÂ ¿«¿»¿…∆¿«ƒ≈

Ï‡¯NÈ ˙eÓc˜Ï ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¿̄ƒƒ¿≈¿«»ƒ¿»≈

ÏÚ ÏÙ�e dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

é"ùø

�ית: �ל ע�ר� �היתה א�א ŒÏk(ÂÎ)"א�ת", ְִִֵֶֶֶֶַָָָָ»
·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰.לבא �נע� מאר� ��צא� «∆∆«»»¿«¬…ְְֵֶֶֶַַָָֹ

הוה, ל��� א�א עבר ל��� ז� ה�אה ואי� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלמצרי�,

ב)�מ�: "וה�ה(אסתר �כמ� �אה", היא "�ערב ְְְִִֵֶֶָָָ

למ�ה טעמ� לפיכ� ה�א�", ע� �אה ��� ְְֲִִִֵַַַָָָָָֹרחל

הי� לא �נע�, מאר� לבא ����צא� לפי ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�אל"�,

יעקב לבית ה�פ� "�ל וה�ני: ו��, ��י� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא�א

לפיכ� עבר, ל��� ה�א �בעי�", מצרימה ְְְְְִִִִַַַָָָָָה�אה

הי� �� ����א� לפי ��י"ת, למעלה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָטעמ�

לה� ונ��ספה �ניו ��ני י�ס� �� ��צא� ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ�בעי�,

י�נת�, לתר��� ��א�ר (וע�� הח�מ�ת. �י� ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָי�כבד

�לדברי �ר�"י). צמא�נ� לר��ת �מצא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָ�מ��

אנ� צריכי� ה�בטי�', ע� נ�לד� '�א�מ�ת ְְְְִִִִֵַָָָהא�מר:

נמנ�ל�מר לא �הרי למצרי�, ירידת� לפני ��ת� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ל� הי� נפ��ת �� ע�ו ר�ה: �ו�קרא מצאתי ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ�א�.

�ית�", "נפ��ת א�ת�: ק�רא ר�י�,וה�ת�ב ל��� ְְְִֵֵַַַָָ

�בעי� יעקב הר�ה. לאלה�ת ע�בדי� �הי� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹלפי

�הי� לפי "נפ�", א�ת�: ק�רא וה�ת�ב ל� ְְִֵֶֶֶַָָָָהי�

אחד: לאל ÂÈ�ÙÏ(ÁÎ)ע�בדי� ˙¯B‰Ï. ְְִֵֶָ¿…¿»»
יתי�ב האי� �לה�ר�ת מק�� ל� לפ��ת ְְְְְִֵֵַַַָָ�תר��מ�,

:��ÂÈ�ÙÏ.:א�דה �מדר� ל��. ���יע קד� ָ¿»»ְְִִֶֶַַַַָָָֹ

���� �למ�ד, �ית ל� לת�� לפניו", ְְְְִֵֵֶַַָָָ"לה�ר�ת

ה�ראה: Bz·k¯Ó(ËÎ)�צא ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ.ה�א ֵֵָָ«∆¿…≈∆¿«¿
לכב�ד להז�רז ל�ר�בה ה��סי� את אסר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ�עצמ�

‡ÂÈÏאביו: ‡¯iÂ.�אביו:י�ס אל j·iÂנראה ִָ«≈»≈»ְִִֵֶָָ«≈¿¿
„BÚ ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.:�וכ �כ�ה, הר��ת (איובל��� ««»»ְְְְִֵַָ

ה�א:לד) ר��י ל��� ע�ד", י�י� אי� על לא ְִִִִַָֹ"�י

�א�: א� חטאיו, על נ�ספ�ת ע��ת עליו �� ֲִֵַַָָָָָָָאינ�

לא יעקב אבל הרגיל, על י�תר �בכי וה�סי� ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהר�ה

ר��תינ� ואמר� נ�ק�, ולא י�ס� צ�ארי על ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹנפל

ybiefniyy mei qelwpe`

ìírtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©
éðt-úà éúBàø éøçàéç EãBr ék Ei''yx: ©«£¥Æ§¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

àìäìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²

éìà eàa ïrðk-õøàa øLài''yx:áìíéLðàäå £¤¬§¤«¤§©−©¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ
íø÷áe íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö érǿŸ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯§¨¨²

:eàéáä íäì øLà-ìëåâìíëì àø÷é-ék äéäå §¨£¤¬¨¤−¥¦«§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−
:íëéNrn-äî øîàå äòøtãìéLðà ízøîàå ©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧

éãár eéä äð÷î-íb äzr-ãrå eðéøeòpî E ¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´§©©½¨©
ïLb õøàa eáLz øeára eðéúáà-íb eðçðà£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤

ïàö ärø-ìk íéøöî úárBú-éki''yx: ¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
æîàéáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧

÷áe íðàöå éçàåeàa íäì øLà-ìëå íø §©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈
:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàîáåéçà äö÷îe ¥¤´¤§®̈©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´¤½̈

ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ìi''yx: ¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ
âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´

‡�‡ל el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»

¯˙a ‡�‡ ÌÁ�Ó ‡„‰ ‡�ÓÊ ˙ÈÓ»ƒƒ¿»»»¿«≈¬»»«

z‡ ÔÚk „Ú È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc«¬≈ƒ»«»¬≈«¿««¿

:Ìi˜לאÈ‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â «»«¬«≈«¬ƒ

‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â ˜q‡ È‰e·‡ ˙È·Ïe¿≈¬ƒ∆«¿≈«≈¿«¿…

Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‚·¯Èלב È¯‡ ‡�Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈

ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó»≈≈≈¬¿»¿¿¿

:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂלגÈ‰ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒƒ≈

‰Ó ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»

:ÔBÎÈ„·BÚלדÈ¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â »≈¿≈¿À¿≈»≈

„ÚÂ ‡�ÓÏeÚÓ CÈc·Ú BÂ‰ È˙È‚≈≈¬«¿»≈≈»»¿«

‡�˙‰·‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ ÔÚk¿««¬«¿»«¬»»»»

ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆

ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓ ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿«¬ƒƒ¿»≈»»≈

:‡�Úא‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â »»«¬»≈¿«ƒ¿«¿…

ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ ÈÁ‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â«¬««»¿««¿»¿¿¿

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ¿»ƒ¿¬≈«¿»ƒ¿»«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿«¿»¿…∆

LÓÁ‡ב ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â ÔÈ¯·‚À¿ƒ«¬≈ƒ√»«¿…

Ó‰ג È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»

‡�Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ e¯Ó‡Â ÔBÎÈ„·BÚ»≈«¬»¿«¿…»≈»»

é"ùø

�מע: את ק�רא ‰ÌÚt(Ï)�היה ‰˙eÓ‡. ְֵֶֶַָָ»»«»«
�תר��מ�, ��י���ט� למ�ת הייתי סב�ר �מדר��: ְְְְְִִִֵַָָָָ

מ��י ��ס��קה ה�א, ולע�ל� ה�ה �ע�ל� ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמית�ת:

ה�א �ר�� ה�ד�� ��ת�עני א�מר והייתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ�כינה,

�ע� א�א אמ�ת לא חי, �ע�ד� עכ�ו, ְְְִֶֶַַַַָָָָֹמיתת�,

‡Á(Ï‡)אחת: ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È.א�מר וע�ד ַַ¿…¿»≈»««¿ְַ

וג�'ל�: צא� ר�עי e·Úa¯(Ï„)":"והאנ�י� ְְֲִֵָָֹ«¬
ÔLb ı¯‡a e·Lz.�אר �היא לכ�, צריכה והיא ≈¿¿∆∆…∆ְְִִִֶֶֶֶָָ

�מלאכה �קיאי� א�� �אי� ל� �כ��אמר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹמרעה,

:�� וי��יבכ� מעליו ירחיקכ� ÚB˙ŒÈk·˙אחרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¬«
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ.:אלה�ת לה� �ה� Óe˜ˆ‰(·)לפי ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָƒ¿≈

ÂÈÁ‡.�נראי �אי� לגב�רה, ��ה� ה�ח�תי� מ� ∆»ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

א�ת� יע�ה ���רי�, א�ת� יראה �א� ְֲִִִִִִֶֶֶַָָ���רי�,

לוי, �מע��, רא�ב�, ה�: וא�ה מלחמ��, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַאנ�י

�מ�ת� מ�ה �פל ��א א�ת� �בנימי�. ְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹי�שכר

"וזאת �פל: ה���רי� �מ�ת אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ���רכ�.

אמר "�לגד יה�דה", ק�ל ה' �מע ו�אמר, ְְְִַַַַָָָָֹליה�דה

"�לד� נפ�לי", אמר "�לנפ�לי �ד", מרחיב ְְְְְִִִַַַַָָָָָָ�ר��

�רא�ית ל��� זה לא�ר, וכ� לזבל�� וכ� ,"�� ְְְְִֵֵֵֶָ�ְְִֵַָָאמר

�גמרא אבל י�ראל, אר� א�דת �היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָר�ה,

��נ� צב)�בלית מ�ה(ב"ק ��פל �א�ת� מצינ� ְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

�רעה, לפני הביא וא�ת� הח��י�, ה� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ�מ�ת�

ח���ת, מ��� הכ�ל לא �מ�, �הכ�ל ְִַַָ�ְְַֹ�ִֶָויה�דה

ק�א. �בבא �דאיתא ��בר, י� טע� ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָא�א



קיט ybiefniyy mei qelwpe`

ìírtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©
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:íëéNrn-äî øîàå äòøtãìéLðà ízøîàå ©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧

éãár eéä äð÷î-íb äzr-ãrå eðéøeòpî E ¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´§©©½¨©
ïLb õøàa eáLz øeára eðéúáà-íb eðçðà£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤

ïàö ärø-ìk íéøöî úárBú-éki''yx: ¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
æîàéáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧

÷áe íðàöå éçàåeàa íäì øLà-ìëå íø §©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈
:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàîáåéçà äö÷îe ¥¤´¤§®̈©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´¤½̈

ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ìi''yx: ¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ
âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´

‡�‡ל el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»

¯˙a ‡�‡ ÌÁ�Ó ‡„‰ ‡�ÓÊ ˙ÈÓ»ƒƒ¿»»»¿«≈¬»»«

z‡ ÔÚk „Ú È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc«¬≈ƒ»«»¬≈«¿««¿

:Ìi˜לאÈ‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â «»«¬«≈«¬ƒ

‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â ˜q‡ È‰e·‡ ˙È·Ïe¿≈¬ƒ∆«¿≈«≈¿«¿…

Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‚·¯Èלב È¯‡ ‡�Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈

ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó»≈≈≈¬¿»¿¿¿

:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂלגÈ‰ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒƒ≈

‰Ó ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»

:ÔBÎÈ„·BÚלדÈ¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â »≈¿≈¿À¿≈»≈

„ÚÂ ‡�ÓÏeÚÓ CÈc·Ú BÂ‰ È˙È‚≈≈¬«¿»≈≈»»¿«

‡�˙‰·‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ ÔÚk¿««¬«¿»«¬»»»»

ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆

ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓ ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿«¬ƒƒ¿»≈»»≈

:‡�Úא‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â »»«¬»≈¿«ƒ¿«¿…

ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ ÈÁ‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â«¬««»¿««¿»¿¿¿

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ¿»ƒ¿¬≈«¿»ƒ¿»«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿«¿»¿…∆

LÓÁ‡ב ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â ÔÈ¯·‚À¿ƒ«¬≈ƒ√»«¿…

Ó‰ג È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»

‡�Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ e¯Ó‡Â ÔBÎÈ„·BÚ»≈«¬»¿«¿…»≈»»

