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ד

dgnyl jtdi ,zaha dxyr ,igie zyxt 'b meil xe` .c"qa

*g"lyz'd ± excga ±

± dgpd ±

‰„Â‰È'וגו אחי� יודו� פרשתנו1אתה ריש אור" ב"תורה הזק� אדמו"ר כ"ק ומבאר ,2,

הוי' את אודה הפע� ש� על הוא נשמות3שיהודה שבכללות הודיה בחינת הוא
[האחי� ולוי שמעו� ראוב� אחי�, עלֿידי הוא בהתגלות תהיה זו שהודיה ובכדי ישראל,
הגורמי� ה� ולוי] שמעו� [ראוב� שאחי� אחי�, יודו� וזהו לפניו]. שנולדו יהודה של
הואֿעני� ושמעו� שראוב� ש�, ומבאר בהתגלות). (שתהיה דיהודה ההודיה בחינת ומביאי�
ועלֿידיֿזה קריאתֿשמע), (שלאחרי ויציב אמת הואֿעני� ולוי דקריאתֿשמע פרשיות ב'

יהודה. דבחינת והביטול ההודיה בחינת לשמונהֿעשרה, אחרֿכ� באי�

גו'ÔÈ�Ú‰Âב) ראה כי ש� על הוא ראוב� דהנה ש�), אור" ב"תורה (כמבואר שמעו�4הוא ,

גו' שמע כי ש� בחינת5על מישראל), ואחד אחד (בכל ה' בעבודת וענינ� .
והיינו ראיה. בבחינת כיֿא� לבד השגה בבחינת לא היא לקונו שעבודתו הוא ראוב�
שאי� דבר איזה שרואה אד� בדוגמת גדולה, הכי בוודאות היא באלקות שלו שההתאמתות

הדבר את ראה עצמו שהוא מכיו� בזה, ספק שו� אצלו שיהיה הוא6שיי� ועלֿדר�ֿזה .
פרטית דהשגחה בעני� [ובפרט שלו שההתבוננות ה', (דהסתכלות7בעבודת באופ� היא [8(

ומ ממש. חושית בראיה רואה הוא כאילו אצלו מתאמת לבחינתשהעני� בא הוא זו ראיה
שכתוב וכמו הוי', והואֿעני�4אהבת יאהבני. עתה כי גו' ראה כי ראוב�) ש� קריאת (גבי

גו' אלקי� הוי' את ואהבת דקריאתֿשמע, ראשונה .9פרשה

˙�ÈÁ·Âוהשגה שמיעה בבחינת היא שלו שהעבודה הוא גו') שמע כי ש� (על שמעו�
אד� [בדוגמת ריחוק בבחינת עדיי� הוא שאז ומכיו� ראיה. בבחינת ולא לבד
היראה. בקו העבודה אצלו לכ� ראה], לא עצמו הוא אבל לו, שמספרי� דבר איזה השומע
יפתה פ� לכ� השמרו גו' תשמעו שמוע א� והיה דקריאתֿשמע, שניה פרשה והואֿעני�

צריכה10גו' לכ� תשמעו), שמוע (א� שמיעה בבחינת רק הוא אצלו האלקות שעני� דמכיו� .
גו'). לכ� (השמרו היראה בקו עבודתו להיות
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ב לאור יצא (*g"lyz'd ± zaha dxyr qxhpew" ,zah eh

g"lyz'd."

ח.1) מט, ויחי

הצ"צ2) וביאורי הגהות וראה ואיל�). א (מה, זה ד"ה

ואיל�). ב תתשלח, ואיל�. א תתקצז, ואיל�. ב (שסא, באוה"ת

ואיל�]. מח ע' תרפ"ח [סה"מ תרפ"ח זה ד"ה

לה.3) כט, ויצא

לב.4) כט, ש�

לג.5) כט, ש�

[תורת6) תשי"ג בשלו� פדה ד"ה א. קד, וירא אוה"ת ראה

.121 ע' ח"ו לקו"ש ואיל�]. 199 ע' ח"ז התוועדויות – מנח�

(הוצאת תרס"ג [סה"מ תרס"ג מאמיני� וכל ד"ה ג� וראה

מד ע' תש"ט [סה"מ תש"ט חלק כי ואיל�]. יב ע' תשנ"ד)

סי"ט. מאגה"ק ג"כ ולהעיר ואיל�].

רואי�7) זה שעני� ygena119מכיו� ע' תש"ג סה"ש (ראה

בהשגחה לההתבוננות מאי� יש בעני� ההתבוננות שבי� החילוק

פרטית).

תרפ"ח8) [סה"מ תרפ"ח אתה יהודה ד"ה בארוכה ראה

" הוא ראוב� שעני� א), (מה, תו"א ג� וראה lkzq`l`ש�].

דמלכא". ביקרא

ה.9) ו, ואתחנ�

טז.10) ש�, יג. יא, עקב
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jeceiו dz` dcedi

˙�ÈÁ·Âאלי אישי ילוה ש� על וכו'11לוי ויציב אמת אומרי� קריאתֿשמע שאחר מה הוא
אישי ילוה נעשה התורה עלֿידי כי התורה, על קאי הזה הדבר עלינו, הזה הדבר

(כדלקמ�). אלי

העול�Â‡È·Â¯ג) שעליה� הקוי� ג' ה� ולוי) שמעו� (ראוב� הנ"ל בחינות ג' הנה העני�,
האד�12עומד זה קט� העול� אד�13[ג� קרויי� את� עבודה14, תורה [

אהבת לו יש כאשר כי הגמילותֿחסדי�. קו הוא (אהבה) ראוב� בחינת וגמילותֿחסדי�.
חד כולא ה� ישראל ואהבת ה' אהבת [שהרי ישראל אהבת ג� לו יש עבודתו15ה' ולכ�, ,[

היא אהבה כי הגמילותֿחסדי�, בקו מלמעלה16ֿהיא המשכה ופנימיותה, החסד סיבת
גופא [ובתפלה השמאל קו התפלה, עני� העבודה, קו הוא (יראה) שמעו� ובחינת למטה.

ש�ה על לוי ובחינת מלמטהֿלמעלה. העלאה כנ"ל], דקריאתֿשמע, שניה פרשה ואֿעני�
חד כולא וקודשאֿברי�ֿהוא ישראל � אורייתא עלֿידי כי התורה, קו הוא אלי אישי .17ילוה

שישראל עד הקב"ה, זה אישי ע� חיבור נעשה התורה עלֿידי כי אלי, אישי ילוה עני� וזהו
הזה הדבר כו' ויציב אמת הואֿעני� לוי שבחינת מה וזהו חד. כולא וקודשאֿברי�ֿהוא

התורה. על (כנ"ל) שקאי

פרשיותÂ‰ÊÂד) ב' ולוי, שמעו� ראוב� (אחי�) דבחינת שהעבודה אחי�, יודו� אתה יהודה
דשמונהֿ העבודה יהודה, לבחינת והכנה הקדמה היא ויציב, ואמת דקריאתֿשמע

מריה קמיה כעבדא וביטול, הודיה בתכלית18עשרה, ביטול הוא העמידה דתפלת שהביטול .

בי� וכו') הפסק (בעני� הדיני� מחילוקי ג� וכמוב� דקריאתֿשמע. מהביטול ג� למעלה
לשמונהֿעשרה ולוי19קריאתֿשמע שמעו� ראוב� דבחינת העבודה שעלֿידי [מה זה ועני� .

הידוע עלֿדר� הוא הרביעי)] (ב� יהודה לבחינת אחרֿכ� [כתר20מגיעי� הכתרי� ג' בעני�
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.58 הערה 18 ע' חט"ז לקו"ש וראה לתפלה). (בנוגע

ואיל�.20) 1214 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה ראה

בתחלתו.21) תער"ב המש�

מי"ג.22) פ"ד אבות

הדרוש.23) בתחילת

רפ"ד.24) שעהיוה"א וראה ה. א, איוב

g"lyz'd ,zaha dxyr ,igie zyxt 'b meil xe`

שכתוב מצד3דמה להגילוי, בנוגע רק הוא שוות) העתי� כל (שלא הוי' את אודה הפע�
האלקית נפש אבל הגלות), והסתר העל� מצד (ובפרט הבהמית ונפש הגו� והסתר העל�

אתו באמנה תמיד היא האמיתי] מהותו [שהיא מישראל ואחד אחד הוי'25שבכל את ואודה
ראוב� דבחינת העבודה והקדמת ח"ו. שינוי שו� בזה שיי� ואי� בתמידות, אצלו הוא

לעורר בכדי הוא ולוי שתצא26ושמעו� ועד בגילוי, שתהיה הלב שבפנימיות ההודיה את
ומעשה. דיבור במחשבה ממש הפועל אל מהכח פעולתה

יד�ÍÈ˘ÓÓÂו) נעשה יהודה דבחינת ההודיה גילוי ידי שעל אויב�, בעור� יד� בכתוב
אור" ב"תורה העני� (כמבואר ברוחניות אויב� דאי�27בעור� בגשמיות, וג� (

פשוטו מידי יוצא שבט28מקרא יסור לא גו' יהודה אריה גור נאמר אויב� בעור� יד� ולאחרי .
גו' לפני29מיהודה עוד הוא אויב� בעור� שיד� מרומז שבזה אפשר בדר� לומר ויש ,

מל�30הגאולה יהיה שמזרע� ושלמה, דוד על קאי מיהודה שבט יסור לא גו' אריה גור דהנה .
מישראל31המשיח שבט וק� נאמר עליה�32שעליו מל� דוד ועבדי יהיה עבדי33[שאז ודוד ,

לעול� לה� יומי�34נשיא כולהו מתברכי� שמיניה העבר, דשבת בההפטורה שכתוב כמו ,35.[

זמ� בסיו� זה, ישראל36הגלותולפני [שכל ישראל אויבי שכל אויב�, בעור� יד� יהיה ,
יהודה ש� על ופחד37נקראי� אימתה עליה� תפול נשמות38] שבכללות ההודיה גילוי עלֿידי .

גו' תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי ומעשה, דיבור במחשבה בפועל שבאה ועד ,39ישראל,

בחוקותי בפרשת הכתובי� (כהמש� יהיה עלֿידיֿזה וגו'.40הנה לפניכ� אויביכ� ונפלו (

באר�ÈÂ˘ז) יעקב לויחי אויב� בעור� יד� אחי� יודו� אתה דיהודה הקשר ג� דזהו לומר
המלכיות הגליות, (שכל בגלות נמצאי� כשישראל שג� עלֿש�)41מצרי�, נקראות

נאמר עליה� מצוותיה וקיו� חיי� תורת התורה לימוד עלֿידי ויחי בבחינת ה� 42מצרי�

הפסוק על הצמחֿצדק אדמו"ר כ"ק לנכדו שאמר הזק� אדמו"ר כ"ק [וכפירוש בה� וחי
גשנה לפניו להורות גו' לפניו שלח יהודה שֿואת שעלֿידי מצרי�, באר� יעקב ויחי

כו' תלמוד בית לו במצרי�43להתקי� ג� "ויחי" בחינת נעשה44היה ועלֿידיֿזה (יהודה45],
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מוגה בלתי

כל‡ על עתה לחזור צריכי� לא ולכ�, התענית, ביו� כבושי�" "דברי לומר המנהג אודות כמ"פ דובר .

שבדבר. העיקריות הנקודות את להזכיר רק אלא שבדבר, הפרטי�
תקרא "הלזה ה) (נח, בישעי' מ"ש (ספ"ב) באגה"ת כמבואר לה'", רצו� "יו� � הוא התענית עני� כללות

רצו�". יו� הוא הנרצה "שהצו� מוב� שמזה לה'", רצו� ויו� צו�

שבפסוק מוב�, ומזה התורה. מ� הוא שבו התענית שחיוב � הכיפורי� יו� בהפטרת אומרי� זה פסוק והנה,
התענית. דיו� העני� כללות ומבואר מודגש זה

בזה: והביאור

יציע ואפר ושק ראשו כאגמו� הלכו� נפשו אד� ענות יו� אבחרהו צו� יהי' "הכזה נאמר: הנ"ל בפסוק
תביא מרודי� ועניי� לחמ� לרעב פרוס . . אבחרהו צו� זה "הלוא � (בתמי') לה'" רצו� ויו� צו� תקרא הלזה

גו'". וכסיתו ערו� תראה כי בית

בעני� להסתפק אפשר אי � לה'" רצו� "יו� אבחרהו", "צו� הנרצה", "צו� יהי' שהצו� כדי אומרת: זאת
בלבד ושפלות הכנעה של באופ� ובהנהגה עינויי�], חמשה � וביוהכ"פ ושתי', אכילה דהעדר [העינוי התענית
ערו� תראה כי בית תביא מרודי� ועניי� לחמ� לרעב "פרוס � הוא העיקר אלא ראשו"], כאגמו� ["הלכו�

הצדקה. עני� כללות שזהו גו'", וכסיתו

לומר (ונקבע קבלה בדברי נתבאר הרי � נפשותיכ�" את "וענית� רק בתורה נאמר ליוהכ"פ שבנוגע [ואע"פ
("פרוס הצדקה עני� מודגש להיות צרי� נפשו" אד� ענות ד"יו� העני� כללות על שנוס� יוהכ"פ) בהפטרת זאת

לה'"]. רצו� "יו� התענית נקרא עי"ז ודוקא גו'"), לחמ� לרעב

בפשטות ומוב� העבודה; קו התפלה, עני� שזהו יציע", ואפר ד"שק העני� הנ"ל בפסוק מוזכר � לזה ונוס�
להיות צרי� � התענית דיו� ההנהגה וכללות הצדקה, נתינת התפלה, עבודת להיות צריכה כיצד לדעת שכדי

התורה. קו התורה, דלימוד העני�

עבודה, תורה, � עומד" "העול� שעליה� העמודי� ג' בכל להוסי� צריכי� התענית שביו� מוב� ומזה
חסדי�.ו גמילות

שתבוא· שבזמ� הוא, התשובה "מדרכי התענית עני� שכללות הרמב"� מבאר תעניות הלכות בריש והנה, .
וכאשר וכיו"ב. נקרית" "נקרה העול�", "מנהג זה ואי� לה�", הורע הרעי� מעשיה� שבגלל הכל ידעו . . צרה

מעליה�". הצרה להסיר שיגרו� הוא "זה � כו' ממעשיה� ישובו
כתוצאה באה זו שצרה לדעת צריכי� � ומתפורר ומזדעזע זע כולו שהעול� רואי� שכאשר מוב� ועפ"ז
עבודה תורה קיי�", ו"העול� עומד" "העול� שעליה� העמודי� בג' חסרו� � ובכללות בלתיֿרצוי', מהנהגה

העול�). בקיו� יציבות העדר � היא מזה התוצאה (ולכ� חסדי� וגמילות

שעליה� העמודי� ג' בכל מוסי� מישראל שכאו"א היינו, הבלתיֿרצויי�, העניני� את מבטלי� וכאשר
במעמד להיות חוזר שהעול� היינו, המסובב, ג� בטל הסיבה בהבטל הנה � קיי�" ו"העול� עומד" "העול�

קיי�". ו"העול� עומד" ד"העול� ומצב

***

מיוחד‚ ולימוד מיוחדת הוראה ישנה � לזה ונוס� והתעניות. הצומות שבכל השוה הצד הוא לעיל האמור .

הצומות. מד' א' בכל שאירע הפרטי מהמאורע שלמדי�
כאשר ועאכו"כ לקונו. בעבודתו הוראה זה הרי שומע או רואה שיהודי דבר שכל הידועה הבעש"ט וכתורת
"כדי היא הדבר שכוונת בודאי הרי � בה�" שאירעו הצרות מפני בה� מתעני� ישראל שכל "ימי� אודות מדובר

רפ"ה). ש� (רמב"� כו' להיטיב נשוב אלו דברי� שבזכרו� . . התשובה דרכי לפתוח הלבבות לעורר
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jecei dz` dcedi

ז"ל רבותינו וכמאמר אויב�, בעור� יד� אחי�) יודו� בבתי46אתה יעקב קול כשהקול
מסייעי� עצמ� העול� שאומות מזו, ויתירה שולטות, עשו ידי אי� מדרשות ובתי כנסיות
ובאופ� הרחבה, מתו� מצוות ולקיי� תורה ללמוד שיוכלו הגשמיי� העניני� בכל לישראל
עלֿידי הגאולה את ומביא הגלות חוש� את דוחה זה ואור ואור. מוסי� והול� דמוסי�

ממש. בימינו במהרה לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' טבת.

להענינים  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

אודותם כותב.

ובמ"ש שאיננו מצליח ר"ל בשום דבר, - מובן מכמה מקומות בתורתנו תורת חיים, אשר אסור על 

איש הישראלי לאמר כן, ואפילו לחשוב בתוכן האמור, ומושלל הוא גם משכל הבריא: כיון שיסוד אמונתנו 

אשר הכל בהשגחה פרטית, ומפי עליון לא תצא הרעות ח"ו, ונוסף על כל האמור ידוע הפסק דין, כל מה 

האמונה  בענין  יותר  שמתחזקים  ככל  מקומות,  בכמה  המבואר  פי  שעל  אלא  עביד.  לטב  רחמנא  דעביד 

והבטחון, ובנקודה התיכונה, אשר, כנ"ל, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, במדה גדולה ובמוקדם יותר, 

רואים את האמת גם במוחש, ועיין )ע"פ מפתח ענינים אשר לתניא קדישא, הוצאת קה"ת(, המבואר בזה 

בתניא.

וכאן מקום אתי לעוררו על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, אשר שמענו 

כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ששוים הם לכל נפש, וסגולה לכמה ענינים, וגם להאמור 

לעיל.

במ"ש אודות הנהגתו של פלוני כו' שאינה משביע רצון כלל ומוכרח לשתוק.

ידוע ורואים במוחש, שכמה אופני השפעה ישנם, ודבור לא תמיד הוא אופן הכי יעיל, ובפרט דבור 

זיין  וויל  ער  ניט  ער קען און  ניט  והשו"ע, אז א איד  רבנו הזקן בעל התניא  וכיון שהודיענו  ישר,  באופן 

בפסק  גם  הנ"ל  ומרומז  מאלקות(  נפרד  להיות  חפץ  ואינו  יכול  אינו  ישראל  )בן  אלקות  פון  אפגעריסען 

דין הרמב"ם הלכות גירושין סוף פרק ב', הרי בודאי שישנה איזו דרך להשפיע גם על הנ"ל, אלא שצריך 

לחפשה, ויגעת ומצאת.

ונקודה כללית בזה, שפעמים רבות הרי הדרך להשפיע יעילה יותר בעקיפין, ע"י ידידים, מאשר 

באופן ישיר או ע"י קרוביו, ויהי רצון, שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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מוגה בלתי

כל‡ על עתה לחזור צריכי� לא ולכ�, התענית, ביו� כבושי�" "דברי לומר המנהג אודות כמ"פ דובר .

שבדבר. העיקריות הנקודות את להזכיר רק אלא שבדבר, הפרטי�
תקרא "הלזה ה) (נח, בישעי' מ"ש (ספ"ב) באגה"ת כמבואר לה'", רצו� "יו� � הוא התענית עני� כללות

רצו�". יו� הוא הנרצה "שהצו� מוב� שמזה לה'", רצו� ויו� צו�

שבפסוק מוב�, ומזה התורה. מ� הוא שבו התענית שחיוב � הכיפורי� יו� בהפטרת אומרי� זה פסוק והנה,
התענית. דיו� העני� כללות ומבואר מודגש זה

בזה: והביאור

יציע ואפר ושק ראשו כאגמו� הלכו� נפשו אד� ענות יו� אבחרהו צו� יהי' "הכזה נאמר: הנ"ל בפסוק
תביא מרודי� ועניי� לחמ� לרעב פרוס . . אבחרהו צו� זה "הלוא � (בתמי') לה'" רצו� ויו� צו� תקרא הלזה

גו'". וכסיתו ערו� תראה כי בית

בעני� להסתפק אפשר אי � לה'" רצו� "יו� אבחרהו", "צו� הנרצה", "צו� יהי' שהצו� כדי אומרת: זאת
בלבד ושפלות הכנעה של באופ� ובהנהגה עינויי�], חמשה � וביוהכ"פ ושתי', אכילה דהעדר [העינוי התענית
ערו� תראה כי בית תביא מרודי� ועניי� לחמ� לרעב "פרוס � הוא העיקר אלא ראשו"], כאגמו� ["הלכו�

הצדקה. עני� כללות שזהו גו'", וכסיתו

לומר (ונקבע קבלה בדברי נתבאר הרי � נפשותיכ�" את "וענית� רק בתורה נאמר ליוהכ"פ שבנוגע [ואע"פ
("פרוס הצדקה עני� מודגש להיות צרי� נפשו" אד� ענות ד"יו� העני� כללות על שנוס� יוהכ"פ) בהפטרת זאת

לה'"]. רצו� "יו� התענית נקרא עי"ז ודוקא גו'"), לחמ� לרעב

בפשטות ומוב� העבודה; קו התפלה, עני� שזהו יציע", ואפר ד"שק העני� הנ"ל בפסוק מוזכר � לזה ונוס�
להיות צרי� � התענית דיו� ההנהגה וכללות הצדקה, נתינת התפלה, עבודת להיות צריכה כיצד לדעת שכדי

התורה. קו התורה, דלימוד העני�

עבודה, תורה, � עומד" "העול� שעליה� העמודי� ג' בכל להוסי� צריכי� התענית שביו� מוב� ומזה
חסדי�.ו גמילות

שתבוא· שבזמ� הוא, התשובה "מדרכי התענית עני� שכללות הרמב"� מבאר תעניות הלכות בריש והנה, .
וכאשר וכיו"ב. נקרית" "נקרה העול�", "מנהג זה ואי� לה�", הורע הרעי� מעשיה� שבגלל הכל ידעו . . צרה

מעליה�". הצרה להסיר שיגרו� הוא "זה � כו' ממעשיה� ישובו
כתוצאה באה זו שצרה לדעת צריכי� � ומתפורר ומזדעזע זע כולו שהעול� רואי� שכאשר מוב� ועפ"ז
עבודה תורה קיי�", ו"העול� עומד" "העול� שעליה� העמודי� בג' חסרו� � ובכללות בלתיֿרצוי', מהנהגה

העול�). בקיו� יציבות העדר � היא מזה התוצאה (ולכ� חסדי� וגמילות

שעליה� העמודי� ג' בכל מוסי� מישראל שכאו"א היינו, הבלתיֿרצויי�, העניני� את מבטלי� וכאשר
במעמד להיות חוזר שהעול� היינו, המסובב, ג� בטל הסיבה בהבטל הנה � קיי�" ו"העול� עומד" "העול�

קיי�". ו"העול� עומד" ד"העול� ומצב

***

מיוחד‚ ולימוד מיוחדת הוראה ישנה � לזה ונוס� והתעניות. הצומות שבכל השוה הצד הוא לעיל האמור .

הצומות. מד' א' בכל שאירע הפרטי מהמאורע שלמדי�
כאשר ועאכו"כ לקונו. בעבודתו הוראה זה הרי שומע או רואה שיהודי דבר שכל הידועה הבעש"ט וכתורת
"כדי היא הדבר שכוונת בודאי הרי � בה�" שאירעו הצרות מפני בה� מתעני� ישראל שכל "ימי� אודות מדובר

רפ"ה). ש� (רמב"� כו' להיטיב נשוב אלו דברי� שבזכרו� . . התשובה דרכי לפתוח הלבבות לעורר
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(רמב"� ובמצוק" במצור והביאה ירושלי� על . . בבל מל� סמ� "שבו � הוא בטבת בעשרה שאירע המאורע
ב). כד, יחזקאל דֿה, נב, ירמי' אֿב, כה, (מ"ב בתנ"� בכ"מ כמסופר ה"ב), ש�

חומת נפגעה לא שעדיי� היינו, בלבד, ירושלי�" אל בבל מל� "סמ� בטבת שבעשרה אע"פ אומרת: זאת
בבל מל� ש"סמ� העובדה עצ� אעפ"כ, עצמה), בירושלי� הנמצאי� העניני� נפגעו שלא (ועאכו"כ ירושלי�
דבר זה הרי במצור", העיר "ותבוא � מזה וכתוצאה לירושלי�, בסמיכות נמצא בבל שמל� היינו, ירושלי�", אל

וכל. מכל זה עני� ולבטל להלח� ומוכרחי� לגמרי, רצוי בלתי

רחמנא ביותר חמורות תוצאות לידי להביא הדבר עלול � זה עני� (מלכתחילה) לבטל משתדלי� לא וא�
שאירעו למאורעות סוכ"ס הביא במצור", העיר "ותבוא בטבת, דעשרה שהמאורע בפשטות שרואי� וכפי ליצל�,

באב). (בתשעה ה'" בית את ל"וישרו� עד בתמוז), עשר (בשבעה העיר" "ותבקע הצומות: בשאר

עני� לבטל ההכרח גודל ומוב� ירושלי�", אל בבל מל� סמ� "שבו בטבת, דעשרה העני� חומר מוב� ועפ"ז
וכל. מכל זה

האד�:„ בעבודת בזה הביאור .

יראת היראה, שלימות היינו, א), טז, תענית � הר (תוד"ה של�" ש� ועל יראה ש� "על � ענינה "ירושלי�"
ביראת ושלימות הוספה פעלה � הקודש עיר לירושלי� לרגל שהעלי' בכ"מ וכמבואר השלימות. בתכלית שמי�

שמי�.

נתחלקה "לא שירושלי� ממרז"ל כמוב� � מישראל לכאו"א שיי� היראה) (שלימות ד"ירושלי�" והעני�
הדורות. כל סו� עד מישראל לכאו"א שייכת שירושלי� היינו, לשבטי�",

חברי� ישראל כל את עושה שהיא עיר � יחדיו לה שחוברה כעיר "ירושלי� מארז"ל ע"פ ג� מודגש זה ועני�
כו'".

כל של הבירה" "עיר היא לכ� � לשבטי�") נתחלקה ש"לא (עד מבנ"י לכאו"א שייכת שירושלי� ומאחר
ישראל". אר� בכל שתתפשט ירושלי� ש"עתידה ועד ישראל, אר�

ד"בבל": העני� ישנו "ירושלי�" ולעומת

להבחי� וקשה הצור� די ברור לא � בלבול של באופ� ה� שבו העניני� כל כי העול�, כללות על קאי "בבל"
נית� בעזרתה שרק אור", ד"תורה לסיוע וזקוקי� (להבדיל), האסורי� ודברי� הרשות, דברי קדושה, עניני בי�

אלו. עניני� בי� ומוחלט ברור באופ� להבחי�

מצדו שהעול� בודאי הרי � גו'" ראינו לא ד"אותותינו ומצב במעמד הגלות, בזמ� נמצאי� כאשר ובפרט
כנ"ל. "בבל", של באופ� הוא אור") ד"תורה העני� (בלי

האד�:‰ בעבודת � בטבת דעשרה העני� כללות מוב� עפ"ז .

(וקירבה) סמיכות לפעול מנסה בבל") ("מל� היצה"ר כאשר היינו, ירושלי�", אל בבל מל� "סמ� כאשר
ומצוק" "מצור היא ל"ירושלי�" "בבל" של הסמיכות כי זאת, לעשות לו להניח אסור � ל"ירושלי�" "בבל" בי�
("סמ� ירושלי� על המצור את ומיד) (תיכ� לבטל משתדלי� לא וא� במצור"), העיר ("ותבוא "ירושלי�" עבור
(כנ"ל העניני� בפשטות שהי' כפי ביותר, חמורות תוצאות לידי להביא הדבר עלול � ירושלי�") אל בבל מל�

ס"ג).

אמיתיותיהודי ומצד ביניה�, ושייכות קשר כל שאי� נפרדי� עניני� ב' ה� ו"בבל" ש"ירושלי�" לדעת צרי�
וכלל! כלל ביניה� ושייכות קשר כל אי� כי ירושלי�", אל בבל מל� ד"סמ� העני� כללות יתכ� לא העניני�

ע� על קאי "ירושלי�" [כי לעמי�" ישראל בי� "המבדיל � הבדלה להיות צריכה ו"בבל" "ירושלי�" בי�
לחוש�"! אור ו"בי� לחול", קודש "בי� ההבדלה בדוגמת העמי�], שאר על קאי ו"בבל" ס"ד), (כנ"ל ישראל

מלכותא כעי� דארעא ד"מלכותא העני� וישנו כו', למעלה שר לו שיש בבל", "מל� אודות מדובר כאשר וג�
למנוע מוכרחי� ולכ� ו"בבל", "ירושלי�" בי� ושייכות קשר כל שאי� תמיד לזכור צריכי� אעפ"כ � דרקיע"

ירושלי�". אל בבל מל� ד"סמ� העני� את

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

a"nyz'd - dgnyl jtdi - zaha dxyr zgiy

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� כידוע בבחירתנו, תלוי אינו זה ודבר � הגלות בזמ� שנמצאי� ואע"פ
בכחותינו ולא ישראל, מאר� גלינו מרצוננו "לא נ"ע: מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מקומו) ממלא (שהי' אביו בש�

� כו'" יגאלנו יתבר� והוא . . אותנו הגלה יתבר� מלכנו אבינו ישראל, לאר� נשוב אנו

נמסרו לא נשמותינו ואילו . . בגלות נמסרו גופותינו "רק הנ"ל: הפתג� המש� את לזכור צריכי� אעפ"כ,
כו'". לגלות

ומצבה שמעמדה הנשמה, אל טפלי� הגו� עניני כל נעשי� � טפל וגופ� עיקר נפש� עושי� שבנ"י ומאחר
לגלות. נמסרה לא שמעול� באופ� הוא

Â"�שבטיכ מ"ראשיכ� מישראל, לכאו"א בטבת דעשרה העני� מכללות ההוראה מובנת � לעיל האמור ע"פ .
היו�ֿיומית: בעבודה מימי�", ושואב עצי� "חוטב עד

שזהו לפני�", אני "מודה אמירת � היא היו�) (בהתחלת ויו� יו� בכל מישראל דכאו"א העבודה התחלת
היראה). (שלימות "ירושלי�" בחי' � שמי� ויראת הביטול עני� כללות

תפלת קוד� שהרי שמי�, ויראת הביטול עני� כללות מודגש בה שג� הכנסת, בבית התפלה עבודת � ולאח"ז
מלכות עול קבלת � שענינ� דק"ש, שני' ופרשה ראשונה פרשה אמירת להיות צריכה התפילה) (עיקר העמידה

א). יג, (ברכות מצוות עול וקבלת שמי�,

עני� כללות מודגש בזה שג� המדרש"), לבית הכנסת "מבית (כמרז"ל המדרש בבית התורה לימוד � ולאח"ז
ועי"ז תהי'", לכל כעפר ד"ונפשי העני� להיות צרי� התורה ללימוד הקדמה בתור שהרי שמי�, ויראת הביטול

בתורת�". לבי ד"פתח העני� נפעל

מ קשורהעפ"ז התורה) ולימוד התפלה, עבודת אני", "מודה (אמירת היו� דהתחלת העבודה שכללות וב�
היראה. שלימות � "ירושלי�" בחי' ע�

בה� ד"הנהג העני� כללות להיות צרי� � ירושלי�) (בחי' המדרש ובבית הכנסת בבית העבודה לאחרי והנה,
"בבל". בבחי' שה� העול�, עניני ע� התעסקות � דזבולו�) העבודה (קו אר�" דר� מנהג

כדלקמ�. ירושלי�", אל בבל מל� ד"סמ� העני� את ולמנוע לבטל שצריכי� � היא בטבת דעשרה וההוראה

Ê:�הדברי ביאור .

כל אי� כי "בבל", לעניני כלל שייכות לו אי� שבעצ� לדעת עליו "בבל", העול�, בעניני עוסק יהודי כאשר
בריחוק הוא הרי "בבל" בעניני עסקו בעת ג� ולכ�, ל"בבל". מישראל) כאו"א של (בחינתו "ירושלי�" בי� קשר

ירושלי�"). אל בבל מל� ד"סמ� העני� (היפ� מ"בבל" מקו�

ובפשטות:

תעשה", אשר בכל אלקי� ה' ש"וברכ� משו� ורק א� היא העול� בעניני שהצלחתו שיודע בלבד זו לא

סד) (מל"ת הסמ"ג דעת וכידוע � ח"ו הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצ� ש"כחי חושב שאינו [ובודאי
ל"ת], מצוות במני� נמנית גו'") ידי ועוצ� כחי בלבב� ואמרת גו' ה' את תשכח פ� ל� ("השמר זו שאזהרה

העשי' בכח הוא העול� בעניני שהעסק היינו, ולב, לב בלא הוא העול� בעניני עסקו כל מזו: יתירה אלא
ירושלי� ו) ישראל (אר� בעניני שקועי� ולב) (לב ומדותיו שבנפשו) (חב"ד שכלו כי תעשה", אשר "בכל בלבד,

ומצוות. תורה עניני �

כללות שזוהי לקדושה, אלו עניני� לנצל � היא ("בבל") העול� בעניני שבעסק הפנימית הכוונה ואדרבה:
כו') בעסקיו שמרויח (עי"ז כפשוטה צדקה נתינת � ובעיקר העול�, שבעניני הקדושה ניצוצות דבירור העבודה

ס"א). (כנ"ל גו'" בית תביא מרודי� ועניי� לחמ� לרעב "פרוס �

Á,"�לפני אני "מודה אמירת � היא עבודתו שהתחלת היינו, לעיל, האמור באופ� מתנהג יהודי כאשר והנה, .
(לידע התורה ולימוד התפלה), ולאחרי התפלה, בעת התפלה, קוד� � צדקה נתינת (כולל התפלה עבודת וכללות

"ירושלי�", בחי' � הכללית) הנהגתו להיות צריכה כיצד
כד ("ירושלי�") ותורה תפלה של אמות מד' הוא יוצא היאולאח"ז וכוונתו ("בבל"), העול� בעניני לעסוק י

� לקדושה העול� עניני את להעלות היינו, שבעול�, הקדושה ניצוצות את לברר �
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דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� כידוע בבחירתנו, תלוי אינו זה ודבר � הגלות בזמ� שנמצאי� ואע"פ
בכחותינו ולא ישראל, מאר� גלינו מרצוננו "לא נ"ע: מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מקומו) ממלא (שהי' אביו בש�

� כו'" יגאלנו יתבר� והוא . . אותנו הגלה יתבר� מלכנו אבינו ישראל, לאר� נשוב אנו

נמסרו לא נשמותינו ואילו . . בגלות נמסרו גופותינו "רק הנ"ל: הפתג� המש� את לזכור צריכי� אעפ"כ,
כו'". לגלות

ומצבה שמעמדה הנשמה, אל טפלי� הגו� עניני כל נעשי� � טפל וגופ� עיקר נפש� עושי� שבנ"י ומאחר
לגלות. נמסרה לא שמעול� באופ� הוא

Â"�שבטיכ מ"ראשיכ� מישראל, לכאו"א בטבת דעשרה העני� מכללות ההוראה מובנת � לעיל האמור ע"פ .
היו�ֿיומית: בעבודה מימי�", ושואב עצי� "חוטב עד

שזהו לפני�", אני "מודה אמירת � היא היו�) (בהתחלת ויו� יו� בכל מישראל דכאו"א העבודה התחלת
היראה). (שלימות "ירושלי�" בחי' � שמי� ויראת הביטול עני� כללות

תפלת קוד� שהרי שמי�, ויראת הביטול עני� כללות מודגש בה שג� הכנסת, בבית התפלה עבודת � ולאח"ז
מלכות עול קבלת � שענינ� דק"ש, שני' ופרשה ראשונה פרשה אמירת להיות צריכה התפילה) (עיקר העמידה

א). יג, (ברכות מצוות עול וקבלת שמי�,

עני� כללות מודגש בזה שג� המדרש"), לבית הכנסת "מבית (כמרז"ל המדרש בבית התורה לימוד � ולאח"ז
ועי"ז תהי'", לכל כעפר ד"ונפשי העני� להיות צרי� התורה ללימוד הקדמה בתור שהרי שמי�, ויראת הביטול

בתורת�". לבי ד"פתח העני� נפעל

מ קשורהעפ"ז התורה) ולימוד התפלה, עבודת אני", "מודה (אמירת היו� דהתחלת העבודה שכללות וב�
היראה. שלימות � "ירושלי�" בחי' ע�

בה� ד"הנהג העני� כללות להיות צרי� � ירושלי�) (בחי' המדרש ובבית הכנסת בבית העבודה לאחרי והנה,
"בבל". בבחי' שה� העול�, עניני ע� התעסקות � דזבולו�) העבודה (קו אר�" דר� מנהג

כדלקמ�. ירושלי�", אל בבל מל� ד"סמ� העני� את ולמנוע לבטל שצריכי� � היא בטבת דעשרה וההוראה

Ê:�הדברי ביאור .

כל אי� כי "בבל", לעניני כלל שייכות לו אי� שבעצ� לדעת עליו "בבל", העול�, בעניני עוסק יהודי כאשר
בריחוק הוא הרי "בבל" בעניני עסקו בעת ג� ולכ�, ל"בבל". מישראל) כאו"א של (בחינתו "ירושלי�" בי� קשר

ירושלי�"). אל בבל מל� ד"סמ� העני� (היפ� מ"בבל" מקו�

ובפשטות:

תעשה", אשר בכל אלקי� ה' ש"וברכ� משו� ורק א� היא העול� בעניני שהצלחתו שיודע בלבד זו לא

סד) (מל"ת הסמ"ג דעת וכידוע � ח"ו הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצ� ש"כחי חושב שאינו [ובודאי
ל"ת], מצוות במני� נמנית גו'") ידי ועוצ� כחי בלבב� ואמרת גו' ה' את תשכח פ� ל� ("השמר זו שאזהרה

העשי' בכח הוא העול� בעניני שהעסק היינו, ולב, לב בלא הוא העול� בעניני עסקו כל מזו: יתירה אלא
ירושלי� ו) ישראל (אר� בעניני שקועי� ולב) (לב ומדותיו שבנפשו) (חב"ד שכלו כי תעשה", אשר "בכל בלבד,

ומצוות. תורה עניני �

כללות שזוהי לקדושה, אלו עניני� לנצל � היא ("בבל") העול� בעניני שבעסק הפנימית הכוונה ואדרבה:
כו') בעסקיו שמרויח (עי"ז כפשוטה צדקה נתינת � ובעיקר העול�, שבעניני הקדושה ניצוצות דבירור העבודה

ס"א). (כנ"ל גו'" בית תביא מרודי� ועניי� לחמ� לרעב "פרוס �

Á,"�לפני אני "מודה אמירת � היא עבודתו שהתחלת היינו, לעיל, האמור באופ� מתנהג יהודי כאשר והנה, .
(לידע התורה ולימוד התפלה), ולאחרי התפלה, בעת התפלה, קוד� � צדקה נתינת (כולל התפלה עבודת וכללות

"ירושלי�", בחי' � הכללית) הנהגתו להיות צריכה כיצד
כד ("ירושלי�") ותורה תפלה של אמות מד' הוא יוצא היאולאח"ז וכוונתו ("בבל"), העול� בעניני לעסוק י

� לקדושה העול� עניני את להעלות היינו, שבעול�, הקדושה ניצוצות את לברר �
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אלא ירושלי�"), אל בבל מל� ד"סמ� המצור (בדוגמת העול� מעניני מושפע שאינו בלבד זו לא הנה
ית' לו דירה שעושה ועד ("ירושלי�"), לקדושה ("בבל") העול� עניני את מעלה הוא הרי עבודתו ע"י אדרבה:

בתחתוני�.

הרצוי, באופ� � אבל ל"בבל", "ירושלי�" שבי� (חומה) ההבדלה את פור� הוא הרי עבודתו שע"י ונמצא
ירושלי� "עתידה מארז"ל בדוגמת "ירושלי�", בבחי' שיהיו "בבל" עניני את שמעלה היינו, למעליותא,
(כולל הארצות" "כל הרי שאז הארצות", בכל שתתפשט ישראל אר� ועתידה ישראל, אר� בכל שתתפשט

"ירושלי�". בחי' בדוגמת ה� "בבל")

***

Ë,השנה מקביעות מיוחדת הוראה ישנה � לזה ונוס� ושנה. שנה בכל בטבת לעשרה שיי� לעיל האמור .

לשנה. משנה שינויי� ישנ� שבזה
מעניני פרט שבכל הבעש"ט מתורת וק"ו במכש"כ � ה' בעבודת הוראה ישנה בזה שג� בפשטות ומוב�
וכיו"ב). השנה (קביעות תומ"צ ע� הקשור עני� אודות מדובר כאשר ועאכו"כ ה', בעבודת הוראה ישנה העול�

השבוע לפרשת ובנוגע בטבת, עשרה חל שבו בשבוע ליו� בנוגע � ה� השנה קביעות שמצד השינויי� והנה,
שקורי� השבוע פרשת ע� � הזמ� ע� "לחיות" שצריכי� הזק� אדמו"ר לפתג� (בהתא� זה בשבוע שקורי�

זה). בשבוע

"ויחי", פ' בו שקורי� ובשבוע טוב, כי בו שהוכפל יו� בשבוע, השלישי ביו� בטבת עשרה חל זו ובשנה
כדלקמ�.

È�עניני כמה ישנ� זו שנה שבקביעות לזה בהתא� היא � בשבוע השלישי ביו� בטבת דעשרה הקביעות .

(כדלקמ�). השלישי דיו� העני� ע� חדורה זו ששנה אומרת, זאת בשבוע, השלישי ביו� חלה שקביעות� מיוחדי�
טוב. כי בו שהוכפל השלישי, ביו� השנה ראש חל � לראש לכל

טוב כי בו שהוכפל השלישי ביו� עצרת שמיני ג� חל � ממילא ובדר�

וריקודי� שמחה ע"י פועלי� ושמח"ת דשמע"צ הימי� שבב' דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� [וכידוע
היא השבוע בימי קביעות� ג� ולכ�, עול. דקבלת העבודה ע"י דר"ה הימי� בב' שפועלי� העניני� אות� את

שוה]. באופ�

מרח כ"� ג� חל � ממילא מרחשו�ובדר� דכ"� העילוי גודל וכידוע טוב. כי בו שהוכפל השלישי ביו� שו�
החסידות. דתורת ה"רמב"�" שהוא נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של גובר") "מזלו (שאז הולדתו יו� �

לתורת השנה ראש כסלו, די"ט הקביעות ג� הרי � חסר) מרחשו� שחודש (היינו, "כסדרה" זו שנה ובהיות
טוב. כי בו שהוכפל השלישי ביו� היא החסידות, ולדרכי החסידות

טוב. כי בו שהוכפל השלישי ביו� היא דפורי� הקביעות ג� הרי � מעוברת) (לא "פשוטה" זו שנה ובהיות

השלישי ביו� היא � שיחות) בכמה (כמבואר התורה דפנימיות תורה מת� � בעומר דל"ג הקביעות וג�
פורי�). חל שבו בשבוע יו� באותו בעומר ל"ג חל שנה בכל (שהרי טוב כי בו שהוכפל

בשבוע השלישי ביו� (ר"ה) שהתחלתה ושנה כסדרה, ושנה פשוטה, שנה � זו שנה בקביעות אומרת: זאת
שקביעות� עיקריי� ועניני� מאורעות כמה ישנ� שהרי טוב, כי בו שהוכפל שלישי דיו� העילוי כללות מודגש �

פורי�, כסלו, י"ט מרחשו�, כ"� עצרת, שמיני השנה, ראש טוב: כי בו שהוכפל השלישי ביו� היא זו) (בשנה
בכ"מ. כמבואר לקונו, האד� עבודת בכללות מיוחדות הוראות ישנ� מה� א' שבכל � בעומר ול"ג

‡È:טוב כי בו שהוכפל השלישי ביו� חל בטבת שעשרה � זו דשנה המיוחדת מהקביעות ההוראה .

להיות צריכה האד� שעבודת � היא טוב כי בו שהוכפל השלישי דיו� ההוראה שנקודת בארוכה כמ"פ דובר
לבריות". וטוב לשמי� ד"טוב באופ�

שבה� זמני� וישנ� לשמי�", ד"טוב העבודה באופ� עוסק שבה� זמני� שישנ� בלבד זו לא אומרת: זאת
דהוכפל באופ� הוא שבו רגע שכל השלישי, דיו� העני� בדוגמת אלא � לבריות" ד"טוב העבודה באופ� עוסק

כאחד. לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב העניני� בב' חדורה שלו פעולה שכל היינו, טוב, כי בו
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מרודי� ועניי� לחמ� לרעב פרוס "הלוא � הצדקה עבודת ע"י נפעל לבריות" ד"טוב העני� כללות והנה
ע"פ � העניני� לרוחניות בנוגע וה� כפשוט�, גשמיי� לעניני� בנוגע ה� וכסיתו", ערו� תראה כי בית תביא
. . וכסיתו ערו� תראה "כי תורה", מדברי "רעב על קאי לחמ�" לרעב ש"פרוס (פכ"ז) רבה באליהו המבואר

דב בו שאי� אד� ראית בוא� שאי� מי אלא בישראל ערו� ל� שאי� לפי כו' ולמדהו לבית� הכניסהו תורה רי
נשמת הפצת ועאכו"כ מגעת, שידו מקו� בכל היהדות דהפצת העבודה כללות שזהו � כו'" ומצוות תורה

חוצה". מעינותי� "יפוצו התורה, פנימיות � היהדות ופנימיות

זה הרי � כדבעי תהי' "בריות") ע� ג� וההתעסקות (הפעולה לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב שהעבודה [וכדי
"שכול� מישראל, כאו"א דאהבת העני� גודל מבואר ש� כי המתאי�, בעיו� שבתניא ל"ב פרק לימוד ע"י נעשה
צרי� בעלמא, בריות בש� נקראי� ולכ� ועבודתו, ה' מתורת הרחוקי� "א� ולכ�, כו'", לכולנה א' ואב מתאימות

לבריות"]. "טוב � כו'" אהבה עבותות בחבלי למשכ�

לחמ� לרעב פרוס "הלוא � היא התענית שבעני� והעיקרית הפנימית שהנקודה (ס"א) לעיל האמור ע"פ והנה,
ביו� חל בטבת דעשרה התענית שכאשר מוב�, לבריות"), "טוב הצדקה, (עבודת וגו'" בית תביא מרודי� ועניי�
עבודת לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה לבריות", וטוב לשמי� "טוב שענינו טוב, כי בו שהוכפל השלישי

התענית. דיו� הפנימית הנקודה שהיא לבריות"), ("טוב הצדקה

·Èלכללות בנוגע נוספת כח נתינת ישנה � ויחי דפ' השלישי ביו� היא בטבת דעשרה הקביעות כאשר והנה, .
כדלקמ�. זה, דיו� חומש מהשיעור הנלמדת להוראה בהתא� � לבריות" ד"טוב העבודה

ובהקדי�:

אהבת של ברגש חדור להיות האד� צרי� � כדבעי תהי לבריות" ד"טוב שהעבודה שכדי (סי"א) לעיל נתבאר
המתאי�. באופ� היא ה"בריות" ע� ופעולתו עבודתו ואז � כמו�" לרע� ד"ואהבת באופ� ישראל,

ואעפ"כ, ביותר, קשה עבודה (לכאורה) דרושה � כמו�" לרע� ד"ואהבת ומצב למעמד להגיע כדי והנה,
מישראל כאו"א של שבכחו מוב� ומזה גדול, ועד מקט� מישראל, מכאו"א לבריות") ("טוב זו עבודה נדרשת

המתאי�. באופ� זו עבודה למלא

ולא מינה "לא בתכלית, הגאוה עני� ושלילת העדר להיות צרי� � כמו�" לרע� ד"ואהבת לדרגא לבוא וכדי
לדרגא להגיע יכול תהי'", לכל כעפר ד"ונפשי ומצב במעמד נמצא כאשר ודוקא א), ה, (סוטה מקצתה"

בפשטות. כמוב� כמו�", לרע� ד"ואהבת

"תלמיד ש�) (סוטה למארז"ל בנוגע "שאלה" אצלו תתעורר � באמת חכ�" "תלמיד בדרגת יהי' [כאשר
לדרגא כבר שהגיע בטוח שאינו זמ� כל אבל גאוה"); ("מעט שבשמינית" משמונה אחד בו שיהא צרי� חכ�

"ת והוא בתורת�", לבי ולאד"פתח מינה "לא האחרו�, קצה עד הגאוה מעני� להזהר צרי� � אמיתי חכ�" למיד
תהי'"]. לכל כעפר ד"ונפשי באופ� להיות צריכה הנהגתו אלא מקצתה",

(ס"א) לעיל כאמור � התענית ביו� במיוחד מודגש תהי'") לכל כעפר "ונפשי הגאוה, (שלילת זה ועני�
כאגמו� ד"לכו� ההנהגה ג� להיות צריכה הצו� שביו� נאמר התורה) מ� שהוא התענית (יו� יוהכ"פ שבהפטרת

ושפלות. דענוה העני� כללות שזהו כנ"ל), בלבד, זה בעני� להסתפק שאי� (אלא ראשו"

זו שהנהגה מוב� אעפ"כ, � התורה מ� הוא שבו התענית שעני� יוהכ"פ, בהפטרת נאמר זה שעני� [ואע"פ
סופרי� דברי עלי חביבי� ואדרבה: סופרי�, שמדברי הצומות בד' ג� להיות צריכה ראשו") כאגמו� ("לכו�

תורה]. מדברי יותר

היומי, חומש בשיעור מיוחדת הדגשה ישנה � הגאוה) (היפ� ושפלות דענוה העני� לכללות בנוגע והנה,
כדלקמ�.

‚Èעל ימינו את ישי� שיעקב רצה שיוס� מסופר � ויחי דפ' רביעי עד משלישי � היומי חומש בשיעור .