é"ùø

�מע: את ק�רא ‰ÌÚt(Ï)�היה ‰˙eÓ‡. ְֵֶֶַָָ»»«»«
�תר��מ�, ��י���ט� למ�ת הייתי סב�ר �מדר��: ְְְְְִִִֵַָָָָ

מ��י ��ס��קה ה�א, ולע�ל� ה�ה �ע�ל� ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמית�ת:

ה�א �ר�� ה�ד�� ��ת�עני א�מר והייתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ�כינה,

�ע� א�א אמ�ת לא חי, �ע�ד� עכ�ו, ְְְִֶֶַַַַָָָָֹמיתת�,

‡Á(Ï‡)אחת: ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È.א�מר וע�ד ַַ¿…¿»≈»««¿ְַ

וג�'ל�: צא� ר�עי e·Úa¯(Ï„)":"והאנ�י� ְְֲִֵָָֹ«¬
ÔLb ı¯‡a e·Lz.�אר �היא לכ�, צריכה והיא ≈¿¿∆∆…∆ְְִִִֶֶֶֶָָ

�מלאכה �קיאי� א�� �אי� ל� �כ��אמר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹמרעה,

:�� וי��יבכ� מעליו ירחיקכ� ÚB˙ŒÈk·˙אחרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¬«
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ.:אלה�ת לה� �ה� Óe˜ˆ‰(·)לפי ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָƒ¿≈

ÂÈÁ‡.�נראי �אי� לגב�רה, ��ה� ה�ח�תי� מ� ∆»ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

א�ת� יע�ה ���רי�, א�ת� יראה �א� ְֲִִִִִִֶֶֶַָָ���רי�,

לוי, �מע��, רא�ב�, ה�: וא�ה מלחמ��, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַאנ�י

�מ�ת� מ�ה �פל ��א א�ת� �בנימי�. ְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹי�שכר

"וזאת �פל: ה���רי� �מ�ת אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ���רכ�.

אמר "�לגד יה�דה", ק�ל ה' �מע ו�אמר, ְְְִַַַַָָָָֹליה�דה

"�לד� נפ�לי", אמר "�לנפ�לי �ד", מרחיב ְְְְְִִִַַַַָָָָָָ�ר��

�רא�ית ל��� זה לא�ר, וכ� לזבל�� וכ� ,"�� ְְְְִֵֵֵֶָ�ְְִֵַָָאמר

�גמרא אבל י�ראל, אר� א�דת �היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָר�ה,

��נ� צב)�בלית מ�ה(ב"ק ��פל �א�ת� מצינ� ְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

�רעה, לפני הביא וא�ת� הח��י�, ה� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ�מ�ת�

ח���ת, מ��� הכ�ל לא �מ�, �הכ�ל ְִַַָ�ְְַֹ�ִֶָויה�דה

ק�א. �בבא �דאיתא ��בר, י� טע� ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָא�א



ybiefniriayקכ meiqelwpe`
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àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬
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ärøt-úà á÷ré Cøáéå äòøô éðôìi''yx: ¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ
çéiç éðL éîé änk á÷ré-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«
èéøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½

ìLéðL éîé eéä íérøå èrî äðL úàîe íéL §¦¬§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´
éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−

íäéøeâîi''yx:éàöiå äòøt-úà á÷ré Cøáéå §«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−
ärøô éðôlîi''yx:éòéáùàé-úà óñBé áLBiå ¦¦§¥¬©§«Ÿ©¥´¥»¤

õøàa äfçà íäì ïziå åéçà-úàå åéáà̈¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³£ª¨Æ§¤´¤
øLàk ññîrø õøàa õøàä áèéîa íéøöî¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®©«£¤−

ärøô äeöi''yx:áéúéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå ¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´

:‡�˙‰·‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ CÈc·Ú«¿»«¬«¿»«¬»»»»

Bz‡Ï˙·‡ד ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»

‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡�È˙‡ ‡Ú¯‡·¿«¿»¬≈»¬≈≈«¬»

‡�Ùk ÛÈw˙ È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡�ÚÏ¿»»ƒ¿«¿»¬≈«ƒ«¿»

ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Úה¯Ó‡Â «¿»¿«¿»¿…∆«¬«

CÈÁ‡Â Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈¿≈»¬¿«»

:C˙ÂÏ B˙‡וÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ¬¿»»«¿»¿ƒ¿«ƒ

‡Ú¯‡a ¯ÈtL„a ‡È‰ CÓ„√̃»»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»

Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡≈»¬¿»«»≈¿

˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ

È�a¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·b ÔB‰a¿À¿ƒ¿≈»¿«ƒ«»≈

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ז˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ≈≈«ƒƒ¿«¿ƒ≈»

‰Ú¯t Ì„˜ dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»«¿…

¯·e:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈח¯Ó‡Â »ƒ«¬…»«¿…«¬«

È�L ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t«¿…¿«¬…«»≈¿≈

:CÈiÁט‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â «»«¬««¬…¿«¿…

ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó È˙e·˙B˙ È�L ÈÓBÈ≈¿≈»«¿»¿»ƒ

È�L ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈ�L¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈¿≈

ÈiÁ È�L ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

ÔÓי ˜Ù�e ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ

:‰Ú¯t Ì„˜יא˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â √»«¿…¿≈≈»

ÔB‰Ï ·‰ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡¬ƒ¿»¬ƒƒ«¿

¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡�ÒÁ‡«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ

:‰Ú¯t „Èwtיב˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ «ƒ«¿…¿»≈»

˙Èa Ïk ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡¬ƒ¿»¬ƒ¿»»≈

é"ùø

�� �נינ� �ספרי �מ��בבריתא ה�רכה" �"וזאת ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

��נ�: �א�נ�ת�.‡�ÏÈÁŒÈL(Â)��מרא �קיאי� ְֶַָָָ«¿≈«ƒְְִִ�ָָ

צא�: ��י:.ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚלרע�ת צא� על ְִֹ«¬∆ƒִֶַֹ