ויאמר אביו "וימא� ואעפ"כ, ראשו", על ימינ� שי� הבכור זה "כי אפרי�, ראש על שמאלו ואת מנשה ראש
ולכ� הגוי�", מלוא יהי' וזרעו ממנו יגדל הקט� אחיו ואול� יגדל הוא וג� לע� יהי' הוא ג� ידעתי בני ידעתי

אפרי�. ראש על ימינו את יעקב השאיר
מגדול מישראל, לכאו"א המובנת פשוטה הוראה על עתה נתעכב אבל הוראות, כמה ישנ� זה בעני� והנה,

קט�: ועד
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מרודי� ועניי� לחמ� לרעב פרוס "הלוא � הצדקה עבודת ע"י נפעל לבריות" ד"טוב העני� כללות והנה
ע"פ � העניני� לרוחניות בנוגע וה� כפשוט�, גשמיי� לעניני� בנוגע ה� וכסיתו", ערו� תראה כי בית תביא
. . וכסיתו ערו� תראה "כי תורה", מדברי "רעב על קאי לחמ�" לרעב ש"פרוס (פכ"ז) רבה באליהו המבואר

דב בו שאי� אד� ראית בוא� שאי� מי אלא בישראל ערו� ל� שאי� לפי כו' ולמדהו לבית� הכניסהו תורה רי
נשמת הפצת ועאכו"כ מגעת, שידו מקו� בכל היהדות דהפצת העבודה כללות שזהו � כו'" ומצוות תורה

חוצה". מעינותי� "יפוצו התורה, פנימיות � היהדות ופנימיות

זה הרי � כדבעי תהי' "בריות") ע� ג� וההתעסקות (הפעולה לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב שהעבודה [וכדי
"שכול� מישראל, כאו"א דאהבת העני� גודל מבואר ש� כי המתאי�, בעיו� שבתניא ל"ב פרק לימוד ע"י נעשה
צרי� בעלמא, בריות בש� נקראי� ולכ� ועבודתו, ה' מתורת הרחוקי� "א� ולכ�, כו'", לכולנה א' ואב מתאימות

לבריות"]. "טוב � כו'" אהבה עבותות בחבלי למשכ�

לחמ� לרעב פרוס "הלוא � היא התענית שבעני� והעיקרית הפנימית שהנקודה (ס"א) לעיל האמור ע"פ והנה,
ביו� חל בטבת דעשרה התענית שכאשר מוב�, לבריות"), "טוב הצדקה, (עבודת וגו'" בית תביא מרודי� ועניי�
עבודת לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה לבריות", וטוב לשמי� "טוב שענינו טוב, כי בו שהוכפל השלישי

התענית. דיו� הפנימית הנקודה שהיא לבריות"), ("טוב הצדקה

·Èלכללות בנוגע נוספת כח נתינת ישנה � ויחי דפ' השלישי ביו� היא בטבת דעשרה הקביעות כאשר והנה, .
כדלקמ�. זה, דיו� חומש מהשיעור הנלמדת להוראה בהתא� � לבריות" ד"טוב העבודה

ובהקדי�:

אהבת של ברגש חדור להיות האד� צרי� � כדבעי תהי לבריות" ד"טוב שהעבודה שכדי (סי"א) לעיל נתבאר
המתאי�. באופ� היא ה"בריות" ע� ופעולתו עבודתו ואז � כמו�" לרע� ד"ואהבת באופ� ישראל,

ואעפ"כ, ביותר, קשה עבודה (לכאורה) דרושה � כמו�" לרע� ד"ואהבת ומצב למעמד להגיע כדי והנה,
מישראל כאו"א של שבכחו מוב� ומזה גדול, ועד מקט� מישראל, מכאו"א לבריות") ("טוב זו עבודה נדרשת

המתאי�. באופ� זו עבודה למלא

ולא מינה "לא בתכלית, הגאוה עני� ושלילת העדר להיות צרי� � כמו�" לרע� ד"ואהבת לדרגא לבוא וכדי
לדרגא להגיע יכול תהי'", לכל כעפר ד"ונפשי ומצב במעמד נמצא כאשר ודוקא א), ה, (סוטה מקצתה"

בפשטות. כמוב� כמו�", לרע� ד"ואהבת

"תלמיד ש�) (סוטה למארז"ל בנוגע "שאלה" אצלו תתעורר � באמת חכ�" "תלמיד בדרגת יהי' [כאשר
לדרגא כבר שהגיע בטוח שאינו זמ� כל אבל גאוה"); ("מעט שבשמינית" משמונה אחד בו שיהא צרי� חכ�

"ת והוא בתורת�", לבי ולאד"פתח מינה "לא האחרו�, קצה עד הגאוה מעני� להזהר צרי� � אמיתי חכ�" למיד
תהי'"]. לכל כעפר ד"ונפשי באופ� להיות צריכה הנהגתו אלא מקצתה",

(ס"א) לעיל כאמור � התענית ביו� במיוחד מודגש תהי'") לכל כעפר "ונפשי הגאוה, (שלילת זה ועני�
כאגמו� ד"לכו� ההנהגה ג� להיות צריכה הצו� שביו� נאמר התורה) מ� שהוא התענית (יו� יוהכ"פ שבהפטרת

ושפלות. דענוה העני� כללות שזהו כנ"ל), בלבד, זה בעני� להסתפק שאי� (אלא ראשו"

זו שהנהגה מוב� אעפ"כ, � התורה מ� הוא שבו התענית שעני� יוהכ"פ, בהפטרת נאמר זה שעני� [ואע"פ
סופרי� דברי עלי חביבי� ואדרבה: סופרי�, שמדברי הצומות בד' ג� להיות צריכה ראשו") כאגמו� ("לכו�

תורה]. מדברי יותר

היומי, חומש בשיעור מיוחדת הדגשה ישנה � הגאוה) (היפ� ושפלות דענוה העני� לכללות בנוגע והנה,
כדלקמ�.

‚Èעל ימינו את ישי� שיעקב רצה שיוס� מסופר � ויחי דפ' רביעי עד משלישי � היומי חומש בשיעור .

ויאמר אביו "וימא� ואעפ"כ, ראשו", על ימינ� שי� הבכור זה "כי אפרי�, ראש על שמאלו ואת מנשה ראש
ולכ� הגוי�", מלוא יהי' וזרעו ממנו יגדל הקט� אחיו ואול� יגדל הוא וג� לע� יהי' הוא ג� ידעתי בני ידעתי

אפרי�. ראש על ימינו את יעקב השאיר
מגדול מישראל, לכאו"א המובנת פשוטה הוראה על עתה נתעכב אבל הוראות, כמה ישנ� זה בעני� והנה,

קט�: ועד
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תורה. ע"פ ה� השיטות ב' אעפ"כ, יוס�, משיטת מחולקת היתה יעקב ששיטת שאע"פ בפשטות מוב�

בזה: והביאור

בב� הריבוי ברכת לתלות ראוי שיותר חשב ש"יוס� הצ"צ] בדרושי בכ"מ המובא [ספר יקר בכלי מבואר
ידעתי בני ידעתי יעקב והשיב ביותר. יאתה לו הריבוי ברכת כ� על בירושה, כפליי� שני� פי אליו כי הבכור,
ביותר אז קטנות צד בו שיש אד� וכל בקטני�. ביותר בוחר הקב"ה כי ממנו, יגדל הקט� אחיו מ"מ אבל . .

הקט� וכתיב המעט, את� כי בכ� ה' חשק העמי� מכל מרובכ� לא כמ"ש רבבה, לאלפי לשיתו מגביהו הקב"ה
עצו�". לגוי והצעיר לאל� יהי'

"מי דוקא, הקטנות מעלת � ושפלות הענוה עני� כללות ביותר מודגש היומי חומש שבשיעור מוב� ועפ"ז
הוא "דוד הוא", קט� כי יעקב התענית.יקו� ביו� להיות שצרי� ראשו" כאגמו� ד"לכו� לעני� בהתא� � הקט�"

ד"טוב בעני� עבודתו שאז כמו�", לרע� ד"ואהבת לדרגא להגיע מסייעת תהי'") לכל כעפר ("ונפשי זו והנהגה
השלימות. בתכלית היא לבריות"

„Èמיד לקחתי "אשר � זה דיו� חומש השיעור בסיו� ג� מודגש ושפלות) הענוה (מעלת לעיל האמור .

ובקשתי". בחרבי האמורי
בזה: והביאור

דעבודת העני� כללות על דקאי ובבעותי", "בצלותי � ובקשתי" "בחרבי התיבות את מתרג� אונקלוס בתרגו�
התפלה.

רפ"ה) (ברכות כמרז"ל ושפלות, דענוה ומצב במעמד להיות האד� צרי� התפלה לעבודת הקדמה בתור והנה,
תהי'". לכל כעפר ד"ונפשי התנועה שזוהי "הכנעה", � ופרש"י ראש", כובד מתו� אלא להתפלל עומדי� "אי�

והגבלה, ממדידה שלמעלה באופ� ה' ברכת נמשכת � ושפלות ענוה מתו� היא התפלה עבודת כאשר והנה,
כבר שנמש� ממה יותר נעלה באופ� רצו�") ("יהי חדש רצו� המשכת ענינה התפלה שעבודת בכ"מ כמבואר
ומקורה, בשרשה שהיא כפי הברכה המשכת � אות�" בר� כברכתו אשר ד"איש באופ� רק [ולא ומקור בשורש

למטה]. ותתגלה תומש� כזה ובאופ�

ÂË:זה דיו� חומש משיעור הנלמדת ההוראה כללות וזוהי .
מודגש שזה כפי � בחיי�"] הוא א� בחיי� זרעו "מה � [שאז דיעקב ההנהגה באופ� להתנהג צרי� יהודי
(ב) כו', הכנעה של באופ� ובבעותי", "בצלותי � ובקשתי" "בחרבי (א) זה: בשיעור המבוארי� הפרטי� בב'

הבכור. מנשה לפני הקט� אפרי� הקדמת

המצוות, וקיו� התורה דלימוד העבודה כללות � גדלות של עניני� ישנ� מישראל כאו"א אצל אומרת: זאת
מיהודי דורשי� אעפ"כ, אבל חנוכה). מימי עתה זה שנלמדה ההוראה (ע"פ המהדרי�" מ� ד"מהדרי� באופ�

תהי'". לכל כעפר "ונפשי ושפלות, ענוה � שבו הקטנות עני� את להקדי�

את אשכו� וקדוש "מרו� כמ"ש � יותר נעלית לדרגא מגיע הוא הרי ושפלות הענוה ע"י דוקא ואדרבה:
מכל למעלה ומהות, עצמות � העצמות להמשכת הכלי הוא רוח" ושפל ד"דכא שהעני� היינו, רוח", ושפל דכא

גילויי�. של עני�

התורה בלימוד ומופלגה רבה הצלחה ברכת � ובפשטות הגילויי�, עניני בכל ג� נמש� זה הרי � ולאיד�
הברכה והמשכת התפלה, עבודת כולל המצוות, רויחי,וקיו� � ובכול� ומזוני, חיי בני � גשמיי� לעניני� בנוגע

והגבלה. ממדידה שלמעלה ובאופ�

***

ÊËבחרבי האמורי מיד לקחתי "אשר � זה דיו� חומש השיעור סיו� אודות (סי"ד) לעיל להמדובר בהמש� .
נוס�: עני� ישנו � ובקשתי"

האומות שבעת והנה, כול�. כללות והוא האומות, שבעת שבי� ביותר החזק הוא ש"האמורי" בכ"מ מבואר
מיד ד"לקחתי העני� להיות צרי� לכ� דלעו"ז, מדות שבע שישנ� ומאחר האד�, שבלב מדות שבע כנגד ה�
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ומאחר קונה". רצו� לעשות "שרצתה � ישראל" ל"אר� והפיכת� דלעו"ז, המדות שבע כיבוש היינו, האמורי",
המתאי�. באופ� האד� הנהגת כללות נעשית שבלב המדות שבע כיבוש שע"י מוב�, שייפי�", לכל פליג ש"ליבא

בעבודת � ישראל לאר� והפיכתה האומות שבעת אר� (כיבוש האמורי" מיד ד"לקחתי העבודה כללות והנה,
התפלה. עבודת ובבעותי", "בצלותי � ובקשתי" ד"בחרבי העבודה ע"י נפעל האד�)

בזה: והביאור

נשיאינו רבותינו בדרושי וה� א) קג, ויחי לפ' (הוספות בתו"א [ה� הפסוק על חסידות בדרושי מבואר
אליו, קרוב שעומד השונא את הורג ש"חרב" � ("קשתי") ל"קשת" ("חרבי") "חרב" שבי� החילוק שלאח"ז]
שעומד השונא את ג� להרוג יכול ה"קשת" ע"י ואילו בחרב, להרגו יכול אינו מרחוק שעומד השונא אבל

מרחוק.

בא הוא ותחנוני� הבקשה שע"י "למי � שבתפלה הבקשות על קאי וקשת" ד"חרב העני� כללות והנה,
ביותר יעורר בזאת עליו, אשר הרחמי� גודל עני� דהיינו והכנעה, שפלות יותר שמראה וכל עצו�, לשפלות
בבקשתו שהראה וההכנעה הקטנות ער� לפי אלא אינו רבי� רחמי� התעוררות עוצ� וסיבת . . רבי� רחמי�
עד מאד, הרחק הזריקה כח תהי' יותר יותר, להלאה שימשכנו כל שבקשת, היתר משיכת כמשל זה והרי כו',

כו'". שבקליפה והנסתרי� הנעלמי� ג� אבוד

ותחנוני� בקשה על מורה "בעותי" הלשו� כי � ("חרבי") "צלותי" לגבי ("קשתי") ד"בעותי" העילוי וזהו
כאגמו� ("לכו� הכנעה של בתנועה שנמצא בלבד זו לא היינו, "צלותי"), הלשו� מאשר (יותר כו' נפשיי�

לה יעזרו שהקב"ה נפשו על רחמי� ומבקש מתחנ� הוא אלא וזהוראשו"), � (הנעל�) הרחוק מהשונא ג� נצל
כל שבקשת, היתר משיכת "כמשל (בהעל�), מרחוק הנמצא השונא את ג� להרוג מצליח שעי"ז ה"קשת", עני�
הנעלמי� אבוד עד מאד, הרחק הזריקה כח תהי' יותר והכנעה"), שפלות יותר ("שמראה יותר להלאה שימשכנו

מרחוק). הנמצא (השונא שבקליפה" והנסתרי�

ומתנק�", אויב ד"להשבית העני� נפעל � התפלה שבעבודת ושפלות דהכנעה העני� כללות שע"י מוב� ועפ"ז
דחרב הפעולה (בדוגמת מרחוק שנמצא האויב � ה"מתנק�" וה� אליו, קרוב שנמצא הגלוי, ה"אויב" ה� היינו,

וקשת).

הוספה בתור בא ומתנק�") אויב "להשבית פועלי� ובקשתי" "בחרבי העבודה (שע"י לעיל האמור והנה,
שע"י היינו, ומתנק�", אויב להשבית גו' עוז יסדת ויונקי� עוללי� "מפי מ"ש אודות כמ"פ המדובר על
עוז "אי� עוז", "יסדת � תורה) ע"פ חינו� (ויקבלו תורה ילמדו ויונקי�", "עוללי� ישראל, שילדי ההשתדלות

ומתנק�". אויב "להשבית פועלי� � תורה" אלא

("עוללי� רב�" בית של תינוקות הבל בשביל אלא מתקיי� העול� "אי� ב) קיט, (שבת מארז"ל וע"פ
ו"העול� עומד" ד"העול� באופ� האד�") זה קט� "עול� (כולל העול� קיו� נפעל שעי"ז מוב�, � ויונקי�")

כו'). ומזדעזע זע שהעול� (ס"ב) לעיל האמור (היפ� קיי�"

ÊÈ� האד� בנפש הרוחנית בעבודה ובקשתי" בחרבי האמורי מיד לקחתי ד"אשר העני� כללות על נוס� .
אר� דכיבוש העני� כללות שזהו � טפחי� מעשרה למטה בגשמיות, ומשתלשל שנמש� כפי זה עני� ג� ישנו

כפשוטה. האמורי") מיד ("לקחתי ישראל
באופ� עול�", מ"אלקי לבנ"י וניתנה עול�", "ברית � הבתרי� בי� בברית לבנ"י ניתנה ישראל אר� כל דהנה,

עול�". ד"נחלת

ורוצה שמוכ� הטוע� מבנ"י מישהו נמצא א� ואפילו זה, עני� לשנות אחד א� ביכולת שאי� מוב� ועפ"ז
שייכת ישראל שאר� מאחר כלל, ביכלתו הדבר שאי� בפשטות מוב� � לאינ�ֿיהודי� ישראל מאר� חלקי� לתת
ולהחזיר בעלֿהבתישקייט") ("פראווע� כבעלֿהבית להתנהג ביכלתו אי� ולכ� הדורות, כל במש� בנ"י לכל
היא ברשותו) שאינו דבר למישהו (לתת זו והנהגה ברשותו. הדבר אי� כי לאינ�ֿיהודי�, מא"י "שעל" אפילו

לגמרי! העול�) אומות של ויושר צדק � (כולל והיושר הצדק היפ�

יפות, פני� בסבר מתנה, של באופ� לבנ"י מהקב"ה שניתנו ישראל באר� חלקי� אודות מדובר כאשר ובפרט
גלויי נסי� ומתו� חנ�, הקב"ה,בחסד של במתנתו לבעוט חסֿושלו� הרי � ידי") ועוצ� "כחי מצד (ולא �

ליצל�! רחמנא לאינ�ֿיהודי� ישראל מאר� חלקי� ולהחזיר
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ומאחר קונה". רצו� לעשות "שרצתה � ישראל" ל"אר� והפיכת� דלעו"ז, המדות שבע כיבוש היינו, האמורי",
המתאי�. באופ� האד� הנהגת כללות נעשית שבלב המדות שבע כיבוש שע"י מוב�, שייפי�", לכל פליג ש"ליבא

בעבודת � ישראל לאר� והפיכתה האומות שבעת אר� (כיבוש האמורי" מיד ד"לקחתי העבודה כללות והנה,
התפלה. עבודת ובבעותי", "בצלותי � ובקשתי" ד"בחרבי העבודה ע"י נפעל האד�)

בזה: והביאור

נשיאינו רבותינו בדרושי וה� א) קג, ויחי לפ' (הוספות בתו"א [ה� הפסוק על חסידות בדרושי מבואר
אליו, קרוב שעומד השונא את הורג ש"חרב" � ("קשתי") ל"קשת" ("חרבי") "חרב" שבי� החילוק שלאח"ז]
שעומד השונא את ג� להרוג יכול ה"קשת" ע"י ואילו בחרב, להרגו יכול אינו מרחוק שעומד השונא אבל

מרחוק.

בא הוא ותחנוני� הבקשה שע"י "למי � שבתפלה הבקשות על קאי וקשת" ד"חרב העני� כללות והנה,
ביותר יעורר בזאת עליו, אשר הרחמי� גודל עני� דהיינו והכנעה, שפלות יותר שמראה וכל עצו�, לשפלות
בבקשתו שהראה וההכנעה הקטנות ער� לפי אלא אינו רבי� רחמי� התעוררות עוצ� וסיבת . . רבי� רחמי�
עד מאד, הרחק הזריקה כח תהי' יותר יותר, להלאה שימשכנו כל שבקשת, היתר משיכת כמשל זה והרי כו',

כו'". שבקליפה והנסתרי� הנעלמי� ג� אבוד

ותחנוני� בקשה על מורה "בעותי" הלשו� כי � ("חרבי") "צלותי" לגבי ("קשתי") ד"בעותי" העילוי וזהו
כאגמו� ("לכו� הכנעה של בתנועה שנמצא בלבד זו לא היינו, "צלותי"), הלשו� מאשר (יותר כו' נפשיי�

לה יעזרו שהקב"ה נפשו על רחמי� ומבקש מתחנ� הוא אלא וזהוראשו"), � (הנעל�) הרחוק מהשונא ג� נצל
כל שבקשת, היתר משיכת "כמשל (בהעל�), מרחוק הנמצא השונא את ג� להרוג מצליח שעי"ז ה"קשת", עני�
הנעלמי� אבוד עד מאד, הרחק הזריקה כח תהי' יותר והכנעה"), שפלות יותר ("שמראה יותר להלאה שימשכנו

מרחוק). הנמצא (השונא שבקליפה" והנסתרי�

ומתנק�", אויב ד"להשבית העני� נפעל � התפלה שבעבודת ושפלות דהכנעה העני� כללות שע"י מוב� ועפ"ז
דחרב הפעולה (בדוגמת מרחוק שנמצא האויב � ה"מתנק�" וה� אליו, קרוב שנמצא הגלוי, ה"אויב" ה� היינו,

וקשת).

הוספה בתור בא ומתנק�") אויב "להשבית פועלי� ובקשתי" "בחרבי העבודה (שע"י לעיל האמור והנה,
שע"י היינו, ומתנק�", אויב להשבית גו' עוז יסדת ויונקי� עוללי� "מפי מ"ש אודות כמ"פ המדובר על
עוז "אי� עוז", "יסדת � תורה) ע"פ חינו� (ויקבלו תורה ילמדו ויונקי�", "עוללי� ישראל, שילדי ההשתדלות

ומתנק�". אויב "להשבית פועלי� � תורה" אלא

("עוללי� רב�" בית של תינוקות הבל בשביל אלא מתקיי� העול� "אי� ב) קיט, (שבת מארז"ל וע"פ
ו"העול� עומד" ד"העול� באופ� האד�") זה קט� "עול� (כולל העול� קיו� נפעל שעי"ז מוב�, � ויונקי�")

כו'). ומזדעזע זע שהעול� (ס"ב) לעיל האמור (היפ� קיי�"

ÊÈ� האד� בנפש הרוחנית בעבודה ובקשתי" בחרבי האמורי מיד לקחתי ד"אשר העני� כללות על נוס� .
אר� דכיבוש העני� כללות שזהו � טפחי� מעשרה למטה בגשמיות, ומשתלשל שנמש� כפי זה עני� ג� ישנו

כפשוטה. האמורי") מיד ("לקחתי ישראל
באופ� עול�", מ"אלקי לבנ"י וניתנה עול�", "ברית � הבתרי� בי� בברית לבנ"י ניתנה ישראל אר� כל דהנה,

עול�". ד"נחלת

ורוצה שמוכ� הטוע� מבנ"י מישהו נמצא א� ואפילו זה, עני� לשנות אחד א� ביכולת שאי� מוב� ועפ"ז
שייכת ישראל שאר� מאחר כלל, ביכלתו הדבר שאי� בפשטות מוב� � לאינ�ֿיהודי� ישראל מאר� חלקי� לתת
ולהחזיר בעלֿהבתישקייט") ("פראווע� כבעלֿהבית להתנהג ביכלתו אי� ולכ� הדורות, כל במש� בנ"י לכל
היא ברשותו) שאינו דבר למישהו (לתת זו והנהגה ברשותו. הדבר אי� כי לאינ�ֿיהודי�, מא"י "שעל" אפילו

לגמרי! העול�) אומות של ויושר צדק � (כולל והיושר הצדק היפ�

יפות, פני� בסבר מתנה, של באופ� לבנ"י מהקב"ה שניתנו ישראל באר� חלקי� אודות מדובר כאשר ובפרט
גלויי נסי� ומתו� חנ�, הקב"ה,בחסד של במתנתו לבעוט חסֿושלו� הרי � ידי") ועוצ� "כחי מצד (ולא �

ליצל�! רחמנא לאינ�ֿיהודי� ישראל מאר� חלקי� ולהחזיר

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



a"nyz'dטז - dgnyl jtdi - zaha dxyr zgiy

אנו בכחותינו ולא ישראל, מאר� גלינו מרצוננו ש"לא (ס"ה) לעיל [כאמור הגלות בזמ� אמנ� אנו נמצאי�
אר� של חלקי� ישנ� ולכ� כו'"], יגאלנו יתבר� והוא . . אותנו הגלה יתבר� מלכנו אבינו ישראל, לאר� נשוב
מזו: ויתירה א"י, חלקי כל את בנ"י יקבלו כו'", יגאלנו יתבר� "הוא [וכאשר לבנ"י ניתנו לא שעדיי� ישראל

בגוי"; תתגרה "אל הציווי ישנו אלו לשטחי� ובנוגע גבול�"], את אלקי� ה' "ירחיב

לזה אי� ולכ� גלויי�, נסי� מתו� לבנ"י מהקב"ה ניתנו שכבר ישראל אר� שטחי אודות מדובר כא� אבל
לבנ"י ניתנו אלו שטחי� כי וכלל, כלל התגרות של עני� זה אי� � בגוי" תתגרה ד"אל העני� ע� כלל שייכות

הקב"ה! ע"י

ÁÈהתורה היפ� שהיא שהנהגה יתכ� לא � ל"שלו�" תביא לאינ�ֿיהודי� שטחי� שהחזרת הטועני� ישנ� .
שעז"נ השלו�, לעני� תביא זו שהנהגה יתכ� שלא ועאכו"כ טוב, לדבר תגרו� הקב"ה) של במתנתו (לבעוט

כא�"! הכל כא� שלו� "א�
שהיות � יפות פני� בסבר � אינ�ֿיהודי�) (כולל לכול� ומסבירי� התורה, ע"פ מתנהגי� כאשר ואדרבה:
להשכנת הדר� זוהי � כו' זאת לשנות אחד א� ביכולת אי� גמורה, במתנה לבנ"י אלו שטחי� נת� והקב"ה

אמיתי! שלו�

היא התורה והוראת אמת", "תורת התורה, הוראות ע"פ להתנהג בהכרח � אמיתי שלו� שיהי' לפעול כדי
האמת: את לומר שצריכי�

אלא וכו', "דפלומטיֿה" של באופ� "שקרי�", של באופ� את� לדבר אסור אינ�ֿיהודי�, ע� מדברי� כאשר
ולכ� עול�", "נחלת של באופ� לבנ"י א"י את הקב"ה נת� הבתרי� בי� בברית האמת: את לה� לומר צריכי�
לדבר) (ועאכו"כ לחשוב לנו שאסור ועאכו"כ הקב"ה, של מתנתו את לקבל ולא טובה" "כפויי להיות לנו אסור
מישהו יבוא לנו", ונתנה מה� "נטלה שהקב"ה לאחרי היינו, לאינ�ֿיהודי�, מא"י חלקי� להחזיר קס"ד אודות

ליצל�! רחמנא לאינ�ֿיהודי� ולהחזיר� לבנ"י שניתנו מא"י חלקי� ליטול וירצה

" כי � בפועל זה דבר יהי' לא בעתיד שג� ובודאי בישראל! כזאת היתה דברלא דברו ותופר עצה עוצו
תקו�"! היא ה' ועצת איש בלב מחשבות "רבות וכמ"ש אֿל", עמנו כי יקו� ולא

ËÈ�יהודי של בטחונ� את לסכ� שאסור ס"ו) סשכ"ט (או"ח בשו"ע ברור פס"ד שישנו כמ"פ וכמדובר .
ממש!! נפשות פיקוח של עני� זהו � לאינ�ֿיהודי� א"י של שטחי� שמחזירי� עי"ז

לגמרי! התורה היפ� שזהו למרות � תורה ע"פ מותרת שטחי� שהחזרת לומר שרוצה מי ישנו ואעפ"כ

המומחי� אצל בירור ללא � עדות� וע"פ שקר", "עדות ומעידי� "שוחד", שקבלו מעדי� עדות שומע הוא
לגמרי! התורה היפ� האמור, באופ� פס"ד הוא קובע � בטחו� לעניני

ואעפ"כ, � באה"ק) הדבר (כמפורס� נורמלי" "לא שהוא בעצמ�) (ה� כבר אמרו מה� אחד על מזו: ויתירה
צדיקי�"! דברי ויסל� חכמי� עיני יעור השוחד "כי � הדבר וטע� ולהבא! מכא� ג� בדעתו להתחשב ממשיכי�

האמור!! באופ� מהנהגה התוצאות היו מה בעבר ראו וכבר

� קיי�" ו"העול� עומד" ד"העול� באופ� האד�", זה קט� ה"עול� להתקיי� יכול ידה שעל היחידה הדר�
שאינ� כתות מהד' א' שה� � שקר עדות וללא שוחד, קבלת ללא התורה, ע"פ מתנהגי� כאשר דוקא זה הרי

שכינה!! פני מקבלות

"יו� � התענית ביו� נמצאי� כאשר ובפרט ישראל, של זכות� היפ� שה� בדברי� להארי� המקו� כא� ואי�
לה'". רצו�

Î�השיי עני� שזהו ספ"ב) (באגה"ת הזק� אדמו"ר מהדגשת [וכמוב� זו רצו�" ב"עת שבעמדנו ויה"ר .
את ולתק� בתשובה, לשוב יחליטו שקר עדות שהעידו ואות� ממרו�", רוח עליה� "יערה � מבנ"י] לכאו"א

לתק�! עדיי� שנית� גדול חלק וישנו � לתק� עדיי� שנית� מה � המעוות
ובפשטות:

ובזה שקר עדות שהעידו � האמת על ולהתוודות בפניה�, שהעידו לאלו ללכת צריכי� שקר עדי אות�
סמ� שעל היות היינו, המעוות, את לתק� לה� שיעזרו רחמי� מה� ולבקש בפניה� ולהתחנ� כו', אות� הכשילו
ומתחנני� מבקשי� לכ� נפש, פקוח ע� הקשור בעני� האמת היפ� פס"ד � מכשול יצא שקר) (עדות עדות�
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קוד� שפסקו שהפס"ד "גילויֿדעת" יפרסמו עדות�) סמ� (על הנ"ל הפס"ד את שפסקו שאלו שקר, עדי אות�
מעיקר�!! ומבוטלי� בטלי� הדברי� ולכ� שוחד), (שקיבלו שקר עדי של דבריה� יסוד על הי'

כ � היא גופא) בנ"י בי� שלו� (כולל שלו� לפעול היחידה שהדר� לעיל "תורתוכאמור ע"פ מתנהגי� אשר
ליצל�! רחמנא ישראל מאהבת הפכית הנהגה ועאכו"כ הרע, לשו� חנופה, שקר, סובלת אינה התורה והרי אמת",

חדורה להיות צריכה האד� שהנהגת היינו, אהבו", והשלו� "והאמת � תעניות הלכות הרמב"� שמסיי� וכפי
כח נות� הקב"ה אבל כלל, נעי� דבר זה ואי� גדולה, עבודה אמנ� זוהי האמת על להודות � האמת. בעני�
בתשובה, לשוב פקו"נ) של בעני� האמת היפ� פס"ד � הנ"ל מכשול יצא יד� שעל לאלו (ג� מישראל לכאו"א
אהבו", והשלו� ד"האמת באופ� להתנהג עצמו על מקבל כאשר � התשובה" בפני העומד דבר ל� "אי� כמרז"ל

האמת. על מודה ולכ�

בעני� שג� מוב� � כו' חדא וביומא חדא וברגעא חדא בשעתא להיות יכול התשובה עני� שכללות ומאחר
יבואו התורה, היפ� דפס"ד המכשול הי' יד� שעל שאלו היינו, כפשוטו, ומיד תיכ� התשובה להיות יכולה זה
לאות� בנוגע � המעוות את לתק� לה� שיסייעו הנ"ל פס"ד שפסקו אות� בפני ובבעותי") ("בצלותי ויתחננו

לתקנ�. ביד� שאי� עניני� לאות� בנוגע תשובה בתיקוני ימשיכו ואח"כ לתק�, עדיי� שאפשר עניני�

אודות היומי חומש משיעור ההוראה את ה� ילמדו � כו') עדות� סמ� (על הנ"ל פס"ד שפסקו לאלו ובנוגע
בקולו ולשמוע לציית מוכרחי� שכול� להכריז לא היינו, בארוכה), (כנ"ל וקטנות ענוה של באופ� ההנהגה
יהודי כל שיודע כפי � תהי'" לכל כעפר ד"ונפשי באופ� להתנהג אלא כו'), שקר מעדי עדות קבל שהוא (היות
הקב"ה רצו� ע"פ פס"ד פוסק הוא (שאז בתורת�" לבי ד"פתח ומצב למעמד לבוא היחידה הדר� שזוהי

איש"). בלב מחשבות ד"רבות באופ� ולא ("תורת�"),

***

‡Îוטוב לשמי� ד"טוב העני� לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה זו שנה שבקביעות (ס"י) לעיל דובר .

היחידה שמעלת� ומצב במעמד הנמצאי� אלו � "בריות" על ג� ולהשפיע לפעול שצריכי� היינו, לבריות",
שעשאני". לאומ� "ל� חז"ל ובלשו� הקב"ה, ע"י שנבראו מה היא

נת� והאר� לה' שמי� "השמי� הכתוב לשו� (ע"ד אד�" לבני וטוב לשמי� "טוב נאמר שלא בזה וכמודגש
להורות כדי לבריות", וטוב לשמי� "טוב בדיוק נאמר אלא לעליו�", "אדמה ש� על "אד�" אד�"], לבני

שנמ אלו על ג� ולפעול להתעסק בעלמא".שצריכי� ד"בריות ומצב במעמד צאי�

באיזה מישראל לכאו"א � ישראל דאהבת והמעלה העני� גודל אודות ל"ב פרק בתניא בארוכה וכמבואר
בעלמא". ד"בריות ומצב במעמד הוא כאשר ג� שהוא, ומצב מעמד

ובפרט הכלליי�, תורה בספרי בנ"י כל של אחדות� אודות הפע� עוד לעורר המקו� כא� � לזה ובהמש�
(בפרט החשיבות גודל מוב� שמזה � בספר" כתוב הנמצא כל עמ� ימלט ההיא "ובעת א) (יב, בדניאל מ"ש ע"פ
בספר". כתוב הנמצא כל עמ� ד"ימלט ומצב במעמד יהיו בנ"י שכל פועלי� עי"ז כי זה, שבעני� אלה) בימינו

ובפשטות:

"טפכ�" (ובמיוחד) כולל מימי�", ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" מ"ראשיכ� � מבנ"י שכאו"א להשתדל
המבואר ע"פ � תורה שבספר זו לאות מציאותו כללות בי� הקשר מתחזק שעי"ז התורה, מספרי בא' אות יקנה �

נפשו". חיי לקנות יכול "הי' בס"ת האות קניית עבור שנות� מפרוטה) (ויותר זו שבפרוטה (פל"ז) בתניא

במצור הנתוני� הברזל", מס� "מאחורי הנמצאי� ליהודי� בנוגע מיוחדת השתדלות להיות צריכה זה ובעני�
אותיות שיקנו או האפשריי�, באופני� � בעצמ� יקנו שה� (עי"ז תורה בספר אות יהי' מה� שלכאו"א � ובשבי'

בספר". כתוב ד"נמצא ומצב במעמד ה� ג� יהיו ועי"ז כו'), לזכות�

·Îומצב במעמד יהיו שבנ"י פועלי� בנ"י, כל אחדות � שנקודת� הנ"ל, בעניני� ההתעסקות ע"י והנה, .
בספר". כתוב הנמצא כל עמ� ד"ימלט ובאופ� הע�", ד"שלימות

ע"פ הנהגה � כולל תורה, בספר אות יש יהודי שלכל היינו, התורה", "שלימות ע� קשורה הע�" ו"שלימות
בשלימותה, התורה
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קוד� שפסקו שהפס"ד "גילויֿדעת" יפרסמו עדות�) סמ� (על הנ"ל הפס"ד את שפסקו שאלו שקר, עדי אות�
מעיקר�!! ומבוטלי� בטלי� הדברי� ולכ� שוחד), (שקיבלו שקר עדי של דבריה� יסוד על הי'

כ � היא גופא) בנ"י בי� שלו� (כולל שלו� לפעול היחידה שהדר� לעיל "תורתוכאמור ע"פ מתנהגי� אשר
ליצל�! רחמנא ישראל מאהבת הפכית הנהגה ועאכו"כ הרע, לשו� חנופה, שקר, סובלת אינה התורה והרי אמת",

חדורה להיות צריכה האד� שהנהגת היינו, אהבו", והשלו� "והאמת � תעניות הלכות הרמב"� שמסיי� וכפי
כח נות� הקב"ה אבל כלל, נעי� דבר זה ואי� גדולה, עבודה אמנ� זוהי האמת על להודות � האמת. בעני�
בתשובה, לשוב פקו"נ) של בעני� האמת היפ� פס"ד � הנ"ל מכשול יצא יד� שעל לאלו (ג� מישראל לכאו"א
אהבו", והשלו� ד"האמת באופ� להתנהג עצמו על מקבל כאשר � התשובה" בפני העומד דבר ל� "אי� כמרז"ל

האמת. על מודה ולכ�

בעני� שג� מוב� � כו' חדא וביומא חדא וברגעא חדא בשעתא להיות יכול התשובה עני� שכללות ומאחר
יבואו התורה, היפ� דפס"ד המכשול הי' יד� שעל שאלו היינו, כפשוטו, ומיד תיכ� התשובה להיות יכולה זה
לאות� בנוגע � המעוות את לתק� לה� שיסייעו הנ"ל פס"ד שפסקו אות� בפני ובבעותי") ("בצלותי ויתחננו

לתקנ�. ביד� שאי� עניני� לאות� בנוגע תשובה בתיקוני ימשיכו ואח"כ לתק�, עדיי� שאפשר עניני�

אודות היומי חומש משיעור ההוראה את ה� ילמדו � כו') עדות� סמ� (על הנ"ל פס"ד שפסקו לאלו ובנוגע
בקולו ולשמוע לציית מוכרחי� שכול� להכריז לא היינו, בארוכה), (כנ"ל וקטנות ענוה של באופ� ההנהגה
יהודי כל שיודע כפי � תהי'" לכל כעפר ד"ונפשי באופ� להתנהג אלא כו'), שקר מעדי עדות קבל שהוא (היות
הקב"ה רצו� ע"פ פס"ד פוסק הוא (שאז בתורת�" לבי ד"פתח ומצב למעמד לבוא היחידה הדר� שזוהי

איש"). בלב מחשבות ד"רבות באופ� ולא ("תורת�"),

***

‡Îוטוב לשמי� ד"טוב העני� לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה זו שנה שבקביעות (ס"י) לעיל דובר .

היחידה שמעלת� ומצב במעמד הנמצאי� אלו � "בריות" על ג� ולהשפיע לפעול שצריכי� היינו, לבריות",
שעשאני". לאומ� "ל� חז"ל ובלשו� הקב"ה, ע"י שנבראו מה היא

נת� והאר� לה' שמי� "השמי� הכתוב לשו� (ע"ד אד�" לבני וטוב לשמי� "טוב נאמר שלא בזה וכמודגש
להורות כדי לבריות", וטוב לשמי� "טוב בדיוק נאמר אלא לעליו�", "אדמה ש� על "אד�" אד�"], לבני

שנמ אלו על ג� ולפעול להתעסק בעלמא".שצריכי� ד"בריות ומצב במעמד צאי�

באיזה מישראל לכאו"א � ישראל דאהבת והמעלה העני� גודל אודות ל"ב פרק בתניא בארוכה וכמבואר
בעלמא". ד"בריות ומצב במעמד הוא כאשר ג� שהוא, ומצב מעמד

ובפרט הכלליי�, תורה בספרי בנ"י כל של אחדות� אודות הפע� עוד לעורר המקו� כא� � לזה ובהמש�
(בפרט החשיבות גודל מוב� שמזה � בספר" כתוב הנמצא כל עמ� ימלט ההיא "ובעת א) (יב, בדניאל מ"ש ע"פ
בספר". כתוב הנמצא כל עמ� ד"ימלט ומצב במעמד יהיו בנ"י שכל פועלי� עי"ז כי זה, שבעני� אלה) בימינו

ובפשטות:

"טפכ�" (ובמיוחד) כולל מימי�", ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" מ"ראשיכ� � מבנ"י שכאו"א להשתדל
המבואר ע"פ � תורה שבספר זו לאות מציאותו כללות בי� הקשר מתחזק שעי"ז התורה, מספרי בא' אות יקנה �

נפשו". חיי לקנות יכול "הי' בס"ת האות קניית עבור שנות� מפרוטה) (ויותר זו שבפרוטה (פל"ז) בתניא

במצור הנתוני� הברזל", מס� "מאחורי הנמצאי� ליהודי� בנוגע מיוחדת השתדלות להיות צריכה זה ובעני�
אותיות שיקנו או האפשריי�, באופני� � בעצמ� יקנו שה� (עי"ז תורה בספר אות יהי' מה� שלכאו"א � ובשבי'

בספר". כתוב ד"נמצא ומצב במעמד ה� ג� יהיו ועי"ז כו'), לזכות�

·Îומצב במעמד יהיו שבנ"י פועלי� בנ"י, כל אחדות � שנקודת� הנ"ל, בעניני� ההתעסקות ע"י והנה, .
בספר". כתוב הנמצא כל עמ� ד"ימלט ובאופ� הע�", ד"שלימות

ע"פ הנהגה � כולל תורה, בספר אות יש יהודי שלכל היינו, התורה", "שלימות ע� קשורה הע�" ו"שלימות
בשלימותה, התורה
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היפ� הרע, לשו� חנופה, שקר, שוחד, � התורה היפ� שה� העניני� כל את ומבטלי� שמבערי� � [וכמוב�
"עיר ד"ירושלי�", העני� בדוגמת ישראל, דאהבת באופ� היא בנ"י כל הנהגת אלא וכיו"ב, ישראל אהבת

ס"ד)]. (כנ"ל יחדיו" לה שחוברה

ייש� ולא ינו� "לא וכמ"ש הקב"ה, של ידו ועוצ� כחו על שסומכי� מאחר � האר�" ל"שלימות זוכי� ועי"ז
זאבי�". "שבעי� בי� הנמצאת אחת" ה"כבשה את שומר שהקב"ה ובודאי ישראל", שומר

"שתהיו תלכו", "בחוקותי כמ"ש התורה, ע"פ שמתנהגי� עי"ז � באר�" שלו� "ונתתי היעוד לקיו� וזוכי�
בתורה", עמלי�

מסת אלא � בתורה") ("עמלי� ודרישה חקירה ללא פס"ד שפוסקי� יומא"[ולא דחד רב בי "בר על מכי�
בארוכה], כנ"ל שקר", "עדות ומעיד "שוחד" שקבל

אתכ� "ואול� באר�", שלו� "ונתתי היעוד לקיו� זוכי� שאז � אות�" ועשית� תשמרו מצוותי "ואת
� זקופה" ד"קומה ומצב במעמד נמצאי� ישראל וכללות מישראל שכאו"א היינו, זקופה", "בקומה קוממיות",

ס"ה). (כנ"ל טפל וגופ� עיקר נפש� את עושי� ובנ"י לגלות, נמסרה לא הנשמה כי הגלות, זמ� בסו� ג�

‚Î:לפועל בנוגע � הדברי� לסיכו� .
חסדי� וגמילות (תפלה), עבודה תורה, � עומד" "העול� שעליה� העמודי� ג' בכל יוסי� מישראל כאו"א
לרעב "פרוס � הצדקה בעני� ההוספה עיקר להיות צריכה לה'", רצו� "יו� התענית, ביו� ובעמדנו (צדקה),

וגו'". לחמ�

השנה. ימי כל במש� � נמשכת" ד"פעולה באופ� תהי' הצדקה) בעני� (הוספה זו והנהגה

לבריות". וטוב לשמי� ד"טוב העני� במיוחד מודגש (בכללותה) זו שבשנה לעיל האמור ע"פ ובפרט

הכלליי�, התורה בספרי בנ"י של אחדות� ע� הקשורות הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסי� � ועד"ז
בספר". כתוב הנמצא כל עמ� "ימלט ועי"ז

„Îישראל בני ד"לכל באופ� ומצב� מעמד� יהי' האחרוני�, הגלות בימי נמצאי� בנ"י כאשר שג� ויה"ר .
רויחי. � ובכול� ומזוני, חיי בני והנגלה, הנראה בטוב � במושבות�" אור הי'

בנ"י של תפלת� ע"י � נגאלי�" ה� "מיד הרמב"� כפס"ד והשלימה, האמיתית לגאולה זוכי� ממש ובקרוב
לציו� בשוב� עינינו "ותחזינה תצמיח", מהרה עבד� דוד צמח "את יו�: בכל ג"פ ובבעותי") ("בצלותי
ממש. בימינו במהרה � פני�" את ישרי� ישבו לשמ� יודו צדיקי� "א� אומרי�: התפלה ובסיו� ברחמי�",

התורה ספרי כל ע� ביחד ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו מהגלות, יוצאי� בנ"י כל ובפשטות:
באר� כתיבת� את יסיימו � כתיבת� נסתיימה לא שעדיי� ואלו כתיבת�, נסתיימה שכבר אלו [ה� הכלליי�
כתוב הנמצא כל עמ� "ימלט שנה"], אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקודש,

שבות�". את אלקי� ה' "ושב כמ"ש בגלותא", "שכינתא ע� ביחד מהגלות ויוצאי� בספר",

וכמ"ש כפשוטו, בגשמיות ועאכו"כ העניני�, ברוחניות ה� � את�" וזהב� ד"כספ� באופ� מהגלות ויוצאי�
אלא העול� כל עסק יהי' "לא ואעפ"כ, כעפר", מצויי� "מעדני� יהיו לבוא שלעתיד מלכי�) הל' (סו� הרמב"�
הרמב"� וכמ"ש כו'", האד� כח כפי בורא� דעת וישיגו . . גדולי� חכמי� ישראל יהיו ולפיכ� בלבד, ה' את לדעת
ה'". את דעה האר� מלאה כי שנאמר והאמת, והחכמה הדעה תרבה הימי� "שבאות� ה"ב) פ"ט תשובה (הל'

אבי�", אלקי את "דע כמ"ש בורא�", "דעת בהשגת עוסקי� הגלות בזמ� שג� עי"ז � היא לזה וההכנה
כמ"ש אהבו", והשלו� ד"האמת באופ� היא מישראל כאו"א שהנהגת היינו, האמת, להפצת בנוגע ועד"ז

תעניות. הלכות בסו� הרמב"�

‰Î(בטבת (עשרה העשירי וצו� גו' הרביעי צו� צבאות ה' אמר "כה היעוד יקויי� ממש שבקרוב ויה"ר .
תעניות. הלכות בסו� הרמב"� כמ"ש � טובי�" ולמועדי� ולשמחה לששו� יהודה לבית יהי'

הרמב"�: בדברי נפלא דיוק ישנו � זה ובעני�

ימי� להיות עתידי� שה� אלא עוד ולא המשיח. לימות ליבטל עתידי� האלו הצומות "כל כותב: הרמב"�
העשירי וצו� השביעי וצו� החמישי וצו� הרביעי צו� צבאות ה' אמר כה שנאמר ושמחה, ששו� וימי טובי�

טובי�". ולמועדי� ולשמחה לששו� יהודה לבית יהי'

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

a"nyz'd - dgnyl jtdi - zaha dxyr zgiy

ששו� (קוד� טובי�" ולמועדי� ולשמחה לששו� יהודה לבית "יהי' הוא בפסוק שהסדר מאחר להבי�: וצרי�
טובי� ימי� להיות עתידי� "שה� הפו�: בסדר וכותב הרמב"� משנה מדוע � טובי�) מועדי� ואח"כ ושמחה,

ושמחה)?! ששו� ואח"כ טוב, יו� (קוד� ושמחה" ששו� וימי

בזה: והביאור

"מועדי� (א) כי: � טובי�") (ו"ימי� טובי�" "מועדי� מאשר יותר נעלה עני� על מורה ושמחה" "ששו�
"אי� יו"ט, סעודת על קאי ושמחה" "ששו� ואילו דהיו"ט, הזמ� מש� כל על קאי טובי�") (ו"ימי� טובי�"
מורה טובי�") (ו"ימי� טובי�" "מועדי� העניני�: ובפנימיות (ב) ביי�", אלא שמחה ואי� בבשר, אלא שמחה
ושמחה" "ששו� ואילו כו', קבוע זמ� מלשו� "מועד" הזמ�, עני� כללות בדוגמת והגבלה, שבמדידה עני� על

גדר. פורצת שמחה כי � לגמרי והגבלה ממדידה שלמעלה עני� על מורה

שמחה לימי והפיכת� הצומות ימי דביטול הסדר � הכבד אל הקל מ� מסודר, בסדר הולכי� כאשר והנה,
ואח ליבטל", עתידי� האלו הצומות "כל � לראש לכל לאח"זהוא: ורק טובי�", ימי� להיות עתידי� "ה� "כ

ושמחה". ששו� "ימי � השלימות לתכלית באי�

(תענית מארז"ל [וע"ד בער� שלא דילוג � הוא ושמחה" ששו� ל"ימי צו�" מ"יו� שהדילוג בפשטות וכמוב�
בנוגע מוב� וכמו"כ � ותענית" ליגיעה ועונג ממנוחה יצאו שלא כדי בשבת, "באחד תענית קובעי� שאי� א) כו,

ושמחה]. ששו� לימי צו� מיו� ליציאה

ושמחה": ששו� וימי טובי� ימי� להיות "עתידי� וכותב הפסוק, מסדר הרמב"� משנה מדוע מוב� ועפ"ז

בלאו אפשר שאי היינו, האופני�, לכל מתאי� להיות צרי� זה הרי � להלכה פס"ד כותב הרמב"� כאשר
באופ� להיות צרי� זה הרי כו'), הצומות יבטלו (שאז הגאולה עני� אודות מדבר הרמב"� כאשר ולכ�, הכי.

זכו". ד"לא באופ� הגאולה את ג� הכולל

להיות עתידי� "ה� � לראש לכל הכבד: אל הקל דמ� באופ� הדברי� סדר את לכתוב הרמב"� מוכרח ולכ�,
השלימות. תכלית ושמחה", ששו� "ימי � ולאח"ז טובי�", ימי�

ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י היינו, ד"זכו", באופ� שהיא כפי הגאולה עני� אודות מדובר בפסוק אבל
להיות צריכה שהגאולה אומר � בנ"י על זכות ללמד � ש�) (דניאל עמ�" בני על העומד הגדול השר ש"מיכאל
לראש שלכל היינו, טובי�", ולמועדי� ולשמחה "לששו� הוא: בפסוק הסדר ולכ�, � אחישנה" ד"זכו באופ�
במדידה (כולל מזה שלמטה בעניני� ג� נמש� זה הרי ואח"כ ושמחה"), ("ששו� העיקרי העני� (מלמעלה) בא

טובי�". "מועדי� � דזמ�) והגבלה

ÂÎ:�האד בעבודת מזה ההוראה .

הכבד. אל הקל מ� היינו, כסדר�", "תמידי� מסודר, באופ� להיות צריכה � הרגיל ע"ד � האד� עבודת כללות
� דק"ש שני' דפ' המסודרת העבודה באה דק"ש, ראשונה שבפ' מאד�" ד"בכל ההקדמה לאחרי אומרת: זאת

נפשכ�". ובכל לבבכ� "בכל

אדמו"ר כ"ק (כפתג� ושתי" חטו� ואכול ד"חטו� באופ� העבודה להיות צריכה אלו בימינו אעפ"כ, אבל
כסדר�". ד"תמידי� באופ� זה אי� כאשר ג� � נ"ע) מהורש"ב

עושה אינו � סי"א) (כנ"ל ומצוות" תורה בו "אי� ד"ערו�", ומצב במעמד שהוא יהודי בראותו ובפשטות:
באופ� מתנהג הוא הרי כו') ואכול (חטו� ומיד תיכ� אלא כו', כסדר�" "תמידי� העבודה, לסדר בנוגע חשבונות
הרי ואז התורה", ד"שלימות ובאופ� ומצוותי', תורה יהדות, לעניני שמקרבו עי"ז וכסיתו", ערו� תראה ד"כי
"שלימות השלימה, ישראל לאר� בנ"י) כל ע� (ביחד ומביאו הע�", "שלימות של�", "יהודי ממנו עושה הוא

האר�".

שעי"ז מוב�, � כסדר�") ד"תמידי� באופ� (ולא כו' ואכול דחטו� באופ� היא העבודה אלו שבימינו ומאחר
ולשמחה "לששו� נעשי� הצומות שימי ובאופ� אחישנה", "זכו דילוג, של באופ� העתידה לגאולה זוכי�

הכתוב), (כלשו� טובי�" ולמועדי�

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
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ששו� (קוד� טובי�" ולמועדי� ולשמחה לששו� יהודה לבית "יהי' הוא בפסוק שהסדר מאחר להבי�: וצרי�
טובי� ימי� להיות עתידי� "שה� הפו�: בסדר וכותב הרמב"� משנה מדוע � טובי�) מועדי� ואח"כ ושמחה,

ושמחה)?! ששו� ואח"כ טוב, יו� (קוד� ושמחה" ששו� וימי

בזה: והביאור

"מועדי� (א) כי: � טובי�") (ו"ימי� טובי�" "מועדי� מאשר יותר נעלה עני� על מורה ושמחה" "ששו�
"אי� יו"ט, סעודת על קאי ושמחה" "ששו� ואילו דהיו"ט, הזמ� מש� כל על קאי טובי�") (ו"ימי� טובי�"
מורה טובי�") (ו"ימי� טובי�" "מועדי� העניני�: ובפנימיות (ב) ביי�", אלא שמחה ואי� בבשר, אלא שמחה
ושמחה" "ששו� ואילו כו', קבוע זמ� מלשו� "מועד" הזמ�, עני� כללות בדוגמת והגבלה, שבמדידה עני� על

גדר. פורצת שמחה כי � לגמרי והגבלה ממדידה שלמעלה עני� על מורה

שמחה לימי והפיכת� הצומות ימי דביטול הסדר � הכבד אל הקל מ� מסודר, בסדר הולכי� כאשר והנה,
ואח ליבטל", עתידי� האלו הצומות "כל � לראש לכל לאח"זהוא: ורק טובי�", ימי� להיות עתידי� "ה� "כ

ושמחה". ששו� "ימי � השלימות לתכלית באי�

(תענית מארז"ל [וע"ד בער� שלא דילוג � הוא ושמחה" ששו� ל"ימי צו�" מ"יו� שהדילוג בפשטות וכמוב�
בנוגע מוב� וכמו"כ � ותענית" ליגיעה ועונג ממנוחה יצאו שלא כדי בשבת, "באחד תענית קובעי� שאי� א) כו,

ושמחה]. ששו� לימי צו� מיו� ליציאה

ושמחה": ששו� וימי טובי� ימי� להיות "עתידי� וכותב הפסוק, מסדר הרמב"� משנה מדוע מוב� ועפ"ז

בלאו אפשר שאי היינו, האופני�, לכל מתאי� להיות צרי� זה הרי � להלכה פס"ד כותב הרמב"� כאשר
באופ� להיות צרי� זה הרי כו'), הצומות יבטלו (שאז הגאולה עני� אודות מדבר הרמב"� כאשר ולכ�, הכי.

זכו". ד"לא באופ� הגאולה את ג� הכולל

להיות עתידי� "ה� � לראש לכל הכבד: אל הקל דמ� באופ� הדברי� סדר את לכתוב הרמב"� מוכרח ולכ�,
השלימות. תכלית ושמחה", ששו� "ימי � ולאח"ז טובי�", ימי�

ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י היינו, ד"זכו", באופ� שהיא כפי הגאולה עני� אודות מדובר בפסוק אבל
להיות צריכה שהגאולה אומר � בנ"י על זכות ללמד � ש�) (דניאל עמ�" בני על העומד הגדול השר ש"מיכאל
לראש שלכל היינו, טובי�", ולמועדי� ולשמחה "לששו� הוא: בפסוק הסדר ולכ�, � אחישנה" ד"זכו באופ�
במדידה (כולל מזה שלמטה בעניני� ג� נמש� זה הרי ואח"כ ושמחה"), ("ששו� העיקרי העני� (מלמעלה) בא

טובי�". "מועדי� � דזמ�) והגבלה

ÂÎ:�האד בעבודת מזה ההוראה .

הכבד. אל הקל מ� היינו, כסדר�", "תמידי� מסודר, באופ� להיות צריכה � הרגיל ע"ד � האד� עבודת כללות
� דק"ש שני' דפ' המסודרת העבודה באה דק"ש, ראשונה שבפ' מאד�" ד"בכל ההקדמה לאחרי אומרת: זאת

נפשכ�". ובכל לבבכ� "בכל

אדמו"ר כ"ק (כפתג� ושתי" חטו� ואכול ד"חטו� באופ� העבודה להיות צריכה אלו בימינו אעפ"כ, אבל
כסדר�". ד"תמידי� באופ� זה אי� כאשר ג� � נ"ע) מהורש"ב

עושה אינו � סי"א) (כנ"ל ומצוות" תורה בו "אי� ד"ערו�", ומצב במעמד שהוא יהודי בראותו ובפשטות:
באופ� מתנהג הוא הרי כו') ואכול (חטו� ומיד תיכ� אלא כו', כסדר�" "תמידי� העבודה, לסדר בנוגע חשבונות
הרי ואז התורה", ד"שלימות ובאופ� ומצוותי', תורה יהדות, לעניני שמקרבו עי"ז וכסיתו", ערו� תראה ד"כי
"שלימות השלימה, ישראל לאר� בנ"י) כל ע� (ביחד ומביאו הע�", "שלימות של�", "יהודי ממנו עושה הוא

האר�".

שעי"ז מוב�, � כסדר�") ד"תמידי� באופ� (ולא כו' ואכול דחטו� באופ� היא העבודה אלו שבימינו ומאחר
ולשמחה "לששו� נעשי� הצומות שימי ובאופ� אחישנה", "זכו דילוג, של באופ� העתידה לגאולה זוכי�

הכתוב), (כלשו� טובי�" ולמועדי�

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"ÂÈ�· Â˙Â‡ Â‡˘ÈÂ"

בניו" אותו "וישאו המלי� בני1על "ולא רש"י: מפרש

נשי� נשאו יעקב שבני (כלומר, כנע�..." מבנות בניו...שה�

וישב בפרשת א� "וכל2כנעניות). המלי� על בפירושו ,

מחלוקת בכ� שיש רש"י, מסביר יהודה3בנותיו" "רבי :

ונשאו�. ושבט, שבט כל ע� נולדו תאומות אחיות אומר

– בנותיו וכל מהו אלא היו, כנעניות אומר נחמיה רבי

נמנע אד� שאי� ולכלתו4כלותיו, בנו לחתנו מלקרוא

בשיטת רש"י נוקט זה לפסוק שבהסבר מכ�, יוצא בתו".

נחמיה היו"5רבי ש"כנעניות ,6.

בלשו� הוא בניו" בני ולא – "בניו הדיוק מוב�: ואינו

weqtdֿשבעל שבתורה השיטות לכל להתאי� צרי� והוא ,

ל"אחיות נישאו שהשבטי� יהודה, רבי שיטת כולל פה,

זה פירוש כאשר ובמיוחד לכנעניות, ולא שלה�, תאומות"

שני בי� והעיקרי הראשו� הפירוש הוא יהודה רבי של

מבאר רש"י אי� מדוע כ�, וא� וישב. בפרשת רש"י פירושי

יהודה? רבי דעת לפי בניו" בני "ולא של הטע� מה

שהמלי� לומדי�, אנו עצמו שמזה לומר, מוכרחי�

נחמיה, רבי דעת לפי רק ביאור טעונות בניו" אותו "וישאו

משמעות� כי לפרש�, צור� אי� יהודה רבי דעת לפי ואילו

וישב). (בפרשת רש"י של קוד� מפירוש מובנת

.·
ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ·˘ ÔÂ¯˙È‰

ראשו�, במבט יוצא, וישב בפרשת רש"י פירוש מלימוד

הוא,שה נולדו...", תאומות "אחיות הראשו�, בפירוש יתרו�

היא "בנותיו" המלה משמעות והמעלהdheytkשלפיו ;

צור� אי� שלפיו היא, כלותיו" – "בנותיו השני בפירוש

שאינו דבר רבות, בנות ליעקב שהיו עצו�, כה בחידוש

התנ"�! בכל כלל מוזכר

רמז לפחות בתורה יש דומי� במקרי� כאשר ובמיוחד,

הבל, וע� קי� ע� שנולדו התאומות שלוש על – לכ�

פעמי� שלוש "את" המלה הוספת ידי על התורה ;7רומזת

"ורבותינו של הפירוש (לפי בנימי� של התאומה וכ�

"ג�" המלה ידי על נלמדת ש�.8דרשו") מוסיפה שהתורה ,

זה לעני� רמז שו� אי� האחרי� השבטי� כל שלגבי וכיו�

נאמר שלגביו משמעו�, ג�9(חו� לי ),10זה"`z"וית�

תאומותly`מוכח, לה� .11היו
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יג.1) נ, פרשתנו

לה.2) לז,

כא3) פפ"ד, ב"ר ג� וראה עה"פ. יל"ש יו"ד. וישב באבער תנחומא

ש�. ובמפרשי�

ולא4) – ש�) וביל"ש (כבב"ר מלקרוא" נמנע אד� "שאי� רש"י מלשו�

טוב שכל במדרש הוא ועד"ז מבעה"ת, זקני� (כבדעת לקרוא" אד� דר� "כי

אד� אי� שמ"מ אלא זו, בקריאה חשש איזה שיש משמע – אגדה) ובמדרש

הרי בתו, ולכלתו בנו לחתנו אד� כשקורא פשוט: בזה והביאור כו'. נמנע

את נשא שאח יאמרו ובמילא ממש, ו"בתו" "בנו" היא שכוונתו לטעות מקו�

כו'. נמנע אד� אי� ש(אעפ"כ) רש"י, כותב ולכ� אחותו.

קראה שנעמי ממה הוכחה מביא אינו שרש"י מה בפשטות מוב� ועפי"ז

לאחרי זה הי' ש� כי – ש�) לב"ר וכבמ"כ כא�, (כברמב"� "בנותי" כלותי' את

לבני', נשואות שהיו שזוכרי� לאלו בנוגע רק הוא והחשש בעליה�, מיתת

הואxwirו בתו, ו)לכלתו בנו (לחתנו מלקרוא נמנע אד� שאי� במה – החידוש

ו)בנו. (בתו בחיי

"לפי5) שהטע�: – בניו בני ולא פרש"י מבאר ב) (לח, וישב פ' ברמב"�

כול�", את יוציא ולכ� כנע� מבנות היו יהודה ב� ושלה שמעו� ב� ששאול

מה על [נוס� אבל ר"י. לדעת (ג�) הוא שבפרשתנו ש)פרש"י (אפ"ל ולפי"ז

לשו� מפשטות (א) ושלה], שאול מצד כול� את יוציא למה ביאור: שצרי�

"ולא עלmdyמבניכ�`cgרש"י שקאי משמע כנע�" השבטי�lkמבנות בני

לפי (ב) בפרש"י). וכההמש� – ואפרי� ממנשה –i"yxit(לבד דר"י (אליבא

ezhiyly,מו) ויגש ופ' (ש�) וישב בפ' דפרשתנו) רש"י דברי הרמב"� פי'

ושלה שאול eidיו"ד) `l"רש לשיטת – דר"נ אליבא (משא"כ כנע� ימבנות

.((3 הערה 228 ע' לעיל (ראה ארונו את נשאו לא ושלה שאול ג� שלכ� –

ש�.6) וישב גו"א כא�. רא"�

אינו ב"כנעניות" ר"נ שכוונת ש�): ש"ח ג� (וראה ש� וישב פ' ברמב"�

א� כי אחיותיה�), את שנשאו ר"י דעת לשלול רק (ובא ממש לכנעניות

ל' פשטות זה אי� א) אבל עיי"ש. הארצות. משאר כנע� לאר� שבאו להנשי�

בגו"א וכמ"ש ממש. לכנעניות שהכוונה מוכח שבפרשתנו מפירש"י ב) רש"י.

.33 הערה להל� וראה ש�.

ש�).7) וברש"י ג פכ"ב, בב"ר ג� (וכ"ה ש�. ופרש"י אֿב ד, בראשית

ומ"כ8) וברש"י ח פפ"ב, בב"ר ג� (וכ"ה ש�. ופרש"י יז לה, וישלח

ש�).

נולדה9) ר"נ, דעת לפי שג� לומר, ויש מיותר*). (ד"את" לג כט, ויצא

תאומה עמו נולדה ר"י, דעת (ולפי שמעו� ע� לאdxiziתאומה שרש"י ומה .(

ב). (ד, והבל קי� גבי שפירש מה על עצמו סומ� כי – שמעו� גבי זה פירש

יומתק ועפי"ז

" על פירושו את כותב וישב) (בפ' שרש"י מה א�lkeא) – בנותיו"

"בנותיו" תיבת ל'ceglשלכאורה היא שהרי פרש"י, בלא מובנת אינה ג"כ ,

– רבי�

.cere .d ,dk ;el ,ck y"g enke ± aezkd oepbq `ed oky l"i dxe`kl (*

.ztie mg my mr zene`z eclepy l"t`` ixdy ,(mdxa` cre mc`ny zexecd lkae ,giÎfi ,c) my k"yenke "clze" ixg`l oepbqd edfy ± oiw z` clze i"yxta k"b l"i oke]

c i"yxt f"kaez`" miiqn weqtd eze`a (` :zene`z daxn 'ek oiwz`'ite "'dmr± f"g`ly weqta (a ,t"a" xy` xnel gixkn f"k ± "z`"bmiz` 'miieaix'ek mdmroiw

mre."'ek lad

(1 :my i"yxy dn uxezn f"trexg`nyiy yibcn (2 ,"'d z`" 'it ixg`l ,"oiw z`" 'it'b.[miz`

.lade oiwa l"pd c"re ,`ed ieaix o`kay "z`"c rnyn (a"eik e` ± ck ,l c"r ± "oa il siqeie" `le) df oepbqa azekc `teb dfnc l"ie

igie zyxt zegiyÎihewl

להבי�: צרי� זה פירוש לפי א�

הוסבר כבר לבי�12א) יהודה רבי שיטת שבי� ההבדל

בכללותו העני� את מדגיש יהודה שרבי נחמיה, רבי שיטת

בלי כללי, באופ� לעני� בהתא� הפסוק את מפרש הוא –

נחמיה רבי זאת, לעומת כפרט. המלה לביאור להתאימו

למרות המסויימת, המלה למשמעות בהתא� בעיקר מבאר

בכללותה. לפרשה התאמה שאי�

ההבדל שבעניננו יוצא דלעיל, ההסבר לפי והנה,

מתאי� יהודה רבי של פירושו להיפ�: בדיוק הוא ביניה�

רבי של פירושו ואילו "בנותיו", המלה למשמעות יותר

שש� בכללותה, ויצא פרשת לתוכ� יותר מתאי� נחמיה

נוספי� ילדי� ליעקב שנולדו לכ� רמז .13אי�

המופיעות זה", ג� "כי המלי� על וישלח, בפרשת ב)

"ורבותינו בפירושו רש"י, אומר בנימי�, להולדת בקשר

נולדה בנימי� וע� תאומה נולדה שבט כל "ע� דרשו":

סובר וישב שבפרשת כיו� מוב�: ואינו יתירה". תאומה

כל אינו נולדו" תאומות "אחיות שהפירוש כ�רש"י,

אחר, פירוש להוסי� צור� שיש כ� כדי עד מתקבל,

הרי הפשוטה, ממשמעותה "בנותיו" המלה את lkהמוציא

oky,לכאורה כאשר, וישלח, לחדש`oiשבפרשת הכרח
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ד"ורבותינו שלהפירוש מה על (נוס� כי הוא, מוב� רבי� לשו� – אלא

לפי ג� ר"נ) לדעת ג� בנימי� ע� תאומה נולדה תאומהeheytדרשו" נולדה

אחר). באופ� – ו' סעי� להל� (וראה שמעו�. ע�

שבט כל ע� נולדו תאומות "אחיות רש"י לשו� דיוק בכדיhayeב) – "

yibcdlשבט לכל היא *.ynnשכוונתו

לחלק טע� שיש ואת"ל השבטי�. בי� לחלק קס"ד טע� מאיזה ולכאורה,

החידוש דדי לומר דמקו� מוב�, הנ"ל וע"פ לחלק. שלא הראי' מהי –

שעכ"פ ורחל, לאה בני ע� נולדו (ע�דתאומות תאומות שילדו בכתוב נרמז

דהרי – לחלק שלא והראי' וזלפה? לבלהה בנוגע מנ"ל אבל ובנימי�) שמעו�

ולולא ה', וסעי� ג' סעי� כדלקמ� אחיותיה�, את נשאו השבטי� שכל מוכרח

אחות� ישאו אי� לאה בני (ב) תאומות, ט'**) (או ח' רק אי� (א) וזלפה בלהה

הא�? מ�

ש10) י"ל "את", ודינה בנימי� גבי טו) מו, ויגש כט. מג, (מק� `epiומ"ש

מהרש"א חדא"ג (וראה בלידת� מדבר אינו ש� שהפסוק לפי תאומה, מרבה

סע"א). קכג, ב"ב

הערה סו� (כדלהל� התאומות ג� שמרבה ילדיו" עשר אחד "ואת ושאני

שזה מכיו� כי – (11eclepyב"ויקח שהכוונה י"ל שפיר כבר, יודעי� תאומות

עמה�. שנולדו התאומות את ג� שלקח היא ילדיו" עשר אחד ואת גו'

נתנה11) היתה, היכ� "ודינה כג) לב, (וישלח רש"י מ"ש יוב� ועפי"ז

כל ע� נולדו תאומות שאחיות להפירוש דלכאורה, נענש". ולכ� כו' בתיבה

9 בהערה מ"ש (ולפי היו" "והיכ� בנותיו שאר על ג� להקשות הוצר� שבט,

ר"נ) לדעת ג� שמעו� ע� שנולדה התאומה על –

"ואת שבהפסוק לפי היא, דוקא דינה על רש"י שקושיית כשנאמר [וג�

(ודלא תאומה נולדה שבט כל שע� עדיי� יודע התלמיד אי� ילדיו" עשר אחד

באו"א, נפרש שמעו� גבי שנאמר ל"את" בנוגע וג� ה'), סעי� כדלהל�

" למ"ש הטע� מפרש רש"י אי� מדוע יוקשה: עדיי� –xyr cg`ותו)

ילדיו" אות�ixg`lלא) שג� לומר (ואי� תאומה נולדה שבט כל שע� שמחדש

דוקא)] דינה על נענש למה דא"כ, – בתיבה נת�

" ש� שנאמר מכיו� ג�z`eכי מרבה את תיבת הרי ילדיו", עשר אחד

ילדיו". עשר "אחד ע� שנולדו התאומות

(12.28 הערה להל� וראה מג). (לב, והאזינו ו) (יא, עקב פרש"י בביאור

מצד13) כו'" תאומות "אחיות מפרש שר"י לומר, אפשר הי' לכאורה

zellk"�להתנח "וימא� אשר יעקב אבל הפלגת – שהוא הכתוב, של התוכ�

ולא – כפשוטו "בנותיו" מפרש ולכ� בנותיו", וכל בניו "כל אותו כשניחמו ג�

נאמר שלא מה מדייק כי – תאומות אחיות נולדו שלא מפרש ור"נ כלותיו.

דיוק וה"ז "את" תיבת מבשמעו�) (לבד השבטי� zihxtבלידת daizaאבל .

כי .(36 הערה להל� ראה (אבל אינו –

מובנת אינה ועפ"ז בנות. מאשר יותר השפעה ובעלי תקיפי� ה� בני� א)

ועכצ"ל לנחמו? הצליחו לא בניו" ש"כל לאחרי בנותיו" "וכל הפסוק הוספת

באו ובכ"ז (כלותיו) כ"כ קרובי� שאינ� אלו נחמת שאפילו בזה שהחידוש

– "בנותיו להפירוש אדרבה: הרי ובא"כ, להתנח�. וימא� ואעפ"כ – לנחמו

יעקב. אבל הפלגת יותר מודגשת כלותיו"

השבטי�) לידת (גבי "את" כתיב שלא ממה הוא ר"נ של הוכחתו בא� ב)

שני' בהערה שלעיל י"ל" ה"עוד ולפי יז. (לה, וישלח בפ' רש"י סות� למה –

שהמדובר מכיו� הנ"ל, לדייק יותר נוגע שש� [ובפרט ר"י כדעת (9 שלהערה

בעני� הוא מ"וכלzcilש� היא השני לפירוש שההוכחה מוכח, ומזה בנימי�]?

דוקא. בנותיו"

hay lk mr" `le ± "hay lk mr" i"yx azek (fi ,dl) glyie 'tay dne (*hayei`w glyie 'tay eyexit ik ± "mblgxe d`l ipa mr wxy (dxrdd mipta oldlc) `xaqdl

.zene`z eclep

dne`z azek ixd i"yxe ,((f"g`ly) 'bd oeilbd ileya oldlck) zg` dne`z wx oinipa mr dclep ef `xaq itly xn`p m`a elit` :l"i cerdxzi`ed o`k 'ity dfn oaen ±

l"led (l"pd t"r) ± k"`e ,(36 dxrd oldl mb d`xe my oldlck) zene`z eclep dtlfe ddla ipa mr mby drcd itlhaye haydclep hay lk mr"y dricdy oeikn :uexizde ?

"dne`zdnvrn zpaent ila mb ,jixv epi` ixd ,('c sirq oldlck ,dxizi dne`z dclep oinipa mry miiql icka ± ab` jxca wx z`f azek i"yxe) 'd sirq oldlck ,i"yxi

sirq oldlck) p"x zrck gken "eizepa lke" weicny (cere .ab` jxc `le ± ef dric xe`ia mewn myy) ayie 'ta k"`yn .ynn hay lkl `id ezpeeky (orprx`ee`a) yibcdl©¨

.ynn hay lkl `id ezpeeky yexita yibcdl jixv ,'ek eclep zene`z zeig` (oey`xd eyexita) i"yx ycgn df lkae ('e

:mipte` 'aa cenll xyt` ± lgxe d`l ipa lk mr eclep zene`zy yecigd ik (**

wx eid f"itle .zg` dne`z wx dclep (aezkd fnx mday oinipae oerny llek) mdn cg` lk mry l"i f"itle .oinipae oerny iab aezka fnxpy dnn (`'gote` itle) .zene`z

dne`z dclep oinipa mre" i"yx y"n ,dfdxizi.(('de 'c sirq oldlcke) zene`z eclep dtlfe ddla ipa mr mby i"x zrc itl `ed "

`"` mipniq `lely cr ,zilkza efl ef zenec zeig` eidy oeik ± lgxe d`l ipa lk mr zene`z eclepy micnl epiid ,(lgx e` d`l) odn zg` oaa wx fnxp 'id m`a mby (a

,(i"yxtae dk ,hk `vie) dlila odipia licadl

'd `xie" (`l ,hk) y"n (`) :oaen dfae]ik(`wec okle) 'ebgztieyxtl v"` i"yxy cr k"k zehyta oaen dfe) ."dxwr lgxe (lgx dzeg`l deeya d"d ± z`f `lel ik) 'eb

(a) .(df z`ze`ceed,[(` ,l i"yxt) mipal zekfl icka h"rnl d`l dwewfy ,lgx ly

enr dclepy `id oinipa iab xn`py "mb"a aezkd zpeeky (p"x zrcl mb) l"v ,zene`z eclep lgx ipa mr mby mircei epiid oerny iab fnxpy dne`zd cvn mby oeikne

dxizi dne`z

,[(sqei ly lr) dxizi dne`z enr dclepy itl `id "ywze"c daiqdy ± "oa jl df mb ik i`xiz l`" zclind dze` dribxdy dn mb oaen f"itre]

eid df itle'h.zene`z
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להבי�: צרי� זה פירוש לפי א�

הוסבר כבר לבי�12א) יהודה רבי שיטת שבי� ההבדל

בכללותו העני� את מדגיש יהודה שרבי נחמיה, רבי שיטת

בלי כללי, באופ� לעני� בהתא� הפסוק את מפרש הוא –

נחמיה רבי זאת, לעומת כפרט. המלה לביאור להתאימו

למרות המסויימת, המלה למשמעות בהתא� בעיקר מבאר

בכללותה. לפרשה התאמה שאי�

ההבדל שבעניננו יוצא דלעיל, ההסבר לפי והנה,

מתאי� יהודה רבי של פירושו להיפ�: בדיוק הוא ביניה�

רבי של פירושו ואילו "בנותיו", המלה למשמעות יותר

שש� בכללותה, ויצא פרשת לתוכ� יותר מתאי� נחמיה

נוספי� ילדי� ליעקב שנולדו לכ� רמז .13אי�

המופיעות זה", ג� "כי המלי� על וישלח, בפרשת ב)

"ורבותינו בפירושו רש"י, אומר בנימי�, להולדת בקשר

נולדה בנימי� וע� תאומה נולדה שבט כל "ע� דרשו":

סובר וישב שבפרשת כיו� מוב�: ואינו יתירה". תאומה

כל אינו נולדו" תאומות "אחיות שהפירוש כ�רש"י,

אחר, פירוש להוסי� צור� שיש כ� כדי עד מתקבל,

הרי הפשוטה, ממשמעותה "בנותיו" המלה את lkהמוציא

oky,לכאורה כאשר, וישלח, לחדש`oiשבפרשת הכרח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ד"ורבותינו שלהפירוש מה על (נוס� כי הוא, מוב� רבי� לשו� – אלא

לפי ג� ר"נ) לדעת ג� בנימי� ע� תאומה נולדה תאומהeheytדרשו" נולדה

אחר). באופ� – ו' סעי� להל� (וראה שמעו�. ע�

שבט כל ע� נולדו תאומות "אחיות רש"י לשו� דיוק בכדיhayeב) – "

yibcdlשבט לכל היא *.ynnשכוונתו

לחלק טע� שיש ואת"ל השבטי�. בי� לחלק קס"ד טע� מאיזה ולכאורה,

החידוש דדי לומר דמקו� מוב�, הנ"ל וע"פ לחלק. שלא הראי' מהי –

שעכ"פ ורחל, לאה בני ע� נולדו (ע�דתאומות תאומות שילדו בכתוב נרמז

דהרי – לחלק שלא והראי' וזלפה? לבלהה בנוגע מנ"ל אבל ובנימי�) שמעו�

ולולא ה', וסעי� ג' סעי� כדלקמ� אחיותיה�, את נשאו השבטי� שכל מוכרח

אחות� ישאו אי� לאה בני (ב) תאומות, ט'**) (או ח' רק אי� (א) וזלפה בלהה

הא�? מ�

ש10) י"ל "את", ודינה בנימי� גבי טו) מו, ויגש כט. מג, (מק� `epiומ"ש

מהרש"א חדא"ג (וראה בלידת� מדבר אינו ש� שהפסוק לפי תאומה, מרבה

סע"א). קכג, ב"ב

הערה סו� (כדלהל� התאומות ג� שמרבה ילדיו" עשר אחד "ואת ושאני

שזה מכיו� כי – (11eclepyב"ויקח שהכוונה י"ל שפיר כבר, יודעי� תאומות

עמה�. שנולדו התאומות את ג� שלקח היא ילדיו" עשר אחד ואת גו'

נתנה11) היתה, היכ� "ודינה כג) לב, (וישלח רש"י מ"ש יוב� ועפי"ז

כל ע� נולדו תאומות שאחיות להפירוש דלכאורה, נענש". ולכ� כו' בתיבה

9 בהערה מ"ש (ולפי היו" "והיכ� בנותיו שאר על ג� להקשות הוצר� שבט,

ר"נ) לדעת ג� שמעו� ע� שנולדה התאומה על –

"ואת שבהפסוק לפי היא, דוקא דינה על רש"י שקושיית כשנאמר [וג�

(ודלא תאומה נולדה שבט כל שע� עדיי� יודע התלמיד אי� ילדיו" עשר אחד

באו"א, נפרש שמעו� גבי שנאמר ל"את" בנוגע וג� ה'), סעי� כדלהל�

" למ"ש הטע� מפרש רש"י אי� מדוע יוקשה: עדיי� –xyr cg`ותו)

ילדיו" אות�ixg`lלא) שג� לומר (ואי� תאומה נולדה שבט כל שע� שמחדש

דוקא)] דינה על נענש למה דא"כ, – בתיבה נת�

" ש� שנאמר מכיו� ג�z`eכי מרבה את תיבת הרי ילדיו", עשר אחד

ילדיו". עשר "אחד ע� שנולדו התאומות

(12.28 הערה להל� וראה מג). (לב, והאזינו ו) (יא, עקב פרש"י בביאור

מצד13) כו'" תאומות "אחיות מפרש שר"י לומר, אפשר הי' לכאורה

zellk"�להתנח "וימא� אשר יעקב אבל הפלגת – שהוא הכתוב, של התוכ�

ולא – כפשוטו "בנותיו" מפרש ולכ� בנותיו", וכל בניו "כל אותו כשניחמו ג�

נאמר שלא מה מדייק כי – תאומות אחיות נולדו שלא מפרש ור"נ כלותיו.

דיוק וה"ז "את" תיבת מבשמעו�) (לבד השבטי� zihxtבלידת daizaאבל .

כי .(36 הערה להל� ראה (אבל אינו –

מובנת אינה ועפ"ז בנות. מאשר יותר השפעה ובעלי תקיפי� ה� בני� א)

ועכצ"ל לנחמו? הצליחו לא בניו" ש"כל לאחרי בנותיו" "וכל הפסוק הוספת

באו ובכ"ז (כלותיו) כ"כ קרובי� שאינ� אלו נחמת שאפילו בזה שהחידוש

– "בנותיו להפירוש אדרבה: הרי ובא"כ, להתנח�. וימא� ואעפ"כ – לנחמו

יעקב. אבל הפלגת יותר מודגשת כלותיו"

השבטי�) לידת (גבי "את" כתיב שלא ממה הוא ר"נ של הוכחתו בא� ב)

שני' בהערה שלעיל י"ל" ה"עוד ולפי יז. (לה, וישלח בפ' רש"י סות� למה –

שהמדובר מכיו� הנ"ל, לדייק יותר נוגע שש� [ובפרט ר"י כדעת (9 שלהערה

בעני� הוא מ"וכלzcilש� היא השני לפירוש שההוכחה מוכח, ומזה בנימי�]?

דוקא. בנותיו"

hay lk mr" `le ± "hay lk mr" i"yx azek (fi ,dl) glyie 'tay dne (*hayei`w glyie 'tay eyexit ik ± "mblgxe d`l ipa mr wxy (dxrdd mipta oldlc) `xaqdl

.zene`z eclep

dne`z azek ixd i"yxe ,((f"g`ly) 'bd oeilbd ileya oldlck) zg` dne`z wx oinipa mr dclep ef `xaq itly xn`p m`a elit` :l"i cerdxzi`ed o`k 'ity dfn oaen ±

l"led (l"pd t"r) ± k"`e ,(36 dxrd oldl mb d`xe my oldlck) zene`z eclep dtlfe ddla ipa mr mby drcd itlhaye haydclep hay lk mr"y dricdy oeikn :uexizde ?

"dne`zdnvrn zpaent ila mb ,jixv epi` ixd ,('c sirq oldlck ,dxizi dne`z dclep oinipa mry miiql icka ± ab` jxca wx z`f azek i"yxe) 'd sirq oldlck ,i"yxi

sirq oldlck) p"x zrck gken "eizepa lke" weicny (cere .ab` jxc `le ± ef dric xe`ia mewn myy) ayie 'ta k"`yn .ynn hay lkl `id ezpeeky (orprx`ee`a) yibcdl©¨

.ynn hay lkl `id ezpeeky yexita yibcdl jixv ,'ek eclep zene`z zeig` (oey`xd eyexita) i"yx ycgn df lkae ('e

:mipte` 'aa cenll xyt` ± lgxe d`l ipa lk mr eclep zene`zy yecigd ik (**

wx eid f"itle .zg` dne`z wx dclep (aezkd fnx mday oinipae oerny llek) mdn cg` lk mry l"i f"itle .oinipae oerny iab aezka fnxpy dnn (`'gote` itle) .zene`z

dne`z dclep oinipa mre" i"yx y"n ,dfdxizi.(('de 'c sirq oldlcke) zene`z eclep dtlfe ddla ipa mr mby i"x zrc itl `ed "

`"` mipniq `lely cr ,zilkza efl ef zenec zeig` eidy oeik ± lgxe d`l ipa lk mr zene`z eclepy micnl epiid ,(lgx e` d`l) odn zg` oaa wx fnxp 'id m`a mby (a

,(i"yxtae dk ,hk `vie) dlila odipia licadl

'd `xie" (`l ,hk) y"n (`) :oaen dfae]ik(`wec okle) 'ebgztieyxtl v"` i"yxy cr k"k zehyta oaen dfe) ."dxwr lgxe (lgx dzeg`l deeya d"d ± z`f `lel ik) 'eb

(a) .(df z`ze`ceed,[(` ,l i"yxt) mipal zekfl icka h"rnl d`l dwewfy ,lgx ly

enr dclepy `id oinipa iab xn`py "mb"a aezkd zpeeky (p"x zrcl mb) l"v ,zene`z eclep lgx ipa mr mby mircei epiid oerny iab fnxpy dne`zd cvn mby oeikne

dxizi dne`z

,[(sqei ly lr) dxizi dne`z enr dclepy itl `id "ywze"c daiqdy ± "oa jl df mb ik i`xiz l`" zclind dze` dribxdy dn mb oaen f"itre]

eid df itle'h.zene`z
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בתורה המוזכרי� מלבד נוספי� ילדי� ליעקב הוא14שהיו ,

בנימי� ע� שרק שני, כפירוש ולפחות לפרש, צרי� היה

האחרי�? האחי� ע� ולא יחידה, תאומה נולדה

"וכל על הראשו� בפירושו להוסי� רש"י צרי� מדוע ג)

המלה משמעות והרי "ונשאו�", המלה את בנותיו"

וכ� נולדו..."? תאומות ש"אחיות בכ� מובנת כבר "בנותיו"

הפירוש לפי היו" "כנעניות המלי� לכאורה, מיותרות,

לציי� יש מדוע "בנותיו", נקראות "כלותיו" א� – inהשני

לאו? א� כנעניות א� "כלותיו", היו

שקשה מפני רק הראשו� על חולק השני הפירוש א� ד)

היה צרי� נולדו", תאומות "אחיות של החידוש את לקבל

זה חידוש לשלול השני שyxetnaהפירוש ולהדגיש ,`l

יעקב בני ע� תאומות אחיות ?15נולדו

.‚
ÌÈÈ˘˜ È�˘ Â˘Â¯ÈÙ· ·˘ÈÈÓ È"˘¯

הוא: לכ� ההסבר

שני יש רש"י, מבאר שאות� בנותיו", "וכל במלי�

רק היתה ליעקב שהרי עצמ�, המלי� משמעות (א) קשיי�:

שתי� (או אחת לו16בת היו דרשו" "ורבותינו לפי וא� ,(

שלש (או בנות שתי "16רק הביטוי מתאי� וכיצד ,(lke

יותר גדולה כמות שמבטא מוזכרות17בנותיו", מדוע (ב) ?

ג� בודאי אשר כלותיו, על מסופר ואי� בנותיו", "כל רק

לנחמו באו ?18ה�

"אחיות א) אלו: קשיי� שני בפירושו מיישב רש"י

הביטוי מבואר ובכ� – ושבט" שבט כל ע� נולדו תאומות

מוזכרות מדוע מוב� ובכ� – "ונשאו�" ב) בנותיו"; "וכל

חתניו ולא ל"בניו") (בנוס� "בנותיו" וכלותיו.19רק

בעני� הקושי מפני שני פירוש מוסי� אינו רש"י

השבטי� של לתאומות רמז מוצאי� שאי� כ� (על הראשו�

גדול כה אינו זה קושי שהרי – והבל) קי� של כבתאומות

כבפירוש כפשוטה, שלא "בנותיו" המלה ביאור כדי עד

"ונשאו�": של השני, בעני� הקושי מפני אלא – השני

ידוע על20הרי התורה, מצוות כל את קיימו שהאבות ,

נאמר אברה� שעל וכיו� כ�. על נצטוו שלא "למע�21א�

אצל שג� מוב�, אחריו", ביתו ואת בניו את יצוה אשר

לפחות – יעקב בני וא� בניו", את "יצוה היה יעקב

יעקב בקרבת המצוות22בהיות� כל את קיימו לכ�23– .
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בהכתובי�14) נרמז לא כי תאומות, נולדו [שלא לזה שההוכחה ובפרט

בנוגע הוא המדובר שש� מכיו� מכא�, יותר ש� שייכת בנימי�zcilכלל]

לפנ"ז]. [וכבהערה

שוללות15) היו" "כנעניות התיבות קושיא: עוד להוסי� אפשר לכאורה

"וכלwxלכאורה קאי (ועליה� כו'" נולדו תאומות "אחיות ולא "ונשאו�"

כ�, אאפ"ל כי – היו כנעניות בנותיו" "וכל מפרש הב' דלפי' ונאמר בנותיו".

התאומות ג� – הנ"ל וע"פ ב"בנותיו". ונכללה כא� יש דינה לכ"ע שהרי

וכל מהו "אלא מקשה מה תאומות אחיות שולל שאינו וכיו� ובנימי�). דשמעו�

"וכל התיבות על קאי היו" ש"כנעניות לומר יש כי אינו. אבל – בנותיו"

(ג�) קאי זו לדעה כי ניחא, הא' ולפי' אות�. ומפרש מעתיק� שרש"י בנותיו"

ר"נ לדעת אבל התאומות. האחיות קשהעל ה]כנעניות, [כלותיו על (ג�) דקאי

בזה. לקמ� וראה וכלותיו". "בנותיו דהול"ל בנותיו", וכל מהו "אלא

(16.9 הערה לעיל ראה

אבל17) אשר). בת (סרח בנו ובת בתו הוא בנותיו" ש"וכל ש� בראב"ע

ליצי"מ הארבעי� בשנת קיימת היתה שסרח מו) (כו, פנחס בפ' פרש"י לפי (א)

בימי ג� – אגדה" מ"מדרש יט) (כ, ש"ב פרש"י a`eie(ולפי cecמסתבר ,(

למצרי�. להכניסה בסמיכות שנולדה ולומר האפשרי ככל לידתה את לאחר

שהיתה (באופ� יוס� מכירת לפני שני� כמה שנולדה נאמר א� אפילו (ב)

ואז לנח�), כבר בהערהgxkenשייכת (ראה היא ג� נכללת שב"בנותיו"

הרי ז:xwirשלאח"ז), מו, ויגש מפ' (ולהעיר ממש בנותיו הוא "בנותיו" פי'

" שהלשו� מסתבר אינו ולכ� בניו), ובנות הואlkeבנותיו ריבויי�) (שני בנותיו"

טפל. בדר� רק זהו ואשר ב"בנותיו" נכללת שסרח מפני

שנכללי�18) לפי י"ל – לנחמו באו בניו בני שג� בתורה מסופר שלא ומה

שאפ"ל על (נוס� יב) כ, וירא (רש"י כבני� ה� הרי בני� בני דהרי ב"בניו",

היו). קטני� שעדיי�

מיותר19) דלכאורה – בנו" "לחתנו ר"נ) (בדברי רש"י מ"ש מוב� ועפי"ז

לנחמו. באו חתניו שג� נאמר לא מדוע לתר� בכדי –

– בניו" "כל ג� ולא בנותיו" "וכל התיבות רק רש"י מעתיק שמ"מ אלא

שרש"י לאחרי דוקא הוא חתניו) ג� בכתוב נזכרו לא (מדוע הקושיא כל כי

(וחולק ע"ז חולק אינו ר"נ שג� ומכיו� כו'". נולדו תאומות "אחיות מחדש

לומר יותר (דמרווח בנו" "לחתנו להוסי� הוצר� לכ� "ונשאו�")*, על רק

נישאו). המבוגרות שעכ"פ

בנוגע20) ג יט, וירא ג� (וראה לאברה� (בנוגע ה כו, תולדות רש"י ראה

וישלח ליצחק). (בנוגע ט ג, כז, יב; ש�, א')). פסוק סו� ש� וראה – ללוט

ליעקב). (בנוגע ה לב,

יט.21) יח, וירא

בנוגע22) 373ֿ4 ע' ח"ה בלקו"ש החסידות, דר� על – זה דר� על ראה

שהנהגתו את"ל שא� – אחר) בקו עבודתו היתה מה� אחד (שכל להאבות

פשוט מ"מ אברה�, בחיי ג� הגבורה בקו היתה יצחק אברה�enewnayשל של

במקומו יעקב להנהגת בנוגע ועד"ז אברה�. של מדתו – החסד בקו התנהג

כרב צ"ל דרב דבאתרי' הפס"ד וע"ד ש�. ובהערות בארוכה עיי"ש יצחק. של

ב). יט, (שבת

שלאחריה�23) שהדורות שהריlkשמרוl`א� שנצטוו, קוד� המצות

יוכבד את נשא וג�ezcecעמר� כ). ו, מקו�mihayd(וארא בריחוק (כשהיו
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שנאסרו האב, מ� לאחיותיה� נישאו שה� לומר, קשה

תורה .24במת�

– היו" "כנעניות שני: פירוש רש"י מוסי� כ� משו�

ל"כנעניות" אלא לאחיותיה�, נישאו לא א�25שהשבטי� .

כלותיו? ולא "בנותיו" רק בפסוק מוזכרות מדוע קשה זה לפי

ג� היא הכוונה שב"בנותיו" רש"י אומר כ� לכלותיו.26ועל

נוס� בפרט ההתאמה ג� תוב� רבי27בכ� פירושי של

מקומות במספר לשיטותיה� בעניננו נחמיה ורבי יהודה

מוצאי� אנו מקומות בכמה הפסוקי�: שרבי28בפירוש ,

מהפרשה המוב� לפי הפסוק משמעות את מסביר יהודה

של ב"כבוד� פג� מבטא הפירוש כאשר א� עצמה,

הפרשה, מהמש� כמוב� כא�, ג� מסביר הוא וכ� ישראל".

שהשבטי� מכ� המשתמע עl`למרות האיסורשמרו ל

נחמיה רבי זאת, לעומת לאחות. נישואי� של יותר המאוחר

של כבוד� שמירת למע� לפסוק, דחוק מביאור נמנע אינו

להימנע כדי כלותיו", – "בנותיו מבאר הוא ולכ� ישראל,

המצוות. תרי"ג את בשלמות קיימו לא יעקב שבני מהמסקנה

.„
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הסבר נדרש עדיי� אומר29א� שכאשר בפשטות, מוב� :

וע� תאומה נולדה שבט כל "ע� וישלח בפרשת רש"י

מ"כי זאת לומד הוא אי� שבט" "כל לגבי הרי בנימי�...",

להולדת רק מתייחסות אלו מלי� שהרי זה", oinipaג�

להולדת קשורות hayואינ� lkשהעובדה לומר, והכרחי ,

ורש"י ידועה. היתה כבר תאומה" נולדה שבט כל ש"ע�

שהמלה להבהיר: כדי רק שבט..." כל ש"ע� כא� מזכיר

"תאומה מרבה בלבד, בנימי� אצל המופיעה ",dxizi"ג�"

תאומה נולדה השבטי�.xzeiשעמו שאר ע� מאשר

להבי�: וצרי�

"וכל של העני� לפני (כבר כ� כל פשוט אכ� מני� א)

שבט כל ש"ע� כדלעיל) מכ�, הנובע כל ע� בנותיו",

תאומה"? נולדה

לציי� רש"י היה צרי� פשוט, כה הדבר אכ� א� ב)

שהשבטי� שמתחדש, הפרט את רק בנותיו" "וכל במלי�
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שהשבטי� עכ"פ) (בדוחק לומר שיש `elkאלא `lלפי הבשר, את

נבילה שהוא שחשבו

אונקלוס בתרגו� ממ"ש זו בסעודה בשר אכלו שהשבטי� להוכיח (ואי�

הובא לב), עבראיi"yxita(מג, לי'* דחלי� דמצראי בעירא "ארי :oilk`כי "

הנהגת ביאור ogleydזהו ikxer�ואי – לבד�" ולה� לבדו לו "וישימו למה :

בפרט). הזאת בפע� להנהגת� ולא בכלל השבטי� להנהגת לא ראי' מזה

עבור טבח לטבוח צוה שיוס� אתיmihaydומה "כי –elk`imiyp`d"

) שנצטוו במה אפילו שחשד� דכיו� הוא –i"yxחשב לא – ב) לז, שאחיווישב

גו' עוור ולפני משו� בזה ואי� עליה�. נצטוו שלא המצוות לקיי� מחמירי�

כלל**. נצטוו לא שהרי –

ואיל�. 181 ע' חל"ה לקו"ש בכ"ז בארוכה וראה

ט.24) יח, אחרי

הוא25) ג) ז, (ואתחנ� ב�" תתחת� ד"לא האיסור כי איסור, הי' לא ובזה

טע� שליכא היכא ובמילא ד), (ש�, אחרי�" אלקי� ועבדו גו' יסיר "כי מפני

האיסור ליכא כו'], הסירו לא להשבטי� שנישאו שהנשי� פשוט [שהרי זה

מפרש"י מוכרח וכ� ב). לח, וישב גו"א וראה יח. כ, שופטי� רש"י מ"ש (ע"ד

היו שאמוריי� א� וממרא" אשכול ענר מבנות אשה לו "וקח ח): (כד, ח"ש

יג). יד, (ל�

לנחמו.26) ובנימי�) שמעו� (ותאומת דינה באה בודאי שהרי

ס"ב.27) הנ"ל על שנוס�

שדוחק28) (א� מהדר שר"נ מג), (לב, והאזינו ו) (יא, עקב פרש"י ראה

yexita'הי שלא – ישראל של בכבוד� לוiepiyהעני�) שאי� דישראל בשטח

שהוא א� – כפשוט� הכתובי� מפרש ור"י או"ה, היינו סדו� לקרח; שייכות

jtid.ישראל של בכבוד� הידור

פיותיה" ולא פיה ר"נ.. "א"ל ש� עקב מפרש"י מוב�: אינו עדיי� אבל

דיוקxwiryמוכח מצד הוא ר"י על חולק שר"נ מה אבלzaizהטע� פיה,

כל "בקרב להוציא ר"י על חולק הי' לא לבד ישראל של בכבוד� ההידור מצד

נוגע ישראל" כל ו"בקרב בהפרטי�, יותר מדייק שר"נ (א� מפשוטו ישראל"

ש"פ בשיחת בארוכה כמשנ"ת פרטית, תיבה לדיוק ולא הכתוב תוכ� לכללות

תיבת מפרש ישראל, של בכבוד� ההידור שמצד מבאר ובפני� תשכ"ו). עקב

[דיוק zihxt"בנותיו" daiza?כפשוטו שלא העיקר] זהו ר"נ דעת שלפי –

ו'. סעי� כדלהל� צ"ל ולכ�

לזה:29) ונוס�

לומר צרי� "ונשאו�"***, רק שולל היו" ש"כנעניות הנ"ל לפי (א)

נאמר למה היא: בנותיו" וכל מהו ב"אלא רש"י ולאwxשכוונת בנותיו וכל

siqedאלא" שקושייתו משמע רש"י לשו� מפשטות אבל (כנ"ל). כלותיו ג�

היא בנותיו" וכל zeaizdמהו lrלהקשות כוונתו בא� ועוד: גופא. בנותיו וכל

נאמר "מהוwxמדוע וממ"ש בנותיו", מהו "אלא לכתוב לי' הוי lkeבנותיו,

ש" לפי זה, לשו� לי' שהוקשה מוכח (סוגי)lkeבנותיו" לו שהיו מורה בנותיו"

בפני�. וכדלקמ� – רבות בנות

שבדוחק [א� היו" "נכריות הול"ל "ונשאו�", לשלול רק כוונתו בא� (ב)

שלקחו מסתבר כנע� באר� שגרו מכיו� (כי אגב בדר� רק "כנעניות" שנקט י"ל

אבל מו)), כז, (תולדות האר�" "מבנות – נשאוxwirכנעניות שלא היא כוונתו

אחיותיה�]. את

"ezia lr xy`"l sqei xn` df lka ,"'il oilgc"c t"r`e (*gah geahezenda mb eid ik ,`lc,fn ybie i"yx y"nne ."jlnd zenda ihgey" :el ,fl ayie i"yx d`x] 'il oilgc

lr" :eo`vilymirex eid mihaydy itl `edy yxtl gxkda ,"o`v drx lk mixvn zarez ik" (cl ,en ybie) y"ne ± ,'il oilgc `lc el`k eid o`va 'it`y gken "lko`v

xeka lke" xn`p myy s`e) xekal wx ecary ('d weqt seq ,`i) `a i"yxt d`xe .'il oilgcc mb ±dndairexl :k ,c ziy`xa i"yx d`xe ."o`v"a mbe mipind lka `ed ok ± "

zendadrxn ...ep`v.[dfa l"nk`e ± .(

eid m`ay ,l"i efn dxzi (**mieevnmb ixd ,dliap xeqi` lrm`a± dypn edf ezia lr xy`c r"aiz 'itl ± oick geaf xyad 'id

ik" xn`py dnn ok 'idy gikedl oi` la`)iz`jiiyd ,ycg oipr deehvp ezia lr xy`c `ed (fh ,bn) aezkd zehyt ik ± df gahn lk`iy xn` sqeiy "elk`imiyp`dl'eb

,(sqei ± "iz`"l jiiye libxd `le

± `xwn ly eheyt mb `ede .'ek xifg xya ecia zelrl oeekzpy in :` ,bk xifp d`x) dgilq mikixv dliap `edy eayg mihaydy oeikni"yxtkxacn aezkd dna" :e ,l zehn

.xeer iptlc xeqi` dfa yi k"` ,("'ek

y yexita xne` epi` p"xy dnne (***`l.(15 dxrd lirl d`xe) "me`ype" wx lley p"xy ,ok l"v ('a sirq lirlc 'cd `iyewk) zene`z zeig` eclep
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שהשבטי� עכ"פ) (בדוחק לומר שיש `elkאלא `lלפי הבשר, את

נבילה שהוא שחשבו

אונקלוס בתרגו� ממ"ש זו בסעודה בשר אכלו שהשבטי� להוכיח (ואי�

הובא לב), עבראיi"yxita(מג, לי'* דחלי� דמצראי בעירא "ארי :oilk`כי "

הנהגת ביאור ogleydזהו ikxer�ואי – לבד�" ולה� לבדו לו "וישימו למה :

בפרט). הזאת בפע� להנהגת� ולא בכלל השבטי� להנהגת לא ראי' מזה

עבור טבח לטבוח צוה שיוס� אתיmihaydומה "כי –elk`imiyp`d"

) שנצטוו במה אפילו שחשד� דכיו� הוא –i"yxחשב לא – ב) לז, שאחיווישב

גו' עוור ולפני משו� בזה ואי� עליה�. נצטוו שלא המצוות לקיי� מחמירי�

כלל**. נצטוו לא שהרי –

ואיל�. 181 ע' חל"ה לקו"ש בכ"ז בארוכה וראה

ט.24) יח, אחרי

הוא25) ג) ז, (ואתחנ� ב�" תתחת� ד"לא האיסור כי איסור, הי' לא ובזה

טע� שליכא היכא ובמילא ד), (ש�, אחרי�" אלקי� ועבדו גו' יסיר "כי מפני

האיסור ליכא כו'], הסירו לא להשבטי� שנישאו שהנשי� פשוט [שהרי זה

מפרש"י מוכרח וכ� ב). לח, וישב גו"א וראה יח. כ, שופטי� רש"י מ"ש (ע"ד

היו שאמוריי� א� וממרא" אשכול ענר מבנות אשה לו "וקח ח): (כד, ח"ש

יג). יד, (ל�

לנחמו.26) ובנימי�) שמעו� (ותאומת דינה באה בודאי שהרי

ס"ב.27) הנ"ל על שנוס�

שדוחק28) (א� מהדר שר"נ מג), (לב, והאזינו ו) (יא, עקב פרש"י ראה

yexita'הי שלא – ישראל של בכבוד� לוiepiyהעני�) שאי� דישראל בשטח

שהוא א� – כפשוט� הכתובי� מפרש ור"י או"ה, היינו סדו� לקרח; שייכות

jtid.ישראל של בכבוד� הידור

פיותיה" ולא פיה ר"נ.. "א"ל ש� עקב מפרש"י מוב�: אינו עדיי� אבל

דיוקxwiryמוכח מצד הוא ר"י על חולק שר"נ מה אבלzaizהטע� פיה,

כל "בקרב להוציא ר"י על חולק הי' לא לבד ישראל של בכבוד� ההידור מצד

נוגע ישראל" כל ו"בקרב בהפרטי�, יותר מדייק שר"נ (א� מפשוטו ישראל"

ש"פ בשיחת בארוכה כמשנ"ת פרטית, תיבה לדיוק ולא הכתוב תוכ� לכללות

תיבת מפרש ישראל, של בכבוד� ההידור שמצד מבאר ובפני� תשכ"ו). עקב

[דיוק zihxt"בנותיו" daiza?כפשוטו שלא העיקר] זהו ר"נ דעת שלפי –

ו'. סעי� כדלהל� צ"ל ולכ�

לזה:29) ונוס�

לומר צרי� "ונשאו�"***, רק שולל היו" ש"כנעניות הנ"ל לפי (א)

נאמר למה היא: בנותיו" וכל מהו ב"אלא רש"י ולאwxשכוונת בנותיו וכל

siqedאלא" שקושייתו משמע רש"י לשו� מפשטות אבל (כנ"ל). כלותיו ג�

היא בנותיו" וכל zeaizdמהו lrלהקשות כוונתו בא� ועוד: גופא. בנותיו וכל

נאמר "מהוwxמדוע וממ"ש בנותיו", מהו "אלא לכתוב לי' הוי lkeבנותיו,

ש" לפי זה, לשו� לי' שהוקשה מוכח (סוגי)lkeבנותיו" לו שהיו מורה בנותיו"

בפני�. וכדלקמ� – רבות בנות

שבדוחק [א� היו" "נכריות הול"ל "ונשאו�", לשלול רק כוונתו בא� (ב)

שלקחו מסתבר כנע� באר� שגרו מכיו� (כי אגב בדר� רק "כנעניות" שנקט י"ל

אבל מו)), כז, (תולדות האר�" "מבנות – נשאוxwirכנעניות שלא היא כוונתו

אחיותיה�]. את

"ezia lr xy`"l sqei xn` df lka ,"'il oilgc"c t"r`e (*gah geahezenda mb eid ik ,`lc,fn ybie i"yx y"nne ."jlnd zenda ihgey" :el ,fl ayie i"yx d`x] 'il oilgc

lr" :eo`vilymirex eid mihaydy itl `edy yxtl gxkda ,"o`v drx lk mixvn zarez ik" (cl ,en ybie) y"ne ± ,'il oilgc `lc el`k eid o`va 'it`y gken "lko`v

xeka lke" xn`p myy s`e) xekal wx ecary ('d weqt seq ,`i) `a i"yxt d`xe .'il oilgcc mb ±dndairexl :k ,c ziy`xa i"yx d`xe ."o`v"a mbe mipind lka `ed ok ± "

zendadrxn ...ep`v.[dfa l"nk`e ± .(

eid m`ay ,l"i efn dxzi (**mieevnmb ixd ,dliap xeqi` lrm`a± dypn edf ezia lr xy`c r"aiz 'itl ± oick geaf xyad 'id

ik" xn`py dnn ok 'idy gikedl oi` la`)iz`jiiyd ,ycg oipr deehvp ezia lr xy`c `ed (fh ,bn) aezkd zehyt ik ± df gahn lk`iy xn` sqeiy "elk`imiyp`dl'eb

,(sqei ± "iz`"l jiiye libxd `le

± `xwn ly eheyt mb `ede .'ek xifg xya ecia zelrl oeekzpy in :` ,bk xifp d`x) dgilq mikixv dliap `edy eayg mihaydy oeikni"yxtkxacn aezkd dna" :e ,l zehn

.xeer iptlc xeqi` dfa yi k"` ,("'ek

y yexita xne` epi` p"xy dnne (***`l.(15 dxrd lirl d`xe) "me`ype" wx lley p"xy ,ok l"v ('a sirq lirlc 'cd `iyewk) zene`z zeig` eclep
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רק נאמר מדוע לבאר כדי התאומות, לאחיותיה� נישאו

"אחיות רש"י של מניסוחו מכ�: ויותר בנותיו"? "וכל

כחידוש. כא� נאמר שהדבר מוכח, נולדו..." תאומות

.‰
Ì‰È˙ÂÈÁ‡Ï Â‡˘È� ÌÈË·˘‰˘ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓ

הוא: לכ� ההסבר

אברה� השביע להינשא, יצחק של זמנו הגיע כאשר

הכנעני" מבנות לבני אשה תקח "לא אליעזר ג�30את וכ� .