(Ê)·˜ÚÈ C¯·ÈÂ.ל� �דר� �ל�� �אלת היא «¿»∆«¬…ְְִֵֶֶַָָ

�לע"ז: שלודי"ר לפרקי�, ה�לכי� לפני ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָה�ראי�

(Ë)È¯e‚Ó È�L.� �רימי הייתי ימי �ל ר�תי, ¿≈¿«ְִִִֵֵֵַָָָ

‰e‚ÈO�אר�: ‡ÏÂ.:בה���(È)·˜ÚÈ C¯·ÈÂ. ֶָָ¿…ƒƒַָ«¿»∆«¬…

א�ת� מברכי� �רי�: מ�פני ה�פטרי� �ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ�דר�

ניל�ס ��עלה �רכ�? �רכה �מה ר��ת, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָונ�טלי�

��מי�, מי ��תה מצרי� אר� �אי� לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלרגליו,

יעקב �ל �מ�רכת� �מ�קה, ע�לה ניל�ס ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹא�א

ע�לה וה�א ניל�ס, אל �א �רעה היה ְְִֵֶֶַָָָָָֹואיל�,

האר� את �מ�קה :(תנחומא)לקראת� ְְִֶֶֶַָָָ

(‡È)ÒÒÓÚ¯.:היא ��� ‰Ûh(È·)מאר� ÈÙÏ. «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ¿ƒ«»

ybiefniriay mei qelwpe`

óhä éôì íçì åéáài''yx:âé-ìëa ïéà íçìå ¨¦®¤−¤§¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨
õøà dìzå ãàî árøä ãáë-ék õøàä̈½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤

árøä éðtî ïrðk õøàå íéøöîi''yx:ãéèwìéå ¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´
íéøöî-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïrðk õøàáe§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

ärøô äúéa óñkä-úà óñBéi''yx:åèíziå ¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ©¦´Ÿ
eàáiå ïrðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤

óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìåi''yx:æèøîàiå §¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤©³Ÿ¤
íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®

:óñk ñôà-íàæé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå ¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»¤
äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

àåää äðMa íäð÷î-ìëai''yx:çéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´
Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

eðúîãàå eðúiåb-íài''yx:èééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤

:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡¬ƒ«¿»¿«¿»

‡¯Èיג ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈

È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ ‡�Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¿≈

‡nÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»

:‡�Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

tÒk‡יד Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

Ôep‡ Èc ‡¯e·ÈÚa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·e¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ

˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ�·Ê»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯tטו‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe «¿…¿ƒ«¿»≈«¿»

ÏÎ B˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Óe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿«««¬»

‡�Ï ·‰ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿«≈¿≈««»»

È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ� ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏLטזe·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â ¿ƒ«¿»«¬«≈»

Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a ÔBÎÏ Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚≈≈¿∆≈¿¿≈≈ƒ

:‡tÒk ÌÈÏLיז˙È ei˙È‡Â ¿ƒ«¿»¿«¿ƒ»

ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb≈≈¿«≈ƒ«¿

È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈

Ôep�ÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ È˙È‚·e ‡�Ú»»¿≈≈ƒ«¬»ƒ¿»ƒ

‡zLa ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa¿«¿»¿»≈≈¿«»

:‡È‰‰יח‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe «ƒ¿ƒ««»«ƒ

e¯Ó‡Â ‡˙È�˙ ‡zLa d˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»≈¿«»ƒ¿≈»«¬»

ÔÈ‰l‡ È�Ba¯ ÔÓ ÈqÎ� ‡Ï dÏ≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«

È�Ba¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ ‡Ï È�Baƒ̄ƒ»ƒ¿»«√»ƒƒ

:‡�Ú¯‡Â ‡�˙iÂb ÔÈ‰l‡יט‰ÓÏ ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»¿»

Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ CÈ�ÈÚÏ ˙eÓ�¿¿≈»«¬«¿»«

‡�˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡�˙È È�˜ ‡�˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»

é"ùø

ה�רי� �ית�:לפי �ני ‡ÔÈ(È‚)לכל ÌÁÏÂ ְְְִִֵֵַָָָ¿∆∆≈
ı¯‡‰ŒÏÎa.,���הרא לעני� �ניח�זר לתח�ת ¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָ

עיפ�ת,.dÏzÂהרעב: ל��� 'ו�לאה', �מ� ָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ

ל�: וד�מה כו)�תר��מ�, ה�רה(משלי "�מתלהל� ְְְְְְִֵֶֶַַַַֹ

ÌÈ¯·L(È„)":ז�י� Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma.�ל נ�תני� ִִ«∆∆¬∆≈…¿ƒְִ

'�לי�':.‡ÒÙ(ÂË)ה�ס�:את �תר��מ�: ֶֶֶַ»≈ְְְִַ

(ÊÈ)ÌÏ‰�ÈÂ.:�ל וד�מה וינהג�, נא)�מ� (ישעיה «¿«¬≈ְְְֲֵֶַַ

ל�", מנהל כג)"אי� מנ�ח�ת(תהלי� מי "על ְְֵֵֵַַָ

‰È�M˙(ÁÈ)":ינהלני ‰�Ma.:הרעב ל�ני �נית ְֲִֵַ«»»«≈ƒְִִֵֵָָָ

'B‚Â ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk.�ה�ס �� א�ר �י ƒƒ««∆∆¿ֲִֶֶֶַַ

אדני יד אל ה�ל �בא ‡e�˙iÂbŒÌ:וה�קנה, ÈzÏa. ְְֲִִֶֶַַַָֹֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
�ו�תנ�': לא 'א� לזרע.Ú¯ÊŒÔ˙Â(ËÈ)�מ�: ְְִִֵָֹ¿∆∆«ְִַֹ

חמ�האדמה, "וע�ד י�ס�: �אמר �י על וא� ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