כנע�" מבנות אשה תקח "לא ליעקב יצחק ורבקה31הורה ,

" יותר: זאת iigaהדגישה izvwאשה יעקב לוקח א� – ...

חת... miigמבנות il dnl"32.

כלשהו במקו� מוצאי� אנו אי� יעקב בני לגבי א�

כנע�, אז, מושב� ממקו� זו למטרה יצאו שה� בתורה,

כמסופר זו, למטרה שלוחי� שלחו שה� או אחרת, לאר�

להניח היה צרי� זה לפי ויעקב. אברה� אודות בתורה

כנע� מבנות היו שנשותיה� .33בפשטות,

שהשבטי� לקבוע, ייתכ� כיצד זאת: לקבל קשה א�

ידי על מושלל כה הדבר כאשר כנע�, לבנות נישאו

אחיות,34האבות לשבטי� שהיו בפשטות, מוב� לפיכ� ?

נישאו בפשטותodl35וה� מלמדנו העניני� סיפור כלומר: .

ה� שעמ� אחיות לשבטי� שהיו שהכרחי העני�, עצ� את

.36נישאו
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ג.30) כד, שרה חיי

א.31) כח, תולדות

מו.32) כז, ש�

לאר�33) שבאו מאלו אלא האומות מז' שלא נשי� שנשאו לומר ואי�

בדעת כ� שפירשו ב) לח, (וישב וש"ח רמב"� (וראה אחרות מארצות כנע�

אברה� שהוצר� ממה וכדמוכח כאלו. ש� היו לא – הפשט ע"ד – כי – ר"נ)

אנכי אשר הכנעני מבנות לבני אשה תקח ש"לא בכדי לחר� אליעזר את לשלוח

ענר מבנות אשה לו "קח – גו'" האשה תאבה לא ב"וא� [וג� בקרבו" יושב

וה� יג) יד, (ל� היו שאמוריי� א� – ש�) ורש"י ח כד, (ח"ש וממרא" אשכול

מז' שאינ� מהנשי� ליצחק אשה שיקח לו אמר ולא כנע�", "ארור בכלל

תקח ש"לא בכדי אר� לפד� יצחק אותו שלח ליעקב, בנוגע וכ� האומות],

כנע�". מבנות אשה

יהודה34) ש� וירא ש�) (וישב עה"פ – א נ, (פסחי� הגמרא וכקושיית

את והזהיר יצחק בא יצחק את והזהיר אברה� בא אפשר כנעני): איש בת

ונסיב. אזיל ויהודה יעקב

וישב בפ' לפרש רש"י הוזקק שלכ� הפשט, דר� עפ"י ג� היא זו וקושיא

תגרא" – "כנעני ש�): (כבגמרא ש�

לז, מבעה"ת זקני� דעת ב. לח, גו"א (ראה (בגמרא זה שפירוש [אלא

שאליבא (נוס� כי דר"נ, אליבא ולא דוקא דר"י אליבא הוא ברש"י) וכ� לה)

דר"נ אליבא "תגרא"*) לפרש צור� ואי� ממש כנעני ג� לפרש אפשר דר"נ

gxkenכמ"ש ודלא ,3 הערה 228 ע' כדלעיל כנע�, מבנות הי' שלה שג�

פרשתנו]. סו� הרא"�

את35) רק השבטי� נשאו ר"י שלדעת מוכרח, בפני� המבואר לפי

יעקב" בני נשי "מלבד כו) מו, (ויגש ומ"ש אחרות. נשי� נשאו ולא אחיותיה�

אחרות. נשי� על ולא אחיותיה� על קאי

ע� נולדו תאומות האומר "ולדברי ש�: רש"י ממ"ש לזה סתירה ואי�

רש"י כוונת כי – למצרי�" ירידת� לפני שמתו לומר אנו צריכי� השבטי�

כולל האומר" רקmbב"ולדברי ר"י, – (כדלהל�) –m`לא שלדידי' lkנאמר

לה) לז, (וישב רש"י דברי נפרש בא� אבל (להשבטי�)**. נישאו התאומות

(בויגש) פי' אז דוקא, כול� – ר"י***`epi"ונשאו�" לדעת

לא "שהרי הוא למצרי� ירידת� לפני שמתו ש� רש"י הוכחת (א) כי –

"מלבד במ"ש נמנו הרי להשבטי� נישאו שהתאומות ר"י דעת ולפי כא�" נמנו

(ב) ש�****. רש"י ומפרשי טו) (ש�, הרמב"� שהקשו וכמו יעקב", בני נשי

ר"י דעת "בנותיו`"`לפי ו) (ש�, ממ"ש כי למצרי�, ירידת� לפני שמתו לומר

רבי�. ל' [בנותיו בנות כמה אז לו שהיו מוכרח מצרימה" אתו הביא גו'

הכוונה ר"י, לדעת והרי ש�], רמב"� וראה בניו". "בנות גבי כדפרש"י

ממש בנותיו הוא –le`ב"בנותיו" כלותיו

כל (על להשבטי� נישאו לא אבל נולדו שתאומות האומר לדעת כ"א

– olekפני� `lהיינו – (yxecd lkור"נ) ובנימי� בשמעו� שנאמרו הריבוי�

"ע�mllkaג"כ ולא השבטי�", ע� נולדו "תאומות רש"י מדייק ולכ� – (lk

בפרט (ולר"נ לה)). (לז, וישב ובפ' יז) (לה, וישלח בפ' (כלשונו השבטי�"

לא התאומות הרי ,(39 הערה להל� וראה ס"ג. (כנ"ל התאומות נשאו שלא

– ר"נ דעת לפי – יעקב" בני (ו"נשי יעקב" בני נשי ב"מלבד יוצאי`opiנמנו

למצרי�. ירידת� לפני שמתו לדעתו לומר צריכי� ולכ� יעקב*****)), של ירכו

לאה36) לבני רק היא תאומה" נולדה שבט כל ב"ע� שכוונתו י"ל בדוחק

ש"אחיות מכיו� אבל .(9 להערה השני שבשוה"ג הראשו� באופ� (כנ"ל ורחל

שבט כל ע� נולדו שכ�`haye"epiתאומות מפני כ"א בנותיו", מ"וכל מוכח

כנ"ל הקודמות שבפרשיות העניני� סיפור מפשטות מוכח

yexity xnel jixv p"x zrcl mby xnel yi ile`e (*zaizjxved dnl (`) :(my `"ebae o"anxa d`x) uxzl icka ,(ynn iprpk mb 'idy s`) "`xbz" `ed df weqtay "iprpk"

y l"v okle ?("rey enye" siqen mbe) "ziprpk dy`" `le "iprpk yi` za" xn`p dnl (a) ?md miiprpk `idd ux`d iyp` lk ixde ,iprpk `edy xn`l aezkdzaizo`k iprpk

.(my miyxtnae c ,d"tt x"a mb d`xe .o"anxak) 'ia` meqxt cvn "iprpk yi` za" aezkd dze` dpkn okle ."`xbz" dyexit

znze" (ai ,gl) y"n mb uxezn f"itrerey zadlye mipa dyly dcliy hxtae ,(51 dxrdae 191 'r lirl d`x) 'ia` zia mr xywd wqtp oi`eyip i"ry s` ± "dcedi zy`

za" eny lr d`xwp ,'ia` meqxt lceb cvn ik ± (my lirlc l"pd dxrd d`xe .i"yxtae bi ,ak xen`) dnexz zlik` oiprl elit` 'ia` zia l` day dpi` `linae ,miiga 'id

.'eke 'i`eyp ixg`l mb ± "rey

dne`z dclep oinipa mry oeikn ,n"n ,zeiprpk e`yp `ly l"qy itl `id zene`z eclep (lgxe d`l ipa mr wx `l) hay lk mry i"x ly ezgked lky s` ± ik (**dxizi

oernyl rbepa) xnze "`xbz ± iprpk yi` za" ipa wx eipaa epivn ± dcedie ,zpq` z` `yp sqeie ,zene`z b"i eid ixd ,(fi ,dl glyie i"yx),"ziprpkd oa" le`y iab y"nn ±

.(zxg` dy` ipa eid eipa x`yy gken

) cgtlv zepa ixde .ezn zeweex ± miiprpkl e`yip `l awri zepa mb ,i"x zhiyly s`ei"yxtl) dpy 'nl aexw lib cr e`yip `l (b ,fk qgpt ±t"dkloinipae sqei zene`ze ,(

.m`d on mdizene`z e`yp `l ixdy ± d`l ipa zyngn cg`l d`yip lgx zepan zg` t"kry `l` .mixvnl dcixid zra dfn zexirv eid (mihaydn cerc ile`e)

`ed ± "xne`d ixacle"ay xnel wgecy oaene (***lleyi"x" eilr azeky dfxne`zeig`eclep zene`z."

el` wx iieaxl `z` "awri ipa iyp caln"ay uxzn (a ,bkw a"a) `"yxdn b"`cgae (ek ,en) `"eba (****mpi`yaezkd dpen ,awri ly erxf la` ,awri ly erxfyexita,

i"x zrcly gxken hytd jxc i"tr ,la` .(c"ei ,en i"yx) oernyl d`yipy s` ,dpic z` dpeny dnn gkenck`lipa iyp"e ,dxrdd mipta l"pk ,zexg` miyp mihayd e`yp

.zene`zd lr i`w "awri

.(my `"eb .eh ,my o"anx d`xe) aezka xkfp `l ozcil mb ixdy ± dpic z` dpny enk yexita aezkd mze` dpn `l dnl zeywdl oi`e

ipa iyp mb zepnl dvex aezkdy" (ek ,my) `"eba uxiz xak ± "ekxi i`vei xn`y xg` zeiprpkd awri ipa iyp caln xn`l mrh dn" (eh ,my) o"anxd dywdy dne (*****

."awri ipa iyp caln xn`y dna mze` dpn df oiprae (ekxi i`vei opi`y) awri

igie zyxt zegiyÎihewl

)`nbecאנו ממש, עני� אותו בדיוק לא כי א� לכ�,

כלל מזכירי� אינ� רש"י, ואפילו שהתורה, בכ� מוצאי�

הראשו�). אד� של ובנות" ה"בני� נישאו מי ע�

צרי� בנותיו", "וכל לפסוק מגיעי� כאשר זאת, בכל

א� על ונשאו�", נולדו... תאומות "אחיות לומר רש"י

נוס� פירוש מביא רש"י מכ�: יותר כדלעיל. מוב�, שהדבר

בנותיו" "וכל הפסוק שמדברי מפני היו", "כנעניות

לנשי� נישאו שהשבטי� שיוסבר`zexgמשתמע כפי ,

ו'. בסעי� להל�

.Â
ÂÈ˙ÂÏÎ ÏÏÂÎ Y "ÂÈ˙Â�· ÏÎÂ"

" הפסוק בנותlkeמדברי מרבה שהוא מוב�, בנותיו"

היו לא ה� "בנותיו" רק נאמר אילו אשר אחר, מסוג

בנות. של אחד מסוג יותר על כא� מדובר – בו נכללות

בבנות ייתכנו שוני� סוגי� אלו היא: ?37והשאלה

" הפסוק היאlkהדגשת הכוונה – מובנת בניו"

באו יוס�, את שמכרו אלו כולל הבני�, שכל להדגיש,

הבנות? לגבי ג� "וכל" נאמר מדוע א� יעקב. את לנח�

כא� היא הכוונה "בנותיו" שבמלה לומר, הכרחי לכ�

לאלו היא ושהכוונה ל"כלותיו", כלומר,opi`yג� בנותיו,

לכנעניות נישאו ולכ�le`,38שהשבטי� לאחיותיה�.

ב" אות� וכוללת התורה, סוגיlkeרומזת שני בנותיו":

שה� וכלות, ממש, בנות בנות.enkבנות:

בנותיו" "וכל המלי� על רש"י מסביר כ� ipyמשו�

נולדו... תאומות אחיות אומר יהודה "רבי פירושי�:

יהודה, רבי כי היו", כנעניות אומר נחמיה רבי ונשאו�;

בכללותו, העני� על בעיקר להביט היא בלימוד ששיטתו

מכללות כי לאחיותיה�, נישאו שהשבטי� מסביר

על – ובהרחבה במפורש – פעמיי� המספרות הפרשיות,

ל"בנות מנישואי� להימנע והעיקר אחרת, לאר� הליכה

שהשבטי� האחרת, האפשרות את לקבל קשה האר�",

בעיקר המתייחס נחמיה, רבי ואילו לכנעניות; נישאו

עצמה למלה על39לפרטי�, כי היו", ש"כנעניות מסביר ,

בנותיו". "וכל במלי� הלשוני הדיוק מוב� כ� ידי
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בניו" אותו "וישאו המלי� מדוע יוב� לעיל האמור לפי

שיטת לפי ולא נחמיה, רבי שיטת לפי רק ביאור טעונות

יהודה: רבי

המלה מעצ� אינו בניו" בני ולא "בניו רש"י של דיוקו

בני ג� לכלול יכולה "בני�" המלה משמעות שהרי "בניו",

ג�40בני� שמוב� כפי רש"י41, dfמדברי mewna o`k,

היו ה� והרי יעקב, של ארונו את נשאו ואפרי� שמנשה

eipa ipaנובע זאת לבאר רש"י של ההכרח אלא, יעקב. של

כבר שהתורה לאחר בכלל: מיותרת "בניו" שהמלה מכ�,

"ויעשו כ� לפני היהeipaמספרת כבר צו�", כאשר כ� לו

ל"בניו", היא הכוונה כנע�..." ארצה אותו שב"וישאו מוב�

"בניו".lel`ג� המלה

מדייק "בניו", המלה את ומדגישה שבה שהתורה ומכ�

לבניו, דוקא היא שהכוונה להדגיש, כדי שזאת רש"י,

כנע�. בנות של ילדי� שה� בניו", "בני את ולשלול

המתייחס נחמיה, רבי שיטת לפי רק הוא זה דיוק א�

שיטת לפי זאת, ולעומת כפרט. המסויימת למילה בעיקר

נדרש אי� בכללותו, העני� את בעיקר המדגיש יהודה רבי

כללות שמצד וכיו� "בניו". במלה לכפילות ההסבר כ� כל

בני לדעתו כי הארו�, את נשאו בניו בני שג� יוצא העני�

מבאר הוא ולכ� זאת, לשלול אי� מבנותיו, נולדו הבני�

וכדומה, ביאור ליתר היא "בניו" המלה שהכפלת
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כדלעיל ודלא לשיטת�. ור"ג ור"י בניו". "כל מאשר הניחו�) בפעולת ג�

,[18 הערה וראה .13 הערה

שבט לכל היא כוונתו וישלח בפ' שג� יותר שאינוynnמסתבר (ומה

הנ"ל). שבשוה"ג השני באופ� ראה – בפירוש זאת מדגיש

זה37) ג� כי – ילדיו" "כל אומר ואינו ובנותיו בניו מפרט שהכתוב ומה

.36 ,13 הערה וראה – בהכתוב) הסדר שקשה (אלא בהניחו� סוגי� ב' הוא

המקור38) שכל לפיycglומכיו� הוא תאומה" נולדה שבט כל "ע�

שס"ל צ"ל היו", "כנעניות שסובר ר"נ הרי – כנעניות שנשאו מסתבר שאינו

מקור שאי� מאחר שבט, כל ע� תאומות נולדו שלא – הכתובי� כפשטות

זה. לחידוש

ישנו39) ר"נ שיטת עפ"י ור"נ, דר"י שבהפלוגתות ,28 הערה לעיל ראה

ר"י על לחלוק ר"נ של שטעמו מסתבר, ולכ� ישראל. של בכבוד� יותר הידור

ג� אלא בהפרטי�, יותר שמדייק לפי רק לא הוא וישב] בפ' [וג� מקו� בכל

ישראל. של בכבוד� שמהדר לפי

התיבות דיוק מצד רק [לא הוא ר"נ של טעמו בנדו"ד, שג� נראה, ולכ�

ניתנה, שלא עד התורה כל קיימו שהשבטי� שס"ל לפי ג� כ"א] בנותיו", "וכל

.186ֿ7 ע' ח"ה ולקו"ש ג' סעי� כנ"ל

נחמי', ר' רק ולא סת� – כו' האומר שלדברי רש"י ממ"ש משמע וכ�

לפני מתו וכו') (דשמעו� שהתאומות לומר צריכי� – בכלל� נחמי' ר' ג� אבל

כמו יעקב" בני ב"נשי שנכללו מתר� ואינו – (35 הערה (כנ"ל למצרי� ירידת�

שס"ל לפי הוא, ר"י על חולק שר"נ מה מהטעמי� כי – יהודה ר' לדעת

אליבאl`שהשבטי� (דמתו) כ� שעכצ"ל וכיו� כנ"ל. אחיותיה�, את נשאו

כו'. נולדו דתאומות האומרי� לשאר אחר תירו� לחפש צור� אי� – דר"נ

ע"ב.40) ריש סב, יבמות ראה – להלכה בנוגע וג� יב. כ, וירא פירש"י

ש"41) לפי שהוא י"ל כי מכא�, מוכרח אינו ומנשה)ilmdאבל (אפרי�

שאר בחשבו� –ipa,מח (פרשתנו לי" יהיו ושמעו� כראוב� ומנשה "אפרי� ;"

ש�). ופירש"י ה
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)`nbecאנו ממש, עני� אותו בדיוק לא כי א� לכ�,
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לנשי� נישאו שהשבטי� שיוסבר`zexgמשתמע כפי ,
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ש�). ופירש"י ה



igieכו zyxt zegiyÎihewl

.Á
¯ÂÒÈ‡ ‡ÏÏ Ì‚ ,ÌÈÓÂ‚Ù ˙È�Ú�ÎÏ ÔÈ‡Â˘È�

נישואי� נאסרו תורה מת� שלאחר כיו� להבי�: יש א�

האב מ� אחיות ע� ג�42ג� לומר לכאורה, היה, אפשר ,

אחד לא מטתי ישאו "אל יעקב שהוראת יהודה, רבי לדעת

יעקב אשר מנישואי� ילדי� אלו שהיו מפני היא מבניכ�"

עריות? כאיסור עצמו על קיבל

על עברו שה� לומר אי� עצמ� השבטי� לגבי אמנ�,

כי לאחיות, בהינשא� l`איסור md�לקיי עצמ� על קבלו

פג� היה לא ג� ולפיכ� ניתנה. שלא עד התורה כל את

ב די אי� א� שיטתבילדיה�, לפי הדברי� את ליישב כדי כ�

כי יהודה, עלרבי יעקב בני עברו לא נחמיה רבי לדעת א�

לדעת רש"י, סובר זאת ולמרות לכנעניות, בהינשא� איסור

מבניכ� אחד לא מטתי ישאו "אל הורה שיעקב נחמיה, רבי

שהנישואי� שלמרות לומר, הכרחי כנע�", מבנות שה�

סיבה זו היתה זאת בכל איסור, אינ� כשלעצמ� לכנעניות

ארונו, את לשאת ראויי� יהיו לא שילדיה� לכ� יעקב בעיני

קלֿוחומר של ובאופ� לומר, אפשר כ� שיטת43– לפי ,

בודאי היא ואחות אח מנישואי ילדי� שהיות� יהודה, רבי

מסביר רש"י אי� מדוע הקושי: ונותר יעקב. בעיני פג�

"בניו" שרק כ�, על יעקב הקפיד יהודה רבי לשיטת שג�

המטה? את ישאו

הפשט, בדר� כלל קושי זה אי� דבר, של לאמיתו א�

ולא כנעניות לגבי לא – חיתו� איסור חל לא כאשר כי

וההבדל הדברי�. שני בי� להשוות כלל אי� – אחיות לגבי

כנע� בנות ע� הנישואי� דוקא לעיל: מהאמור להיפ� הוא,

שינשאו ראויי� אינ� כשלעצמ� הכנעני� כי פג�, הוא

כנע�" "ארור שהרי איסור44לה�, בכ� אי� א� א� ,45.

איסור מפני רק נשללי� ואחות אח נישואי זאת, לעומת

פג�mvraeהתורה, שו� בכ� היה לפניdze`aלא תקופה,

תורה זה.46מת� ציווי נקבע אז שרק ,

.Ë
ÌÈÏÚ� ÌÈ„ÂÁÈÈ Y ‰¯Â˙ Ô˙Ó È�ÙÏ ˙ÂÁ‡Ï ÔÈ‡Â˘È�

זה: רש"י בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

העובדה מעצ� כא�: מוב� אי� עדיי� העניני� בפנימיות

תורה מת� לפני ג� המצוות תרי"ג כל את קיימו שהאבות

אחרֿ שניתנו לאיסורי� מקו� היה אז שג� לכאורה, מוב�,

ולפחות לומר,unyכ�, מקו� יש ולכ� דדקות. בדקות מה�,

אחג� בני זו מסיבה לשלול ירצה שיעקב יהודה, רבי לדעת

בעינה. הקושיה נותרה ושוב ארונו, את מלשאת ואחות

(חו� ישראל בני של שרוב� ייתכ�, כיצד לכ�: ובנוס�

שלאחר מנישואי� נולדו ואפרי�) מנשה יהודה, מהשבטי�:

עריות איסורי ה� תורה ?!47מת�

החסידות בתורת הוסבר הוא: לכ� יסוד48ההסבר על ,

הוא, עריות לאיסור שהטע� קבלה, וספרי הזהר ספר

כייחוד ביותר, נעלי� ייחודי� על מצביעי� ה� שברוחניות

ואחות אח הנקראי� ומלכות, אנפי� זעיר אשר49שבי� ,

לקבל�. יכול למטה העול� אי� הגבוהה מעלת� מפני

להיגר� עלול למטה, כא� אלו נעלי� אורות מגלי� וכאשר

זומא ב� על לנאמר בדומה – בקדושה "הצי�50נזק, :

לו הזיק רב, כה אור להכיל היה יכול שלא כיו� ונפגע",

הידועה, כדוגמא יותר. למטה א� או "הצי�", של העני�

אלו עניני� נאסרו ולכ� – מג� ללא בשמש שיביט מי לגבי

שניתנה תורה, מת� בזמ� שווה באופ� לכול� למטה כא�

"תורה של לכ�".`zgבאופ� יהיה

מוב�, אי�iptlyמכ� נאסרו, שה� לפני תורה, מת�

אורות לקבל המסוגלי� אלו אצל אלו ייחוד בעניני פג�

לרבי בדומה עבור�, מעלה זוהי ואדרבה, ביותר, נעלי�

להיפ�,50עקיבא אלא לו, הזיקה לא לפרדס הכניסה אשר ,

עצומה. להתעלות לו גרמה

מנישואי נולדו ישראל שבני בכ� תמיהה אי� לפיכ�

לקבל מסוגלי� היו שהשבטי� כיו� אדרבה, כי, התאומות,

יצאו ישראל שבני מעלה, בכ� יש הרי הנעלי�, האורות את

ביותר נעלי� .51מייחודי�
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א.42) כג, תצא רש"י וראה ט. יח, אחרי

כו',43) הסירו שלא כאלו היו להשבטי� שנישאו שהכנעניות פשוט כי

משא"כ ,(25 הערה לעיל (ראה מ"ת לאחרי ג� איסור בזה אי� ובמילא,

ניתנה, שלא עד כה"ת שקיי� יעקב לגבי ובמילא מ"ת, לאחרי נאסרה "אחותו"

חסרו�. זה הי'

ב.44) לח, וישב רמב"� וראה כה. ט, נח,

ג�45) – הכנעני" מבנות לבני אשה תקח "לא אברה� השביע שלכ�

משבועתי "ונקית דוקא אז גו'" תאבה לא "א� (ורק וממרא אשכול ענר מבנות

וממרא"). אשכול ענר מבנות אשה לו וקח גו'

ולא46) כנעניות שנשאו ס"ל ישראל של בכבוד� שמהדר ר"נ שמ"מ, אלא

הי' לא להשבטי� שנישאו בהכנעניות ,(25 (הערה כנ"ל כי – אחיותיה� את

[ואפילו אשהwgvilבנוגע`mdxaאיסור לו וקח – גו' תאבה לא "וא� אמר

"אחותו" משא"כ ש�)], (כנ"ל כו'" ענר ולומרdxq`pמבנות – מ"ת לאחרי

יותר. גרעו� הוא התורה כל קיימו לא שהשבטי�

את47) עמר� מויקח שנולד רבינו למשה בנוגע ג� היא הקושיא ואותה

ושאר אחיותיה� לקחו יעקב של זרעו וכל רפל"ט: פדר"א וראה דודתו. יוכבד

ואדרבא. השבח, מהו דלכאורה – בשר�

ואיל�.48) ב כט, דרמ"צ ואיל�. ד קה, בֿג. קב, סדור

ואיל�.49) סע"ב ל, דרמ"צ

ב.50) יד, חגיגה

עיי"ש51) אחיות. שתי יעקב נשא זה שמטע� ש�, ובדרמ"צ בסידור

האיסור ג� מצות, התרי"ג כל יעקב שמר הפשט, דר� עפ"י אבל בארוכה.

בודאי שיעקב א� – ואיל�) 228 וע' ואיל� 143 ע' לעיל בארוכה (ראה דאחיות

שהאבות לפי י"ל, ואולי מהשבטי�). (ובמכ"ש האורות את לקבל יכול הי'

89 וע' 71 ע' לעיל בארוכה (ראה מ"ת שלאחרי המצות לקיו� הכח את נתנו

לשמור הוצרכו ולכ� ש�), ובהנסמ� ס"ה מצות.lkואיל� התרי"ג
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ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת דברי8.ראה שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כא�, להוסי� כדאי

האויר את ומטהרי� תורה תלמוד מצות מקיימי� שבכ� נוס� � תניא או משניות תהלי�, החומש, מלות פה בעל לומר למשל: פה, בעל תורה

הקלע. כ� מעונש להיפטר לאד� עוזר זה ב.9.� חלק ב; רלז, ב; סב, א. חלק זוהר ג� ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי

א�ב. עוזר10.קנ, קפוא, אבר על שלג שפשו� שעל�ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משו� יש שלג של שבגיהנ� כא�, ללמוד שרוצי� יש

העיר: הוא כ�. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי בר�, הרגיל. הד� הילו� �ÔÂÎלהחזרת Ì‡ ‚"Úˆ"

."Ì˘ ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰.11בשנת הזק�, מרבנו שנדפס הראשו� הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעי� ג, פרק

שלו. ערו� בשולח� ונכלל צור� � מכ� ולאחר בשקלוב, תקנ"ד,
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÷ø ,dëkæìe d÷øîì BLôðì ìéòBî Bcáì òìwä ók ïéà ¯- ¥©©¤©§©¦§©§§¨§¨§©§¨©

l dwewf `idäøBz ìeha ìò íéLéðònL íéøeîç íéLðò¢¨¦£¦¤©£¦¦©¦¨
úîçî äNò úåöî ìeha ìëì éììkä Lðò ãálî ,úeèøôa¦§¨¦§©Ÿ¤©§¨¦§¨¦¦§©£¥¥£©

øçà íB÷îa øàánk ,âìL ìL ípäéâa úeìöò9.yprp mc` - ©§§¥¦Ÿ¤¤¤©§Ÿ¨§¨©¥
:okle ,`hgd zxnegk yperd zxneg ,"dcn cbpk dcn" eizexiar lr

ly mepdib"a miyiprn - zeninge meg jezn dzyrpy dxiar lr

"bly ly mepdib"a - devn meiwa zexixw lre ,"y`10sqep ,ixd .

yperk ,dxez cenlz zevn lehia lr miyiprny yperd lr

lehia" lr cgein yper miiw - dyrÎzevn lk lehia lr miyiprny

."dxez÷ñBòä ïëå§¥¨¥
¯ íìBòä úBnà úBîëça§¨§ª¨¨
íéìèa íéøác ììëa¦§©§¨¦§¥¦
ìeha ïBò ïéðòì áLçé¥¨¥§¦§©£¦

,äøBzcenila mby - ¨
lr mixaer zeillk zenkg

,dxez lehia `hgBîk§
ãeîìz úBëìäa áeúkL¤¨§¦§©§

äøBz11ãBòå .äøúé úàæ ¨§Ÿ§¥¨
úîëç ìL dúàîèª§¨¨¤¨§©
íéøác úàîè ìò úBnàä̈ª©ª§©§¨¦
Léaìî BðéàL ,íéìèa§¥¦¤¥©§¦

ànèîemixac iciÎlr - §©¥
,milha,úBcnä ÷øody - ©©¦

LBãwä çeøä ãBñéî¦¨©©¨
,úéäìàä BLôðaL,oky - ¤§©§¨¡Ÿ¦

zakxen ziwl`d ytpd mb

:miipgex zeceqi drax`n

,zecnd .xtr ,min ,gex ,y`

ze`a ,dnecke cgt ,dad`k

ici lre - gexd ceqin

riwyn `ed milha mixac

ly zecnd ray z` mda

zeraepd ,ziwl`d ytpd

jlklne ,day gexd ceqin

,oze`ãBñéî íéàaä ,íéìèa íéøáãaL dâð útì÷ úàîèa§ª§©§¦©Ÿ©¤¦§¨¦§¥¦©¨¦¦
,ìéòìãk úéîäaä BLôða Bæ ätì÷aL òøä çeøäenk - ¨©¨©¤¦§¦¨§©§©§¥¦§¦§¥

.oey`xd wxta xaqedy,BLôðaL úòc-äðéa-äîëç úðéça àìå§Ÿ§¦©¨§¨¦¨©©¤§©§
,dnypay lkyd z` mi`nhn mpi` milha mixac -íäL øçàî¥©©¤¥

øaãì íéìBëé õøàä énòå íéèBMä íbL ,úeøBáe úeèL éøác¦§¥§¤©©¦§©¥¨¨¤§¦§©¥
.ïkepi` `linne ,milha mixaca elky z` riwyn `ed oi` - ¥

.ziwl`d eytp ly lkyd z` `nhnúîëça ïk ïéàM äî©¤¥¥§¨§©
,úBnàä,mlerd zene` zenkgl qgia xacd dpey - ¨ª

oda ezewqrzday-äðéa-äîëç úBðéça ànèîe Léaìî àeä©§¦§©¥§¦¨§¨¦¨
úòc,lkyd -úBîëçaL dâð útì÷ úàîèa úéäìàä BLôðaL ©©¤§©§¨¡Ÿ¦§ª§©§¦©Ÿ©¤§¨§

íéøîà éèå÷éì
ïåâë øúéäá íéìèá íéøáã ìòå
äàîåèî åùôð øäèì êéøö ãåîìì ìåëé åðéàù ä"ò
'ô øäæá ù"îë òì÷ä óëá äìåâìâ é"ò åæ äôéì÷ã åæ
úåðöéì åîë íéøåñà íéøåáéãì ìáà .è"ð óã çìùá
úåàîèä úåôéì÷ ùìùî ïäù íäá àöåéëå òøä ïåùìå
øéáòäìå øäèì ìéòåî [åãáì] òì÷ä óë ïéà éøîâì
éî ïëå .íðäéâì ãøéì äëéøö ÷ø ùôðäî åúàîåè
ïéà íéìèá íéøáãá ÷ñåòå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
÷ø äëëæìå ä÷øîì åùôðì ìéòåî åãáì òì÷ä óë
úåèøôá äøåú ìåèéá ìò íéùéðòîù íéøåîç íéùðåò
úåìöò úîçî ò"î ìåèéá ìëì éììëä ùðåò ãáìî
úåîëçá ÷ñåòä ïëå à"îá øàåáîë âìù ìù íðäéâá
ïåò ïéðòì áùçé íéìèá íéøáã ììëá íéìåìâ éãáåò úåîåà
äøúé úàæ ãåòå äøåú ãåîìú úåëìäá ù"îë äøåú ìåèéá
úàîåè ìò íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëç ìù äúàîåè
ãåñéî úåãîä ÷ø àîèîå ùéáìî åðéàù íéìèá íéøáã
äâåð úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ùåã÷ä çåøä
äôéì÷áù òøä çåøä ãåñéî íéàáä íéìèá íéøáãáù
øçàî åùôðáù ã"áç 'éçá àìå ìéòìãë úéîäáä åùôðá åæ
øáãì íéìåëé ä"òå íéèåùä íâù úåøåáå úåèù éøáã íäù
ùéáìî àåä íéìåìâ éãáåò úåîåàä úîëçá ë"àùî .ïë
úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå

ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת דברי8.ראה שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כא�, להוסי� כדאי

האויר את ומטהרי� תורה תלמוד מצות מקיימי� שבכ� נוס� � תניא או משניות תהלי�, החומש, מלות פה בעל לומר למשל: פה, בעל תורה

הקלע. כ� מעונש להיפטר לאד� עוזר זה ב.9.� חלק ב; רלז, ב; סב, א. חלק זוהר ג� ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי

א�ב. עוזר10.קנ, קפוא, אבר על שלג שפשו� שעל�ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משו� יש שלג של שבגיהנ� כא�, ללמוד שרוצי� יש

העיר: הוא כ�. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי בר�, הרגיל. הד� הילו� �ÔÂÎלהחזרת Ì‡ ‚"Úˆ"

."Ì˘ ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰.11בשנת הזק�, מרבנו שנדפס הראשו� הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעי� ג, פרק

שלו. ערו� בשולח� ונכלל צור� � מכ� ולאחר בשקלוב, תקנ"ד,



zahכח 'h ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ט' שני יו�
פרקט ,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå è ÷øô,26 'nr cr.ïéçåîáù

änL eìôpL ,elà,dbep ztilw jezl "eltp" zenkg oze` - ¥¤¨§¨¨
íéìkä úøéáLa,d`ixad ziy`xa "milkd zxiay" ly jildza - ¦§¦©©¥¦

.ïç éòãBéì òeãik ,äMã÷c äîëç ìL íéøBçà úðéçaîirceil - ¦§¦©£©¦¤¨§¨¦§ª¨©¨©§§¥¥
ote`e xen`d jildzd x`azn day ,(dlawd znkg) dxzqp dnkg

micnelyk ,okae .dlitpd

mi`nhn ,zeillk zenkg

ytpd ly lkyd z`

mixacn rexb dfe ,ziwl`d

ilha`nhn `ed mciÎlr ,m

z` `le zecnd z` wx

.lkydäNBò ïk íà àlà¤¨¦¥¤
ïúBà,zenkgd z` - ¨

eðéäc ,ïäa Cúçì íBcø÷©§©£Ÿ¨¤§©§
çåøa ïäî ñðøtúäì éãk§¥§¦§©§¥¥¤§¤©

,BúøBúì Bà 'ä úãBáòì ïäa LnzLäì òãBiL Bà ,'ä ãáòì- ©£Ÿ¤¥©§¦§©¥¨¤©£©§¨
yeciw ipic z` ahid oiadl ick ,oeaygd znkg cnel `ed :lynl

.dnecke ,ycegdïúòéñå ì"æ ï"aîøå í"aîøä ìL Bîòè eäæå§¤©£¤¨©§©§©§©©§¦¨¨
:ïäa e÷ñòLzenkg lvpl erci md ,oky ,mlerd zene` zenkga - ¤¨§¨¤

ly xacy ,df wxta xen`dl xywda .dxezae myd zceara el`

zetilwd ylya xeyw ,cala opaxcn `ed exeqi` m` mb ,xeqi`

lke` `ed m` mb ,dyecwl ezelrdl xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd

myl lk`p dfyk s`e ,xeqi` ly `ed xacdy rciy ilan eze`

dlik` dze` gekae ,miny

i`ck - lltzne cnel `ed

xetiqd z` o`k `iadl

ope`zd cg` ciqg :`ad

,owfd epax ipta mrt

zeaygn zeltep epzgly

.dpen` ipipra miwetwte

jpzg :owfd epax el xn`

,m"ekr alg ziizya lykp

zrya gkep did `l icediy

m"ekr alg jk lr sqepe ,icedi alg edfy ayg `edy s`e .dailgd

o`kne ,zeipgexa xacd el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed

`txidl el xfry ,"oewiz" el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq

.zipgexd ezlgnn

è ÷øtlkay ziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,zindad ytpd ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg`

.diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd

:el` zeytp izy oia mc`a zllegznd dnglnd z` xiaqi ,iriyzd wxta

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
àeä ìàøNé Léà ìëa§¨¦¦§¨¥

,áladlbzn ,ala ,my - ©¥
ritydl ,zindad ytpd

xkfedy itk ,oky ,sebd lr

zakxen ,mincewd miwxta

xwira zindad ytpd

,de`z ,qrkk - "zecn"n

onewne ,dnecke zex`tzd

,ala `ed ,el` zecn ly

éìàîN ììça,alay - ¤¨¨§¨¦
áéúëe ,íc àìî àeäL1: ¤¨¥¨§¦
."Lôpä àeä ícä ék"llga z`vnp ytpdy ,oaen o`kny - ¦©¨©¤¤

,mc `lnd ,alay il`nyd,ïëìåytpd ly dnewin llba - §¨¥
,ala zindadïäéîBãå ñòëå úeøàtúäå úBåàzä ìklke - ¨©©£§¦§¨£§©©§¥¤
,zecnd x`yíâå .óebä ìëa úBèMtúî ïä áläîe ,ála ïä¥©¥¥©¥¥¦§©§§¨©§©

LàøaL çnì äìBò2,ïäa íkçúäìe ïäa øäøäìe áMçì ,- ¤©Ÿ©¤¨Ÿ§©¥§©§¥¨¤§¦§©¥¨¤

aeygl ,egen l` dler `id ,eala de`z zxxerzny ixg`

ef eze`z yeninl ribdl ji` mkgzdle3,,ála BøB÷î ícäL Bîk§¤©¨§©¥
.LàøaL çnäì äìBò íâå ,íéøáàä ìëì èMtúî áläîe- ¥©¥¦§©¥§¨¨¥¨¦§©¤§©Ÿ©¤¨Ÿ

,sebd iwlg x`y lkl hytzn `ed myne ,ala exewn mcdy myk

zyaelnd - ef ytp mb jk

,ala dxewn - mc`d mca

lkl zhytzn `id aldne

.sebd iwlg x`yíB÷î Cà©§
àeä úéäìàä Lôð ïkLî¦§©¤¤¨¡Ÿ¦

,LàøaL ïéçîadnewin - §Ÿ¦¤¨Ÿ
`ed ziwl`d ytpd ly

xkfedy itk ,y`xay gena

xwiry ,mincewd miwxta

ziwl`d ytpd ly dzedn

mewne ,"lky"d `ed

,y`xa `ed "lky"díMîe¦¨
,y`xay gendn -

ála íâå ,íéøáàä ìëì úèMtúîytpd dlbzne zpkey - ¦§©¤¤§¨¨¥¨¦§©©¥
ziwl`déðîéä ììça,alay -áeúkL Bîëe ,íc Ba ïéàL4: ¤¨¨©§¨¦¤¥¨§¤¨

."Bðéîéì íëç áì"ytpl cebipa ,ziwl`d ytpl fnex "mkg" - ¥¨¨¦¦
ipnid llgd - "epinil" ."liqk" z`xwpd ,(rxd xvid) zindad

x`yl ald oia lican `ed ,zindad ytpa enk ,o`k .alay

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä

כג.1. יב, בביטוי2.דברי� משתמש כי,"ÏÂÚ‰הוא א� � והשכל המחשבה נובעת כשמה� למדות, עליה משו� בכ� יש כי � שבראש" למוח

אומר הוא ל"ד�", בקשר להל� כ� המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצ� שהרי, � המדות של ביצוע� לש� רק כא� בא שה"שכל"

למוח. עולה ביותר המזוקק שהד� עליה, משו� בכ� יש לד� ג� שכ�, למוח, עולה ˘ËÈÏ"‡:3.שהד� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�הטע � "וכמוב�

בנה"א". לקמ� שפי' ע"ד הוא � בפ"ע המוח הדגשת ב.4.על י, קהלת

zah 'i iyily mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י' שלישי יו�

,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áéúë äðä êà,28 'nr cr.÷"äåæáù

lka zhytzn ziwl`d ytpdy ,oiivn `edy ixg`l :mixa`d

`l ziwl`d ytpd ,oky - "ala mbe" cgeina siqen `ed ,mixa`d

mb `id `l` ,mixa`d x`ya enk ala zhytzn `idy wxdlbzn

.zecna :xnelk ,alaàéäåziwl`d ytpd dlbzn cvik - §¦
iciÎlr - ?ala - gendny

úáäìL étLøk 'ä úáäà©£©§¦§¥©§¤¤
íéìékNî áìa úáäìúî¦§©¤¤§¥©§¦¦
geka miynzynd -

,mznkgíéðéáîä©§¦¦
íéððBaúîemiynzyne - ¦§§¦

lk oiadl ,"dpiad gek"a mb

,eihxtl xacøLà ízòãa§©§¨£¤
íçîamb miynzyn md - §Ÿ¨

wnrzdl ,"zrcd geka"

jk myl miynzyn md ,xnelk ;mipian mdy dn z` yibxdle

,zrce dpia ,dnkg :zegekd zyly lkaúà íéøøBònä íéøáãa¦§¨¦©§§¦¤
.äáäàä,iyilyd wxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba - ¨©£¨

ef dad` ,ixd .eil` dad` zxxern ,z"iyd zlecba zeppeazddy

gena zeppeazdd :gendn ziwl`d ytpd zehytzd `id ala

.ala dad`d z` d`ianïëåraepd ald ybxl ,xzei inipt lyn - §¥
,y`xay gendn,BðBàb øãäå 'ä úøàôúa ááì úçîNmb - ¦§©¥¨§¦§¤¤©£©§

l` gendn `a ,dad` xy`n xzei inipt ybx `idy ,ef alÎzgny

,aldíëçä éðéò øLàk,ziwl`d ytpd -øLàçîa ,BLàøa ©£¤¥¥¤¨¨£¤§Ÿ§Ÿ©
íéìkzñî ,Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨¦§©§¦

,inipt hana -àø÷éa¦¨¨
àkìîcly eceaka - §©§¨

,d"awd ,jlndúøàôúå§¦§¤¤
Búlãb,`idy -ïéà ãò §ª¨©¥
ø÷çcr exwgl xyt` i` - ¥¤

,eyxyl,úéìëúå óBñ ïéàå§¥§©§¦
izlae iteqÎoi` `ed -

,labeníB÷îa øàáîk©§Ÿ¨§¨
.øçàopeazn `ed - ©¥

d"awd zlecbaipiraz` elkya oian `edy wx `l :xnelk .elky

eli`k - di`x ly dxeva `id ezpad ,m` ik ,d"awd ly ezlecb

mbe .ala dgny zxxern ,ef zilky di`x ,ixd - eipira d`ex `ed

.gendn zraep ef dgny,álaL úBLBã÷ úBcî øàL ïëåenk - §¥§¨¦§¤©¥
,dnecke 'd z`xi.ïéçîaL úòc-äðéa-äîëçî ïä.genay - ¥¥¨§¨¦¨©©¤§Ÿ¦

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -:o`k xirn epiax w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`"el oi`e elya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

weqt - ["'ek un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr

- awri fnex l`xyi ipa ly mzeipgexay ,eyre awri lr xn`p df

- eyre ,ziwl`d ytpd lr

mde ,zindad ytpd lr

,zicinz dnglna micner

wfgzn mdn cg`yk

.ipyd lr xabzdl un`zne

øéò" àø÷ð óebä ék¦©¦§¨¦
"äpè÷6éðML Bîëe , §©¨§¤§¥

øéò ìò íéîçìð íéëìî§¨¦¦§¨¦©¦
äöBø ãçà ìkL ,úçà©©¤¨¤¨¤

dLáëì,dpevx cbp mb - §¨§¨
,äéìò Cìîìåribdle - §¦§Ÿ¨¤¨

`idy ,dilr dkelnl

znkqda xnelk ,oevxa

.xird iayez oevxaeeðéäc§©§
øæâé øLà ìëa BzòîLîì íéøñ eéäiLå BðBöøk äéáLBé âéäðäì§©§¦§¤¨¦§§¤¦§¨¦§¦§©§§¨£¤¦§Ÿ

,íäéìòdyeaik lr mikln ipy oia dnglna `ed xacdy myk - £¥¤
,zg` xir lyúéîäaä úéðeiçäå úéäìàä ,úBLôpä ézL Ck̈§¥©§¨¨¡Ÿ¦§©¦¦©§¥¦
,ätìwänL`idy sebd z` dignd dtilwdny zindad ytpd - ¤¥©§¦¨

,dyecwe zewl`l cbepnd cvdìëå óebä ìò Bæ íò Bæ úBîçìð¦§¨¦©©§¨
,åéøáà,"miayez"d - mixa`de "dphwd xir"d `ed sebd - ¥¨¨

úéäìàäL,ziwl`d ytpd -dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç ¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¨¤§¥¦§©¨
åéìò úìLBnä,sebd lr -íéøñ eéäé íéøáàä ìëå ,ezâéäðîe ©¤¤¨¨©§¦©§¨¨¥¨¦¦§¨¦

dzòîLîìytpd ze`xed itl lreta ebdpzi mixa`dy ,xnelk - §¦§©§¨
,ziwl`d,éøîâì dìöà íéìèáeebdpzi mixa`dy wx `l - §¥¦¤§¨§©§¥

ytpd zyixck lreta

z` exqniy `l` ,ziwl`d

xzeie .ziwl`d ytpl mpevx

:ziwl`d ytpd dvex jkn

,äéìà äákøîe- ¤§¨¨¥¤¨
dil` milha eidi mixa`dy

akexd iabl "dakxn" enk

invr oevx dl oi`y ,dilr

enk `l ,xnelk .llk

dl yiy ,mzq zelhazda

`idy `l` ,invr oevx

m` ik ,eze` zlhan

oevx didi `l mixa`ly

didi mpevx lke ,llk invr

,ziwl`d ytpd ly dpevx wxe j`äéúBðéça øNòì Leáì eéäéå§¦§§§¤¤§¦¤¨
,ziwl`d ytpd ly -äéLeáì 'âå,dyrne xeaic ,daygn - §§¤¨

ìéòì íéøkæpä7íìk eLaìúiL ,ytpd ly diyeale dizegek - ©¦§¨¦§¥¤¦§©§ª¨
,eyalzi ziwl`díäî àìî Blk óebä äéäéå ,óebä éøáàa§¥§¥©§¦§¤©ª¨¥¥¤

,ícáìytpd iyeale zegeka eyalzi ok` mixa`dy ,okzi ,oky - §©¨
la` ,ziwl`dminrtlytpd iyealae zegeka mb eyalzi

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù
åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì

åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá
äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù

íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ
ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä
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טבת י' שלישי יו�

,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áéúë äðä êà,28 'nr cr.÷"äåæáù

lka zhytzn ziwl`d ytpdy ,oiivn `edy ixg`l :mixa`d

`l ziwl`d ytpd ,oky - "ala mbe" cgeina siqen `ed ,mixa`d

mb `id `l` ,mixa`d x`ya enk ala zhytzn `idy wxdlbzn

.zecna :xnelk ,alaàéäåziwl`d ytpd dlbzn cvik - §¦
iciÎlr - ?ala - gendny

úáäìL étLøk 'ä úáäà©£©§¦§¥©§¤¤
íéìékNî áìa úáäìúî¦§©¤¤§¥©§¦¦
geka miynzynd -

,mznkgíéðéáîä©§¦¦
íéððBaúîemiynzyne - ¦§§¦

lk oiadl ,"dpiad gek"a mb

,eihxtl xacøLà ízòãa§©§¨£¤
íçîamb miynzyn md - §Ÿ¨

wnrzdl ,"zrcd geka"

jk myl miynzyn md ,xnelk ;mipian mdy dn z` yibxdle

,zrce dpia ,dnkg :zegekd zyly lkaúà íéøøBònä íéøáãa¦§¨¦©§§¦¤
.äáäàä,iyilyd wxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba - ¨©£¨

ef dad` ,ixd .eil` dad` zxxern ,z"iyd zlecba zeppeazddy

gena zeppeazdd :gendn ziwl`d ytpd zehytzd `id ala

.ala dad`d z` d`ianïëåraepd ald ybxl ,xzei inipt lyn - §¥
,y`xay gendn,BðBàb øãäå 'ä úøàôúa ááì úçîNmb - ¦§©¥¨§¦§¤¤©£©§

l` gendn `a ,dad` xy`n xzei inipt ybx `idy ,ef alÎzgny

,aldíëçä éðéò øLàk,ziwl`d ytpd -øLàçîa ,BLàøa ©£¤¥¥¤¨¨£¤§Ÿ§Ÿ©
íéìkzñî ,Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨¦§©§¦

,inipt hana -àø÷éa¦¨¨
àkìîcly eceaka - §©§¨

,d"awd ,jlndúøàôúå§¦§¤¤
Búlãb,`idy -ïéà ãò §ª¨©¥
ø÷çcr exwgl xyt` i` - ¥¤

,eyxyl,úéìëúå óBñ ïéàå§¥§©§¦
izlae iteqÎoi` `ed -

,labeníB÷îa øàáîk©§Ÿ¨§¨
.øçàopeazn `ed - ©¥

d"awd zlecbaipiraz` elkya oian `edy wx `l :xnelk .elky

eli`k - di`x ly dxeva `id ezpad ,m` ik ,d"awd ly ezlecb

mbe .ala dgny zxxern ,ef zilky di`x ,ixd - eipira d`ex `ed

.gendn zraep ef dgny,álaL úBLBã÷ úBcî øàL ïëåenk - §¥§¨¦§¤©¥
,dnecke 'd z`xi.ïéçîaL úòc-äðéa-äîëçî ïä.genay - ¥¥¨§¨¦¨©©¤§Ÿ¦

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -:o`k xirn epiax w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`"el oi`e elya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

weqt - ["'ek un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr

- awri fnex l`xyi ipa ly mzeipgexay ,eyre awri lr xn`p df

- eyre ,ziwl`d ytpd lr

mde ,zindad ytpd lr

,zicinz dnglna micner

wfgzn mdn cg`yk

.ipyd lr xabzdl un`zne

øéò" àø÷ð óebä ék¦©¦§¨¦
"äpè÷6éðML Bîëe , §©¨§¤§¥

øéò ìò íéîçìð íéëìî§¨¦¦§¨¦©¦
äöBø ãçà ìkL ,úçà©©¤¨¤¨¤

dLáëì,dpevx cbp mb - §¨§¨
,äéìò Cìîìåribdle - §¦§Ÿ¨¤¨

`idy ,dilr dkelnl

znkqda xnelk ,oevxa

.xird iayez oevxaeeðéäc§©§
øæâé øLà ìëa BzòîLîì íéøñ eéäiLå BðBöøk äéáLBé âéäðäì§©§¦§¤¨¦§§¤¦§¨¦§¦§©§§¨£¤¦§Ÿ

,íäéìòdyeaik lr mikln ipy oia dnglna `ed xacdy myk - £¥¤
,zg` xir lyúéîäaä úéðeiçäå úéäìàä ,úBLôpä ézL Ck̈§¥©§¨¨¡Ÿ¦§©¦¦©§¥¦
,ätìwänL`idy sebd z` dignd dtilwdny zindad ytpd - ¤¥©§¦¨

,dyecwe zewl`l cbepnd cvdìëå óebä ìò Bæ íò Bæ úBîçìð¦§¨¦©©§¨
,åéøáà,"miayez"d - mixa`de "dphwd xir"d `ed sebd - ¥¨¨

úéäìàäL,ziwl`d ytpd -dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç ¤¨¡Ÿ¦¤§¨§¨¤§¥¦§©¨
åéìò úìLBnä,sebd lr -íéøñ eéäé íéøáàä ìëå ,ezâéäðîe ©¤¤¨¨©§¦©§¨¨¥¨¦¦§¨¦

dzòîLîìytpd ze`xed itl lreta ebdpzi mixa`dy ,xnelk - §¦§©§¨
,ziwl`d,éøîâì dìöà íéìèáeebdpzi mixa`dy wx `l - §¥¦¤§¨§©§¥

ytpd zyixck lreta

z` exqniy `l` ,ziwl`d

xzeie .ziwl`d ytpl mpevx

:ziwl`d ytpd dvex jkn

,äéìà äákøîe- ¤§¨¨¥¤¨
dil` milha eidi mixa`dy

akexd iabl "dakxn" enk

invr oevx dl oi`y ,dilr

enk `l ,xnelk .llk

dl yiy ,mzq zelhazda

`idy `l` ,invr oevx

m` ik ,eze` zlhan

oevx didi `l mixa`ly

didi mpevx lke ,llk invr

,ziwl`d ytpd ly dpevx wxe j`äéúBðéça øNòì Leáì eéäéå§¦§§§¤¤§¦¤¨
,ziwl`d ytpd ly -äéLeáì 'âå,dyrne xeaic ,daygn - §§¤¨

ìéòì íéøkæpä7íìk eLaìúiL ,ytpd ly diyeale dizegek - ©¦§¨¦§¥¤¦§©§ª¨
,eyalzi ziwl`díäî àìî Blk óebä äéäéå ,óebä éøáàa§¥§¥©§¦§¤©ª¨¥¥¤

,ícáìytpd iyeale zegeka eyalzi ok` mixa`dy ,okzi ,oky - §©¨
la` ,ziwl`dminrtlytpd iyealae zegeka mb eyalzi

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù
åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì

åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá
äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù

íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ
ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
åìåë óåâä äéäéå óåâä éøáàá íìåë åùáìúéù ì"ðä
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didi elek sebdy :xne` `ed okl ,zindad`lnzegeka wxe j`

ytpd iyeale zegekl llk mewn x`yi `le ,ziwl`d ytpd iyeale

,zindadøæ øáòé àìå,"xf" z`xwp zindad ytpd -íëBúa- §Ÿ©£Ÿ¨§¨
,mixa`a,íBìLå ñçly dpevxy ,zillk dxeva xaec o`k cr - ©§¨

lky `ed ziwl`d ytpd

.dpnn wx `ln didi sebd

hexita mixacd e`eai ,oldl

:xzeiïéçî úìz ,eðéäc§©§§¨Ÿ¦
LàøaLoigend zyly - ¤¨Ÿ

,zrc ,dpia ,dnkg ,y`xay

-äîëçî íéàlîî eéäé¦§§ª¨¦¥¨§¨
LôðaL úòc-äðéa¦¨©©¤§¤¤
'ä úîëç àéäL ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦¨§©

,Búðéáeoiadle mkgzdl - ¦¨
,d"awd ly ezlecb

ãò øLà Búlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª¨£¤©
,óBñ ïéàå ø÷ç ïéà- ¥¥¤§¥

exwgl xyt` i`e ,ezlecbl

,ezilkzl,ïäî ãéìBäìe- §¦¥¤
,dpiae dnkgdnéãé ìò©§¥

,úòcäzewnrzd ici lr - ©©©
zybxdl cr ,zrcd geka

jkÎiciÎlry ,lkyd

,micilenäàøiä- ©¦§¨
,d"awdn'ä ãçôe Bçîa§Ÿ©©
,Baìawxta xkfedy itk - §¦

iciÎlry ,iyilyd

zewnrzdde zeppeazdd

,xn`p "d`xi" iehiad - gena d`xi zclep ,d"awd ly ezlecba

- elkya eze` oian wx `ed ,wegxn `vnp mi`xi epnn xacdyk

`vnp micgtn epnn xacdyk ,xn`p "cgt" iehiad - ala cgte

:o`k mb jk .ala cgt epnn mi`lnzne eze` mi`ex ,eil` aexw

dlgz zxxerzn ,d"awd ly ezlecba zewnrzdde zeppeazddn

,ala cgt okn xg`le ,gena d`xiBaìa äøòBa Làk 'ä úáäàå§©£©§¥¥¨§¦
,d"awd ly ezlecba zewnrzdde zeppeazdd iciÎlr ,zclep ok -

,ala zxrea dad`äúìk íâå äôñëð úBéäì ,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤¦§¦§§¨§©¨§¨
äöéôçå ä÷éLça BLôð,ick -àeä-Ceøa óBñ-ïéàa Ba ä÷áãì ©§©£¦¨©£¦¨§¨§¨§¥¨
ãàîe Lôðå áì ìëajytp lka ,jaal lka :zepigad zylya - §¨¥¨¤¤§Ÿ

weqta xn`py enk ,jc`n lkae8`lenn didi aldy - "jaal lka" ,

ald zecb z` xearz ef dad`y - "jytp lka" ,d"awdl dad`a

zeyixcl m`zda ebdpzi mleky ,mixa`d x`y lka hytzze

- mc`d ilbxa mb dribn d"awdl dad`dyk :oebk .dad` dze`

cr - "jc`n lka"e ,devn miiwl zexidna milbxd f` zevx

,eytp z` xeqnl oken `ed d"awd l` ezad` llba ,ytp zexiqnl

àaìc à÷îòî,ald wnern -,éðîéä ììçaLytpd okyn my - ¥¨§¨§¦¨¤§¨¨©§¨¦
dl dad`d zxeve ,ziwl`d:`id ,da dvex ziwl`d ytpdy d"aw

äáäà óeöø BëBz äéäiL9lr wx oiicr `id dad`d dlgz - ¤¦§¤¨©£¨
,llgd lk z` d`lnn dpi`e "sq"dàìî,elek `ln mb didiy - ¨¥

didi jk ,mina `ln ilkd llg lk ixd ,mina `lenn `edyk ilkk

,myd zad`a `lenn ald llg lkLeãâå,`ln didiy wx `l - §¨
lr xaere yecb mb `l`

ipnid llga wx `l ,eizecb

,`l` ,alayèMtúzL ãò©¤¦§©¥
éìàîOä ììçì íb- ©¤¨¨©§¨¦

ytpd ly dnewn ,alay

,rxdÎxvid lye zindad

ick z`feàøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨
íéòøä íénä ãBñé àøçà̈¢¨§©©¦¨¨¦

,daL`xhq"d z` zetkl - ¤¨
on `ly xg`d cvd ,"`xg`

min"d ceqi `idy ,dyecwd

,zindad ytpay "mirxd

útìwnL äåàzä àéäL¤¦©©£¨¤¦§¦©
,dâðwxta xaqenk - Ÿ©

mind ceqiny ,oey`xd

zcn d`a ,zindad ytpay

,miipteb mibeprzl de`zd

,"dbep" ztilwn mdy

ìéâeðòzî dëôäìe dúBpL §©¨§¨§¨¦©£¥
,'ä úáäàì äfä íìBò- ¨©¤§©£©

dzr cry mewnay

zindad ytpd dzee`zd

miinyb mibeprzl

de`zz - dfdÎmlerdny

.dyecwe zewl` dzrn ad`ze"Eááì ìëa" :áeúkL Bîk- §¤¨§¨§¨§
miyxec l"f epinkge10lka xn`p `ly dnn ,jalm` ikjaal,

,mi"zia" izyaéøöé éðLa"."Ewx `ly ,rxdÎxviae aehdÎxvia - ¦§¥§¨¤
ytpd dvex z`fe .rxdÎxvid mb `l` ,d"awd z` ad`i aehdÎxvid

lrtzy ,efk dbixcna didz d"awdl ezad`y ,seba rval ziwl`d

,dfdÎmlerd ibeprzl mewnay ,dze` jetdl ,zindad ytpd lr mb

:d"awdl dad` dl didzúâøãîì òébéå àáéå äìòiL ,eðéäå§©§¤©£¤§¨Ÿ§©¦©§©§¥©
äaø äáäà,dad`a c`n dlecb dbxc -úâøãnî äøúé äaçå ©£¨©¨§¦¨§¥¨¦©§¥©

,Là étLøk äfò äáäà.lirl xkfpy -àéäå,ef dax dad` - ©£¨©¨§¦§¥¥§¦
áeúka úàø÷pä11ïéòî 'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza äáäà" : ©¦§¥©¨©£¨©©£¦§¦§©¥©¥¥

;àaä íìBò,zewl`a beprz lr qqean ixd `adÎmlerd -âðòäå ¨©¨§¨Ÿ¤
çîa àeäly -,Búòéãéå 'ä úìkNäa âpòúnä ,ìëNå äîëç §Ÿ©¨§¨¨¥¤©¦§©¥§©§¨©¦¦¨

;Búîëçå BìëN úâOä éôk.beprzd lceb jk ,dbydd lceb itk - §¦©¨©¦§§¨§¨
àeäå,mibeprza dad`d -úMã÷aL òeøæ øBà òøæå íénä úðéça §§¦©©©¦§¤©¨©¤¦§ª©

LôpaL íénä úðéça úà áBèì úëtäîä ,úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦©§©¤¤§¤§¦©©©¦¤©¤¤
íänL ,úéîäaä,zindad ytpay "min"d zpigan -úBåàz eàa ©§¥¦¤¥¤¨©£

;älçzî äfä íìBò éâeðòzdktdp zindad ytpdy iptl - ©£¥¨©¤¦§¦¨
.'d z` aed`líLa â ÷øt ð øòL íéiç õòa áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©¤¤§¥

íéøîà éèå÷éì
øåáòé àìå íãáì íäî àìîúìú åðééäã å"ç íëåúá øæ

úéäìàä ùôðáù ã"áçî íéàìåîî åéäé ùàøáù ïéçåî
ãò øùà åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå 'ä úîëç àéäù
äàøéä úòãä éãé ìò ïäî ãéìåäìå óåñ ïéàå ø÷ç ïéà
åáìá äøòåá ùàë 'ä úáäàå åáìá 'ä ãçôå åçåîá

åùôð äúìë íâå äôñëð úåéäì úáäìù éôùøëä÷éùçá
ãàîå ùôðå áì ìëá ä"á ñ"àá åá ä÷áãì äöéôçå

äéäéù éðîéä ììçáù àáìã à÷îåòîäáäà óåöø åëåú
àéôëàì éìàîùä ììçì íâ èùôúúù ãò ùåãâå àìî

íéòøä íéîä ãåñé à"ñìúôéì÷îù äåàúä àéäù äáù
'ä úáäàì äæä íìåò éâåðòúî äëôäìå äúåðùì äâåð

ìëá ù"îëàáéå äìòéù åðééäå êéøöé éðùá êááì
úâøãîî äøúé äáéçå äáø äáäà úâøãîì òéâéå

äáäàùà éôùøë äæòäáäà áåúëá úàø÷ðä àéäå
âðòäå àáä íìåò ïéòî 'ä ìò âðòúäì íéâåðòúáàåä

éôë åúòéãéå 'ä úìëùäá âðòúîä ìëùå äîëç çåîá
íéîä 'éçá àåäå åúîëçå åìëù úâùäòåøæ øåà òøæå

'éçá úà áåèì úëôäîä úéäìàä ùôð úùåã÷áù
åàá íäîù úéîäáä ùôðáù íéîäéâåðòú úåàú

øäæä íùá 'â ÷øô 'ð øòù ç"òá ù"îëå äìçúî æ"äåò

ה.8. ו, י.9.דברי� ג, השירי� א.10.שיר נד, אלו11.ברכות מדריגות על באהבה. שונות במדריגות כא� ד� הזק� רבנו ז. ז, השירי� שיר

מט. מו, מא, מ, יח, טז, טו, בפרקי� בהרחבה להל� ד� הוא אהבה, של ואחרות

zah `"i iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"א רביעי יו�
פרקי ,28 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå é ÷øô,eh 'nr cr.øåîâ åðéàù

,Lnî áBè øöé Bîk øeîb áBè úBéäì Ctäð òøäL ,øäfä- ©Ÿ©¤¨©¤§©¦§¨§¥¤©¨
- ?xacd ixyt` cvike,epnî "íéàBvä íéãâaä" øéñäaiciÎlr - ©£¦©§¨¦©¦¦¤

,zindad ytpd ly beprzd gex ly mi`evd micbad zxqdíäL¤¥
.íäa Laìî àeäL äfä íìBò éâeðòzzindad ytpd - ©£¥¨©¤¤§ª¨¨¤

gek" wx `id dnvrlyk

ly wfg gek ,"de`znd

ezehdl xyt`y ,de`z

,`l` .`edy cv dfi`l

zindad ytpd zeida

df gek dhep ,seba zyaeln

Îmlerd zebeprzl de`zne

,dfdÎmlerd zee`ze .dfd

zeyrp ,rweyn `ed oda

.de`znd gekl "miyeal"

ytpd zlert iciÎlre

,zindad ytpd lr ziwl`d

Îmlerd ibeprz z` jetdl

hytzn - 'd zad`l dfd

ytpd ly de`znd gek

,zevxl ,miaeh miyeala yalzne ,miklkelnd eiyealn ,zindad

,`eti` ,dvex ziwl`d ytpd .zewl`e dyecw ly mixac ,dwfgae

dpiidzy ,eil` dad`e d"awdn d`xi cilei ,elky iciÎlr ,mc`dy

.'d zad`l jtdiz ,zindad ytpd mby ,efk dcnaïëåok enk - §¥
mby ,ziwl`d ytpd dvexéôðò ïäL ,álaL úBcnä ìk øàL§¨¨©¦¤©¥¤¥©§¥
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,BúøBúå 'ä úáLçî- ezxezae 'd zlecba aeygl ,xnelk - ©£¤¤§¨

,"daygnd yeal"déîet ÷éñt àì ,íBiä ìk BúçéN úBéäì¦§¦¨¨©Ÿ¨¦¥
.àñøbî,"xeaicd yeal" - dxez ceniln lcgi `l eity -çëå ¦¦§¨§Ÿ©

åéøáà ç"îø øàLe åéãéaL éiNònä,sebd ly -äNòîa äéäé ©©£¦¦¤§¨¨§¨§¨¥¨¨¦§¤§©£¥
,ãáì úBönä,eixa` x`yae eicia ,dyrnd gek lky ,xnelk - ©¦§§©

,cala zeevn meiwl lvepiàeäL,dyrnd gek -éLéìMä Leáì ¤§©§¦¦
.úéäìàä Lôð ìLseba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¤¤¤¨¡Ÿ¦

ly zecnae lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr sebdy .elek

.dly dyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`d ytpdLôð Cà©¤¤
úéîäaä,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänLjtidd z` dvex `id - ©§¥¦¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨

wx `lenn didi sebdye seba leynz `idy - ziwl`d ytpd on

:`ed ,dtilwd ly df dpevx mxa .dpnnøabúiL íãàä úáBèì§©¨¨¨¤¦§©¥
,äpçvðéå äéìòllk dvex dppi` dtilwd :xnelk .dtilwd z` - ¨¤¨¦©§¤¨

gvpie dilr xabzi mc`dy dvex `id jtidl ,dpnn dztzi mc`dy

,dze`LBãwä øäfaL äðBfä ìLîk12:"xdef"a `aend lynk - ¦§©©¨¤©Ÿ©©¨
dqpzy dpef xkyy jlna

.dxiar xacl epa z` zeztl

jlnd ly zizin`d ezpeek

eznkg z` gikei epay ,`id

.dpefdn dztzi `le ezxeabe

dpefd mby ,ixd ,oaene

ly epevxy dvex dnvr

dlbi oadye ,rvazi jlnd

`le ezxeabe eznkg z`

xg`n ,`l` .dpnn dztzi

oa z` zeztl dciwtzy

zeyrl dilry ixd - jlnd

mb jk .dpen`a dzcear

dvex dnvr dtilwd

`le dilr xabzi mc`dy

wx `ed - mc`d iezit ly dfd oeiqpd lke ,ea leynz `idy dyxi

.ezaehl

ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl

x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad

edfy ,"zewlzqdd xn`n"a ,ocr eznyp yhiee`aeiln v"iixden

- "mihy" .mihy ivr ly miyxwn mwed okyndy xacd xaqd

,"df znerl" ly "zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln

on dhnl ody zee`za rewy mc`y dn - epiide ,dyecwd cbpky

zxne` `xnbdy enk ,oeibdd13ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`"

zexqnzdd - dyecw ly "zehy" dpyie ."zehy gex ea qpkp

`xnbdy enk ,aizkn lkydy itkn dlrnl dyecw ipiprl

zxne`14dlired `aqd ly "ezehy"=) "`aql 'izehy 'il 'ipd`"

aezky enk ,eaxwa opekl icedi lk lry okynd zcear idef .(el15

,hay c"ei xn`na `hazd epiax w"ky enke ,"mkeza izpkye"

okynd mwene jled - eaxwa miwn icedi lky okynd iciÎlry

?xacd dyrp cvik .mlerd lka dpikyd z`xyde illkd ycwnde

ly "zehy"l zindad ytpd ly "zehy"d zkitd iciÎlr -

.lkyd zpadn dlrnl ,dyecw ipiprl xqnzdl ,dyecw

l"f epinkg xn`n xaqen zeciqgd zxeza16c`n ,aeh xvi df aeh"

"aeh"l rxdÎxvide zindad ytpd z` miktedyk - "rxd xvi df

.aehÎxvid ly aehdn dlrnl `ed df aeh ,"c`n aeh" df ixd -

.é ÷øtzldpznd dnglnd z` ,iriyzd wxta xiaqd owfd epaxy ixg` ¤¤
`ed - icedi ly eteba dhilyd lr ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia

z` dilr hilyne zindad eytpa mgel mc`yk :ixiyrd wxta xiaqdl `a

" `xwp `ed - aehl jtdp eay rxde ,ziwl`d ytpdwicv,jka mipte` ipye ,"

wicv" `ed f`e ,aehl jtdp elek rxdy ,cg` ote` - :ipydn dhnl cg`

xenbdbixcne ,ipy ote` - .aeh wx ea yiy wicv - "el aehe wicv" `xwpe ,"

íéøîà éèå÷éì
áåè úåéäì êôäð òøäùùîî áåè øöé åîë øåîâ

àåäù æ"äåò éâåðòú íäù åðîî íéàåöä íéãâáä øéñäá
íäá ùáåìîéôðò ïäù áìáù úåãîä ìë øàù ïëå

äôáù øåáãä çë ìëå åãáì 'äì åéäé äáäàäå äàøéä
äáùçîä éùåáì ïî íéàìåîî åéäé çåîáù äáùçîäå

úáùçî ïäù äãáì úéäìàä ùôð ìù øåáãäå'ä
àñøéâî äéîåô ÷éñô àì íåéä ìë åúçéù úåéäì åúøåúå

ç"îø øàùå 'éãéáù ééùòîä çëåäùòîá äéäé åéøáà
úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì àåäù ãáì úåöîä

äôéì÷äîù úéîäáä ùôð êàùîî êôäì äðåöø
äðåæä ìùîë äðçöðéå äéìò øáâúéù íãàä úáåèì

:÷"äæáù

א.12. קסג, ב חלק א.13.זהר ג, ב.14.סוטה יז, ח.15.כתובות כה, טו.16.שמות ג, רבה קהלת ט. ט, רבה בראשית
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zahלב `"i iriax mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

wicv" `ed f`e ,aehl elek lk jtdp `l oiicr eay rxdy ,dkenp xzeiepi`y

xenbmix`zd .rxd on edyn oiicr ea yiy wicv - "el rxe wicv" `xwpe ,"

"el rxe wicv - xenb epi`y wicv"e ,"el aehe wicv - xenb wicv" - miletkd

,"xenb epi`"e "xenb" :"wicv"d ly zebixcnd oze`a mieey mix`z mpd -

"d ribd okid cr mix`znwicv"

`ed jk llbay) 'd zad`a

`id dad`d m` ,(wicv `xwp

mix`zd eli`e ;`l e` d`elna

,mix`zn - "el rx"e "el aeh"

dktdp dnk crzindad ytpd

dktdp `id m` ,"aeh"l "rx"n

rxd on unyy e` ,dlek lk

eil`n oaen .da x`yp oiicr

rxd zece` o`k xaecny

`ad rxd zece` `le ,ytpay

e` xeaica ,daygna iehia icil

:owfd epax xne` jke .dyrna

øéaâî íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨©§¦
ìk íçìðå úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§¦§¨¨

íò Ckytpd -,úéîäaä ¨¦©§¥¦
òøä øòáîe LøânL ãò©¤§¨¥§©¥¨©
,éìàîOä ììçî daL- ¤¨¥¨¨©§¨¦

ly iy`xd enewin ,alay

,"rx"dáeúkL Bîk1: §¤¨
,"Eaøwî òøä zøòáe"- ¦©§¨¨¨¦¦§¤

lry ,dxezd dyibcn jka

z` lilk yxyl icedi lk

ytpdy ,ezelbzda rxd lr xabziy wx `l :xnelk ,eaxway rxd

`l` ,rx ly miyrn dyrz `le xacz `l ,aeygz `l zindad

`ly ,zindad ytpd zegekay iniptd rxd z` "cari" s`y

.rxd on edyn ea yiy xacl llk dee`ziáBèì Ctäð òøä ïéàå§¥¨©¤§©§
Lnîrxd did eli` ,aehl elek jtdp `l oiicr rxdy ,`l` - ©¨

f` did ,aehl elek jtdplkelek,wxe j` ,jynp ,de`zdÎgek ly

,rxl de`zd mewna ,dyecwle zewl`lBðéàL ÷écö" àø÷ð¦§¨©¦¤¥
."Bì òøå ÷écö"å "øeîb:cin xiaqn `ede -,eðéäczernynd - ¨§©¦§©§©§

:"el rxe" lyàlà ,éìàîOä ììça òø øòfî èòî ïéãò Ba LiL¤¥£©¦§©¦§¥©¤¨¨©§¨¦¤¨
?dnecke de`zd ybxa iehia icil `a df rx hrn oi` recn -

óeôkL,rx hrn eze` -äîãð ïëìå ,Bèeòî úîçî áBhì ìèáe ¤¨¨¥©¥£©¦§¨¥¦§¤
Bì,wicvl -elà úîàa ìáà ,éøîâì Blk Bì Cìéå eäLøâéå ék¦©§¨§¥©¥¤ª§©§¥£¨¤¡¤¦

äéä BaL òøä ìk ¯ éøîâì Bì Cìäå óìçLnî áBèì Ctäð2. ¨©§¨©§©§¥¨¨©¤¨¨¤§©§©¨
,ïéðòä øeàáe`a owfd epax -wicvdy xg`n :dl`y lr zeprl ¥¨¦§¨

eay rxd ok`y okzi ixd - rxd z` llk yibxn epi` (xenb epi`y)

?rx ea yiy epl oipne ,rxd on uny s` ea oi`e aehl elek jtdp

:"xenb wicv" zbixcnn oaei xacdy owfd epax xiaqn jk lr

dad`"n d`vezk d`a ,aehl elek lk jtdp eay rxdy dcaerd

daiqa xqg m`a - ixd ,(iriyzd wxta xaqedy itk) "mibeprza

aaeqna mb xqgy gxkdd on ,"mibeprza dad`"a (mxeba)

oa`" `id "mibeprza dad`"d .aehl rxd zkitda - (d`veza)

,mc`d `vnp ,rxd ly elehiaa ,dbxc efi`a "ogead÷écö äpä ék¦¦¥©¦
BlL òøä CtäpL øeîb̈¤¤§©¨©¤
÷écö" àø÷ð ïëìå ,áBèì§§¨¥¦§¨©¦

,"Bì áBèå,aeh wx ea yi - §
úøñä éãé ìò àeä©§¥£¨©
éøîâì "íéàBvä íéãâaä"©§¨¦©¦§©§¥
ãàî ñàîì eðéäc ,òøäî¥¨©§©§¦§Ÿ§Ÿ

äfä íìBò éâeðòúa- §©£¥¨©¤
dfdÎmlerd ibeprz

aeriz ly ybx ea mixxern

,ytp lrebeía âpòúäì§¦§©¥¨
íãà éða úBâeðòúa,ick - §©£§¥¨¨

óebä úåàz úàlîì§©Ÿ©£©©
,'ä úãBáòì àìå ,ãáìa- ¦§©§Ÿ©£©

ly beq okzi ixd ,oky

jiiyd dfdÎmlerd ibeprz

:lynl ,dyecwd cvl

itk) zay bper zevna

(iriayd wxta xkfpy

ze`pd eli`e .dnecke

ly miinzq mibeprze

myl `ly ,dfdÎmlerd

ixnbl miqe`n - miny

?dnl jk lke .wicvd ipira

-.àøçà àøèñå ätìwäî íéòtLðå íéëLîð íúBéä éðtî- ¦§¥¡¨¦§¨¦§¦§¨¦¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨
,"`xg` `xhq"ae "dtilw"a `ed dfdÎmlerd ibeprz ly mxewn

äî ìëåBàðBN àeä øeîb ÷écvä ¯ àøçà àøèqäî àeäM §¨©¤¥©¦§¨¨¢¨©©¦¨§
BúMã÷e 'äì Búáäà ìãb úîçî ,äàðOä úéìëúa3äáäàa §©§¦©¦§¨¥£©Ÿ¤©£¨©§ª¨§©£¨

íéâeðòúa äaø,"mibeprza dax dad`" z`xwpd dad` -äaçå ©¨§©£¦§¦¨
,ìéòì íéøkæpä äøúéx`ya xy`n daig xzei da yi ef dad` - §¥¨©¦§¨¦§¥

cner wicvdy oeikne .iriyzd wxta xkfpy itk ,zead`d ibeq

`ed okl - dyecwle zewl`l efk dlibx izlae dlecb dad`a

:`xg` `xhqe dtilwd z` jk lk `peyéklicadle dyecw - ¦
,`xg` `xhq,äæ únòì äæ íäipiprle d"awdl ezad` - ¥¤§ª©¤

dcn dze`a `xg` `xhql d`py ,`linn ,ea zxxern ,dyecw

.zewl`l ezad` lceb lyáéúëãk4,íéúàðN äàðN úéìëz" : §¦§¦©§¦¦§¨§¥¦
,"'Bâå éááì òãå éðø÷ç ,éì eéä íéáéBàìxne` jlnd cec - §§¦¨¦¨§¥¦§©§¨¦§

di`xk .dlecb d`py mze` `pey `edy ,dyecwd icbpn itlk z`f

rce ipxwg" :xne` `ed ,d`py dze`l"iaallcebn :xnelk -

iz`py dlecb dn ,`linn ,xikz - ialay ,d"awd ,jil` izad`

.dyecwd icbpnlìãb Cøò Ck ,'äì äáäàä ìãb Cøò éôëe§¦¥¤Ÿ¤¨©£¨©¨¥¤Ÿ¤
àøçà àøèñì äàðOäzeipgexd zetilwd ,"`xg` `xhq" - ©¦§¨§¦§¨¨¢¨

íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò

ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá
éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë

êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ
àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä

כא.1. כא, ˘ËÈÏ"‡:2.דברי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�להפ יכול הלבושי� וכשמסיר הצואי�: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח עניני�: ב' יש "...כי

בטוב". שמלבישו ע"י לטוב ˘ËÈÏ"‡:3.הכח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנתקדש אפ"ל א� צע"ג � הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את"ל "אפילו

גודל על ובי' פי' זהו באה"ר ומש"כ אהבה! שלפ"ז".‡‰·˙Âע"י... כב.4.� קלט, תהלי�

zah a"i iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ב חמישי יו�

,eh 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãî äðäå,30 'nr cr.[à"îá

,miiptebd mibeprzd lk ly "zeig"de xewnd ,xen`k ,ody

,úéìëúa òøa ñeànäålceb mb jk 'dl dad`d jxr itle - §©¦¨©§©§¦
ipgex xac lr .miinybd mibeprzde zee`zd ly rxd z` eqe`in

,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn wegx `edy ("`xg` `xhq")

zeinyb zee`z lr eli`e

mc`d l` zeaexwd ("rx")

,eipir cbpl ze`vnpe

,"qe`in" iehiad mi`zn

`edy xacn lrbpy mc`k

.eipir cbpl cnerd ,`pey

Côä àeä ñeànä ék¦©¦¥¤
Bîk Lnî äáäàä̈©£¨©¨§

.äàðOäiehiady ,`l` - ©¦§¨
,xen`k ,mi`zn "d`py"

`xhq"e "dtilw"l qgia

qgia eli`e ,"`xg`

mi`zn - zeipteb zee`zl

yiy d`pyd zilkzy ,xaqen ixd ,mipt lk lr ."qe`in" iehiad

dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl

eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv" `xwp `ed jk meyne ,xzeia

`ed .xzeia dpeilrde d`lnd dcna `id - "mibeprza dad`"d -

eay rxd lk :aeha wx yecb `edy - "el aehe wicv" `xwp mb

- "xenb epi`y wicv"l qgia daeyzd z` oiap o`kn .aehl jtdp

yiy ixd ,mibeprza dad`a ea xqgy oeik,rxd on edyn oiicr ea

"`ipz"d xne` jk lre .llk df rxa yibxn `ed oi`y zexnl

:jyndaàøçà àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥¥©¦§¨¨¢¨
,äàðOä úéìëúazetilwd ,"`xg` `xhq"d z` `pey epi`y - §©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexdòøa ïk íb ñàBî Bðéà ïëìåzee`za - §¨¥¥¥©¥¨©
,miiptebd mibeprzae.úéìëúa,xzeia dlecbd dcna -ïéàL ìëå §©§¦§¨¤¥

äáäà õîL äæéà øàLð Eçøk ìò ,úéìëúa ñeànäå äàðOä©¦§¨§©¦§©§¦©¨§£¦§¨¥¤¤¤©£¨
ì âeðòúå,íL,rxl -éøîâì "íéàBvä íéãâaä" eøñeä àìå §©£§¨§Ÿ§©§¨¦©¦§©§¥

,ìëå ìkîmicba" - ¦Ÿ¨Ÿ
,rxdÎxvid - "mi`ev

oiicr ,dfdÎmlerd zee`z

ytpd gekn exqed `l

,"dbep" ztilwny zindad

."rx" `ed mb `xwpdïëìå§¨¥
,Lnî áBèì Ctäð àìŸ¤§©§©¨
äæéà Bì LiL øçàî¥©©¤¥¥¤
íéãâa"a ïéãò äæéçà£¦¨£©¦©§¨¦

,"íéàBväde`zd geky - ©¦
.mda yeal didàlà- ¤¨

`ed oi` ,jk m` ,recn

oi` recne ?llk rxa yibxn

iehia icil `a df rx hrn?dnecke zee`zaàeäL,rx hrn eze` - ¤
,áéLç àìëe Bèeòîa ìèa.llk aygp df rx oi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦

.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìårxd ,"el - rxe" - §¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥
.aexd `ed eay aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp"ïk ìòå- §©¥

y fnex ,eay rxd hrn,úéìëúa dðéà 'äì Búáäà íbm` ,oky - ©©£¨©¥¨§©§¦
rxd lr drityn dzid ,xzeia dpeilrd dzcna dzid dad`d

.aehl ixnbl jtdidl.øeîb BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìå,xen`ke - §¨¥¦§¨©¦¤¥¨
,xnelk ,ezad` zbixcn z` "xenb epi`"e "xenb" mix`zd mipiivn

xeq"l qgia - "el rx"e "el aehe" mix`zde ;"aeh dyre"l qgia

.aehl rxd jtdp dnk cr - "rxn

Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" -ú÷lçúî §¦¥©§¥¨¦§©¤¤
úBâøãî úBááøì,ze`haznd -òøä èeòî úðéça ïéðòa §¦§©§¥§¦§©§¦©¦¨©

øàLpä,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` -òaøàî úçàî ©¦§¨¥©©¥©§©
,íéòøä úBãBñéyi - §¨¨¦

yie ,mind ceqin ea x`ypy

.d`ld jke ,y`d ceqin -

zenka efn ef zepey od ok

elehia zcnae x`ypy rxd

x`ypy rxd xy` yi .aehl

dlecb zvw dcna `ed ea

lha" `edy `l` ,xzei

it lecb aehd ,"miyya

rxdy jk ,rxd on miyy

enrh oi` ik ,miyya lha

,miyyd wlgn zegt `ed x`ypy rxdy ,mb yi ,j` .llk ybxp

:jkn xzei e` ,sl` cbpk cg` ,"sl`a lehia" `ed aehl elehiae

äááøe óìàa Bà ,ìLî Cøc ìò íéMLa Bèeòîa Bìeha ïéðòáe§¦§©¦§¦§¦¦©¤¤¨¨§¤¤§¨¨
.ìLî Cøc ìò àöBiëå,sl`a ,miyya ,aehl lehiad zcna - §©¥©¤¤¨¨

epi`y wicvd ly eizebixcna miiwd ipeyd ielz ,dnecke daaxa

,xenbúðéça íä ïäå§¥¥§¦©
ìëaL íéaøä íé÷écö©¦¦¨©¦¤§¨

,úBøBcämiwicv mze` - ©
epi`y wicv" zpigaa mdy

,"xenbàøîba àúéàãk- ¦§¦¨©§¨¨
`xnba mi`ven ep`y enk5:

é÷écö éôìà øñéðîúc¦§¨¦©©§¥©¦¥
-LBãwä dén÷ éîéé÷̈§¥©¥©¨

.àeä-Ceøaxyr dpeny - ¨
iptl miniiw miwicv sl`

daxd jk lk .d"awd

."xenb epi`y wicv" zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcnìò Cà©©
b ÷écö úìòîéàçBé ïa ïBòîL éaø øîàL àeä ,øeî6:xagn - ©£©©¦¨¤¨©©¦¦§¤©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äðäå
äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá

íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä
ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë

úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö

ב.5. צז, סנהדרי� ב; מה, ש�.6.סוכה



לג zah a"i iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ב חמישי יו�

,eh 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãî äðäå,30 'nr cr.[à"îá

,miiptebd mibeprzd lk ly "zeig"de xewnd ,xen`k ,ody

,úéìëúa òøa ñeànäålceb mb jk 'dl dad`d jxr itle - §©¦¨©§©§¦
ipgex xac lr .miinybd mibeprzde zee`zd ly rxd z` eqe`in

,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn wegx `edy ("`xg` `xhq")

zeinyb zee`z lr eli`e

mc`d l` zeaexwd ("rx")

,eipir cbpl ze`vnpe

,"qe`in" iehiad mi`zn

`edy xacn lrbpy mc`k

.eipir cbpl cnerd ,`pey

Côä àeä ñeànä ék¦©¦¥¤
Bîk Lnî äáäàä̈©£¨©¨§

.äàðOäiehiady ,`l` - ©¦§¨
,xen`k ,mi`zn "d`py"

`xhq"e "dtilw"l qgia

qgia eli`e ,"`xg`

mi`zn - zeipteb zee`zl

yiy d`pyd zilkzy ,xaqen ixd ,mipt lk lr ."qe`in" iehiad

dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y zngn `id ,"rx"l xenbÎwicvl

eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv" `xwp `ed jk meyne ,xzeia

`ed .xzeia dpeilrde d`lnd dcna `id - "mibeprza dad`"d -

eay rxd lk :aeha wx yecb `edy - "el aehe wicv" `xwp mb

- "xenb epi`y wicv"l qgia daeyzd z` oiap o`kn .aehl jtdp

yiy ixd ,mibeprza dad`a ea xqgy oeik,rxd on edyn oiicr ea

"`ipz"d xne` jk lre .llk df rxa yibxn `ed oi`y zexnl

:jyndaàøçà àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥¥©¦§¨¨¢¨
,äàðOä úéìëúazetilwd ,"`xg` `xhq"d z` `pey epi`y - §©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexdòøa ïk íb ñàBî Bðéà ïëìåzee`za - §¨¥¥¥©¥¨©
,miiptebd mibeprzae.úéìëúa,xzeia dlecbd dcna -ïéàL ìëå §©§¦§¨¤¥

äáäà õîL äæéà øàLð Eçøk ìò ,úéìëúa ñeànäå äàðOä©¦§¨§©¦§©§¦©¨§£¦§¨¥¤¤¤©£¨
ì âeðòúå,íL,rxl -éøîâì "íéàBvä íéãâaä" eøñeä àìå §©£§¨§Ÿ§©§¨¦©¦§©§¥

,ìëå ìkîmicba" - ¦Ÿ¨Ÿ
,rxdÎxvid - "mi`ev

oiicr ,dfdÎmlerd zee`z

ytpd gekn exqed `l

,"dbep" ztilwny zindad

."rx" `ed mb `xwpdïëìå§¨¥
,Lnî áBèì Ctäð àìŸ¤§©§©¨
äæéà Bì LiL øçàî¥©©¤¥¥¤
íéãâa"a ïéãò äæéçà£¦¨£©¦©§¨¦

,"íéàBväde`zd geky - ©¦
.mda yeal didàlà- ¤¨

`ed oi` ,jk m` ,recn

oi` recne ?llk rxa yibxn

iehia icil `a df rx hrn?dnecke zee`zaàeäL,rx hrn eze` - ¤
,áéLç àìëe Bèeòîa ìèa.llk aygp df rx oi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦

.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìårxd ,"el - rxe" - §¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥
.aexd `ed eay aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp"ïk ìòå- §©¥

y fnex ,eay rxd hrn,úéìëúa dðéà 'äì Búáäà íbm` ,oky - ©©£¨©¥¨§©§¦
rxd lr drityn dzid ,xzeia dpeilrd dzcna dzid dad`d

.aehl ixnbl jtdidl.øeîb BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìå,xen`ke - §¨¥¦§¨©¦¤¥¨
,xnelk ,ezad` zbixcn z` "xenb epi`"e "xenb" mix`zd mipiivn

xeq"l qgia - "el rx"e "el aehe" mix`zde ;"aeh dyre"l qgia

.aehl rxd jtdp dnk cr - "rxn

Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" -ú÷lçúî §¦¥©§¥¨¦§©¤¤
úBâøãî úBááøì,ze`haznd -òøä èeòî úðéça ïéðòa §¦§©§¥§¦§©§¦©¦¨©

øàLpä,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` -òaøàî úçàî ©¦§¨¥©©¥©§©
,íéòøä úBãBñéyi - §¨¨¦

yie ,mind ceqin ea x`ypy

.d`ld jke ,y`d ceqin -

zenka efn ef zepey od ok

elehia zcnae x`ypy rxd

x`ypy rxd xy` yi .aehl

dlecb zvw dcna `ed ea

lha" `edy `l` ,xzei

it lecb aehd ,"miyya

rxdy jk ,rxd on miyy

enrh oi` ik ,miyya lha

,miyyd wlgn zegt `ed x`ypy rxdy ,mb yi ,j` .llk ybxp

:jkn xzei e` ,sl` cbpk cg` ,"sl`a lehia" `ed aehl elehiae

äááøe óìàa Bà ,ìLî Cøc ìò íéMLa Bèeòîa Bìeha ïéðòáe§¦§©¦§¦§¦¦©¤¤¨¨§¤¤§¨¨
.ìLî Cøc ìò àöBiëå,sl`a ,miyya ,aehl lehiad zcna - §©¥©¤¤¨¨

epi`y wicvd ly eizebixcna miiwd ipeyd ielz ,dnecke daaxa

,xenbúðéça íä ïäå§¥¥§¦©
ìëaL íéaøä íé÷écö©¦¦¨©¦¤§¨

,úBøBcämiwicv mze` - ©
epi`y wicv" zpigaa mdy

,"xenbàøîba àúéàãk- ¦§¦¨©§¨¨
`xnba mi`ven ep`y enk5:

é÷écö éôìà øñéðîúc¦§¨¦©©§¥©¦¥
-LBãwä dén÷ éîéé÷̈§¥©¥©¨

.àeä-Ceøaxyr dpeny - ¨
iptl miniiw miwicv sl`

daxd jk lk .d"awd

."xenb epi`y wicv" zbxca dl` lk j` ,miwicva zebixcnìò Cà©©
b ÷écö úìòîéàçBé ïa ïBòîL éaø øîàL àeä ,øeî6:xagn - ©£©©¦¨¤¨©©¦¦§¤©

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî
åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä

ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â
íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äðäå
äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá

íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä
ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë

úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö

ב.5. צז, סנהדרי� ב; מה, ש�.6.סוכה



zahלד a"i iying mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:"xdef"d,"'eë íéèòeî íäå äiìò éða éúéàø"- "dilr ipa" - ¨¦¦§¥£¦¨§¥¨¦
,mihren mde ,xzeia dlrp mzbxcy dl`éða" íéàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¨¦§¥

,"äiìòiptn -òøä ïéëtänL,aehl -,äMã÷ì BúBà íéìòîe £¦¨¤§©§¦¨©©£¦¦§ª¨
äîc÷äa øäfa àúéàãk7,xtq ly "dncwd"a aezky enk - ¦§¦¨©Ÿ©©©§¨¨

,"xdef"déaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦
éaø ìëéäì úBìòì àiç¦¨©£§¥©©¦

,éàçBé ïa ïBòîL- ¦§¤©
xa oerny iax ly "elkid"

ly dnewn ernyn ,i`gei

,"xenb wicv" zbixcnòîL̈©
:øîàå ÷éôð àì÷rny - ¨¨¨¦§¨©

:fixkne `veid lewïàî"©
ïëtäî àëBLç éc ïBëpî¦§¦£¨§©§¨
eøéøî ïéîòèå àøBäðì¦§¨§©£¦§¦
ïeúéé àì ãò à÷úîì§¦§¨©¨¥

:'eëå "àëämkn in - ¨¨§
mlerd jyeg z` jtdy

z`e ,dyecw ly xe`l

eytp ly) xnd mrhd

jtd (rxd exvie zindad

zewiznle beprzl

ribdy iptl ,(dyecwd)

.o`kl qpkidl leki - o`kl

df `ed "xenb wicv"y ,ixd

,xe`l jyegd z` jtdny

ytpd z` dlrn `ed

dn lr sqep mrh owfd epax siqen ,oldl .dyecwd xe`l zindad

"dilr ipa" mi`xwp ,xzei dlrp beqa miwicvy8:

ãBòårecn ,sqep mrh -íúãBáò íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©£¨¨
Cøöì àeä ,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ¤

,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb`id mzcear zxhn - ¨©©§¨©§¨©©©£
,xzeia zelrpd zebixcnle zelrnl cr cala d"awd mylàìå- §Ÿ

,dpi` mzcearáãì éãkãáìa Cøaúé Ba ä÷,ick -úBeøì- §¥§¨§¨¦§¨¥¦§©§©
,mzceara,'äì äàîvä íLôð ïBàîöxacdy enk `l ,xnelk - ¦§©§¨©§¥¨©

,dxez micnele zeevn miniiwnd ,ef dbixcna mpi`y dl`a `ed

dfrd mzweyze ,zewl`l mpe`nv z` "mieexn" md jkay iptn

xagzne wac zeevne dxez meiw iciÎlr ,oky - d"awa "wacidl"

.d"awa icedidáeúkL Bîk9,"íénì eëì àîö ìk éBä" :- §¤¨¨¨¥§©©¦
dlynpy dxez ecnli - zewl`l mi`nvd dl` lk :fixkn `iapd

.minl,øçà íB÷îa áeúkL Bîëe`ed "oe`nv"d zernyny - §¤¨§¨©¥
`iapd jixv did `l ,dxezl `ed "oe`nv"d m` ,oky .zewl`l