יעקב ��א מ�יו� וקציר", חרי� אי� א�ר ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ני�

וכלה לזרע והתחיל� לרגל�, �רכה �אה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹלמצרי�,

�ס�טה:הרעב, ���ספתא �נינ� ˙ÌLוכ� ‡Ï.לא ְְְִֵֶַָָָָָָ…≈»ֹ



קכי ybiefniriay mei qelwpe`

óhä éôì íçì åéáài''yx:âé-ìëa ïéà íçìå ¨¦®¤−¤§¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨
õøà dìzå ãàî árøä ãáë-ék õøàä̈½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤
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àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïrðk õøàáe§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

ärøô äúéa óñkä-úà óñBéi''yx:åèíziå ¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ©¦´Ÿ
eàáiå ïrðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤

óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìåi''yx:æèøîàiå §¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤©³Ÿ¤
íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®

:óñk ñôà-íàæé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå ¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»¤
äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

àåää äðMa íäð÷î-ìëai''yx:çéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´
Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
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eðúîãàå eðúiåb-íài''yx:èééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤

:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡¬ƒ«¿»¿«¿»

‡¯Èיג ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈

È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ ‡�Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¿≈

‡nÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»

:‡�Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

tÒk‡יד Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

Ôep‡ Èc ‡¯e·ÈÚa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·e¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ

˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ�·Ê»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯tטו‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe «¿…¿ƒ«¿»≈«¿»

ÏÎ B˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Óe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿«««¬»
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Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a ÔBÎÏ Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚≈≈¿∆≈¿¿≈≈ƒ
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ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb≈≈¿«≈ƒ«¿

È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈

Ôep�ÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ È˙È‚·e ‡�Ú»»¿≈≈ƒ«¬»ƒ¿»ƒ

‡zLa ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa¿«¿»¿»≈≈¿«»

:‡È‰‰יח‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe «ƒ¿ƒ««»«ƒ

e¯Ó‡Â ‡˙È�˙ ‡zLa d˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»≈¿«»ƒ¿≈»«¬»
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Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ CÈ�ÈÚÏ ˙eÓ�¿¿≈»«¬«¿»«
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é"ùø

ה�רי� �ית�:לפי �ני ‡ÔÈ(È‚)לכל ÌÁÏÂ ְְְִִֵֵַָָָ¿∆∆≈
ı¯‡‰ŒÏÎa.,���הרא לעני� �ניח�זר לתח�ת ¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָ

עיפ�ת,.dÏzÂהרעב: ל��� 'ו�לאה', �מ� ָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ

ל�: וד�מה כו)�תר��מ�, ה�רה(משלי "�מתלהל� ְְְְְְִֵֶֶַַַַֹ

ÌÈ¯·L(È„)":ז�י� Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma.�ל נ�תני� ִִ«∆∆¬∆≈…¿ƒְִ

'�לי�':.‡ÒÙ(ÂË)ה�ס�:את �תר��מ�: ֶֶֶַ»≈ְְְִַ

(ÊÈ)ÌÏ‰�ÈÂ.:�ל וד�מה וינהג�, נא)�מ� (ישעיה «¿«¬≈ְְְֲֵֶַַ

ל�", מנהל כג)"אי� מנ�ח�ת(תהלי� מי "על ְְֵֵֵַַָ

‰È�M˙(ÁÈ)":ינהלני ‰�Ma.:הרעב ל�ני �נית ְֲִֵַ«»»«≈ƒְִִֵֵָָָ

'B‚Â ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk.�ה�ס �� א�ר �י ƒƒ««∆∆¿ֲִֶֶֶַַ

אדני יד אל ה�ל �בא ‡e�˙iÂbŒÌ:וה�קנה, ÈzÏa. ְְֲִִֶֶַַַָֹֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
�ו�תנ�': לא 'א� לזרע.Ú¯ÊŒÔ˙Â(ËÈ)�מ�: ְְִִֵָֹ¿∆∆«ְִַֹ

חמ�האדמה, "וע�ד י�ס�: �אמר �י על וא� ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

יעקב ��א מ�יו� וקציר", חרי� אי� א�ר ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ני�

וכלה לזרע והתחיל� לרגל�, �רכה �אה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹלמצרי�,

�ס�טה:הרעב, ���ספתא �נינ� ˙ÌLוכ� ‡Ï.לא ְְְִֵֶַָָָָָָ…≈»ֹ



ybiefniriayקכב meiqelwpe`

eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla eðúîãà©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãár£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

íLú àì äîãàäåi''yx:ë-ìk-úà óñBé ï÷iå §¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«©¦̧¤¥¹¤¨
Léà íéøöî eøëî-ék äòøôì íéøöî úîãà©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´
õøàä éäzå árøä íäìr ÷æç-ék eäãN̈¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤

ärøôìi''yx:àëíéørì Búà øéárä írä-úàå §©§«Ÿ§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®
eäö÷-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷îi''yx:áë÷ø ¦§¥¬§«¦§©−¦§©¨¥«©²

úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìri''yx:âëøîàiå ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«©³Ÿ¤
-úàå íBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà óñBé¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²§¤
ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

äîãàä-úài''yx:ãëízúðe úàeáza äéäå ¤¨«£¨¨«§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬
íëì äéäé úãiä òaøàå äòøôì úéLéîç£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á
íëézáa øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−

íëtèì ìëàìåi''yx:øéèôîäëeðúéçä eøîàiå §¤«¡¬Ÿ§©§¤«©«Ÿ§−¤«¡¦¨®
íéãár eðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬£¨¦−

ärøôìi''yx:åëíBiä-ãr ÷çì óñBé dúà íNiå §©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸

‡�˙Ú¯‡Â ‡�Á�‡ È‰�e ‡ÓÁÏa¿«¿»¿≈¬«¿»¿«¿»»»

‡Ú¯Ê ¯a ·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú«¿ƒ¿«¿…¿«««¿»

‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ� ‡ÏÂ ÈÁÈ�Â¿≈≈¿»¿¿«¿»»

:¯e·˙כ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡�˜e ¿¿»≈»»«¿»

e�ÈaÊ È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¬≈«ƒ

ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡�Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»

:‰Ú¯ÙÏכאd˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ ¿«¿…¿»«»«¿«»≈

ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÈÙÈqÓ È¯˜Ï È¯wÓƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

:dÙBÒ „ÚÂכב‡Ú¯‡ „BÁÏ ¿«≈¿«¿»

‡˜ÏÁ È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„¿À»«»»«ƒ¬≈√»»

˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»

Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Èc ÔB‰˜ÏÁ√»¿ƒ«¿«¿…«≈

:ÔB‰Ú¯‡ ˙È e�ÈaÊ ‡Ïכג¯Ó‡Â »«ƒ»«¿¬«¬«

ÔBÎ˙È ˙È�·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ≈¿«»»¿≈ƒ»¿

‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»«¿¬¿«¿…≈

˙È ÔeÚ¯Ê˙Â ‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ¿««¿»¿ƒ¿¿»

:‡Ú¯‡כד‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂ «¿»ƒ≈¿»≈¬«¿»

‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ ÔÓ „Á Ôe�z˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿»¿«¿…

Ú¯Ê ¯·Ï ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â¿«¿«√»ƒ¿≈¿¿«¿«

L�‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á«¿»¿≈«¿¿∆¡«

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe ÔBÎÈz·a¿»≈¿≈«¿«¿¿

¯ÔÈÓÁכה ÁkL� ‡�zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ

:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰�e È�Ba¯ È�ÈÚa¿≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

Ú„כו ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿»¿ƒ¿«ƒ

é"ùø

�אינ� ��ר �דה ל��� �בר, לא �ממה, ְְְְֵֵֵֵֶָָֹֹ�הא

Ú¯ÙÏ‰(Î)חר��: ı¯‡‰ È‰zÂ.ל�:קנ�יה ָ«¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(‡Î)B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â.,לעיר מעיר י�ס� ¿∆»»∆¡ƒְִִֵֵ

לה �אי� עירלז�ר�� �ל וה��יב �אר�, חלק ע�ד � ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

א�א זאת, לכ�ב ה�ת�ב הצר� ולא �חבר��. ְְִֶַַָָֹֹ�ְְֲֶַָֹז�

חר�ה להסיר ��ת��� י�ס�, �ל �בח� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלה�דיע�

'��לי�' א�ת�: ק�רי� יהי� ��א אחיו, (חולי�מעל ְִִִֵֶֶַָָֹ

B‚Â':ס) ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó.�הערי לכל ע�ה �� ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְִֵֶָָָָ

קצה ועד �ב�ל� מקצה מצרי�, �מלכ�ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָא�ר

�ה�,.‰ÌÈ�‰k(Î·)�ב�ל�: ל��� �ל ה��מרי�, ְָ«…¬ƒְִֵַָָֹ

ל��� �ה� מא�ת� ח�� ה�א, לאלה�ת ְְֱֵֵֵֶֶָָֹמ�רת

א��" "�ה� מדי�", "�ה� �מ�: ÌÈ�‰kÏ:�ד�ה, ˜Á. ְ�ְְִֵֵָָֹֹ…«…¬ƒ
לי��: לח� וכ� �� ה�ה,.‰‡(Î‚)חק �מ�: ְְֶֶָָֹ≈ְִֵ

טז)�מ�: נת�י(יחזקאל �רא� �ר�� הא אני ":"וג� ְְְְֲִִֵַַַָָֹ

(„Î)‰„O‰ Ú¯ÊÏ.נה:��כל�¯L‡ÏÂ ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆
ÌÎÈz·a.וה�פח�ת העבדי� א�רולאכל ¿»≈∆ְְְֱֲֲִֶֶַָָָֹ

קט�י�:.ÌÎtË�ב�יכ�: .�Î)(ÔÁŒ‡ˆÓ‰�ני� ְֵֶָ«¿∆ְִִַָƒ¿»≈
�אמר�: �מ� זאת לנ� ÌÈ„·Úלע��ת e�ÈÈ‰Â ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ

ybiefniriay mei qelwpe`

÷ø Lîçì äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º
:ärøôì äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

æëïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤
ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiåi''yx:ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷ ©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Ècƒ»¬ƒ«ƒ«¿»

‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰È„BÁÏaƒ¿≈»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»

e�ÈÒÁ‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿…∆¿«¬ƒ

:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙ�e d·«¿ƒ¿ƒ«¬»

é"ùø

‰Ú¯ÙÏ.:נה� �כל ה�ה ה�ס ל� לחקלהעל�ת ¿«¿…ְְְֲֶַַַַָָָֹ

יעבר: ÌÈ¯ˆÓ(ÊÎ)��א ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ. ֲֶַֹֹ«≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒ
,��� �אר� מצרי�והיכ�? מאר� eÊÁ‡iÂ:�היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬

d·.:אח�ה ויגשל��� 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 ,írð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õr¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïrîì 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

ùâéå úùøôì äøèôäæì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæèäãeäéì åéìr áúëe ãçà õr Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈§³Ÿ¨¨Æ¦«½̈
:åéøáç ìûøNé úéa-ìëå íéøôà õr óñBéì åéìr áBúëe ãçà õr ç÷ìe åéøáç ìûøNé éðáìå§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈§¥Æ¥´¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«

æé:Eãéa íéãçàì eéäå ãçà õrì Eì ãçà-ìà ãçà íúà áø÷åçééìà eøîàé øLàëåE §¨©¸Ÿ¹̈¤¨¯¤¤¨²§−§¥´¤¨®§¨¬©«£¨¦−§¨¤«§©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½
:Cl älà-äî eðì ãébú-àBìä øîàì Enr éðaèéäpä äåäé éðãà øîà-äk íäìà øac §¥¬©§−¥®Ÿ£«©¦¬−̈¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á

õr-úà åéìr íúBà ézúðå åøáç ìûøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà óñBé õr-úà ç÷ì éðà£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³¥Æ£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´



קכג ybiefniriay mei qelwpe`
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:ärøôì äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ

æëïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤
ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiåi''yx:ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷ ©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Ècƒ»¬ƒ«ƒ«¿»

‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰È„BÁÏaƒ¿≈»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»

e�ÈÒÁ‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¿…∆¿«¬ƒ

:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙ�e d·«¿ƒ¿ƒ«¬»

é"ùø

‰Ú¯ÙÏ.:נה� �כל ה�ה ה�ס ל� לחקלהעל�ת ¿«¿…ְְְֲֶַַַַָָָֹ

יעבר: ÌÈ¯ˆÓ(ÊÎ)��א ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ. ֲֶַֹֹ«≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒ
,��� �אר� מצרי�והיכ�? מאר� eÊÁ‡iÂ:�היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬

d·.:אח�ה ויגשל��� 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 ,írð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õr¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïrîì 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

ùâéå úùøôì äøèôäæì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåæèäãeäéì åéìr áúëe ãçà õr Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈§³Ÿ¨¨Æ¦«½̈
:åéøáç ìûøNé úéa-ìëå íéøôà õr óñBéì åéìr áBúëe ãçà õr ç÷ìe åéøáç ìûøNé éðáìå§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈§¥Æ¥´¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«

æé:Eãéa íéãçàì eéäå ãçà õrì Eì ãçà-ìà ãçà íúà áø÷åçééìà eøîàé øLàëåE §¨©¸Ÿ¹̈¤¨¯¤¤¨²§−§¥´¤¨®§¨¬©«£¨¦−§¨¤«§©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½
:Cl älà-äî eðì ãébú-àBìä øîàì Enr éðaèéäpä äåäé éðãà øîà-äk íäìà øac §¥¬©§−¥®Ÿ£«©¦¬−̈¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á

õr-úà åéìr íúBà ézúðå åøáç ìûøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà óñBé õr-úà ç÷ì éðà£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³¥Æ£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´



קכד

:éãéa ãçà eéäå ãçà õrì íúéNrå äãeäéëEãéa íäéìr ázëz-øLà íéörä eéäå §À̈©£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬¤−̈§¨¦«§¨¸¨«¥¦¹£¤¦§¯Ÿ£¥¤²§¨«§−
:íäéðérìàëíéBbä ïéaî ìàøNé éða-úà ç÷ì éðà äpä ýåýé éðãà øîà-äk íäéìà øaãå §¥«¥¤«§©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½¦¥¬©¦−

:íúîãà-ìà íúBà éúàáäå áéáqî íúà ézöa÷å íL-eëìä øLàáëéBâì íúà éúéNrå £¤´¨«§¨®§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈¤©§¨¨«§¨¦´¦ÂŸÂ̈§¸
ì ãBò eéäé àìå Cìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçààìå íéBâ éðL ¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤§³Ÿ¦«§Æ¦§¥´¦½§¸Ÿ

ì ãBò eöçé:ãBr úBëìîî ézLâëíäérLt ìëáe íäéöewLáe íäéìelâa ãBò eànhé àìå ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«§¯Ÿ¦©§´À§¦«¥¤Æ§¦´¥¤½§−Ÿ¦§¥¤®
éðàå írì éì-eéäå íúBà ézøäèå íäá eàèç øLà íäéúáLBî ìkî íúà ézrLBäå§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ£¤´¨«§´¨¤½§¦«©§¦³¨Æ§¨«¦´§½̈©«£¦¾

:íéýìûì íäì äéäàãëeëìé éètLîáe ílëì äéäé ãçà ärBøå íäéìr Cìî ãåã écárå ¤«§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«§©§¦³¨¦Æ¤´¤£¥¤½§¤¬¤−̈¦«§¤´§ª¨®§¦§¨©´¥¥½
:íúBà eNrå eøîLé éúBwçåäëdá-eáLé øLà á÷réì écárì ézúð øLà õøàä-ìr eáLéå §ª©¬¦§§−§¨¬¨«§¨§´©¨À̈¤£¤³¨©̧¦Æ§©§¦´§©«£½Ÿ£¤¬¨«§−̈

:íìBòì íäì àéNð écár ãåãå íìBò-ãr íäéðá éðáe íäéðáe änä äéìr eáLéå íëéúBáà£«¥¤®§¨«§´¨¤¿¨¥Â¨§¥¤º§¥³§¥¤Æ©½̈§¨¦´©§¦½¨¦¬¨¤−§¨«
åëézúðå íúBà éúéaøäå íézúðe íúBà äéäé íìBò úéøa íBìL úéøa íäì ézøëå§¨©¦³¨¤Æ§¦´¨½§¦¬−̈¦«§¤´¨®§©¦Æ§¦§¥¦´½̈§¨«©¦¯

:íìBòì íëBúa éLc÷î-úàæëéì-eéäé änäå íéýìûì íäì éúééäå íäéìr éðkLî äéäå ¤¦§¨¦²§−̈§¨«§¨¨³¦§¨¦Æ£¥¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§¥−¨¦«§¦¬
:írìçë:íìBòì íëBúa éLc÷î úBéäa ìûøNé-úà Lc÷î ýåýé éðà ék íéBbä eòãéå §¨«§¨«§Æ©¦½¦µ£¦´§Ÿ̈½§©¥−¤¦§¨¥®¦«§¯¦§¨¦²§−̈§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

dkepg zexp zwlcd xcq

ג� אפשר ערי�, בניֿהבית וא� � הלילה כל במש� להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמ�
לבר�.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מעל לעמוד צרי� ה'שמש'