,dxezl - "minl ekl" zexedle !"ied" dfxkdd zxeva ynzydl

`l` !da cenll eiptl dpken dxezd ixd - dxezl `nvy in ik

,dxez cenll ,`iapd el dxen ,zewl`l `nvy in :`id dpeekd

"dilrd ipa" eli`e .d"awd mr cg`zie waczi jkÎiciÎlr ,oky

zeevnd z` mneiw :xzei zilrp dbxc md ,o`k xaecn mda

ixdy ,zewl`l mpe`nv zeexl ick wx mpi` dxezd z` mcenile

mzaehe mdly invrd ybxd ieeix meyn dpicr dxeva yi jka

mze` miyer md - d"awdl aexiwd "gieexdl" icky ,zinvrd

eze`l mi`iand mipipr

- aexiwàlàmzcear - ¤¨
,`idíéðewza eLøôãk10: ¦§¥§©¦¦

ipewiz"a eyxity enk -

:l"f epinkg xn`n z` "xdf

ãqçúnä ¯ ãéñç eäæéà¥¤¨¦©¦§©¥
,BðB÷ íòeyxite - ¦
:"mipewiz"aìéc ï÷ íò,dé ¦¥¦¥

,"ow" oeyln "epew" -

bdpzn ciqgd :xnelk

exewn ,ely "ow"d mr cqga

ick ,d"awd -àãçéì§©£¨
éøa àLã÷àeä C ª§¨§¦

,íéðBzçza dézðéëLe- §¦§¥©©§¦
ly "cegii"d z` `iadl

xe`ye ,ezpiky mr d"awd

mb xi`i df "cegii"

.mipezgzd zenleraBîëe§
àðîéäî àéòøa áeúkL¤¨§©§¨§¥§¨
àøák" :àöz úLøẗ¨©¥¥§¨¨
éBáà øúa ìczLàc§¦§©¥¨©£

,dénàålczynd oa enk - §¦¥
,en`e eia` zaehldéçeøå déLôðå déîøbî øéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦¦©§¥§©§¥§¥

,'eë déúîLðåegex ,eytpe ,envr z` xy`n xzei mze` ade`y - §¦§¨¥
,'eke eznype,"'eë ïBì ÷øôéîì eäéìò äúéîì déîøb øñîe- ¨©©§¥§¦¨£©§§¦§©

.iaydn en`e eia` z` zectl eytp z` xqeneøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
,øçà íB÷îaly enyl wx :"dilr ipa" ly dceard jxc idefy - §¨©¥

,"dilr ipa"a miyexitd ipyy owfd epax xiaqn oldl .d"awd

,dlawd zxeza xaqeny itk ,oky ,ipya cg` mixeywe min`ez

ici lr - "oixekc oiin" zkynd - "oiawep oiin z`lrd" iciÎlr dyrp

zeevna jynp ,("o"n z`lrd") dyecwl ezelrde rxd ceair

iciÎlr rval miwicv ly mpevxa yi z`fe - ,"c"n zkynd"

eagxle ewnerl xaqend ,ilaw oipr `ed xaecndy oeikn .mzcear

:mi`ad mixacd jynda ,dxaqd xzia eze` oiap ,zeciqgd zxeza

íäéðLe],"dilr ipa"a miyexitd ipy -,ãçà äð÷a íéìBò- §¥¤¦§¨¤¤¨
,ipyd z` cg` min`ezdâpî íéøøánL íéøeøaä éãé ìò ék- ¦©§¥©¥¦¤§¨§¦¦Ÿ©

,aehl zindad ytpd zkitd iciÎlr,"ïéá÷eð ïéî" íéìòî- ©£¦©¦§¦
,"lawn"d ly ecvn zelrzde zexxerzd - "o"n z`lrd" milret

íéðBéìò íéãeçé íéNòðå,mipeilrd zenlera -ïéî" ãéøBäì §©£¦¦¦¤§¦§¦©¦
,"ïéøeëcÎmlerl "oixekc oiin" zrtyd jiyndl -,dfdíä íäL- §¦¤¥¥

,"oixekc oiin"dúBöî ç"îøî äåöîe äåöî ìëaL íéãñçä éîéî¥¥©£¨¦¤§¨¦§¨¦§¨¥§¨¦§

íéøîà éèå÷éì
äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù

äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä
ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø

àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷
åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì

áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö

åùøéôãë àìà à"îá ù"îëåãéñç åäæéà íéðå÷éúá
'éúðéëùå ä"á÷ àãçééì äéìéã ï÷ íò åðå÷ íò ãñçúîä

íéðåúçúáàøáë àöú 'ô àðîéäî 'éòøá ù"îëå
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá ìãúùàã

äéçåøå äéùôðååäééìò äúéîì äéîøâ øñîå 'åë 'éúîùðå
äð÷á íéìåò íäéðùå] .à"îá ù"îëå 'åë ïåì ÷øôéîì
ïééî íéìòî äâåðî íéøøáîù íéøåøéáä é"ò éë ãçà
íäù ïéøåëã ïééî ãéøåäì íéðåéìò íéãåçé 'éùòðå ïéá÷åð
úåöî ç"îøî äåöîå äåöî ìëáù íéãñçä éîéî íä

א.7. ד, א וטוב8.חלק (צדיק) התואר כנגד ב' טע� גמור; צדיק התואר כנגד א' טע� א': סוג על הטעמי� "ב' שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

א.9.לו". נה, א.10.ישעי' רפח, ש� ב. רכב, ח"ג ב. קיד, זח"ב ראה ב; א, בהקדמה,

zah b"i iyiy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ג שישי יו�
פרקיא ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr.àéøù

,äNòmirax` miz`nn devn lka milednd micqgd inin - £¥
,dyrÎzeevn dpenyeïlkL,zeevnd lk -ïéî"e íéãñç úðéça ïä ¤ª¨¥§¦©£¨¦©¦

,"ïéøeëc,zertyde micqg zpiga -úMã÷ úëLîä eðéäc §¦§©§©§¨©§ª©
,íéðBzçza Laìúäì ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà- ¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨§¦§©¥©©§¦

ziwl`d dyecwd dlbzzy

,inybd epnleraBîk§
:[øçà íB÷îa øàaúpL- ¤¦§¨¥§¨©¥

ipa"a miyexitd ipyy ,ixd

min`eze mixeyw "dilr

.ipyd z` cg` ahid

,"dilr ipa" ,milecbd miwicvd ly mzcear lky ,xen`l xywda

myl wxe j` `idd"awdmzaehl `l mb ,md mzaehl `le ,

xetiql mewn yi - d"awd l` xzei miaexw zeidl ,zipgexd

cr ,ezewiaca wnrzdl minrt daxd bdep did owfd epax :`ad

epnn mirney eid dyrn zryae ,dtvxd lr lblbzn didy

:mirhewn mixeaicdvex ippi` ,jly `ad mlera dvex ippi`"

"cala (d"awa) ja wx ,dvex ip` ,jly ocrÎobaepiax w"k .

ixd ,df xetiq epl xteqy oeik :xn` ,zeyecwd eizegiyn zg`a

,eznypa ,dpyi icedi lkl ,oky ,epnn cenll mileki ep` mby

miiw - d"awdl ef dwenre zinipt dad` cvne ,d"awl dad`

zgp zeeyl ick ,dxez cenlle zeevn miiwl ybxd icedi lka

xirn epiax w"k) .eia`l gex zgp `iadl dvexy oak ,d"awl gex

dwqita ,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a xaqen jky

daeyz meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly s`e" dligznd

dl`k milrp mipipr cenila zlrezd dn :miprehy mze`l

zilkz jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde dxezd zebixcna

dl`y lr owfd epax mrt dpry daeyzd dreci ,ziy`x ?wegix

xn`p giynd ly epnf lr :ef11qde"oa`d al z` izexi

,zrk :xnelk ,"mkxyan

zexnly ,oexqgd epyi

oiadl leki cg` lky

- xzeia zelrp zebixcn

,llk eal lr dplrtz `l

."oa` al" oae`n eal ,oky

- gena epiaiy dn lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e

dkixv ,jkl m`zda .zebixcn oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii

ick ,gena dpadd zeidl - ,giynd z`ia iptl ,zrk xak

jk myle - ala mixacd ehlwii ,giynd z`iaa ,okn xg`ly

ep` ,owfd epax ly ef daeyz lr sqep .cenlle cenll mikixv

zxeza `aend oipr lkn :xen`d xetiqd on mb daeyz micnl

.cg`e cg` lkl qgia lretl edyn cenll xyt` ,zeciqgd

milrpd miwicvd zebixcn lr df wxta epcnly dn :lynl

,jka dpyi ixd ,cala d"awd myl wx mzcear miyerd ,xzeia

lk leki zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd "dcewp" ,zn`a

dxhna zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza xxerl icedi

dze` dpyi ,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp `iadl

zelble xxerl wx eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad`

.df oevx

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
ixiyrd wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

ziwl`d ytpd zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd

- zindad ytpd ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr

zbixcnl icedi eze` ribn

:zebixcn izy - jkae ."wicv"

eay "rx"dy in - "xenb wicv"

,dyecwle aehl ixnbl jtdp

aehe wicv" mb `xwp `ed okle

.aeh wx ea yiy wicv - "el

"rx"dy in - "xenb epi`y wicv"

elek lk jtdp `l oiicr eay

ea yi - "el rxe wicv" mb `xwp `ed okle ,rxd on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

xiaqd ok .aehd ly lecbd aexa lha df hrn rxy `l` ,rxd on edyn mpn`

zcn itl zewlgznd ,zebixcn daxd opyi ,"xenb epi`y wicv" zbixcnay

.aehl elehia zcn itle ,ea x`yp oiicry rxd zeki`e zenk

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

`xwp okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx"ryx - "el

ep` jke .rx wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry

:xyrÎcg`d wxta micnel

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø ,- §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx"ììçáe BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ¤¨¨

,BaìaL éðîéäitk - ©§¨¦¤§¦
,iriyzd wxta epcnly

ytpd ly dnewiny

"llg"ae gena `id ziwl`d

,alay ipnidìèáe óeôk̈¨¥
ätìwäî òøä éaâì§©¥¨©¥©§¦¨

.éìàîOä ììçaL"rx"d - ¤§¨¨©§¨¦
zindad ytpd ly

.iriyzd wxta epcnly itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn

ytpd ly aehd lr xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk

ly rxl rpkpe lha ziwl`d ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d

.zindad ytpdäæå,"el aehe ryx" x`ezd -ïk íb ÷lçúî §¤¦§©¥©¥
,úBwìç úBâøãî úBááøì"el rxe wicv" zbixcny myk - §¦§©§¥£ª

elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda zebixcn daxdl zwlgzn

zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn zwlgzn mb jk - aehl

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò
äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì

:[à"îá ù"îë íéðåúçúá

äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì
'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå

åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå
úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

כו.11. לו, יד.1.יחזקאל ז, קהלת



לה zah b"i iyiy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ג שישי יו�
פרקיא ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr.àéøù

,äNòmirax` miz`nn devn lka milednd micqgd inin - £¥
,dyrÎzeevn dpenyeïlkL,zeevnd lk -ïéî"e íéãñç úðéça ïä ¤ª¨¥§¦©£¨¦©¦

,"ïéøeëc,zertyde micqg zpiga -úMã÷ úëLîä eðéäc §¦§©§©§¨©§ª©
,íéðBzçza Laìúäì ähîì äìòîlî Cøaúé Búeäìà- ¡Ÿ¦§¨¥¦§©§¨§©¨§¦§©¥©©§¦

ziwl`d dyecwd dlbzzy

,inybd epnleraBîk§
:[øçà íB÷îa øàaúpL- ¤¦§¨¥§¨©¥

ipa"a miyexitd ipyy ,ixd

min`eze mixeyw "dilr

.ipyd z` cg` ahid

,"dilr ipa" ,milecbd miwicvd ly mzcear lky ,xen`l xywda

myl wxe j` `idd"awdmzaehl `l mb ,md mzaehl `le ,

xetiql mewn yi - d"awd l` xzei miaexw zeidl ,zipgexd

cr ,ezewiaca wnrzdl minrt daxd bdep did owfd epax :`ad

epnn mirney eid dyrn zryae ,dtvxd lr lblbzn didy

:mirhewn mixeaicdvex ippi` ,jly `ad mlera dvex ippi`"

"cala (d"awa) ja wx ,dvex ip` ,jly ocrÎobaepiax w"k .

ixd ,df xetiq epl xteqy oeik :xn` ,zeyecwd eizegiyn zg`a

,eznypa ,dpyi icedi lkl ,oky ,epnn cenll mileki ep` mby

miiw - d"awdl ef dwenre zinipt dad` cvne ,d"awl dad`

zgp zeeyl ick ,dxez cenlle zeevn miiwl ybxd icedi lka

xirn epiax w"k) .eia`l gex zgp `iadl dvexy oak ,d"awl gex

dwqita ,114 cenr ,`"n wxt seqa "`ipz"a xaqen jky

daeyz meyn jka yi ,ab` .("'ek zeidly s`e" dligznd

dl`k milrp mipipr cenila zlrezd dn :miprehy mze`l

zilkz jkn miwegx ep`y oeikn ,dnypde dxezd zebixcna

dl`y lr owfd epax mrt dpry daeyzd dreci ,ziy`x ?wegix

xn`p giynd ly epnf lr :ef11qde"oa`d al z` izexi

,zrk :xnelk ,"mkxyan

zexnly ,oexqgd epyi

oiadl leki cg` lky

- xzeia zelrp zebixcn

,llk eal lr dplrtz `l

."oa` al" oae`n eal ,oky

- gena epiaiy dn lke ,df oexqg xqei giynd z`iaa eli`e

dkixv ,jkl m`zda .zebixcn oze`l mikiiy eidiy ,ala hlwii

ick ,gena dpadd zeidl - ,giynd z`ia iptl ,zrk xak

jk myle - ala mixacd ehlwii ,giynd z`iaa ,okn xg`ly

ep` ,owfd epax ly ef daeyz lr sqep .cenlle cenll mikixv

zxeza `aend oipr lkn :xen`d xetiqd on mb daeyz micnl

.cg`e cg` lkl qgia lretl edyn cenll xyt` ,zeciqgd

milrpd miwicvd zebixcn lr df wxta epcnly dn :lynl

,jka dpyi ixd ,cala d"awd myl wx mzcear miyerd ,xzeia

lk leki zniieqn dcna .icedi lkl zrbepd "dcewp" ,zn`a

dxhna zeevn meiwle dxez cenill df ybx ekeza xxerl icedi

dze` dpyi ,icedi ly eznypa ,oky .d"awdl gex zgp `iadl

zelble xxerl wx eilr ,d"awl gex zgp `iadl :dweyze dad`

.df oevx

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
ixiyrd wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

ziwl`d ytpd zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd

- zindad ytpd ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr

zbixcnl icedi eze` ribn

:zebixcn izy - jkae ."wicv"

eay "rx"dy in - "xenb wicv"

,dyecwle aehl ixnbl jtdp

aehe wicv" mb `xwp `ed okle

.aeh wx ea yiy wicv - "el

"rx"dy in - "xenb epi`y wicv"

elek lk jtdp `l oiicr eay

ea yi - "el rxe wicv" mb `xwp `ed okle ,rxd on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

xiaqd ok .aehd ly lecbd aexa lha df hrn rxy `l` ,rxd on edyn mpn`

zcn itl zewlgznd ,zebixcn daxd opyi ,"xenb epi`y wicv" zbixcnay

.aehl elehia zcn itle ,ea x`yp oiicry rxd zeki`e zenk

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

`xwp okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx"ryx - "el

ep` jke .rx wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry

:xyrÎcg`d wxta micnel

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø ,- §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx"ììçáe BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ¤¨¨

,BaìaL éðîéäitk - ©§¨¦¤§¦
,iriyzd wxta epcnly

ytpd ly dnewiny

"llg"ae gena `id ziwl`d

,alay ipnidìèáe óeôk̈¨¥
ätìwäî òøä éaâì§©¥¨©¥©§¦¨

.éìàîOä ììçaL"rx"d - ¤§¨¨©§¨¦
zindad ytpd ly

.iriyzd wxta epcnly itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn

ytpd ly aehd lr xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk

ly rxl rpkpe lha ziwl`d ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d

.zindad ytpdäæå,"el aehe ryx" x`ezd -ïk íb ÷lçúî §¤¦§©¥©¥
,úBwìç úBâøãî úBááøì"el rxe wicv" zbixcny myk - §¦§©§¥£ª

elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda zebixcn daxdl zwlgzn

zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn zwlgzn mb jk - aehl

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úëùîä åðééäã ïéøåëã ïééîå íéãñç 'éçá ïä ïìåëù äùò
äèîì äìòîìî êøáúé åúåäìà úùåã÷ùáìúäì

:[à"îá ù"îë íéðåúçúá

äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì
'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå

åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå
úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

כו.11. לו, יד.1.יחזקאל ז, קהלת



zahלו b"i iyiy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,rxl aehd ly elehia zcnl m`zdaìehaä úeëéàå úenk ïéðòa§¦§©©§¥©¦
m` :"zenk" .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae dcn efi`a -

cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly elehia

eze` `hazn mihxt eli`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy iabl

elv`y in yi ,oky ,lehia

mixac zad`a `hazn df

`hazn dfy yie ,mixeq`

:mixg` mihxtaúôéôëe§¦©
Lé .íBìLå ñç òøì áBhä©¨©©§¨¥
ìehaäå äôéôkäL éî¦¤©§¦¨§©¦

Bìöàrxd iabl aehd ly - ¤§
,`edíb óàå ,øòfî èòî§©¦§¥§©©

ìå ,úeãéîúa Bðéà úàæà Ÿ¥¦§¦§Ÿ
,íéáBø÷ íé÷øôì øéãz- ¨¦¦§¨¦§¦

ea xabzi rxdy c`n xicp

,aehd lríézòì àlà¤¨§¦¦
ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©

,áBhäax onf xaer - ©
lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéòä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly

xir" `xwp mc`d seby

ytpd :odizye "dphw

zengel zindade ziwl`d

xir ly dyeaikl odipia

.ef dphwBlk àì Càoi` - ©Ÿª
seba zhley zindad ytpd

lr zxaeb `idyk elek

,o`k xaecnd "el aehe ryx" ly df beqa ,ziwl`d ytpdàlà¤¨
,Bcáì Búöwî,cala sebd on zvwna zhley `id -øñ äéäiL ¦§¨§©¤¦§¤¨
,BzòîLîìxq ,zindad ytpd zhley eilr sebd on wlg eze` - §¦§©§

,zindad ytpd ly rxd ly ezrnynl,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§
ìMî ãçà Ba Laìúäììéòì íéøkæpä äéLeáì äL2Bà ,eðéäc . §¦§©¥¤¨¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§©§

,ãáì äNòîa:envr df yealae ,dyrnd "yeal" edfy -úBNòì §©£¤§©©£
;íBìLå ñç úBøeîç àìå úBl÷ úBøáòdribn `l jk ick cry - £¥©§Ÿ£©§¨

,rxd zhily,ãáì øeaãa Bàwx ,envr xeaicae -÷áà øaãì §¦§©§©¥£©
ìòøä ïBL,rxd oeyll mikiiye leabd lr mdy mixeaic - ¨¨©

;àðåb éàäëe úeðöéìåly xeaicd yeal wxy ,xnelk .dnecke - §¥¨§©©§¨
.seba yalzn zindad ytpd,ãáì äáLçîa Bà,cala aeygl - §©£¨¨§©

íéLwä äøáò éøeäøä,miniieqn mihxta -äøáòî3.llba - ¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨
`id daygndy dcaerde` xeaic xy`n ytpl xzei oicr "yeal"

ixedxd" ,mi`nhn - ytpl xzei dxeywe xzei daexw ,dyrn

.dnvr dxiard xy`n xzei ,zniieqn dcna ,ytpd z` "dxiaríâå§©
äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòì äøáòa øäøäî Bðéà íà¦¥§©§¥©£¥¨©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨

,íìBòaxkf beeif" zece` ,zhyten dxeva daygnd mvr - ¨¨

,"dawpe"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò øáBòL4 ¤¥©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨
:l"f epinkg eyxce -"'eë íBia øäøäé àlL"5;exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©

.dxezd ev lr xaer `ed ,xaca÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ
úBáàa ïðúãk ,äìháì Baì äpôî àeäå äøBza6:enk - ©¨§§©¤¦§©¨¨§¦§©§¨

zkqna dpyna epcnly

:"zea`"äìéla øBòpä"©¥©©§¨
'eëåzexyt`d el yie - §

,dxez f` cenlläpôîe§©¤
"'eë Baìezaygne - ¦

.miwix mixaca xdxdl

yeal wxy ,xnelk

daygndytpd ly

.seba yalzn zindad

,älà ìkî úçàaL¤§©©¦¨¥¤
ïäa àöBiëålykpyk - §©¥¨¤

efi` dlw dxiara dyrna

mixeaic xacny e` ,`idy

xdxdny e` ,mixeq`

- zexeq` zeaygnaàø÷ð¦§¨
,àéää úòa "òLø"- ¨¨¨¥©¦

:`ed "ryx"eòøäL¤¨©
Laìúîe Ba øáBb BLôðaL¤§©§¥¦§©¥
.Bànèîe Bàéèçîe Bôeâa§©£¦§©§

Ck øçàålykpy ixg`l - §©©¨
,mixen`d mixacdn cg`a

BLôðaL áBhä Ba øáBb¥©¤§©§
èøçúîe ,úéäìàälr - ¨¡Ÿ¦¦§¨¥

,ayg e` xaic ,dyry dn

äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨
eðéîëç úöò ét ìò äéeàøä äáeLúa áL íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥§¦§©¦¨¦§¨¨§¨©¦£©£¨¥

ìLa ì"æ'eë LøBc ìàòîLé 'ø äéäL äøtk é÷elç äL7,xar" - ©¦§Ÿ¨¦¥©¨¨¤¨¨©¦§¨¥¥
lr xar ;el oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn lr

lr xar ;xtkn mixetikd meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn

mixeqie milez mixetikd meie daeyz - oicÎzia zezine zezixk

,"mper mirbpae mryt haya izcwte :xn`py ,miwxnnBîk§
.øçà íB÷îa øàaúpLel lgen - ie`xk daeyz iciÎlr :xnelk - ¤¦§¨¥§¨©¥

el lwy dfk avna `edy xg`n ,mxa .xary dxiard lr d"awd

d"awde ,daeyza xfgy ixg` mb dpd - onfl onfn `hga lykidl

."el aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn:epiax w"k zxrdoiprle"

o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t lirlck xenb wicv 'wp ypere xky

rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a xzei ddeab dbixcn zece` xaec

:miyeald on cg` lr rxd zhilya z`hazn ,zindad ytpd ly

- z`f mbe ,cala daygn lr e` cala xeaic lr ,cala dyrn lr

.zexicp mizrlìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäL éî Léå§¥¦¤¨©¥¥¦§©§¦¨
ìL,òøä ìL íéLeáì äLmbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed - §Ÿ¨§¦¤¨©

,dyrnaíéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa Bàéèçîe©£¦©£¥£¥§¦¦§¦

íéøîà éèå÷éì
ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà

íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî
íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî

àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå
øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì

åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå
ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì

úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç
éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ

äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà
úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá

àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé
åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà

úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä
àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù

òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù
èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

ו.2. א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, א.5.דברי� מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות סו�

zah c"i ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ד קודש שבת יו�
פרקיב ,32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéâåðòúå

.øúBéea yiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp `ed z`f zexnl - ¥
,`hga lykp mpn` `ed ,oky ,aehd oníézðéa Càcg` `hg oia - ©¥§©¦

`ed ,ipyláBhä úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦¦§¥§¨¦§¦©©
,íézðéa úö÷ øabúnL ,BLôðaLixedxd ea miler aeh eze`ne - ¤§©§¤¦§©¥§¨¥§©¦

.daeyzBì ïéàL àlà- ¤¨¤¥
gek ,aehlCk ìk úeøabúä¦§©§¨¨

ìLøôì òøä úà çvð §©¥©¤¨©¦§Ÿ

úBéäì éøîâì åéàèçî¥£¨¨§©§¥¦§
."áæBòå äãBî"icil cr - ¤§¥

ely aehd geka oi` ,jk

,rxd lr xabzdläæ ìòå§©¤
ì"æø eøîà8íéòLø" : ¨§©©§¨¦

,"úBèøç íéàìî`hg oia - §¥¦£¨
lr mihxgzn md ipyl cg`

drya mbe ,oey`xd `hgd

c`n okzi mi`heg mdy

`l` ,xacd mdl dxegy

.mnvr lr helyl mzlkia oi`yúðéça LiL ,íéòLøä áø íäL¤¥Ÿ¨§¨¦¤¥§¦©
.ïéãò íLôða áBè.malae mgena zehxgd zeraep "aeh" eze`ne - §©§¨£©¦

onfa lykpy dfn lgd :"el aehe ryx"a zebixcn daxdy ,o`kn

lykpy dfl cre ,ely cg` yealae dlw dxiara z`f mbe ,xicp

mre - dyrne xeaic ,daygna ,eiyeal zyly lkae zeaexw mizrl

raep mdipia lcadd ."el aehe ryx" zbixcna mlek md millkp z`f

"el aehe ryx" zbixcn .rxl aehd ly ezetitk zcnn wxe j`

milcad mpyi da ,"el rxe wicv" zbixcnl xenbd cebipd deedn

.ea x`ypy rxd ly ezeki`ae ezenka miaxèøçúî BðéàL éî Cà©¦¤¥¦§¨¥
,íìBòì,ei`hg lr -àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàa ïéàå §¨§¥¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨

,"Bì òøå òLø",cala rxd ea hleyy ryx -àeä BLôðaL òøäL ¨¨§©¤¨©¤§©§
÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck ìk øáb ék ,Baø÷a øàLð Bcáì- §©¦§¨§¦§¦¨©¨¨©©©¤¦§©¥

,aehdéwî úðéçáa ãîBòå Baøwî.äìòîlî åéìò óezeiniptae - ¦¦§§¥¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨
,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay xg`n ,mxa .llk aeha yibxn oi`

- ziwl` dnyp ea yi ,ixdyì"æø eøîà ïëìå9äøNò éa ìkà" : §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨
:"àéøL àzðéëLdxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr - §¦§¨©§¨

,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a mb xen` df xac .dpiky

zpigaa ,okyxg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr ,"siwn"

mewna dpikyd z`xydy

,micedi dxyr mi`vnp ea

,"siwn" ly oipr ok mb `id

dxeva da miyibxn `ly

dpiky dxey - dielb

.mdipia

zece` epcnly dnl xywda

zxaeb zindad eytpy in

ie`x ,ziwl`d eytp lr

`ad xetiqd z` `iadl

zg`a iaxd xtiqy

cg` qxewit` :eizegiyn

gnv"d iaxd z` mrt l`y

c"eia llk jxca "micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn ,"wcv

ipya "miicedi" aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e ,cg`

zegek zxyr lr fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei

.zegek dxyr zindad ytple zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd

cala ziwl`d ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi

iciÎlr mibdpen mde mda zxaeb zindad ytpdy dl`k mb mpyie

zelkl dvx ryxd ond .rxdÎxvide zindad ytpd zegek zxyr

miipyd zegekd zxyrn mibdpend dl` z` mb ,l`xyi ipa lk z`

ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze` aey l`y .rxdÎxvid ly

dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk dxifbd dlhay ixg`

z` e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg` :"wcv gnv"d el

mieey eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d dreyid

ipy - cala aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend micedil

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d

.áé ÷øtly aehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
.rxd ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp

ziwl`d eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx"

`ehgl mc`d z` `iane

.daygna ,xeaica ,dyrna

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

oiay dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

in edfy - "ryx"l "wicv"

qgia ,ziwl`d ytpd ly dci ,dyrne xeaic ,daygna ,ziyrnd ezbdpday

s` helyl zindad ytpl zpzep `id oi`e ,dpeilrd lr `id ,zindad ytpl

,daeh `l daygna xedxd iciÎlr ,hw rbxl `l elit`e ,sebd on wlg lr `l

ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh `l xeaica

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"axeyw

,dyrna zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl

qgia ,zindad ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e

zegekl- odly zecnde lkyd

lr zepeilr ziwl`d ytpl oi`

ytpd ,xnelk .zindad ytpd

,dgeka yi oiicr ,ely zindad

`l` ,mlerd ipiprl zee`zdl

revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e dze` znlea ziwl`d ytpdy

.iyrn

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -ìk øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥¨
äpè÷ øéòä úà Laëì Cklry ,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå

éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä
'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
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לז zah c"i ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ד קודש שבת יו�
פרקיב ,32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéâåðòúå

.øúBéea yiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp `ed z`f zexnl - ¥
,`hga lykp mpn` `ed ,oky ,aehd oníézðéa Càcg` `hg oia - ©¥§©¦

`ed ,ipyláBhä úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦¦§¥§¨¦§¦©©
,íézðéa úö÷ øabúnL ,BLôðaLixedxd ea miler aeh eze`ne - ¤§©§¤¦§©¥§¨¥§©¦

.daeyzBì ïéàL àlà- ¤¨¤¥
gek ,aehlCk ìk úeøabúä¦§©§¨¨

ìLøôì òøä úà çvð §©¥©¤¨©¦§Ÿ

úBéäì éøîâì åéàèçî¥£¨¨§©§¥¦§
."áæBòå äãBî"icil cr - ¤§¥

ely aehd geka oi` ,jk

,rxd lr xabzdläæ ìòå§©¤
ì"æø eøîà8íéòLø" : ¨§©©§¨¦

,"úBèøç íéàìî`hg oia - §¥¦£¨
lr mihxgzn md ipyl cg`

drya mbe ,oey`xd `hgd

c`n okzi mi`heg mdy

`l` ,xacd mdl dxegy

.mnvr lr helyl mzlkia oi`yúðéça LiL ,íéòLøä áø íäL¤¥Ÿ¨§¨¦¤¥§¦©
.ïéãò íLôða áBè.malae mgena zehxgd zeraep "aeh" eze`ne - §©§¨£©¦

onfa lykpy dfn lgd :"el aehe ryx"a zebixcn daxdy ,o`kn

lykpy dfl cre ,ely cg` yealae dlw dxiara z`f mbe ,xicp

mre - dyrne xeaic ,daygna ,eiyeal zyly lkae zeaexw mizrl

raep mdipia lcadd ."el aehe ryx" zbixcna mlek md millkp z`f

"el aehe ryx" zbixcn .rxl aehd ly ezetitk zcnn wxe j`

milcad mpyi da ,"el rxe wicv" zbixcnl xenbd cebipd deedn

.ea x`ypy rxd ly ezeki`ae ezenka miaxèøçúî BðéàL éî Cà©¦¤¥¦§¨¥
,íìBòì,ei`hg lr -àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàa ïéàå §¨§¥¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨

,"Bì òøå òLø",cala rxd ea hleyy ryx -àeä BLôðaL òøäL ¨¨§©¤¨©¤§©§
÷lzñpL ãò áBhä ìò Ck ìk øáb ék ,Baø÷a øàLð Bcáì- §©¦§¨§¦§¦¨©¨¨©©©¤¦§©¥

,aehdéwî úðéçáa ãîBòå Baøwî.äìòîlî åéìò óezeiniptae - ¦¦§§¥¦§¦©©¦¨¨¦§©§¨
,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay xg`n ,mxa .llk aeha yibxn oi`

- ziwl` dnyp ea yi ,ixdyì"æø eøîà ïëìå9äøNò éa ìkà" : §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨
:"àéøL àzðéëLdxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr lk lr - §¦§¨©§¨

,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a mb xen` df xac .dpiky

zpigaa ,okyxg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr ,"siwn"

mewna dpikyd z`xydy

,micedi dxyr mi`vnp ea

,"siwn" ly oipr ok mb `id

dxeva da miyibxn `ly

dpiky dxey - dielb

.mdipia

zece` epcnly dnl xywda

zxaeb zindad eytpy in

ie`x ,ziwl`d eytp lr

`ad xetiqd z` `iadl

zg`a iaxd xtiqy

cg` qxewit` :eizegiyn

gnv"d iaxd z` mrt l`y

c"eia llk jxca "micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn ,"wcv

ipya "miicedi" aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e ,cg`

zegek zxyr lr fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei

.zegek dxyr zindad ytple zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd

cala ziwl`d ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi

iciÎlr mibdpen mde mda zxaeb zindad ytpdy dl`k mb mpyie

zelkl dvx ryxd ond .rxdÎxvide zindad ytpd zegek zxyr

miipyd zegekd zxyrn mibdpend dl` z` mb ,l`xyi ipa lk z`

ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze` aey l`y .rxdÎxvid ly

dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk dxifbd dlhay ixg`

z` e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg` :"wcv gnv"d el

mieey eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d dreyid

ipy - cala aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend micedil

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d

.áé ÷øtly aehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
.rxd ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp

ziwl`d eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx"

`ehgl mc`d z` `iane

.daygna ,xeaica ,dyrna

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

oiay dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

in edfy - "ryx"l "wicv"

qgia ,ziwl`d ytpd ly dci ,dyrne xeaic ,daygna ,ziyrnd ezbdpday

s` helyl zindad ytpl zpzep `id oi`e ,dpeilrd lr `id ,zindad ytpl

,daeh `l daygna xedxd iciÎlr ,hw rbxl `l elit`e ,sebd on wlg lr `l

ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh `l xeaica

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"axeyw

,dyrna zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl

qgia ,zindad ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e

zegekl- odly zecnde lkyd

lr zepeilr ziwl`d ytpl oi`

ytpd ,xnelk .zindad ytpd

,dgeka yi oiicr ,ely zindad

`l` ,mlerd ipiprl zee`zdl

revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e dze` znlea ziwl`d ytpdy

.iyrn

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -ìk øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥¨
äpè÷ øéòä úà Laëì Cklry ,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå

éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä
'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
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ytpd oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd

,zindad;Bàéèçäì óeba Laìúäìytpd ly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦
.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad,eðéäc§©§

ìMLäNòîe øeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL ¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦©£¤
ätìwä ãvnLzeaygn - ¤¦©©§¦¨

,oze` aeygl xeq`y

mda xacl xeq`y mixeaic

,mzeyrl xeq`y miyrne

miwpei ,xaqed xaky itky

`xhq"e dtilwdn mzeig

miyeal dyly - "`xg`

,zindad ytpd ly dl`

y avna elv` mdïéà¥
Lôð ìò Ba íéøáBb§¦©¤¤
óeba Laìúäì úéäìàä̈¡Ÿ¦§¦§©¥©

çnadna xdxdi gendy - ©Ÿ©
"daygnd yeal" - xeq`y

,zindad ytpd lyätáe- ©¤
- mixeq` mixeaic xacl

"xeaicd yeal"øàLáe¦§¨
,íéøáà ç"îøx`ya - §¨¥¨¦

dpenye mirax` miz`n

mda zeyrl ,mc`d ixa`

yeal" - xeq`y dn z`

,"dyrnd,íBìLå ñç íànèìe íàéèçäì`xwidl jkÎiciÎlre - §©£¦¨§©§¨©§¨
,"ryx"ìL ÷øíä úéäìàä Lôð éLeáì äLíéLaìúî ícáì ©§Ÿ¨§¥¤¤¨¡Ÿ¦¥§©¨¦§©§¦
,óebaehlyi `l zindad ytpd iyealy ,yibcn `ed cg` cvn - ©

cinz ehlyi ziwl`d ytpd iyealy - ipy cvne ,sebd lr mrt s`

,sebaíäL:md ,ziwl`d ytpd iyeal -äNòîe øeac äáLçî ¤¥©£¨¨¦©£¤
,äøBzä úBöî â"éøz ìL,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd - ¤©§©¦§©¨

`id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`d ixa` x`yae dta

,cala,åéîiî äøáò øáò àìå-:epiax w"k zxrd`iyewd" §Ÿ¨©£¥¨¦¨¨
in `ed "ipepia"y ,o`k xne` owfd epaxy dn ,xnelk ,"dreci`ly

xaricediy xacd okzi ixd :jk lr `iyewd dreci ,einin dxiar

ixg` ,ezcearae ,ie`xk daeyza xefgie dxiara dlilg lykii

ixg` ,oky) ?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd

i`ceae ,"wicv" zbixcnl elit` ribdl mc`d ,ixd ,leki "daeyz"

epiax w"k jiynn - c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy

) eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrdazrkzllyeny dfk `ed (

xvid znglne zepeiqp f`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr

ryx t"kr `ed - k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`agkadf oi`e ,

dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd ."(l"t `ipz oiire ,zilkza ipepia

ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar xar `le" xne` owfd epaxy

in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk `hg `l "ipepia"y ,miln

iybxÎiniptd eavnayigkepd,dxiara lykidl elv` rpnpd on

"ipepia"k ;cizra mbe xara mb`l`l `ed - `linne ,`heg did

eavn itl :xnelk .`hgigkepdmiywd zepeiqpa mb `heg did `l

.dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd jldnae xzei

eavna wx `hgl zekiiyd z` zrpen ezbixcn m` ok oi`y dn

,igkepd`le"ryx" `xwp `ed - xara eavnagekaote`a :

`edy zxne` z`f - dxiar xearl ,xg` avna ,ezlkia il`ivphet

"ipepia" epi` oiicrwxta oldl jk lr d`xe - dlnd oaen `elna

jk ixd ,einin dxiar xar `ly in `ed "ipepia"y epcnly dn .l

:cizrl qgia mb xacdàìå§Ÿ
,íìBòì øáòédpeekd oi` - ©£Ÿ§¨

cizraylelr epi`xearl

el yi ixd ik ,dxiar

,xen`k ,`l` ,"dxiga"

eavnigkepdony ,dfk `ed

zekiiy el didzy rpnpd

.`edy onf dfi`a ,`hgl

íL åéìò àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¨¨¥
úçà äòL elôà "òLø"¨¨£¦¨¨©©

.åéîé ìk ãçà òâøåitk - §¤©¤¨¨¨¨
mydy ,xaqed xaky

mc`l m`zen "ryx"

,daygna dxiar xaery

eli`e .dyrna e` xeaica

zpigany "ipepia"d

on ,zigkepd ezbixcn

ixd ,dxiar xeariy rpnpd

myd eilr lg `l mrt s`y

,`eti` ,recn ,mxa ."ryx"

?"wicv" `le ,cala "ipepia" `xwp `edLôð úeîöòå úeäî Cà©¨§©§¤¤
äéúBðéça øNò ïäL ,úéäìàärahe lkyd zegek dylyy dn - ¨¡Ÿ¦¤¥¤¤§¦¤¨

iyeall d`eeyda wx df ,ziwl`d ytpd "mvr" mi`xwp zecnd

ly reviaÎilke mizxynk miynynd ,dyrne xeaic ,daygnd

,ziwl`d ytpd,äpè÷ øéòa äìLînäå äëeìnä ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨§©¤§¨¨¨¦§©¨
dhily zindad ytpd zegekl mb yi ,oldl xiaqiy itk ,oky -

znxebd de`z eala mixxern mdy jka ,sebd lr zniieqn

,egena mixedxd z`lrdl,íéðnæî íézòa íà ékzegekl yi - ¦¦§¦¦§ª¨¦
ytpd zegekl f` oi`e ,sebd lr zhlgend dhilyd ziwl`d ytpd

,eilr drtyd lk zindad,älôúe òîL úàéø÷ úòLa Bîk§¦§©§¦©§©§¦¨
,äìòîì úeìãâc ïéçî úòL àéäL:xnelk .mipeilrd zenlera - ¤¦§©Ÿ¦§©§§©§¨

ziwl` zelbzd ,mipeilrd miipgexd zenlera dxi`n dry dze`a

,xzei dpeilrähîì íâådÎmlera -,dfìëì øLkä úòL àéä §©§©¨¦§©©Ÿ¤§¨
,íãà,xzei zilrp dbixcnl zelrzdl -æàLz`ixw zrya - ¨¨¤¨

,dltze rnyøM÷îzegek z` "ipepia"d -BlL úòc-äðéa-äîëç §©¥¨§¨¦¨©©¤
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äìwnrzn `ed - ©§©£¦©§¦§ª©¥¨

,d"awd ly ezelcb yibxne oian `ed epnn oipra ezaygnaøøBòìe§¥
,zeppeazd iciÎlr -éðîéä ììça Là étLøk äáäàä úà¤¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦

,BaìaLzeppeazd iciÎlry ,mincewd miwxta xaqedy itk - ¤§¦
,eil` dad` eala zxxerzn ,d"awd zlecba daygnd zewnrzde

,äáäàî äéúBöîe äøBzä íei÷a Ba ä÷áãìd"awdl ezad` - §¨§¨§¦©¨¦§¤¨¥©£¨
z` `lnn `ed jkÎiciÎlr ,oky ,zeevne dxez miiwl eze` zxxern

,d"awd mr cg`zne ezti`yeäfLdad`d z` ripdle xxerl - ¤¤
dxez miiwl ef dad`ae ,myd zlecba zeppeazd iciÎlr d"awdl

`ed ,zeevne,àúéøBàc òîL úàéø÷a øàáîä ïéðò`idy - ¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©§©§©§¨

íéøîà éèå÷éì
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå

ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë
äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà

äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá
àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá

úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì
÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä

úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à
äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà

äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî



לט zah c"i ycew zay mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dxezd on devnïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨§©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥
,òîL úàéøwä íei÷ì äðëäl"f epinkg epwizy zekxa od - £¨¨§¦©§¦©§©

,rny z`ixw ly dpkez meiwl dpkdkíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
øçà1æàå ;zrya - ©¥§¨

`vnp "ipepia"dyk ,dltzd

,'dl zadlyÎadl zad`a

éìàîOä ììçaL òøä- ¨©¤§¨¨©§¨¦
ly iy`xd dnewin ,alay

,zindad ytpdìèáe óeôk̈¨¥
ììça èMtúnä áBhì©©¦§©¥¤¨¨

éðîéädnewin ,alay - ©§¨¦
.ziwl`d ytpd ly iy`xd

,'dl ef ezad` ,df "aeh"

miraepóBñ-ïéà úlãâa íéøM÷îä çnaL úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©¥
;àeä-Ceøa,dnkg ,zegekd zyly lka 'd zlecba ezeppeazdn - ¨

dad` ,alay ipnid "llg"dn zhytzne zxxerzn ,zrce dpia

zrya ,lha didi zindad ytpd ly rxdy rityn dfe ,z"iydl

f` el didzy mewn oi` `linne ,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn

zelrzd ly onfa xaecn ,xen`d lk - dnecke mlerd ipiprl de`z

,dltzd zrya ,zcgein

,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨
ïéçnä úe÷lzñäa§¦§©§©Ÿ¦
-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc§©§¥¨

àeäziwl`d zelbzdd -

zrya dxi`nd zcgeind

,xzei dxi`n dpi` ,dltzd

øBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥
äeàúîe ,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦¦§©¤
äfä íìBò úBåàúì äåàz©£¨§©£¨©¤

.åéâeðòúåy rxdy ,`id jkl daiqd -alamvra `ed ,"ipepia"d §©£¨
leki `ed okle ,oldl xiaqiy itk ,dltzd ixg` mb etwz lka

.de`z zee`zdl

íéøîà éèå÷éì
ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã
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נמשכת1. מצוה, כל על�ידי היא: הדבר משמעות מדרבנ�. � עליה והברכה התורה, מ� היא עצמה המצוה � הרי ובברכותיה�, בכלל במצוות

על לבר� חכמי� תיקנו � מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה

לאותה הברכה של שייכותה בבהירות אנו רואי� מצוה בכל א�, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה,

מובנת בציצית"; "להתעט� או ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילי�", "להניח התפילי�: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה,

החכמי� אות� תיקנו מה לש� להבי�: צריכי� � שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנת� ושייכות� הברכות, של משמעות� הרי,

עיקר � אלא שמע! לקריאת שייכות כל לה� אי� לכאורה, המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות ה� אי� (הרי

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבב�", בכל אלקי� ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של בעניני�ענינה

� ביותר הנעלי� המלאכי� אי� הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בה� שמע, קריאת ברכות תיקנו כ� ולש� � להקב"ה אהבה המעוררי�

מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על � השניה ובברכה הראשונה; בברכה � לגמרי מה� מובדל הקב"ה ואי� להקב"ה, בתכלית בטלי�

בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכ� להגיע יהודי שיוכל נכונה, הכנה משו� יש זה בכל וכדומה. אליה�, קירבתו

מט). פרק תניא (ראה בחסידות

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

הרצון  אודות  כותב  בו  רגיל(,  בדואר  הלך  )שכנראה  ז"ע  שנתקבל  כסלו,  מה'  מכתבו  על  במענה 

להתקשרות לכה"פ ע"י מכתב וכו'.

והנה ידוע שקישור של שנים מבני ישראל ה"ז מוסיף ביכולתם יותר מכפלים של אפשרית של כל 

אחד, וכידוע מרז"ל בזה )סוטה לד, א(, ואמיתית ההתקשרות היא של הנשמות, וכמבואר במ"ש רבנו הזקן 

וענין המצות הוא להמשיך  וענינה  ובענינים דתומ"צ, שתורתנו תורה אחת  ל"ב,  בספר התניא שלו פרק 

שיהי' ה' אחד ושמו אחד, גם בארץ, בעניני ארץ, עיין אגה"ק לרבנו הזקן ס' ט', ובזה הרי המקום אינו 

שבהם  ובהמאור  בכלל  ומצות  תורה  בעניני  בהוספה  תתבטא  ההתקשרות  שכאשר  בזה,  כוונתי  מפסיק, 

שנתגלה בדורותינו אלה ע"י תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי', ה"ז התקשרות אמיתית, ופשיטא אשר 

ההוספה בתומ"צ מוסיפה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם וב"ב הן בגשמיות והן ברוחניות, ובפרט באיש 

משרת בקדש וכאומנות השו"ב שדורשת יראת שמים ביותר וביותר, כמבואר בכ"מ ומהם לאדמו"ר הזקן 

ואדמו"ר הצ"צ, כמבואר ושו"ע ושו"ת שלהם, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בטח יודע משלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, אשר שמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכו"כ ענינים.
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ה'תשס"ט טבת ח' ראשו�, יו� ומזכיר עומד הפרה אפר

:„ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰äéä ,ìéça ïzpL äæå§¤¤¦©©¥¨¨

."úøîLîì ìàøNé éða úãòì äúéäå" :øîàpL ¯ òðöîe ïëeî¨ª§¨¤¤¡©§¨§¨©£©§¥¦§¨¥§¦§¤¤

המצוות קי"ג)בספר היא(מ"ע שהמצוה הרמב"� ביאר

אליו שיצטר� למי מזומ� אפרה שיהיה כדי אדומה פרה "לעשות

בעת רק אינה המצוה חלות כלומר, מת". טומאת לטהרת

אפר לעשות היא המצוה אלא באפרה, להיטהר זקוק מת שטמא

הצור�. בעת לשימוש מוכ� שיהא אדומה, פרה

להבי�: וצרי�

ורק מוקדמת, בהכנה כלל צור� אי� הטהרה דיני בשאר

לביצוע האמצעי� את מכיני� אד�, לטהר צור� מתעורר כאשר

בעת האפר בהכנת די לא אדומה בפרה ומדוע הטהרה, פעולת

לפני עוד להכינה יש אלא מת, טמא לטהר הצור� שמתהווה

לה? שזקוקי�

העני�: ביאור

התשובה: היא אדומה פרה מצות של הרוחנית משמעותה

החטא זה. מעי� היא התשובה וג� מת, מטומאת מטהרת הפרה

היו "עוונותיכ� ככתוב חיי�", מ"אלוקי� להינתקות גור�

ב)מבדילי�..." נט, רוחנית.(ישעיה 'מיתה' נחשבת זו והינתקות ,

� למקורו האד� את ומחברת התשובה עבודת באה לכ�

חיי�". "אלוקי�

חוטא ואינו הישר בדר� הוא הול� הרי מישהו, יחשוב ושמא

'פרה מצות באה לו. 'נוגעת' אינה התשובה עבודת שכ�, וכיו�

כי ללמדנו ֿ אליו" שיצטר� למי מזומ� אפרה "שיהיה � אדומה'

יחטא" ולא טוב יעשה אשר באר� צדיק ו"אי� ב)היות ז, ,(קהלת

יש לו וג� השלמות, בתכלית אינה שלו ה' שעבודת וודאי

� חיסרו� מלשו� לחזורמטות)(לקו"ת"חטא" עליו ג� וממילא ,

בתשובה.

(417 'nr ,fh wlg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט טבת ט' שני, יו� אמת? מהי

:·È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïéknä íéî©¦©ª¦

ì íòt ïéáøç eéä elôà ...ïéìeñt ,ïéáfëîäå.ïéìeñt ,íéðL òáL §©§©§¦§¦£¦¨£¥¦©©§¤©¨¦§¦

קיבלה 'אמת' המילה בה, שנעשה הרב השימוש בגלל

של הכוונה ברורה לא שלפעמי� עד רבות, משמעויות

אמת. � באמת מהי לדעת וקשה בה, המשתמש

ואחיזתֿעיניי�. שקר שאינו מה היא אמת בניֿאד�, בלשו�

אינ� ג� א� שקר, אינ� שאמנ� דברי� יש התורה, בשפת אול�

אמת. להיקרא יכולי�

דבר אמיתי. קיו� הוא 'אמת', של הבסיסיי� התנאי� אחד

ג� בעצ�, זה, ועובר. חול� ולא ונצחי עמיד להיות צרי� אמיתי

ואילו בתֿחלו�, היא האשליה למציאות: אשליה בי� ההבדל

לאור�ֿזמ�. קיימת המציאות

לשמש שיכולי� המי� סוגי את מגדיר כשהוא זו, בהלכה

ומה פסולי�. המכזבי�' 'מי� כי הרמב"�, קובע חיי�", כ"מי�

שני�". לשבע אחת פע� חרבי� היו "אפילו המכזבי�'? 'מי� ה�

אינו שני�, בשבע פע� אפילו מתייבשי� שמימיו נהר כלומר,

אינו שקיומ� מכיוו� כי 'מכזבי�', ה� כאלה מי� חיי�'. 'מי�

'חיי�'. להגדיר� אפשר אי נצחי

אי� הגשמי לעול� 'כוזב'. כולו העול� יותר, מעמיק במוב�

בכל אותו ומקיי� בורא האלוקי הכוח רק משלו. עצמאי קיו�

ישוב � אחד לרגע ולו יסתלק, האלוקי הכח וא� ורגע רגע

אי� קיי�, שהוא בשעה ג� כ� על ממש. ואפס לאי� כולו העול�

ע� אמיתית מציאות הוא הקב"ה רק עצמו. מצד אמיתי קיומו

מוחלטת אמת הוא רק כ� על ונצחי. עצמאי .קיו�

(38 'rd ,92 'r e"g y"ewl d`xe.b ,bt zehn dxez ihewl t"r)

ה'תשמ"ט טבת י' שלישי, יו� למים מים בין

:‚"È ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰epzLpL úàhç éî¥©¨¤¦§©

.ïéìeñt ,ïLò úîçî ïäéàøî epzLð ;ïéøLk ,ïîöò úîçî ïäéàøî©§¥¤¥£©©§¨§¥¦¦§©©§¥¤¥£©¨¨§¦

מקוה לגבי הרמב"� פסק ספ"ז)וכ� מקוואות "מקוה(הל' :

זה הרי דבר לו נפל ולא עצמו מחמת מימיו מראה שנשתנה

כשר".