הכוכבי�. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכי� הנרות

ובפתילות. בשמ�ֿזית להדליק המובחר מ� מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר

סדר נרות. שמונה � השמיני היו� עד וכו' שניי� השני ביו� אחד, נר הראשו� ביו� החנוכיה. בימי� מציבי� הנרות את
לימי�. משמאל להדליק וממשיכי� (החדש) השמאלי הנר את קוד� מדליקי� תמיד � כלומר לימי�, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרו� תמיד יהיה הימני הנר

ברכות את אומרי� בזה, וכיוצא שמ�ֿזית כוסיות או רגילי� נרות א� להדלקה, הנרות את להכי� שמסיימי� לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכי� החנוכה), באמצע זה א� (אפילו השנה שמדליקי� הראשונה בפע� ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפע� רק מברכי� � "שהחיינו" � השלישית הברכה את � (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכי� החנוכה
שרי� ההדלקה לאחר ראשו�). מדליקי� (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקי� הברכות אמירת את שמסיימי�

הללו". "הנרות נוסח את

dkepg zexp zwlcd zekxa

מברכים: הנרות הדלקת לפני

Ceøa:äkeðç øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥£¨

Ceøa:äfä ïîæa íää íéîia ,eðéúBáàì íéqð äNòL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤

ומברכים: מוסיפים השנה) הראשונה בפעם כשמדליקים (או הראשון בערב

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

אומרים: הנרות הדלקת לאחר

úéNòL ,úBàìôpä ìòå ,íéqpä ìòå ,úBòeLzä ìò ïé÷éìãî eðà eìlä úBøpä©¥©¨¨©§¦¦©©§§©©¦¦§©©¦§¨¤¨¦¨

éðäk éãé-ìò ,äfä ïîæa íää íéîia eðéúBáàì,äkðç éîé úðBîL ìëå .íéLBãwä E ©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤©§¥Ÿ£¤©§¦§¨§©§¥£ª¨

éãk ,ãáìa ïúBàøì àlà ,ïäa LnzLäì úeLø eðì ïéàå ,íä Lã÷ eìlä úBøpä©¥©¨Ÿ¤¥§¥¨§§¦§©¥¨¤¤¨¦§¨¦§¨§¥

ì ììäìe úBãBäìéqð ìò ,ìBãbä EîLéúBàìôð ìòå EéúBòeLé ìòå E.E §§©¥§¦§©¨©¦¤§©¦§§¤§©§¤



קכה

dkepg zexp zwlcd xcq

ג� אפשר ערי�, בניֿהבית וא� � הלילה כל במש� להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמ�
לבר�.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מעל לעמוד צרי� ה'שמש'

הכוכבי�. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכי� הנרות

ובפתילות. בשמ�ֿזית להדליק המובחר מ� מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר

סדר נרות. שמונה � השמיני היו� עד וכו' שניי� השני ביו� אחד, נר הראשו� ביו� החנוכיה. בימי� מציבי� הנרות את
לימי�. משמאל להדליק וממשיכי� (החדש) השמאלי הנר את קוד� מדליקי� תמיד � כלומר לימי�, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרו� תמיד יהיה הימני הנר

ברכות את אומרי� בזה, וכיוצא שמ�ֿזית כוסיות או רגילי� נרות א� להדלקה, הנרות את להכי� שמסיימי� לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכי� החנוכה), באמצע זה א� (אפילו השנה שמדליקי� הראשונה בפע� ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפע� רק מברכי� � "שהחיינו" � השלישית הברכה את � (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכי� החנוכה
שרי� ההדלקה לאחר ראשו�). מדליקי� (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקי� הברכות אמירת את שמסיימי�

הללו". "הנרות נוסח את

dkepg zexp zwlcd zekxa

מברכים: הנרות הדלקת לפני

Ceøa:äkeðç øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥£¨

Ceøa:äfä ïîæa íää íéîia ,eðéúBáàì íéqð äNòL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤

ומברכים: מוסיפים השנה) הראשונה בפעם כשמדליקים (או הראשון בערב

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

אומרים: הנרות הדלקת לאחר

úéNòL ,úBàìôpä ìòå ,íéqpä ìòå ,úBòeLzä ìò ïé÷éìãî eðà eìlä úBøpä©¥©¨¨©§¦¦©©§§©©¦¦§©©¦§¨¤¨¦¨

éðäk éãé-ìò ,äfä ïîæa íää íéîia eðéúBáàì,äkðç éîé úðBîL ìëå .íéLBãwä E ©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤©§¥Ÿ£¤©§¦§¨§©§¥£ª¨

éãk ,ãáìa ïúBàøì àlà ,ïäa LnzLäì úeLø eðì ïéàå ,íä Lã÷ eìlä úBøpä©¥©¨Ÿ¤¥§¥¨§§¦§©¥¨¤¤¨¦§¨¦§¨§¥

ì ììäìe úBãBäìéqð ìò ,ìBãbä EîLéúBàìôð ìòå EéúBòeLé ìòå E.E §§©¥§¦§©¨©¦¤§©¦§§¤§©§¤



לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם קכו
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קייץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ח)

חיפה (ח)

ירושלים (ח)

תל אביב (ח)

אוסטריה וינה (ח)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ח)

אוק. דנייפרופטרובסק (ח)

אוק. ז'יטומיר (ח)

אוקראינה קייב (ח)

אוקראינה דונייצק (ח)

איטליה מילאנו (ח)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ח)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ח)

ארה“ב ג‘רסי (ח)

ארה"ב דטרויט (ח)

ארה"ב היוסטן (ח)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ח)

ארה"ב מיאמי (ח)

ארה"ב ניו הייבן (ח)

ארה"ב שיקאגו (ח)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ח)

בלגיה בריסל (ח)

בלרוס ליובאוויטש (ח)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ח)
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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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 זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק: 
ממוצאי שבת קודש לאחר צאת הכוכבים
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