והשו"ע הטור פסקו ידי� בנטילת א)א� ק"ס סי' שמי�(או"ח

הב"ח והקשו ידי�. לנטילת פסולי� עצמ� מחמת שנשתנו

בנט"י(ש�)והמ"א להחמיר זו, הלכה והשו"ע הטור לקחו מני� :

מזו: ויתירה מהתורה? שה� מקוה ומי חטאת ממי יותר דרבנ�

הרמב"� כתב ידי� ה"ז)בנטילת פ"ו ברכות במי�(הל' הוא שהפסול

פסול מזכיר ואינו לתוכ�", שנפל דבר "מחמת מראיה� שנשתנו

עצמו! מחמת מראה שינוי של

במי� ליטול מתירי� אדמוה"ז וכ� והמ"א הב"ח ואכ�,

עצמ�. מחמת מראיה� שנשתנו

יוס�' ה'ברכי סק"ב)א� קס הטור(סי' דעת את ליישב כתב

הב"י דברי ע"פ ידי�קס)סי'(ברישוהשו"ע נטילת שמדמה

הרא"ה דעת את ומביא מהכיור, הכה� של ורגלי� ידי� לקידוש

ב) נג, מדבריו(ברכות ומשמע פוסל, מראה שינוי כל הכיור שבמי

עצמו. מחמת מראה בשינוי ג� שהיינו

הרמב"� כדעת סוברי� המתירי� הי"ב)ואילו פ"ה מקדש ביאת (הל'

הכשרי� כמי� ו"יהיו הכיור מי לקידוש כשרי� המימות שכל

כ� בטבילה, כשר עצמו מחמת מראה ששינוי וכש� לטבילה".

ידי� ובנטילת כיור במי כשר .הוא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט טכת י"א רביעי, יו� לטהרה חיבור

:„ ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïéìvôîä íéìk¥¦©§ª¨¦

äàîèì øeaç ,äëàìî úòLa ...ïéøîñîa äæì äæ ïéøaçî ïäL¤¥§ª¨¦¤¨¤§©§§¦¦§©§¨¨¦§ª§¨

...äéfäìe§©¨¨

יביא החפ� חלקי בי� חיבור בה� מצבי� יש שבת בהלכות

וסותר, בונה משו� אסור יהיה החפ� ופירוק שחיבור לכ�

חיבור ייחשב לא � אחרי� תרנה)ובמקרי� עמ' י"ח, אנצ"ת ג�(ראה .

מסוימי�. בחלקי� 'חיבור' בו נדרש מקוה, בבניית

שני כאשר רק טהרה, שבדיני עולה כא� הרמב"� מדברי

זה הרי ממש נפרדי� בלתי שה� באופ� דבוקי� החלקי�

לצור� ורק מתפרקי�, שחלקיו כלי זאת, לעומת 'חיבור'.

במסמרי�, הוא החיבור א� א� הרי אות�, מחברי� בו השימוש

'חיבור'. זה אי�

ש"חלקיו כלי גדר לכאורה, הרמב"�: בדעת שכתב מי ויש

השימוש ולצור� חלקיו, את לפרק שרגילי� הוא, מתפרקי�"

מחובר הכלי בפועל א� שאפילו לומר נראה א� אותו. מרכיבי�

הכלי אי� מלאכה", "בשעת אלא שמיש אינו החיבור א� תמיד,

'מחובר'. נחשב

על שחיבור ברור והדבר ייתכנו לא שהדברי� העירו בר�,

אחד, כלי השוני� מהחלקי� שיוצר חיבור נחשב מסמרי� ידי

כלי של שהגדר לומר, צרי� לכ� מלאכה! בשעת שלא ג�

שהחיבור הוא, מתפרקי�" irx`eש"חלקיו rerx,כזה במקרה .

רק משמעותי החיבור שא� אלא החיבור את יוצר מה משנה לא

אמיתי. חיבור זה אי� � וארעי רעוע והוא בכלי השימוש בעת

(hix 'nr ,b"g ,h"ei zxdh)

ה'תשס"ט טבת יב חמישי, יו� מטמא? פרה אפר האם

:„ ‰ÎÏ‰ ÂË ˜¯Ù ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰áøòúpL äøt øôà¥¤¨¨¤¦§¨¥

.ïéànèî ,äøt øôà áøä äéä íà ¯ ïlëa Lc÷å ,äì÷î øôàa§¥¤¦§¤§¦¥§ª¨¦¨¨¨Ÿ¥¤¨¨§©§¦

רש"י ב)לדעת כג, דינו(בכורות להזאה, העומד עצמו פרה אפר

אפר התערב כאשר ולכ�, ובמשא. במגע ומטמא חטאת כמי

פרה, אפר הרוב א� � חולי�) (אפר מקלה' ב'אפר הפרה

תערובת כדי� המי�, את עליה שנת� לפני א� מטמאת התערובת

חטאת. מי של

באפר שנתערב פרה "אפר של ההלכה את בכותבו ואול�,

זאת בכול�". "וקדש המילי�: את הוסי� הרמב"� מקלה",

כא� שנפסק ומה מטמא, אינו כשלעצמו הפרה אפר אומרת:

מטמאי�") פרה אפר הרוב היה ("א� מטמאת האפר שתערובת

היא ואפרminlהכוונה פרה אפר של תערובת עליה� שנת�

חטאת' מי 'קידוש נעשה כ� כי ה"א)מקלה, פ"ו, במקרה(לעיל ורק ,

לבדו האפר אבל מטמאי�, המי� הפרה, מאפר הוא הרוב א� זה

הפסוק לשו� שהרי מטמא כא)אינו יט, "והנוגע(במדבר inaהוא

הערב" עד יטמא מ"ז)הנדה פ"ט פרה, אחרונה, .(משנה

המי� רק לא הרמב"�, לדעת בעצ�, מבאר: שקאפ והגר"ש

זהו א� מטמא. הפרה אפר ג� אלא שנתקדשו, לאחר מטמאי�

לאחר רק ולכ�, המי�. על הפרה אפר את כבר שנת� בתנאי

א� ומשא, במגע מטמאת היא � התקדשה האפר שתערובת

פרה אפר כח..רובה ש"ג, יושר (שערי

ה'תשס"ט טבת יג שישי, יו� חי לבשר בוהק בין

:· ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìëa äànèî äéçnä©¦§¨§©§¨§¨

,àeäå :ïáì Bà ,øçL Bà ,íãà äéçnä äàøî äéäL ïéa ¯ äàøî©§¤¥¤¨¨©§¥©¦§¨¨Ÿ¨Ÿ¨¨§

.eðøàaL úBàøî òaøàî ïálä äéäé àlL¤Ÿ¦§¤©Ÿ¤¥©§©©§¤¥©§

ומי הצרעת, שבתו� חי בשר היינו מחיה ההלכה: ביאור

טמא. – מרובע גריס כשיעור חי בשר ובתוכה בהרת לו שיש

שלא ובלבד מראה, בכל מטמאה שהמחיה הרמב"� ומלמדנו

שכזה לוב� כי א, בפרק הנזכרי� הלוב� מראות מארבע תהיה

ויש בתוכה, מחיה בלא צרעת אלא הבהרת, שבתו� מחיה אינו

ימי� שבעת ה"י)(לעיללהסגירו .פ"ב

אחר מראה כל הללו, הלבני� המראות ארבע שמלבד ומכא�

קצת הכהה הבוהק, כמראה הוא א� א� מטמא, חי בשר של

מדי� מטמא אינו שהבוהק מאחר כי הלבנות, המראות מארבע

שכתוב כמו לט)צרעת, יג, טהור(ויקרא בעור פרח הוא "בוהק

כתב וכ� הבהרת. שבתו� חי בשר מדי� מטמא הוא הרי הוא",

המשניות בפירוש ו)הרמב"� ו, סוגי(נגעי� בכל מטמאה שהמחיה

הבוהק. ובכלל� המראות

יו"ט' ה'תוס' ש�)א� כמראה(נגעי� שהוא חי שבשר כתב

חי בשר "ומחית כהני� בתורת שלמדו וכפי מטמא, אינו הבוהק

הבוהק". ולא חי, בשר – בשאת

את יו"ט' ה'תוס' מביא חי לבשר בוהק בי� ההבדל ובטע�

הבשר, עיפוש מחמת באי� הבוהק כתמי שאי� הרלב"ג דברי

ועירוב מבלבול ובאי� בלבד העור כתמי ה� אלא נגעי�, כמו

מסיבה רבי� מצבעי� נוצתו שתהיה לעו� שיקרה כמו הלחויות,

העור מראית אלא שנשתנה מראה איננו חי בשר מחית אבל זו.

כלל. שינוי בו שאי� חי, בשר הוא ולפיכ� אד�, אותו של

ה'תשס"ט טבת יד קודש, שבת הסתרים כבית השפתים

:‡ ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ,˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íãàa úBîB÷î elà¥§¨¨¨

øBò Bðéà elà ìëå ,"BøNa øBòa" :øîàpL ...úøäáa ïéànèúî ïéàL¤¥¦§©§¦§©¤¤¤¤¡©§§¨§¨¥¥

ìb.éeìâ Bðéàå äqëî àeäå øBò àeäL ïäîe ,øBò BðéàL ïäî àlà ,ée ¨¤¨¥¤¤¥¥¤¤§§ª¤§¥¨

.íéòâða ànhî Bðéàå ,íéøúqä úéák ïBcð íéúôOä íãàå§Ÿ¤©§¨©¦¦§¥©§¨¦§¥¦©¥¦§¨¦

פסק ה"ג)הרמב"� פ"ב אסורות מאכלות האד�(הל' בשר שאכילת

אבל לוקה אינו האד�... מבשר והאוכל ..." מהתורה: אסורה
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ה'תשס"ט טכת י"א רביעי, יו� לטהרה חיבור

:„ ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïéìvôîä íéìk¥¦©§ª¨¦

äàîèì øeaç ,äëàìî úòLa ...ïéøîñîa äæì äæ ïéøaçî ïäL¤¥§ª¨¦¤¨¤§©§§¦¦§©§¨¨¦§ª§¨

...äéfäìe§©¨¨

יביא החפ� חלקי בי� חיבור בה� מצבי� יש שבת בהלכות

וסותר, בונה משו� אסור יהיה החפ� ופירוק שחיבור לכ�

חיבור ייחשב לא � אחרי� תרנה)ובמקרי� עמ' י"ח, אנצ"ת ג�(ראה .

מסוימי�. בחלקי� 'חיבור' בו נדרש מקוה, בבניית

שני כאשר רק טהרה, שבדיני עולה כא� הרמב"� מדברי

זה הרי ממש נפרדי� בלתי שה� באופ� דבוקי� החלקי�

לצור� ורק מתפרקי�, שחלקיו כלי זאת, לעומת 'חיבור'.

במסמרי�, הוא החיבור א� א� הרי אות�, מחברי� בו השימוש

'חיבור'. זה אי�

ש"חלקיו כלי גדר לכאורה, הרמב"�: בדעת שכתב מי ויש

השימוש ולצור� חלקיו, את לפרק שרגילי� הוא, מתפרקי�"

מחובר הכלי בפועל א� שאפילו לומר נראה א� אותו. מרכיבי�

הכלי אי� מלאכה", "בשעת אלא שמיש אינו החיבור א� תמיד,

'מחובר'. נחשב

על שחיבור ברור והדבר ייתכנו לא שהדברי� העירו בר�,

אחד, כלי השוני� מהחלקי� שיוצר חיבור נחשב מסמרי� ידי

כלי של שהגדר לומר, צרי� לכ� מלאכה! בשעת שלא ג�

שהחיבור הוא, מתפרקי�" irx`eש"חלקיו rerx,כזה במקרה .

רק משמעותי החיבור שא� אלא החיבור את יוצר מה משנה לא

אמיתי. חיבור זה אי� � וארעי רעוע והוא בכלי השימוש בעת

(hix 'nr ,b"g ,h"ei zxdh)

ה'תשס"ט טבת יב חמישי, יו� מטמא? פרה אפר האם

:„ ‰ÎÏ‰ ÂË ˜¯Ù ,‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰áøòúpL äøt øôà¥¤¨¨¤¦§¨¥

.ïéànèî ,äøt øôà áøä äéä íà ¯ ïlëa Lc÷å ,äì÷î øôàa§¥¤¦§¤§¦¥§ª¨¦¨¨¨Ÿ¥¤¨¨§©§¦

רש"י ב)לדעת כג, דינו(בכורות להזאה, העומד עצמו פרה אפר

אפר התערב כאשר ולכ�, ובמשא. במגע ומטמא חטאת כמי

פרה, אפר הרוב א� � חולי�) (אפר מקלה' ב'אפר הפרה

תערובת כדי� המי�, את עליה שנת� לפני א� מטמאת התערובת

חטאת. מי של

באפר שנתערב פרה "אפר של ההלכה את בכותבו ואול�,

זאת בכול�". "וקדש המילי�: את הוסי� הרמב"� מקלה",

כא� שנפסק ומה מטמא, אינו כשלעצמו הפרה אפר אומרת:

מטמאי�") פרה אפר הרוב היה ("א� מטמאת האפר שתערובת

היא ואפרminlהכוונה פרה אפר של תערובת עליה� שנת�

חטאת' מי 'קידוש נעשה כ� כי ה"א)מקלה, פ"ו, במקרה(לעיל ורק ,

לבדו האפר אבל מטמאי�, המי� הפרה, מאפר הוא הרוב א� זה

הפסוק לשו� שהרי מטמא כא)אינו יט, "והנוגע(במדבר inaהוא

הערב" עד יטמא מ"ז)הנדה פ"ט פרה, אחרונה, .(משנה

המי� רק לא הרמב"�, לדעת בעצ�, מבאר: שקאפ והגר"ש

זהו א� מטמא. הפרה אפר ג� אלא שנתקדשו, לאחר מטמאי�

לאחר רק ולכ�, המי�. על הפרה אפר את כבר שנת� בתנאי

א� ומשא, במגע מטמאת היא � התקדשה האפר שתערובת

פרה אפר כח..רובה ש"ג, יושר (שערי

ה'תשס"ט טבת יג שישי, יו� חי לבשר בוהק בין

:· ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìëa äànèî äéçnä©¦§¨§©§¨§¨

,àeäå :ïáì Bà ,øçL Bà ,íãà äéçnä äàøî äéäL ïéa ¯ äàøî©§¤¥¤¨¨©§¥©¦§¨¨Ÿ¨Ÿ¨¨§

.eðøàaL úBàøî òaøàî ïálä äéäé àlL¤Ÿ¦§¤©Ÿ¤¥©§©©§¤¥©§

ומי הצרעת, שבתו� חי בשר היינו מחיה ההלכה: ביאור

טמא. – מרובע גריס כשיעור חי בשר ובתוכה בהרת לו שיש

שלא ובלבד מראה, בכל מטמאה שהמחיה הרמב"� ומלמדנו

שכזה לוב� כי א, בפרק הנזכרי� הלוב� מראות מארבע תהיה

ויש בתוכה, מחיה בלא צרעת אלא הבהרת, שבתו� מחיה אינו

ימי� שבעת ה"י)(לעיללהסגירו .פ"ב

אחר מראה כל הללו, הלבני� המראות ארבע שמלבד ומכא�

קצת הכהה הבוהק, כמראה הוא א� א� מטמא, חי בשר של

מדי� מטמא אינו שהבוהק מאחר כי הלבנות, המראות מארבע

שכתוב כמו לט)צרעת, יג, טהור(ויקרא בעור פרח הוא "בוהק

כתב וכ� הבהרת. שבתו� חי בשר מדי� מטמא הוא הרי הוא",

המשניות בפירוש ו)הרמב"� ו, סוגי(נגעי� בכל מטמאה שהמחיה

הבוהק. ובכלל� המראות

יו"ט' ה'תוס' ש�)א� כמראה(נגעי� שהוא חי שבשר כתב

חי בשר "ומחית כהני� בתורת שלמדו וכפי מטמא, אינו הבוהק

הבוהק". ולא חי, בשר – בשאת

את יו"ט' ה'תוס' מביא חי לבשר בוהק בי� ההבדל ובטע�

הבשר, עיפוש מחמת באי� הבוהק כתמי שאי� הרלב"ג דברי

ועירוב מבלבול ובאי� בלבד העור כתמי ה� אלא נגעי�, כמו

מסיבה רבי� מצבעי� נוצתו שתהיה לעו� שיקרה כמו הלחויות,

העור מראית אלא שנשתנה מראה איננו חי בשר מחית אבל זו.

כלל. שינוי בו שאי� חי, בשר הוא ולפיכ� אד�, אותו של

ה'תשס"ט טבת יד קודש, שבת הסתרים כבית השפתים

:‡ ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ,˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íãàa úBîB÷î elà¥§¨¨¨

øBò Bðéà elà ìëå ,"BøNa øBòa" :øîàpL ...úøäáa ïéànèúî ïéàL¤¥¦§©§¦§©¤¤¤¤¡©§§¨§¨¥¥

ìb.éeìâ Bðéàå äqëî àeäå øBò àeäL ïäîe ,øBò BðéàL ïäî àlà ,ée ¨¤¨¥¤¤¥¥¤¤§§ª¤§¥¨

.íéòâða ànhî Bðéàå ,íéøúqä úéák ïBcð íéúôOä íãàå§Ÿ¤©§¨©¦¦§¥©§¨¦§¥¦©¥¦§¨¦

פסק ה"ג)הרמב"� פ"ב אסורות מאכלות האד�(הל' בשר שאכילת

אבל לוקה אינו האד�... מבשר והאוכל ..." מהתורה: אסורה

המשך בעמוד אצ
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ה'תשס"ט טבת ח' ראשו� יו�

ב ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
חומרות]מעל�ת‡. אד�ה,[� �רה �טהרת ע�� יתר�ת ְְֲֲֳֵַַָָָָ�ָ

מע�יה; �כל ה�ת מ�מאת הרחיק� �ד�ל�ת ְְֲֵֶַַַָָ�ְְְְִִִַָוהרחק�ת
לזלזל יב�א� ��א ח�� י��, �טב�לי ��רה �היא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמ�ני
מפרי�י� א�ת�, ה��ר� ה�ה� ���פרי�י� זה, �מ�ני .��ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
נקראת, היתה אב�' �'בית �עזרה, מ�כנת לל��ה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָא�ת�
�בכלי טמאה; מק�לי� �אי� אבני� �לי �ליה ��ל ְְִֵָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמ�ני
הי� ולא ההפר�ה. ימי �בעת �ל מ���� היה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאב�

�טהרת�. להר��ת �די ,�� נ�געי� ה�הני� ְְְְְֲֳִִֵֶַַָָָֹאחיו

ה��ר�·. �ה� מפרי�י� ה�רה, �רפת קד� ימי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�בעת
י�� לעב�דת �ד�ל �ה� ��פרי�י� ��� � מ�ית� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹא�ת�
מפרי�י� וכ� ר�נ�. מ��ה ק�לה זה, ודבר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה���רי�;
ימי�. �בעת טמא ויהיה נ�ה, ��צא ��א � מא��� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָא�ת�

מזרחית‚. צפ�נית �בעה, �ל �� י��ב �היה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָה���ה
על א� ��פ��, ה��חטת �ח�את ��� להז�יר� �די ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,

�ח��. נ�חטת �היא ְִִִֶֶֶַ�י

מי„. עליו מ�י� ההפר�ה, ימי מ�בעת וי�� י�� ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ�ל
רביעי מ��� ח�� ידע; לא וה�א למת, נטמא ��א ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹח�את,
לא �היה אפ�ר �אי לפי ה�אה, צרי� �אינ� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהפר�ה,
ע�לה ��ביעי ה�יה �אי� � �ביעי ולא לטמאת� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ְְִִ�לי�י
ה�י� �מ� מ�פניה. ��לי�י ���ה עד �ביעי, ה�ית ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָמ���
להפר�ה ��ביעי ��לי�י א�א ה�אה צרי� �אינ� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
��רה. ע�� יתרה מעלה � י�� אחר י�� ���י� וזה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�לבד,

רביעי‰. ��ח�ל �די א�ת�, מפרי�י� הי� ���ת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ�רביעי
�ברביעי ��ת, ��חה אינ� �הה�יה ���ת; להי�ת ���ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה�יה. צרי� ִֵַָָָאינ�

.Â�מ�י �ה�, עליו ���י� ההפר�ה מימי וי�� י�� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�כל
�� היה לא וא� �בר; ���רפ� ה�ר�ת מ� �רה מאפר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹעליו
ה��ה. �ל עליו מ��� מ�י� �לבד, אחת �רה אפר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא�א

.Ê�אד א�א עליו מ�ה אי� ההפר�ה, �ימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ����י�
וא� טה�ר; ��היה צרי� �ה��ה מע�ל�, �מת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��א
�ה�ה זה ��א � עליו וה�ה ��טמא אי� עליו י�ה ִֶֶֶָָָָָ�ְְִִֶֶַַָָָֹ�אמר,
�ה� ��מ�אי� ה�לי� וכ� מת. מ�מאת טה�ר היה לא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ�ִָָָָָֹעליו
הי�, אבני� �לי ��� � ה��ר� ה�ה� על לה��ת ְֲִֵָָָ�ְְְִֵֵַַַַַֹ�מק��י�
יתר�ת מעל�ת הא��, ה�ברי� וכל טמאה. מק�לי� ְְְְֲִֵֵַַָָָָ�ְְִֵֶַ�אי�
מע�ל�? �מת נטמא ��א אי� י�צא וכיצד ב�. �ע�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹה�
ותח�יה� ה�לע, ��י על �נ�י�ת �יר��לי�, הי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצר�ת

מ�ני ה�ה��[חשש]חל�ל, האדמה]קבר בעומק והי�[� ; ְְְִֵֶֶַָָ
את �� �מג�ל�ת ,�� וי�לד�ת ע�ר�ת, נ�י� ְְְְֶַָָָ�ְִִִָמביאי�
�ורי� מביאי� ה��ר�, ה�ה� על לה��ת �כ��רצ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ�ניה�.
�לת�ת, ��יה� על �מ�יחי� � נפ�ח�ת ��ר�יה� מ�ני �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
אהל ��היה �די ה�לת�ת, ��י על ה�ינ�ק�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוי��בי�

�ינ �למב�יל וכ�ס�ת ה�ה��; קבר מ�ני האר�, לבי� � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

י�רדי� ל�יל�ח, עד ה�יע� ל�יל�ח. עד וה�לכי� �יד�, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָאב�
�אי� ה�ה��, קבר מ�ני �� לחש �אי� � �ממ�אי� ��ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
��י על וי��בי� וע�לי�, �נהר�ת; לק�ר אד� �ני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ר�
להר ה�יע� ה�ית. להר ���יעי� עד וה�לכי� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָה�לת�ת.
ה�ית הר ��ל מ�ני רגליה�, על �מה�כי� י�רדי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָה�ית,
�מה�כי� ה�ה��; קבר מ�ני חל�ל היה �ח�יה� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעזר�ת,

ק�ל היה העזרה �בפתח העזרה, �תח כד]עד אפר.[� �ל ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ה�ה� על �מ�י� ����ס�ת, ��י� ונ�תני� האפר, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹנ�טלי�
�מק��י� ��מ�אי� ה�ינ�ק�ת את הי� �מט�ילי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ���ר�.
ה�ת מ�מאת טה�רי� �ה� �י על �א� ה��ר�, על ְֵַַ�ְִִִִֵֵֶֶַַַַַ�מ�י�

אחרת. �טמאה נטמא� ��א �ְְְִֶָ�ְֶֶַָ

.Áינ�ק� �כליו ימ�א לא � �לה��ת למ�את ��בל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ�ינ�ק
זה �ה� על לה��ת ��בל ותינ�ק ��בל; �י על א� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
זה מע�ה ל�� ��ט�ל עד אחר, �ה� על מ�ה אינ� �ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
�ה� יתע�ק� לא � ז� לח�את ��הר�� �לי� וכ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹה�ה�.
הא��, ה�ברי� וכל ל�מ�. ��ט�יל�� עד אחרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�פרה

��רה. יתר�ת ְֲֵַַָָמעל�ת

ג ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
��אמר:‡. ה�ית, להר ח�� א�א ה�רה את ��רפי� ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאי�

הי� ה��חה �בהר ל�חנה"; מח�� אל את� ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ"וה�ציא
וכב� א�ת�. גשר]��רפי� להר[� ה�ית מהר ע��י� הי� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

��י� ��י� �ני� ותח�יו קשתות]ה��חה, �ל[� על וכ�ה , ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
כ�י� �ני �ג על ה��ה רגלי ��י ��הי� �די כ�י�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ�ני
קבר מ�ני � חל�ל ה�ל �חת ��היה �די ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ח�יה,
�הר �הי� ה�בילה �מק�� �רפת� מק�� א� ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָה�ה��.
וה�רה ה�ה��. קבר מ�ני חל�ל, �ח�יה� � ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��חה

המסעדי� וכל מסייעי�]וה��ר� מהר[� י�צאי� ��רפת�, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ
זה. כב� ��י על ה��חה להר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָה�ית

מק�ימי�·. הי� י�ראל זקני א�ת�? ��רפי� ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ�יצד
וכה� ;�� היה ה�בילה �בית ה��חה, להר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ�רגליה�
להר �באי� ה�ב�, על י�צאי� וה�רה ��רפת� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהמסעדי�
על ידיה� ה�קני� וס�מכי� ה�ה�, את �מט�אי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹה��חה.
�ד�ל, �ה� היה וא� אחת'. 'טבל ל�: וא�מרי� ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹֹה�ה�,
עלה וטבל, ירד אחת'. טבל �ד�ל, �ה� 'אי�י ל�: ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹֹא�מרי�
ארני� ארזי� עצי ,�� הי� מס�רי� ועצי� ֲֲֳִִִֵָָָָָ�ְְְְִִֵַַונס��ג.
מג�ל, �מי� מערכה וע��י� חלקה. �אנה ועצי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָ�בר��י�,

ח��נ�ת �� פתוחי�]�מפ�חי� מקומות ��היה[� �די , ְְְְִִֵֶֶַַָ
מל�בת מתחזקת]הא�ר �מראה[� חזית]�ה�; ה�ערכה[� ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָ

מגג �ל �חבל ה�רה את וכ�פתי� גומי]�מערב. מי� �], ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ
�פניה לדר�� רא�� ה�ערכה, ��י על א�ת� ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹונ�תני�
�ימינ�, ��חט למערב, �פניו �מזרח, ע�מד וה�ה� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹלמערב.
ה�� מ� הימנית �אצ�ע� �מ�ה ��מאל�. ה�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�מק�ל
ה�ד�י� קד� �ית �נגד �עמי� �בע ה�מאלית, ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��כ��
��אצ�ע, ה�� ��ירי .��� אצ�ע טבילת ה�אה, �ל על �ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
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אצ�ע� מק�ח � ה�יה �ל על לפיכ�, לה�יה; ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�ס�לי�
�ל �ג�פ� ידיו את מק�ח מ�ה��ת, �מר �רה. �ל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ג�פ�

ה�ע מ� וירד קט�י�,�רה; �עצי� הא� את וה�ית רכה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
�� הא� ותתחיל ה�ערכה, עצי �חת בפרה]והכניס� �]. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

�ר��, הא�ר ���ת עד ל� �מ��ר �רח�ק, ע�מד ָ�ְַָ�ְְְֵֵֵֶַַַָָֹוה�ה�
�ח�ת אי� ואז�ב ארז, ע� נ�טל �� ואחר �טנ�. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָות�רע
וא�מר סלעי�, חמ�ה מ�קל �ת�לעת צב�ע וצמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�פח,
זה'? ארז 'ע� זה'? ארז 'ע� זה'? ארז 'ע� :�� ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָלע�מדי�
'�ני זה'? ��לעת '�ני זה'? 'אז�ב זה'? 'אז�ב זה'? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ'אז�ב
�ל על �עמי� �ל�ה � זה'? ��לעת '�ני זה'? ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ��לעת
�ל�ה � 'ה�'! 'ה�'! 'ה�'! ל�: א�מרי� וה� ואחד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֹאחד
��יני לפי ל�ה? �� וכל ואחד. אחד �ל על ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ�עמי�
י� � אד� וה�ב�ע אר�עה. אז�ב �מיני ה�, �בעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹארזי�
וי� �ל�א, א�ת� ���בעי� וי� �פ�אה, א�ת� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ���בעי�
ה�ר�רי� היא � וה��לעת �ת�לעת; א�ת� ְְְְְִִִֶַַַַַַַ���בעי�
הא�ג, �מ� וה� החר�בי�, לגרעיני ה��מי� �י�תר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ֲָהאד�י�
ל�ל מ�דיע לפיכ� מה�. �ר�ר �כל י� י��� �מ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹות�לעת
והאז�ב ���רה. האמ�רי� ה�יני� ה� �א�� לה�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מג�ה
ב�י�, �עלי א�ת� �א�כלי� האז�ב ה�א � ���רה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָהאמ�ר
�ל��� וה��לעת, והארז האז�ב ה�דר�ת. �� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�מת�לי�
�ני, �ל �ל��� הארז ע� האז�ב וכ�ר� זה. את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמע�בי�
�רפת ��� אל "וה�לי� ��אמר: � �טנ� ��� אל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָ�מ�לי�
אחר ולא �ר��, הא�ר ���ת קד� מ�לי� ואינ� ְַַָֹ�ְַָ�ְְִֵֶֶַַָָֹה�רה".
��� "אל ��אמר: �ס�לה, ה�לי�, וא� אפר; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��ע�ה
��ע�ה אחר ולא �ר��, הא�ר ���ת קד� לא � ְֵֶֶַַָָֹ�ְַָ�ְֵֶֶַֹֹ�רפת"
אחר זה �ה�לי� �י� �אחת, �ל��� �ה�לי� �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאפר.
�י� �רפת�, לת�� א� ��פה, לת�� �ה�לי� �י� ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָזה,
א� �יד� ��רע� �י� ה�לי�, �� ואחר מאליה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��קרעה

��רה. � ְְִִֵָ�כלי

עצי‚. וכל היא �מקל�ת, א�ת� ח�בטי� � �רפת� ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָנגמרה
וכל �כבר�ת. ה�ל את וכ�ברי� �ה�, ���רפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ערכה
מ� �י� מ��ר� �י� אפר, ויהיה ���ת� �אפ�ר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ�חר
אפר, �� ו�אי� אפר; ��ע�ה עד א�ת� ��ת�י� � ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצי�
�י� � �רפה �לא ���אר מעצמיה עצ� וכל א�ת�. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ�יחי�

נכ��. היה �� �בי� ��ְִֵָָָָָ

.„:�� ��אמר �עזרה, לה�יח� �ל�� מאפר� מכניסי� ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאי�
�ל את ח�לקי� הי� חלקי� ��ל�ה ל�חנה". מח�� ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"וה�יח
מתח�ק ואחד ה��חה, �הר ואחד �חיל, נ�� אחד � ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפר�
ה�הני� הי� ה��מר�ת, לכל ��תח�ק זה ה��מר�ת. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלכל
מ�י� י�ראל הי� ה��חה, �הר ���� וזה מ���; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמק��י�
��אמר: � �מצנע מ�כ� היה �חיל, ���� וזה ְֱֶֶַָ�ְִִֵֶֶֶַַָָָמ���;
��צניעי� מל�ד למ�מרת", י�ראל �ני לעדת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"והיתה
���רפי�, �פרה �רה �ל מאפר מצניעי� הי� וכ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמ���.
עד ז�, �מצוה מ��צט�� נע�� אד��ת �ר�ת ות�ע ְְְֲִִִֶַַַָ�ְֲֵֵַַָ�חיל.
��נ�ה ר�נ�, מ�ה ע�ה רא��נה ��נ�ה: ה�ית ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�חרב
והע�ירית ה�ית; חר�� עד מעזרא ו�בע עזרא, ְְֲִִִַַַָ�ְְְֵֶֶֶַַָָָָע�ה

י�לה מהרה ה��יח, ה�ל� רצו�]ע��ה יהי כ� .[אמ� ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ד ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
��אמר:‡. �אחת, אד��ת �ר�ת ��י ��חטי� ְֱֶֶַַַ�ְֲֲִֵֵָאי�

את�". ְַָָֹ"ו�חט

לצאת·. �רה רצת ע��[מהרפת]לא מ�ציאי� אי� � ִִִֵֵָָָָָָֹ
ולא[לפתותה]�חרה �חט�'; '�חרה יאמר�: ��א , ְְְְֲֶָָָֹֹֹֹֹ

�חט�'.א '��י� יאמר�: ��א ְְֲִֶַָָֹֹ�ֲד�ה,

��א‚. �ה�ה א� ���ל א� ל�מ�, ��א ���חטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ�רה
ול�מ�, ל�מ� ��א א� ל�מ�, ו��א ל�מ� א� ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹל�מ�,
�ע�י� א� �גדי�, �מח�ר א� �כה�, ��א ��ע�ת ְֲִֶַָָָ�ְְֲִֵֶֶַָֹֹא�
לאכל מנת על �חט� �ס�לה; � חל �בגדי א� זהב, ְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ�בגדי
�� נאמר ��א לפי ��רה, � מ�מ� ל���ת א� ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמ��ר�,

ניח�ח". ִֵַַ"ריח

אלעזר„. "ולקח ��אמר: �ס�לה, � �כלי �מ� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָק�ל
�לי. מצות לא יד, מצות מצות� � �אצ�ע�" מ�מ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�ה�

אחת‰. ה�ה �ס�לה; ה�ית� � מה� אחת אפ�� �כלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ה
�אחת, � �הני� �בעה ה�� �ס�לה. ה�ית� ��מאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמה�
�נגד ��� ולא ה�ה, ��רה. זה, אחר זה �ס�לה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ית�
עד � מ�עד" אהל �ני נכח "אל ��אמר: �ס�לה, � ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
�רפ� א� �חט� א� וכ� ר�אה�. ויהיה ההיכל, �נגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��כ��
לפניו". את� "ו�חט ��אמר: �ס�לה, � ההיכל �נגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��א

.Âנגד� �ר� א� �חט א� �ה�ה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��ה
א� אבל ל�ק��; אח�ריו �היה א� צפ��, �נגד א� ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָה�ר��,
על א� � ההיכל �תח �נגד �פניו �מערב, מזרח �י� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

��רה. �דק��ק, ההיכל �תח �נגד ��� ��א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�י

.Êה��נ�ת מ� אחת הזאות]ח�ר ��י�,[� טבל �ס�לה. , ְְִִִֵַַַַַַָָָ
א� � ��י� וה�ה אחת, טבל �ס�לה; ה�ית� � אחת ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוה�ה
� אחרת וה�ה טבל א�א �נ�ה, ה�אה ח�ב ��א �י ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
וה�ה ��ית, טבילה אצ�ע� טבל �יצד? �ס�לה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָה�ית�
וה�ה אצ�ע� וטבל �חזר �י על א� � ��ביעית ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ��ית
�ביעית �ביעית, מ�בילה ה�ה �ס�לה. ה�ית� ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָ�ביעית,
�מינית, וה�ה �מינית טבילה וטבל חזר אפ�� � ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַָָָָ��מינית
וה�א, � �ל�� אינ� ה�בע, על ���סי� ��ל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ��רה;
� א�ת� ה��ר� ה�ה� אבל אחר; �ה� �ה�סי� זה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��היה
צרי� �אינ� �דבר ��תע�ק מ�ני �סל�, ה�סי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָא�

�רפה. ְְִֵַָ��עת

.Á.ס�לה� � וה�ה מ�ערכ��, ח�� ה�� את ְְְֲִִִֶַַַָָָָה�ציא

.Ëואחת ���� ה�י�ת �� ה�ה אפ�� ��ילה, מ�מ� ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָה�ה
�ס�לה. � ְְַַָָ��ילה

.È�מ לפני� �חט� אפ�� �רפת�, מ�ק�� ח�� ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�חט�
ירושלי�]הח�מה �ס�לה.[של � ְַָָ

.‡È�ח�ק� א� עליה, ���חטה מ�ערכ�� ח�� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ�רפ�
�מערכה ��י� ��ר� א� מערכ�ת, ���י ��רפ� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָל�ני�
אחרת מביא � אפר ��ע�ת אחר וא� �ס�לה; � ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחת

ח���. ואינ� ,��� על ְְֵֵֵַַָו��ר�

.·È�וא ��רה; � ��� �ר� �� ואחר ונ�ח�, ְְִֵָָ�ְְְְִִִַַַָָָָהפ�יט�,
מ�ר�� אפ�� �ל��, מ��ה שבמיעיה]ח�ר �[אוכל ְְֲִִִִִֵֶָָ

�קע לאש]�ס�לה. מחו� יצא אפ��[� מ��ר�, א� מע�ר� ְְֲִִֵַָָָָָ
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אצ�ע� מק�ח � ה�יה �ל על לפיכ�, לה�יה; ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�ס�לי�
�ל �ג�פ� ידיו את מק�ח מ�ה��ת, �מר �רה. �ל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ג�פ�

ה�ע מ� וירד קט�י�,�רה; �עצי� הא� את וה�ית רכה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
�� הא� ותתחיל ה�ערכה, עצי �חת בפרה]והכניס� �]. ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָ

�ר��, הא�ר ���ת עד ל� �מ��ר �רח�ק, ע�מד ָ�ְַָ�ְְְֵֵֵֶַַַָָֹוה�ה�
�ח�ת אי� ואז�ב ארז, ע� נ�טל �� ואחר �טנ�. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָות�רע
וא�מר סלעי�, חמ�ה מ�קל �ת�לעת צב�ע וצמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�פח,
זה'? ארז 'ע� זה'? ארז 'ע� זה'? ארז 'ע� :�� ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָלע�מדי�
'�ני זה'? ��לעת '�ני זה'? 'אז�ב זה'? 'אז�ב זה'? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ'אז�ב
�ל על �עמי� �ל�ה � זה'? ��לעת '�ני זה'? ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ��לעת
�ל�ה � 'ה�'! 'ה�'! 'ה�'! ל�: א�מרי� וה� ואחד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָֹאחד
��יני לפי ל�ה? �� וכל ואחד. אחד �ל על ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ�עמי�
י� � אד� וה�ב�ע אר�עה. אז�ב �מיני ה�, �בעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹארזי�
וי� �ל�א, א�ת� ���בעי� וי� �פ�אה, א�ת� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ���בעי�
ה�ר�רי� היא � וה��לעת �ת�לעת; א�ת� ְְְְְִִִֶַַַַַַַ���בעי�
הא�ג, �מ� וה� החר�בי�, לגרעיני ה��מי� �י�תר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ֲָהאד�י�
ל�ל מ�דיע לפיכ� מה�. �ר�ר �כל י� י��� �מ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹות�לעת
והאז�ב ���רה. האמ�רי� ה�יני� ה� �א�� לה�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מג�ה
ב�י�, �עלי א�ת� �א�כלי� האז�ב ה�א � ���רה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָהאמ�ר
�ל��� וה��לעת, והארז האז�ב ה�דר�ת. �� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�מת�לי�
�ני, �ל �ל��� הארז ע� האז�ב וכ�ר� זה. את זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמע�בי�
�רפת ��� אל "וה�לי� ��אמר: � �טנ� ��� אל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָ�מ�לי�
אחר ולא �ר��, הא�ר ���ת קד� מ�לי� ואינ� ְַַָֹ�ְַָ�ְְִֵֶֶַַָָֹה�רה".
��� "אל ��אמר: �ס�לה, ה�לי�, וא� אפר; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��ע�ה
��ע�ה אחר ולא �ר��, הא�ר ���ת קד� לא � ְֵֶֶַַָָֹ�ְַָ�ְֵֶֶַֹֹ�רפת"
אחר זה �ה�לי� �י� �אחת, �ל��� �ה�לי� �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאפר.
�י� �רפת�, לת�� א� ��פה, לת�� �ה�לי� �י� ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָזה,
א� �יד� ��רע� �י� ה�לי�, �� ואחר מאליה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��קרעה

��רה. � ְְִִֵָ�כלי

עצי‚. וכל היא �מקל�ת, א�ת� ח�בטי� � �רפת� ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָנגמרה
וכל �כבר�ת. ה�ל את וכ�ברי� �ה�, ���רפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ערכה
מ� �י� מ��ר� �י� אפר, ויהיה ���ת� �אפ�ר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ�חר
אפר, �� ו�אי� אפר; ��ע�ה עד א�ת� ��ת�י� � ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצי�
�י� � �רפה �לא ���אר מעצמיה עצ� וכל א�ת�. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמ�יחי�

נכ��. היה �� �בי� ��ְִֵָָָָָ

.„:�� ��אמר �עזרה, לה�יח� �ל�� מאפר� מכניסי� ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאי�
�ל את ח�לקי� הי� חלקי� ��ל�ה ל�חנה". מח�� ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"וה�יח
מתח�ק ואחד ה��חה, �הר ואחד �חיל, נ�� אחד � ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפר�
ה�הני� הי� ה��מר�ת, לכל ��תח�ק זה ה��מר�ת. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלכל
מ�י� י�ראל הי� ה��חה, �הר ���� וזה מ���; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמק��י�
��אמר: � �מצנע מ�כ� היה �חיל, ���� וזה ְֱֶֶַָ�ְִִֵֶֶֶַַָָָמ���;
��צניעי� מל�ד למ�מרת", י�ראל �ני לעדת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ"והיתה
���רפי�, �פרה �רה �ל מאפר מצניעי� הי� וכ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמ���.
עד ז�, �מצוה מ��צט�� נע�� אד��ת �ר�ת ות�ע ְְְֲִִִֶַַַָ�ְֲֵֵַַָ�חיל.
��נ�ה ר�נ�, מ�ה ע�ה רא��נה ��נ�ה: ה�ית ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�חרב
והע�ירית ה�ית; חר�� עד מעזרא ו�בע עזרא, ְְֲִִִַַַָ�ְְְֵֶֶֶַַָָָָע�ה

י�לה מהרה ה��יח, ה�ל� רצו�]ע��ה יהי כ� .[אמ� ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ד ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
��אמר:‡. �אחת, אד��ת �ר�ת ��י ��חטי� ְֱֶֶַַַ�ְֲֲִֵֵָאי�

את�". ְַָָֹ"ו�חט

לצאת·. �רה רצת ע��[מהרפת]לא מ�ציאי� אי� � ִִִֵֵָָָָָָֹ
ולא[לפתותה]�חרה �חט�'; '�חרה יאמר�: ��א , ְְְְֲֶָָָֹֹֹֹֹ

�חט�'.א '��י� יאמר�: ��א ְְֲִֶַָָֹֹ�ֲד�ה,

��א‚. �ה�ה א� ���ל א� ל�מ�, ��א ���חטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ�רה
ול�מ�, ל�מ� ��א א� ל�מ�, ו��א ל�מ� א� ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹל�מ�,
�ע�י� א� �גדי�, �מח�ר א� �כה�, ��א ��ע�ת ְֲִֶַָָָ�ְְֲִֵֶֶַָֹֹא�
לאכל מנת על �חט� �ס�לה; � חל �בגדי א� זהב, ְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ�בגדי
�� נאמר ��א לפי ��רה, � מ�מ� ל���ת א� ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמ��ר�,

ניח�ח". ִֵַַ"ריח

אלעזר„. "ולקח ��אמר: �ס�לה, � �כלי �מ� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָק�ל
�לי. מצות לא יד, מצות מצות� � �אצ�ע�" מ�מ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�ה�

אחת‰. ה�ה �ס�לה; ה�ית� � מה� אחת אפ�� �כלי, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ה
�אחת, � �הני� �בעה ה�� �ס�לה. ה�ית� ��מאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמה�
�נגד ��� ולא ה�ה, ��רה. זה, אחר זה �ס�לה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ית�
עד � מ�עד" אהל �ני נכח "אל ��אמר: �ס�לה, � ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההיכל
�רפ� א� �חט� א� וכ� ר�אה�. ויהיה ההיכל, �נגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��כ��
לפניו". את� "ו�חט ��אמר: �ס�לה, � ההיכל �נגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��א

.Âנגד� �ר� א� �חט א� �ה�ה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��ה
א� אבל ל�ק��; אח�ריו �היה א� צפ��, �נגד א� ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָה�ר��,
על א� � ההיכל �תח �נגד �פניו �מערב, מזרח �י� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעמד

��רה. �דק��ק, ההיכל �תח �נגד ��� ��א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�י

.Êה��נ�ת מ� אחת הזאות]ח�ר ��י�,[� טבל �ס�לה. , ְְִִִֵַַַַַַָָָ
א� � ��י� וה�ה אחת, טבל �ס�לה; ה�ית� � אחת ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָוה�ה
� אחרת וה�ה טבל א�א �נ�ה, ה�אה ח�ב ��א �י ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
וה�ה ��ית, טבילה אצ�ע� טבל �יצד? �ס�לה. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָה�ית�
וה�ה אצ�ע� וטבל �חזר �י על א� � ��ביעית ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ��ית
�ביעית �ביעית, מ�בילה ה�ה �ס�לה. ה�ית� ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָ�ביעית,
�מינית, וה�ה �מינית טבילה וטבל חזר אפ�� � ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַָָָָ��מינית
וה�א, � �ל�� אינ� ה�בע, על ���סי� ��ל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ��רה;
� א�ת� ה��ר� ה�ה� אבל אחר; �ה� �ה�סי� זה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��היה
צרי� �אינ� �דבר ��תע�ק מ�ני �סל�, ה�סי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָא�

�רפה. ְְִֵַָ��עת

.Á.ס�לה� � וה�ה מ�ערכ��, ח�� ה�� את ְְְֲִִִֶַַַָָָָה�ציא

.Ëואחת ���� ה�י�ת �� ה�ה אפ�� ��ילה, מ�מ� ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָה�ה
�ס�לה. � ְְַַָָ��ילה

.È�מ לפני� �חט� אפ�� �רפת�, מ�ק�� ח�� ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�חט�
ירושלי�]הח�מה �ס�לה.[של � ְַָָ

.‡È�ח�ק� א� עליה, ���חטה מ�ערכ�� ח�� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ�רפ�
�מערכה ��י� ��ר� א� מערכ�ת, ���י ��רפ� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָל�ני�
אחרת מביא � אפר ��ע�ת אחר וא� �ס�לה; � ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחת

ח���. ואינ� ,��� על ְְֵֵֵַַָו��ר�

.·È�וא ��רה; � ��� �ר� �� ואחר ונ�ח�, ְְִֵָָ�ְְְְִִִַַַָָָָהפ�יט�,
מ�ר�� אפ�� �ל��, מ��ה שבמיעיה]ח�ר �[אוכל ְְֲִִִִִֵֶָָ

�קע לאש]�ס�לה. מחו� יצא אפ��[� מ��ר�, א� מע�ר� ְְֲִִֵַָָָָָ
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ח�� �קע �ס�לה. החזיר, לא וא� יחזיר; � ��ית ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹמ�ער�,
מ� �קע �מק�מ�; ו��רפ� עליו, מר�ה � רניה,למערכ�� ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ
להחזיר. צרי� אינ� � מ�ר�� א� מ�לפיה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָא�

.‚È,���ה נ�חטה א� לפיכ�, �לינה; נפסלת אינ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָה�רה
��רה. � למחר ונ�רפה �הלכת�, �מ� ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָ�ְוה�ה

.„Èרה�� מח�ר א� א�נ� קרבנו]�רפ� הביא ולא טבל �], ְְֵָָ�ַַָָ
ְֵָ��רה;

.ÂËע�יה�� מ�ני �ס�לה, � ורגלי� ידי� רח�� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א
�פני� �רת �כלי ורגליו? ידיו מק�� והיכ� עב�דה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�עי�

בעזרה] �מקידה[� אפ�� חל, �מ�לי �ח��, ק�� וא� .�] ְְְֲִִִִִִִֵַָֹ
וכ�כוס] �ח��. מע�יה וכל ה�איל ��ר, � חר� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

�מ� א�ת� ��ט�אי� אחר ה��ר� ה�ה� את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹ���ט�ילי�
מע�יה וכל ה�איל �לק��, לחזר צרי� אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��ארנ�,

י��. ְִֵ�טב�לי

.ÊË��ואפ �ק�, אפ�� עצי�, �כל א� �עצי�, ��א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�רפ�
לקרקע]�גבבא מחובר הנשאר קש ��א[� �מצות�, ��רה; � ְְְִִֵֶָָָָָֹ

חבילי ל� ה�א מר�ה אבל ל�. הרא�י מ� עצי� ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָימעט
ל� וי� העפר; את לר��ת �די �רפת�, �זמ� ואז�בי�� ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאז�ב

לו] מותר אבל[� אפר. ��ע�ה עד ��רפת�, עצי� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלר��ת
זה הרי אחד, ע� אפ�� �� ה�סי� א� � אפר ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָמ��ע�ה

מקלה אפר שריפה]�מערב ה�רה.[� �אפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.ÊÈ,���� א�א אינ� � ס�� ועד מ�ח�ה ה�רה, מע�ה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ל
וה�לאכה �ה�ה; בה]�בזכרי המתעסק עד[של ,�� ��סלת ְְְִֵ�ְְֶֶַַָָָָ

אפר� ��ס א� � אפר מ��ע�ה אבל אפר. ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ��ע�ה
��עת אחרת מלאכה �ע�ה א� א�ה, ���ס�� א� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ילה,
אד� �כל האפר �אספת �מ�י� ��רה. ז� הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ניסת�
אי� "ואס� ��אמר: וקט�? ��טה מחר� ח�� ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ��ראל,
"אד� נאמר �כא�� �ה�, צריכה �אינ� � מ�לל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹטה�ר",
?�� ��סלת �ה�לאכה �מ�י� א�ה. �י� אי� �י� ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטה�ר",
��א למד�, ה�מ�עה מ�י � לפניו" את� "ו�חט ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��אמר:
��עת אחר �דבר נתע�ק �א� לל�ד א�א ה�ת�ב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�א
לעיניו", ה�רה את "ו�ר� ונאמר: �סל�. ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�חיטת�,
מ�עת �� ��סלת �ה�לאכה לל�ד � �� עיניו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��הי�
וע�ה ��רפת� הע�סק וכל אפר; ��ע�ה עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ�חיטת�

אפר. ��ע�ה עד �סל�, � אחרת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמלאכה

.ÁÈה�רה את ארוכה]�חט �המה[בסכי� ונ�חטה , ְְְֲִֵֶַַָָָָָ
לא �הרי ��רה; � ע�� �לעת נתח�כה א� ע��, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת
ע�� ���חטה �ה�המה �י על א� � למלאכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנת���
אבל ��נה; צריכה הח�י� �חיטת �אי� לאכילה, ְֲִִַָָָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַָָ��רה
� �חיטה ��עת ונתח�כה ה�לעת, לח��� נת��� ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָא�

מלאכה. ע�� ע�ה �הרי ְְֲִֵֶָָָָָָ�ס�לה,

שני ה'תשס"טיו� טבת ט'

ה ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
�גדי�‡. מט�אי� ס��, ועד מ�ח�ה ��רה הע�סקי� ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָ�ל

"וכ�ס ארז: ע� �מ�לי� ���חט ��אמר � ע��ת� זמ� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
"ו ���ר�: ונאמר ��ר�", ורח� ��גדיו... א�ת� ה�ר� ְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ה�רה"; אפר את האס� "וכ�ס ונאמר: �גדיו", ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיכ�ס

מט�אי� � ס�� ועד מ�ח�ה �� הע�סקי� ��ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמל�ד
אבל ��רה; �י� �מ�, והערב טבילה �טע�ני� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ�גדי�
� מ�בריה� �גדי� מט�א ע��ת�, ��עת א�ת� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהמ��ר

אבר. �� יזיז ��א ְִֵֵֶֶָָָָ�זרה,

לא·. �גדיו", "יכ�ס ��מא�ת ���רה ��אמר מק�� ְְְֵַָָֹ�ֱֶֶַַַָָָ�ל
א�א ה�מאי�, ה� �לבד �עליו �ה�גדי� לל�דנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�א
ח��ר� ��עת ה�ה ה�מא �� ���ע �לי א� �גד ��ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלל�ד
מ�ט�איו, ��פר� אחר אבל טמאי�; ה� הרי � ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�מט�איו
�גד אחד � ה�בלה את ה���א �יצד? �גדי�. מט�א ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינ�
הרי � א�ת� נ��א �ה�א זמ� �ל �� ���ע �לי א� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�עליו,
הרי ה���א, זה וכ� לטמאה; רא��� ה� והרי טמאי�, ְְֲֵֵֵֶַָ�ְְֲִִֵֵֵֵַה�
הרי � ה�בלה את וה�לי� מ�ט�איו, �ר� רא���. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָה�א
אינ� � �גד א� �כלי י�ע וא� �היה, �מ�ת רא��� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָה�א
��ארנ� �מ� �לי�, מט�א טמאה ולד �אי� א�ת�, ְְְְִֵֵֵֶַַָ�ְְֵֵֶַַמט�א
הע�סקי� �ל וכ� �נבלה. ���צא �ל וכ� ה�פר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�תח�ת
��עת א� �חיטה ��עת �כלי א� �בגד נגע א� � ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ��רה
א� � מ�ע�יה ��פר� אחר אבל טמאי�; ה� הרי � ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�רפה
מ�ני מט�א�; אינ� �כלי, נגע א� � טבל לא �עדי� �י ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל
אד� לא מט�אה, אינ� עצמ� וה�רה טמאה. ולד ְְְְְֵַַַָָָָָָָָֹ�ְֶַ�ה�א
ה�א � �לבד �� ה�תע�ק א�א ב�; ��גע� �לי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
.�� �ע�סק זמ� �ל �גדי� �מט�א טבילה, וטע�� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָה�מא

א�‚. אבל �מצות�. ���רפת �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��ה
אינ� ��חיטת�, �ס�ל ארע טה�ר. �� ה�תע�ק � ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנפסלה
לפני �� הע�סק �ל � �ס�ל �ה�ית� ארע �גדי�. ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמט�א�
�גדי�. מט�א אינ� �ס�ל�, לאחר �גדי�; מט�א ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ�ס�ל�,

.„�� אחר �� ה�תע�ק � אפר� את לכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�לי�
ולא טה�ר. � �� ה��גע וכ� �הצנעת�, א� האפר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ח��ק
�מ� ה�רי� מ� ה��רפ�ת הח�א�ת �ל א�א �לבד, ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָה�רה
�רפת�, ��עת �גדי� מט�א א�ת� ה��ר� � ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�עירי�
י�� �ל ו�עיר �פר א�מר ה�א �הרי אפר; ��ע�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
ה�מ�עה מ�י � �גדיו" יכ�ס � א�ת� "וה�ר� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹה���רי�:
�גדי� מט�אי� ��הי� ה��רפי�, לכל אב �ני� ��ה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלמד�,
�ה� ארע ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה אפר. ��ע�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
נפסל� א� אבל ה���; �בית �מצות� ונ�רפ� ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ�ס�ל,
וכ� טה�ר. ו��רפ� ה�ק��י�, �פס�לי �� נ�רפי� � ְְְְִֵָָָ�ְְֲִִִֵַָָָָָ�עזרה
ואיזה �גדי�. מט�א אינ� אפר, מ��ע�� �ה� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�תע�ק
���ר, המה�� �ג�� � ��רפה המס�ע זה ��ר�? ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָה�א
�די �חלי� והח�תה �א�, והמה�� עצי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוה��לי�
ל�רפ�, הא�ר את ה��ית אבל �זה; וכ��צא הא�, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��בער
ה�מ�עה, מ�י למד� וכ� טה�ר. � ה�ערכה את ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָוהמס�ר
ה��� לבית לה�ציא� ה��רפי� ��עירי� �רי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה���א
�ה�א זמ� �ל ��רה, �י� �גדי� �מט�א טמא � ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָל�רפ�
המ��ח �מ� �מ�; והערב טבילה וטע�� �ה�לכת�; ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָע�סק
���ע �לי וכל �גד �ל מט�א �ה�א לעזאזל, ה�עיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
��אמר: ����ח�, ��תע�ק זמ� �ל �עליו ��לי� ��ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

�גדיו". יכ�ס � לעזאזל ה�עיר את ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"והמ��ח

��עירי�‰. �רי� ה���אי� �גדי�, מט�אי� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי
נ�א�� העזרה. לח�מת ח�� �ה� מ��צא� ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָה��רפי�?

h"qyz'd zah 'h ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

העזרה, לח�מת ח�� ה���אי� מקצת ויצא� ְְְְְְֲִִַַָָָָָ�מ�ט�ת,
וא�� �גדי�; מט�אי� ��צא�, א�� � יצא� לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחר�ני�

יצ לא יצא��עדי� ��צא�. עד �גדי� מט�אי� אינ� א�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עד[הפרי�] טה�ר �עזרה, א�ת� ה���א � לעזרה ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָוחזר�

מ�� א�ת� �מ��� לעזרה, ח�� ע�מד היה �ה�. ֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ��צא
ה���� זה והרי לח��, יצא� �כבר ה�איל � �חזר� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאחר

טמא. ספק ה�א הרי � �ח�� ְֲֵֵֵַָָא�ת�

.Âמ��צא ה�עיר? את המ��ח �גדי�, מט�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�מאימתי
�ח�ת� �עת עד יר��לי�, לח�מת לעזאזל.[דחיפתו]ח�� ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

נגע א� � ��חה� אחר טה�רי�.[הדוחה]אבל �בגדי�, �כלי� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

.Êאחר אפ�� עצמ�, ה��רפי� ��עירי� �פרי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָה��גע
ה�ל � מ�קי� �י� אכלי� �י� �לי�, �י� אד� �י� � ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ��צא�
ה�לכת� �זמ� עצמ� ה����ח ��עיר נגע� א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטה�ר;
�לבד, �ה� ל�תע�ק א�א מט�אי� א�� �אי� טה�רי�; �ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טה�ר. ה��גע, אבל �גדיו"; יכ�ס � א�ת� "וה�ר� ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ��אמר:

ו ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
א�ת�‡. ממ�אי� אי� � ה�רה אפר עליו ���תני� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�י�

ה��בע�ת ה�עינ�ת �מ� �כלי, זורמות]א�א ה�הר�ת[� א� ְְְְִִִֶַַַַָָָ
�לי". אל ח�י� מי� עליו "ונת� ��אמר: מה�, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה���כי�
ה�קרא ה�א ��תמ�א�, ה�י� על ה�רה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�נתינת
'מי ה�קראי� ה� האפר, עליה� ���� הא�� וה�י� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ק���';
נ�ה'. 'מי ה�ת�ב ��רא וה� מק��י�', �'מי� ְִִֵֵֶַָָָָָ�ְִַַָח�את'

��טה·. מחר� ח�� ה�י�, את למ�את ��רי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹה�ל
ואי� וקט�. ��טה מחר� ח�� לק��, ��רי� וה�ל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוקט�;
מ�לי. א�א מ�י� ואי� �כלי, א�א מק��י� ואי� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָממ�אי�
ואי� מ�י� אי� אבל ��ילה, ��רי� וה���� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָוה���י
ולטבילה. לה�יה ��ר ה��� וכל ;���� א�א ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמט�ילי�

�כלי‚. אפ�� � �מק��י� �מ�י� ממ�אי� ה�לי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ�כל
�לי ואחד �בספינה; אדמה, �כלי אבני�, �כלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ללי�,
מק��י� ולא ממ�אי� אי� אבל ה�לי�. �ל ואחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחר�,

ה�לי� �דפנ�ת מ�י� ���לי[שנשברו]ולא ולא [תחתית], ְְְְְִִֵֵַַָֹֹ
גדול]ה�ח� �מג�פת[כלי ולא פקק], ולא[� החבית, ְְְִִֶַַַַָֹֹ
ידיו]�חפניו כפות ��קת[� ולא ה�רנגלת, �ביצת ולא , ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ

מי�] שקע ה��צרי�[� �יצת אבל של��סלע; גלמי [חומר ְְֲִֵֶֶַַַָ
אדמה.חרס] �לי �היא מ�ני ְְְֲִִִֵֵֶָָָ��רה,

תחתיות]��לי„. �]� עצ� �כלי זכ�כית, �כלי ע�, �לי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶ
ויע�ה א�ת� וית�� א�ת� ����� עד �ה�, מק��י� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאי�
�לי, להי�ת �התקינ� מג�פה וכ� עצמ�; �פני �לי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָא�ת�

ה�עמית �ביצת .�� יענה]מק��י� ��;[בת לק�� ��רה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מ��ה. �לה��ת ב� למ�א ��רה �היא ל�מר צרי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואי�

מק��י�‰. � �סיד ח�ר� אפ�� �סלע, א� �אר� �ח�ר� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָ�לי
וה�י� ל�לי, סביב טיט �ל עטרה ע�ה מ���. �מ�י� ��ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ה�לי ע� העטרה נ�לת א� � לעטרה �הלכ� עד צפי� ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ���לי
וא� אדמה; �כלי ה� �הרי ��רי�, ��ת�כ� ה�י� הרי �ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
האר� על א� �סלע טיט �ל עטרה �ה�י� �מי ה� הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלאו

�כלי. �אינ� מ�ני �ס�לי�, �ה� מי�, א�ת� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�מ�א

.Âמ�קה �כ�נס ���ב חר� בו]�לי נכנסי� מי� אי�[� , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ

מ�קה �מ�ציא נ�ב א� אבל ;�� �מק��י� [חורממ�אי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ
יותר] ��.קט� מק��י� ,ְְִַ

.Ê;ס�ל� � �סמרט�טי� �סתמ� מ�מ�ה, ���ב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ�לי
ה�לי ע��ל על אינ� ��� ה�קק[עצמו]�ה�י� על א�א , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

��ר[הסתימה] זה הרי � �פקק� ה�ד, מ� נק�ב היה .ְֲִֵֵֶַַָָָָָ
מ���. �לה��ת �לק�� ְְְִֵֶַַַֹלמ�את

.Á�שואב]ה��ל �ברגליו[� �ידיו ה�עי� מ� מי� ְְְְִִֵַַַַַָָָָ
שברי�]�בחר�י� מ�ני[� �ס�לי�, � החבית לת�� ונת� , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ה�י� את ודחק ��י�, החבית את נת� �כלי. נתמ�א� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ��א
הרי � לחבית ��עבר� �די ירק�ת �עלי א� �רגליו א� ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ידיו
ויעל� ה�י� ��ג�ר� �די ��י�, ��ע� א� וכ� �ס�לי�. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַא��
ועלי קני� �עלי כ� ע�ה וא� �ס�לי�. � לחבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוי�פכ�
מק�ל �ה�א �בר ה�לל: זה ��רי�. ה�י� הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאג�ז,
�ס�לי�; ה�לי, ��תמ�א �די ה�י� �� ס�ע א� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ�טמאה

��רי�. טמאה, מק�ל �אינ� �דבר ס�ע ְְִֵָ�ְְְִִֵֵֶַַָָוא�

.Ëאת ה�בא[מי]ה�פנה לת�� א� ה�ת לת�� ה�עי� ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ
�ס�לי�;[גומא] � ה�ת א� ה�בא מא�ת� �כלי �מ�א וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

��ח�ה. �כלי, ה�עי� מ� ה�י� לקיחת ��היה צרי� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�הרי

.È�אי לפיכ�, �מעי�; ואינ� �מקוה, � ה�ד�ל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה��
ל���� מ��� חטאת]ממ�אי� �ס�לי�[מי � ה�הר�ת וכל . ְְְְְִִִִֶַַַָָ

�מעי�. � ה��י� ��אר ח�את. מי מה� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָלק��

.‡È�ה�גררי ה��י�[עוברי�]וה�י� בשפתמ�אר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
ה�עי�הי�] מ� וה��חלי� �ס�לי�; � 'ז�חלי�' ה�קראי� וה� ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָ

�כ�רי�. �מעי�, ה� הרי �ְְְֲִֵֵֵַָ

.·È�ה��י מזיקי�]מי� ה�[� וא�� �ס�לי�. והמכ�בי�, ִַַ�ְְְְְִִִֵֵַַ
ה�עינ�ת ה� � והמכ�בי� ה���רי�. א� ה�ל�חי� � ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָ�ַה��י�

מקירי� זורמי�]��עמי� אפ��[� ויב�י�; חרבי� �פעמי� , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ
חרבי� הי� א� אבל �ס�לי�. �ני�, ל�בע �ע� חרבי� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהי�
�הי� א� �ני�, מ�בע יתר ר��ת ל�ני� א� ��רת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ני
הרי � חרבי� ואינ� מ�עטי� �פעמי� מר�י� �עמי� ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָ�ְְִֵֵֶָמימיה�

��ח�ה ��צא �מעי� ��רי�. חדש][א�� ואינ�� ��ר, � ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכ�ב. ��א לב�ק ְְִִֵֶַָָֹצרי�

.‚È�י�� בטיט]מי מעורבי� ה�רמ��[� �מי ה�ר��, �מי , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
נהר] תערבת[ש� מי �ה� מ�ני �ס�לי�, פסולי�]� מי� .[של ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ

��תערב� לק��� ה��רי� מי� � ה�ערבת מי ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוא��
מי� אבל �ניה�; מ�ערבת ממ�אי� אי� �ס�לי�, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�מי�

ונמ�כ� ��תערב�, מעינ�ת ��י מימי �ג�� זרמו��רי�, �] ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ
מה�.יחד] ממ�אי� �ְְִֵֶַ

.„È�עצמ מחמת ���יי� ������ טעמ�]ה�י� או [צבע� ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
��רי�. �ְִֵ

.ÂËמימיה ונע�� אדמה, א� חרסית לת�כ� ��פל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אר
מלוכלכי�]עכ�רי� להמ�י�;[� צרי� ואינ� מ��ה, ממ�א � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

��צל עד ימ�י� � ג�מי� מימי �ל �ט� לת�כ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפל
צלולי�] .[יהיו

.ÊËתעלת]א�ת �תח�ת�[� ה�איל � מרח�ק ה�אה ה�י� ְִִִֵַַַַַָָָָָ
��א ���מר�ה �בלבד מ��ה; למ�את ��רה ה�עי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ�

אד� ��סק�[במחיצה]יפסיק�ה ה�י� מ� ממ�א ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מקור�]�ח�ת� �ס�לי�.[� �ה� ה�עי�, מ� ְְְִִִֵֶַַָָָ
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העזרה, לח�מת ח�� ה���אי� מקצת ויצא� ְְְְְְֲִִַַָָָָָ�מ�ט�ת,
וא�� �גדי�; מט�אי� ��צא�, א�� � יצא� לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחר�ני�

יצ לא יצא��עדי� ��צא�. עד �גדי� מט�אי� אינ� א�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עד[הפרי�] טה�ר �עזרה, א�ת� ה���א � לעזרה ְְֲֲֵַַָָָָָָָָָוחזר�

מ�� א�ת� �מ��� לעזרה, ח�� ע�מד היה �ה�. ֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ��צא
ה���� זה והרי לח��, יצא� �כבר ה�איל � �חזר� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמאחר

טמא. ספק ה�א הרי � �ח�� ְֲֵֵֵַָָא�ת�

.Âמ��צא ה�עיר? את המ��ח �גדי�, מט�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�מאימתי
�ח�ת� �עת עד יר��לי�, לח�מת לעזאזל.[דחיפתו]ח�� ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

נגע א� � ��חה� אחר טה�רי�.[הדוחה]אבל �בגדי�, �כלי� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

.Êאחר אפ�� עצמ�, ה��רפי� ��עירי� �פרי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָה��גע
ה�ל � מ�קי� �י� אכלי� �י� �לי�, �י� אד� �י� � ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ��צא�
ה�לכת� �זמ� עצמ� ה����ח ��עיר נגע� א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטה�ר;
�לבד, �ה� ל�תע�ק א�א מט�אי� א�� �אי� טה�רי�; �ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טה�ר. ה��גע, אבל �גדיו"; יכ�ס � א�ת� "וה�ר� ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ��אמר:

ו ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
א�ת�‡. ממ�אי� אי� � ה�רה אפר עליו ���תני� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�י�

ה��בע�ת ה�עינ�ת �מ� �כלי, זורמות]א�א ה�הר�ת[� א� ְְְְִִִֶַַַַָָָ
�לי". אל ח�י� מי� עליו "ונת� ��אמר: מה�, ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה���כי�
ה�קרא ה�א ��תמ�א�, ה�י� על ה�רה אפר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�נתינת
'מי ה�קראי� ה� האפר, עליה� ���� הא�� וה�י� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ק���';
נ�ה'. 'מי ה�ת�ב ��רא וה� מק��י�', �'מי� ְִִֵֵֶַָָָָָ�ְִַַָח�את'

��טה·. מחר� ח�� ה�י�, את למ�את ��רי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹה�ל
ואי� וקט�. ��טה מחר� ח�� לק��, ��רי� וה�ל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוקט�;
מ�לי. א�א מ�י� ואי� �כלי, א�א מק��י� ואי� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָממ�אי�
ואי� מ�י� אי� אבל ��ילה, ��רי� וה���� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָוה���י
ולטבילה. לה�יה ��ר ה��� וכל ;���� א�א ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָמט�ילי�

�כלי‚. אפ�� � �מק��י� �מ�י� ממ�אי� ה�לי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ�כל
�לי ואחד �בספינה; אדמה, �כלי אבני�, �כלי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ללי�,
מק��י� ולא ממ�אי� אי� אבל ה�לי�. �ל ואחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחר�,

ה�לי� �דפנ�ת מ�י� ���לי[שנשברו]ולא ולא [תחתית], ְְְְְִִֵֵַַָֹֹ
גדול]ה�ח� �מג�פת[כלי ולא פקק], ולא[� החבית, ְְְִִֶַַַַָֹֹ
ידיו]�חפניו כפות ��קת[� ולא ה�רנגלת, �ביצת ולא , ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹֹֹ

מי�] שקע ה��צרי�[� �יצת אבל של��סלע; גלמי [חומר ְְֲִֵֶֶַַַָ
אדמה.חרס] �לי �היא מ�ני ְְְֲִִִֵֵֶָָָ��רה,

תחתיות]��לי„. �]� עצ� �כלי זכ�כית, �כלי ע�, �לי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶ
ויע�ה א�ת� וית�� א�ת� ����� עד �ה�, מק��י� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאי�
�לי, להי�ת �התקינ� מג�פה וכ� עצמ�; �פני �לי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָא�ת�

ה�עמית �ביצת .�� יענה]מק��י� ��;[בת לק�� ��רה , ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
מ��ה. �לה��ת ב� למ�א ��רה �היא ל�מר צרי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואי�

מק��י�‰. � �סיד ח�ר� אפ�� �סלע, א� �אר� �ח�ר� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָ�לי
וה�י� ל�לי, סביב טיט �ל עטרה ע�ה מ���. �מ�י� ��ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
ה�לי ע� העטרה נ�לת א� � לעטרה �הלכ� עד צפי� ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ���לי
וא� אדמה; �כלי ה� �הרי ��רי�, ��ת�כ� ה�י� הרי �ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
האר� על א� �סלע טיט �ל עטרה �ה�י� �מי ה� הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלאו

�כלי. �אינ� מ�ני �ס�לי�, �ה� מי�, א�ת� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�מ�א

.Âמ�קה �כ�נס ���ב חר� בו]�לי נכנסי� מי� אי�[� , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ

מ�קה �מ�ציא נ�ב א� אבל ;�� �מק��י� [חורממ�אי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ
יותר] ��.קט� מק��י� ,ְְִַ

.Ê;ס�ל� � �סמרט�טי� �סתמ� מ�מ�ה, ���ב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ�לי
ה�לי ע��ל על אינ� ��� ה�קק[עצמו]�ה�י� על א�א , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

��ר[הסתימה] זה הרי � �פקק� ה�ד, מ� נק�ב היה .ְֲִֵֵֶַַָָָָָ
מ���. �לה��ת �לק�� ְְְִֵֶַַַֹלמ�את

.Á�שואב]ה��ל �ברגליו[� �ידיו ה�עי� מ� מי� ְְְְִִֵַַַַַָָָָ
שברי�]�בחר�י� מ�ני[� �ס�לי�, � החבית לת�� ונת� , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ה�י� את ודחק ��י�, החבית את נת� �כלי. נתמ�א� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ��א
הרי � לחבית ��עבר� �די ירק�ת �עלי א� �רגליו א� ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ידיו
ויעל� ה�י� ��ג�ר� �די ��י�, ��ע� א� וכ� �ס�לי�. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַא��
ועלי קני� �עלי כ� ע�ה וא� �ס�לי�. � לחבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוי�פכ�
מק�ל �ה�א �בר ה�לל: זה ��רי�. ה�י� הרי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאג�ז,
�ס�לי�; ה�לי, ��תמ�א �די ה�י� �� ס�ע א� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ�טמאה

��רי�. טמאה, מק�ל �אינ� �דבר ס�ע ְְִֵָ�ְְְִִֵֵֶַַָָוא�

.Ëאת ה�בא[מי]ה�פנה לת�� א� ה�ת לת�� ה�עי� ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָ
�ס�לי�;[גומא] � ה�ת א� ה�בא מא�ת� �כלי �מ�א וחזר ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ

��ח�ה. �כלי, ה�עי� מ� ה�י� לקיחת ��היה צרי� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�הרי

.È�אי לפיכ�, �מעי�; ואינ� �מקוה, � ה�ד�ל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה��
ל���� מ��� חטאת]ממ�אי� �ס�לי�[מי � ה�הר�ת וכל . ְְְְְִִִִֶַַַָָ

�מעי�. � ה��י� ��אר ח�את. מי מה� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָלק��

.‡È�ה�גררי ה��י�[עוברי�]וה�י� בשפתמ�אר [וניקוו ְְְִִִִִַַַַַָָ
ה�עי�הי�] מ� וה��חלי� �ס�לי�; � 'ז�חלי�' ה�קראי� וה� ,ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָ

�כ�רי�. �מעי�, ה� הרי �ְְְֲִֵֵֵַָ

.·È�ה��י מזיקי�]מי� ה�[� וא�� �ס�לי�. והמכ�בי�, ִַַ�ְְְְְִִִֵֵַַ
ה�עינ�ת ה� � והמכ�בי� ה���רי�. א� ה�ל�חי� � ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָ�ַה��י�

מקירי� זורמי�]��עמי� אפ��[� ויב�י�; חרבי� �פעמי� , ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָ
חרבי� הי� א� אבל �ס�לי�. �ני�, ל�בע �ע� חרבי� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָהי�
�הי� א� �ני�, מ�בע יתר ר��ת ל�ני� א� ��רת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��ני
הרי � חרבי� ואינ� מ�עטי� �פעמי� מר�י� �עמי� ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָ�ְְִֵֵֶָמימיה�

��ח�ה ��צא �מעי� ��רי�. חדש][א�� ואינ�� ��ר, � ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
יכ�ב. ��א לב�ק ְְִִֵֶַָָֹצרי�

.‚È�י�� בטיט]מי מעורבי� ה�רמ��[� �מי ה�ר��, �מי , ְְִִֵֵֵֵַַַַ
נהר] תערבת[ש� מי �ה� מ�ני �ס�לי�, פסולי�]� מי� .[של ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ

��תערב� לק��� ה��רי� מי� � ה�ערבת מי ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוא��
מי� אבל �ניה�; מ�ערבת ממ�אי� אי� �ס�לי�, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�מי�

ונמ�כ� ��תערב�, מעינ�ת ��י מימי �ג�� זרמו��רי�, �] ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ
מה�.יחד] ממ�אי� �ְְִֵֶַ

.„È�עצמ מחמת ���יי� ������ טעמ�]ה�י� או [צבע� ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
��רי�. �ְִֵ

.ÂËמימיה ונע�� אדמה, א� חרסית לת�כ� ��פל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אר
מלוכלכי�]עכ�רי� להמ�י�;[� צרי� ואינ� מ��ה, ממ�א � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

��צל עד ימ�י� � ג�מי� מימי �ל �ט� לת�כ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפל
צלולי�] .[יהיו

.ÊËתעלת]א�ת �תח�ת�[� ה�איל � מרח�ק ה�אה ה�י� ְִִִֵַַַַַָָָָָ
��א ���מר�ה �בלבד מ��ה; למ�את ��רה ה�עי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ�

אד� ��סק�[במחיצה]יפסיק�ה ה�י� מ� ממ�א ונמצא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מקור�]�ח�ת� �ס�לי�.[� �ה� ה�עי�, מ� ְְְִִִֵֶַַָָָ
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ז ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
��תק���‡. קד� ��י� ��סלת � אפרה�לאכה [בנתינת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ק�להעליה�] �ברי א��, �דברי� �ה�יה; ��סלת ואינ� ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
רבינו]ה� לק���[ממשה מי� הממ�א �יצד? חטאת]. ,[מי ְְִִֵֵֵַַַַ

ה�לכת ��עת א� ה���י, ��עת אחרת �מלאכה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָונתע�ק
��ערה �עת א� ���א, מוזג]ה�י� לכלי[� מ�לי א�ת� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

לה� ��טיל עד ��י�, ��סלת ה�לאכה לע�ל� �סל�; �ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אי� � נ�ה מי ונע�� ונתק��� האפר, את הטיל האפר. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
א� ה�ק��י�, ה�י� מ�לי� א�א �ה�, ��סלת ְִָ�ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָה�לאכה
ואי� אחרת, �מלאכה ע�סק וה�א לכלי, מ�לי א�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה ע��ה וה�א אחת, �יד� מה� מ�ה וכ� �ל��; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ�כ�

האחרת. ֶֶַַָָ��ד

����י.·. ��סל ואינ� �בה�יה, ����� ��סל � ְִִֵֵֵַַַַַָָָָה�כר
� מה� לה��ת א� ח�את, מי לק�� �כר� ה��טל ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ�יצד?
מקלה �אפר והאפר ה�ערה, �מי ה�י� א�ת� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

ה�י�[שריפה] למ�את �כר ה�א נ�טל אבל �ל��. �אינ� ,ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
�ח��. ה��ה מה� �מ�ה �ח��, א�ת� �מק��י� לה�ליכ�. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�
רגליו, על לה�� יכ�ל �אינ� זק� ה��ה א� המק�� ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהיה
א� לק�� רח�ק למק�� ע�� להל� מ��� �ב�� ה�מא ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�בא
�פ�על �כר� ל� ונ�ת� החמ�ר, על מר�יב� זה הרי � ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָלה��ת
היה א� וכ� מ��ה. ���ל� מלאכה מא�ת� ��טל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�טל
�ר�מת� מ�אכל א�ת� ה��נעת �טמאה מתט�א והיה ְְֱִֶַַַָָֹ�ְְְִֵֵַָָֹ�ה�,

� לק�� א� לה��ת ע�� ��ל� מאכיל��עת זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
וסכ� ל�[בשמ�]�מ�קה� נ�ת� � מ�לאכה ��ל� וא� ; ְְְְְִִִֵֵַָָָ

ה�ברי�, א�� ��ל מלאכה; א�ת� �ל �טל �פ�על ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�כר�
הרויח לא �הרי � �ה�יה א� ����� �����ר �כר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאינ�

�הפסיד. מה �נגד א�א נטל ולא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ�ל��,

א�‚. האחרת, �יד� מלאכה וע��ה יד�, �אחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממ�א
�ניה� � �אחת ל�ני� ���א א� �לאחר, ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממ�א
�א�� מ�ניה�, מ��י �ל ונמצא מלאכה, �ה���י ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ�ס�לי�;
��סלת �ה�לאכה ה�דענ� �כבר אחרת; מלאכה ע�� ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָע�ה

לאחרי�. ���א �י� לעצמ� ���א �י� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ����י,

ז�„. אחר ז� חב��ת אל� מ�א אפ�� לאחרי�, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממ�א
ה�י� נ�טל מה� אחד וכל ��רי�; ��� � אד� �ני ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְֵֶֶָָלאל�
נת��� א� � חבית אחר חבית לעצמ� מ�א �מק���. ,���ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
האפר, את עליה� �לה�לי� אחד, לכלי החב��ת �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלק��
אחד מ��י �ה�ל ��רי�, ��� � אחד ק��� ��� ְִִֵֶֶַָָֹ�ִֶָָ�ְְַָ�מק���
עצמ� �פני וחבית חבית �ל לק�� נת��� א� אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�א.
נפסלת �הרא��נה האחר�נה; מ� ח�� �ס�לי�, ��� ��ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָ
וכ� ה�נ�ה; מ��י וה�א ��ק��, קד� �ע�ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��לאכה
אחר�נה. א�א ��ר ואי� ה�לי�ית, �מ��י נפסלת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�נ�ה

ק���י�,‰. חמ�ה לק��� חב��ת חמ� ���א� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמ�ה
ונמלכ� עצמ�, �פני ואחת אחת �ל על האפר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ���לי�
ק��� לק��� ���א�� א� אחד, ק��� ��� �לק��� ְְְִִִֶֶַָָָ�ְְְְַָָָלערב�
�הרי ��רי�; ��� � ק���י� חמ�ה לק��� ונמלכ� ְֲִֵֵֶָ�ְְְְְֲִִִִֶַָָָאחד,
חמ� ���א ה�חיד אבל אחר. �מ��י הממ�א נתע�ק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹלא
ונמל� �חזר �י על א� � ק���י� חמ�ה לק��� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחב��ת
לק��� מ�א� אחר��; א�א ��ר אי� אחד, ק��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלק���

א�א ��ר אי� � ק���י� חמ�ה לק��� ונמל� אחד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָק���
א��' את ל� 'ק�� לאחר: אמר א� וכ� ��ח�ה. ���� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָז�
אמר א� אבל ��ח�ה. מה� ��תק��ה ז� א�א ��ר אי� �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לק��� �הרי ��רי�, ��� הרי � א��' את לי 'ק�� ְְֲִִֵֵֶָ�ֲִֵֵֵֶַל�:
� ק���י� חמ�ה לק��� ��מל� �י על וא� מ�א�; ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָאחד

ל�. ק�� אחר א�א ה�א, ק�� לא ֲִִֵֵֵֵֶַָֹהרי

.Â� לצרכיו אחרי� �מי� לק���, מי� למ�את ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהר�צה
לאח�ריו; וט�ענ� וק��ר� �ח�ה, צרכיו �ל את ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָממ�א
�מלאכה יתע�ק ��א �די ח�את, �ל את ממ�א �� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

וה�ל�. לפניו, ונ�תנ� ה���י, ְְְְִֵַַַָָָאחר

.Ê�והג�יה לעצמ�, ואחד אחד �ל ממ�אי� �הי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ�ני�
זה על השני]זה בעזרת אחד א�[� מ�ד� ק�� לזה זה ונטל , ְִֶֶֶֶַַָָָ

ה�י� אחד, לק��� �ניה� מ�א� א� � מ��י ��עת ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָמ��פ�
�הג�י� זה � לעצמ� אחד �ל לק�� מ�א� וא� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ��רי�;

מימיו. �סל ה���, את ה�ציא ִֵֶַַָָא�

.Á�יד� החבל ונטל �מ�א, ,�� למ�את חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה��אל
את לה� ונת� �דר��, ��עלי� �פגע �תפ�, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�מימיו

יצא וא� ��רי�; � מה�� ��ה�א ה�ר�[סטה]החבל מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ה�י�. את �סל � ל�עלי� החבל לה�לי� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�די

.Ë,�האר על �� ���א החבל �מ�לי� ממ�א, �היה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי
וק�� חזר ���א כר�]ואחר �סל[� � יד� על החבל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

�מק�� ��לה יד�, לת�� �מק�� ��לה היה וא� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה�י�;
שעה] ��רי�.[באותה ה�י� �ְִִֵַַ

.Èוהצניע מי�, א�ת� ��מ�א עד לחבית ונ�ת� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהממ�א
��פי� א� ממ�א, �היה ��עה ��בר ��א החבית ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאת
מ�ר� ��ה ��ר, � �� למ�את לנ�ב� מנת על �יה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
�� לה�לי� �די נ�ב� א� הצניע� א� אבל ה�א. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָה���י

לצר�[מי]את �אינ� מלאכה ע�ה �הרי �ס�ל, � ה���� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ל�קת ונת� הממ�א וכ� בסלע]ה���י. חר�י�[שקע �פ�ה , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

שברי�] ��חזיק[� ��ביל א� � מ��י ��עת ה�קת ְְְִִִִִִִֶֶַַַֹמ�
��ביל וא� ה���י. צר� זה �הרי ��רי�, � ר�י� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹמי�

ז�ל� �ה�א ��עה א�ת� מע�בי� חר�י� יהי� [���א ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
�ס�לי�.מוציא] א�� הרי � ��קת ���א ה�י� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאת

.‡Èח�את למי עליו וח�ב ונמל� ל���ת, �לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממ�א
מערה � ח�ב ל�י� ה�לי ה�יע ��א עד א� ,[שופ�]� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

לנ�ב צרי� לייבשו]ואינ� ל�י�[� ה�לי מ�ה�יע וא� ; ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
לח�את. �� ימ�א �� ואחר לנ�ב, וצרי� מערה, � ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָח�ב
ה�לי ה�יע ��א עד א� � מ�ד� החבל ונפסק ה�לי, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ל�ל
וה�א נמל� לנ�ב. צרי� ואינ� מערה, � עליו ח�ב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָל�י�
ואינ� מערה, � ח�את למי עליו וח�ב ה�י�, �ת�� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָע�דה�
ח�ב ��תמ�א� ואחר ח�את, למי ���א� מי� לנ�ב. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָצרי�

ה�י�,על �סל � ל���ת ה�לי את ����ה � ל���ת� יה� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
�ל��. מה� �תה ��א �י על ְִֵֶֶַַָָֹא�

שלישי ה'תשס"טיו� טבת י'
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מימיו‡. �הי� חטאת]מי למי ועמד[המיועדי� �תפ�, על ְְִֵֵֶַַָָָ

ה�ריה �חלצה[הלכה]וה�רה א� �י�, ��� א� לאחרי�, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָ

h"qyz'd zah 'i iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מאנה א� �פניו, שהשיאוה]יבמה קטנה �הראה[יתומה א� , ְְְֲֵֶֶָָָָָָ
נטל א� עקרב, א� נח� �הרג א� ה�ר�, את ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאחרי�

להצניע� ה��ק מ� לאכסנ�]אכלי� �ס�לי�;[� ה�י� הרי � ְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָ
אבל ה�י�. על האפר ���� קד� אחר �דבר נתע�ק ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�הרי
�הרג א� מה��, ��ה�א ואכל� לאכל� האכלי� נטל ְְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָא�

א�ת� המע�בי� עקרב א� ה�י�[מליל�]נח� הרי � ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
�ה�א �בר ה�לל: זה ה�י�. ה�לכת מ�ר� ��ה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��רי�,
�י� עמד �י� � האפר מ�� קד� �ע�ה� מלאכה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמ���
עמד, א� � מלאכה מ��� �אינ� ודבר �סל. עמד, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ��א

��י� מה�� היה ��רי�. עמד, לא וא� המי�]�סל; ע� �], ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
דרכו]�פר� על[פילס א� � �� ��ל� מק�� ה��כ� ��עת ְִִֵֵֶַַַַָָ

���� קד� �דר וא� ��רי�; לג�ר, מנת על ��ר� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�י
�י על א� � לאכל �ר�ת קצ� א� וכ� �ס�לי�. ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאפר,

להקצ�ת לקצו�]���נת� הקצה[� וא� ��רי�; ה�אר, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
�סל. האפר, מ�� ֵֶֶַַַָָֹקד�

מה·. וזרק וה�תיר, ה�י�, ה�לכת ��עת א�כל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָהיה
ה�קצה ל�חת א� ה�אנה לתחת מחצלת]�ה�תיר א�[� � ְְִֵֶַַַַַַַָ�ְִֶ

ע�ה �הרי �ס�לי�, ה�י� הרי � ה�ר�ת יאבד� ��א ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנת���
ה�י� הרי �ה�, צר� ל� �אי� לפי זרק� וא� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאכה.
וע�� ל�מר�, לאחר �מסר� לק���, מי� הממ�א ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ��רי�.
ל��מר. מסר� �הרי ה�י�, נפסל� לא � מלאכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�עלי�
�ר��ת�, ה� �הרי �סל�, � מלאכה ה��מר ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָוא�
ה�י�, את ��מרי� �ני� הי� ה�עלי�. �חת נכנס ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָוה�א
ה�ני �הרי ��רי�, ה�י� � מלאכה מה� אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוע�ה
� מלאכה וע�ה ה�ני ועמד ל�מר, הרא��� חזר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹמ��ר;
�אחת. מלאכה ה��מרי� �ל ��ע�� עד ��רי�; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָה�י�

לעצמ�‚. א� � ��נ�ה מלאכה וע�ה יד�, �אחת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָהמק��
וא� ��י�. אפר מ�� קד� מלאכה ע�ה �הרי �סל; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹק��,
�ל מימיו ��סל זה �אי� ��רי�; ה�י� ק��, ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחבר�
����� ��סלת ה�לאכה �אי� �ע�ה, ��לאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחבר�
ה��מר. א� ה�עלי� הע��ה ��היה וה�א, � ��י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָא�א

�הרי„. �ס�ל, ��� � �אחת �לאחר לעצמ� ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהמק��
אבל חבר�; �ק��� ��תע�ק �עסק עצמ� �ל ה�י� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנפסל�
מלאכ�� �אי� ��רי�, �ניה� � �אחת ל�ני� ק�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַא�

אחרי�. מי ֲִֵֵֶֶ��סלת

�אחת‰. ידיו ���י לעצמ� חביות]הממ�א �[לשתי ְְְְְִֵֵַַַַַָָ
לעצמ� ק�� ��ר. ק���י�, ��ני �ס�ל; אחד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ�ק���
ק���י�, ��ני ��ר; אחד, �ק��� � �אחת ידיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ���י
�ניה� לעצמ�, � �אחת ידיו ���י וק�� מ�א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�ס�לי�.
אחד, �ק��� � �אחת ידיו ���י לאחר מ�א ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ס�לי�.
�אחת ידיו ���י לאחר ק�� �ס�ל. ק���י�, ��ני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ��ר;
מ�א ��רי�; �ניה� ק���י�, ��ני �י� אחד �ק��� �י� �ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ
וה���� �ס�ל, ה���י � לאחר �אחת ידיו ���י ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָוק��
���א �י� � מלאכה ע�� �ע�ה מ��י �ל ה�לל: זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��ר.
��תמ�א� מי� וכל �ס�ל. לאחר, ���א �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלעצמ�
א� � האפר את ���� קד� מלאכה ע�ה� וע�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�הלכת�,
��רי�. אחר, �ל הי� וא� �ס�לי�; ה� הרי ,��� ה�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהי�
��מר �� ��� �י� � מלאכה וע�ה ��יד�, �בר ְְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל

ודבר �סל. � ��מר �� �אי� �י� מלאכה, ע��ה ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�אינ�
�סל; לא ��מר, �� י� א� � מלאכה וע�ה �יד�, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ�אינ�

�סל. ��מר, �� אי� ְִֵֵַָָוא�

.Âלזה זה וק��� ל�', ואק�� לי 'ק�� לחבר�: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהא�מר
ל�: אמר ��כר. ק�� �הרי �ס�ל, וה�ני ��ר הרא��� �ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
�ס�ל; הרא��� � לזה זה �מ�א� ל�', ואמ�א לי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מ�א

חל� חבר� ל� ��מ�א וכ�נת� הרי[תמורת]ה�איל זה, מ��י ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
�ה���י ��ר, וה�ני �ס�לי�. �ה� �לאחר, ל� �ממ�א ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזה
ואי� ���א, אחר מלאכה ע�ה לא והרי מ�ר, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ְָָ��כר

אחר. מ��י ְִֵַַָָ�כ�נת�

.Êלי 'ק�� לחבר�: במי�]הא�מר האפר ל�'[ת� ואמ�א ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ
מהמעיי�] ��סלת[מי� אינ� �ה�לאכה ��רי�; �ניה� �ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

�ניה� � ל�' ואק�� לי 'מ�א מ�ר. ��כר וה���י ְְֲִֵֵֵֶַַַָ�ְְִִַַָָה����,
�ממ�א ה�א �הרי � �ס�ל ��ח�ה ���א זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ס�לי�;
�אחר�נה ���� וזה �מלאכה; ה�י� �פסל �אחת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�מק��
�עליו. ח�ב החזיר �כא�� ��כר, ק�� �הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ס�ל

.Áפ�תח� ה�פ�ח, את נ�טל זה הרי � לק�� ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַהה�ל�
אפר �� לח�ר צר� א� קר��, ונ�טל האפר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלה�ציא
האפר, להביא למק�� מ�ק�� �מ�לי� ס�� ונ�טל ְְִִִֵֶָָָָָ�ְֵַָָה�רה;
�היה ה�לי ��ה ,�� לק�� האפר את מ��טל וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�ר.

�הגי� א� האפר, סגר]�� ��ק�[� א� ה�לת, [�את ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
�סלהעמיד] � ל�י� האפר ���לי� קד� �אר�, ה�לי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאת

את זק� אחרי�. מי� �� לק�� ��ר האפר אבל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�י�;
מ�ני ��רי�, � ית��ר ��א �די �יד�, האפר �� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�לי
��ה�, וא� �סל; �אר�, ה�יח� א� �הרי אפ�ר; ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אי
� מ��� והחזיר מר�ה, �ה�א וראה האפר, את נטל ְְִִֶֶֶ�ְְֵֶֶֶַַָָָָָ�סל.
מ��� ונטל מר�ה, �ה�א וראה ה�י�, על האפר נת� ְִֶֶַָ�ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ר;
האפר �� לח��ת זית עלי קרס� ��ר. � אחרי� מי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלק��
��ביל וא� �סל; הר�ה, אפר יחזיק ��א ��ביל א� �ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

��ר. ��לי, האפר ְִִֵֵֵֶֶַָָָ���נס

ט ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
ה�י�‡. את נ�ת� ה�רה? �אפר ה�י� את מק��י� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�יצד

ה�י� �ני על אפר ונ�ת� �כלי, ח�את מי ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ��תמ�א�
�ד�לה חבית �היא �י על א� ה�י�, �ני על ��ראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�די
�� ואחר �ח�ה, האפר נת� וא� ה�ל. �מערב מי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה
"ונת� ���רה ��אמר זה ה�א �מה �סל. � ה�י� עליו ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנת�

��י�. האפר את לערב �די ח�י�"? מי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

��ת���·. צרי� על[למעשיו]המק�� �יד� האפר וי�� , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מת��� ��היה עד � ל�מא" "ולקח� ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�י�,
ה�לי מ� האפר נפל א� אבל �לה�יה. �למ��י, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלק���,
�דחפ� �יד� האפר ��טל א� ה�י�, לת�� האפר �� ���ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
האפר ��פל א� ה�י�, על מ�ד� האפר ונפל הר�ח א� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָחבר�
הרי � ל�י� נפל �� ואחר יד� על א� ה�לי צד על ְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָמ�ד�

�ס�ל. ֶָזה

ה�יה‚. מ�די �פח�ת זה, �כלי ה�יה מ�די �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָק��
ה�י�, �ני על צ� האפר היה נתק���. לא � אחר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�כלי
א�� הרי � אחרי� מי� �� וק�� מ�מעלה, מ��� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכנס
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מאנה א� �פניו, שהשיאוה]יבמה קטנה �הראה[יתומה א� , ְְְֲֵֶֶָָָָָָ
נטל א� עקרב, א� נח� �הרג א� ה�ר�, את ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלאחרי�

להצניע� ה��ק מ� לאכסנ�]אכלי� �ס�לי�;[� ה�י� הרי � ְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָ
אבל ה�י�. על האפר ���� קד� אחר �דבר נתע�ק ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�הרי
�הרג א� מה��, ��ה�א ואכל� לאכל� האכלי� נטל ְְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָא�

א�ת� המע�בי� עקרב א� ה�י�[מליל�]נח� הרי � ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
�ה�א �בר ה�לל: זה ה�י�. ה�לכת מ�ר� ��ה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��רי�,
�י� עמד �י� � האפר מ�� קד� �ע�ה� מלאכה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמ���
עמד, א� � מלאכה מ��� �אינ� ודבר �סל. עמד, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ��א

��י� מה�� היה ��רי�. עמד, לא וא� המי�]�סל; ע� �], ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
דרכו]�פר� על[פילס א� � �� ��ל� מק�� ה��כ� ��עת ְִִֵֵֶַַַַָָ

���� קד� �דר וא� ��רי�; לג�ר, מנת על ��ר� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�י
�י על א� � לאכל �ר�ת קצ� א� וכ� �ס�לי�. ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהאפר,

להקצ�ת לקצו�]���נת� הקצה[� וא� ��רי�; ה�אר, את ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
�סל. האפר, מ�� ֵֶֶַַַָָֹקד�

מה·. וזרק וה�תיר, ה�י�, ה�לכת ��עת א�כל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָהיה
ה�קצה ל�חת א� ה�אנה לתחת מחצלת]�ה�תיר א�[� � ְְִֵֶַַַַַַַָ�ְִֶ

ע�ה �הרי �ס�לי�, ה�י� הרי � ה�ר�ת יאבד� ��א ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹנת���
ה�י� הרי �ה�, צר� ל� �אי� לפי זרק� וא� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמלאכה.
וע�� ל�מר�, לאחר �מסר� לק���, מי� הממ�א ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ��רי�.
ל��מר. מסר� �הרי ה�י�, נפסל� לא � מלאכה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�עלי�
�ר��ת�, ה� �הרי �סל�, � מלאכה ה��מר ע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָוא�
ה�י�, את ��מרי� �ני� הי� ה�עלי�. �חת נכנס ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָוה�א
ה�ני �הרי ��רי�, ה�י� � מלאכה מה� אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוע�ה
� מלאכה וע�ה ה�ני ועמד ל�מר, הרא��� חזר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹמ��ר;
�אחת. מלאכה ה��מרי� �ל ��ע�� עד ��רי�; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָה�י�

לעצמ�‚. א� � ��נ�ה מלאכה וע�ה יד�, �אחת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָהמק��
וא� ��י�. אפר מ�� קד� מלאכה ע�ה �הרי �סל; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹק��,
�ל מימיו ��סל זה �אי� ��רי�; ה�י� ק��, ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחבר�
����� ��סלת ה�לאכה �אי� �ע�ה, ��לאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחבר�
ה��מר. א� ה�עלי� הע��ה ��היה וה�א, � ��י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָא�א

�הרי„. �ס�ל, ��� � �אחת �לאחר לעצמ� ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָהמק��
אבל חבר�; �ק��� ��תע�ק �עסק עצמ� �ל ה�י� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנפסל�
מלאכ�� �אי� ��רי�, �ניה� � �אחת ל�ני� ק�� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַא�

אחרי�. מי ֲִֵֵֶֶ��סלת

�אחת‰. ידיו ���י לעצמ� חביות]הממ�א �[לשתי ְְְְְִֵֵַַַַַָָ
לעצמ� ק�� ��ר. ק���י�, ��ני �ס�ל; אחד, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ�ק���
ק���י�, ��ני ��ר; אחד, �ק��� � �אחת ידיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ���י
�ניה� לעצמ�, � �אחת ידיו ���י וק�� מ�א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�ס�לי�.
אחד, �ק��� � �אחת ידיו ���י לאחר מ�א ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ס�לי�.
�אחת ידיו ���י לאחר ק�� �ס�ל. ק���י�, ��ני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ��ר;
מ�א ��רי�; �ניה� ק���י�, ��ני �י� אחד �ק��� �י� �ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָ
וה���� �ס�ל, ה���י � לאחר �אחת ידיו ���י ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָוק��
���א �י� � מלאכה ע�� �ע�ה מ��י �ל ה�לל: זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��ר.
��תמ�א� מי� וכל �ס�ל. לאחר, ���א �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלעצמ�
א� � האפר את ���� קד� מלאכה ע�ה� וע�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�הלכת�,
��רי�. אחר, �ל הי� וא� �ס�לי�; ה� הרי ,��� ה�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהי�
��מר �� ��� �י� � מלאכה וע�ה ��יד�, �בר ְְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוכל

ודבר �סל. � ��מר �� �אי� �י� מלאכה, ע��ה ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�אינ�
�סל; לא ��מר, �� י� א� � מלאכה וע�ה �יד�, ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ�אינ�

�סל. ��מר, �� אי� ְִֵֵַָָוא�

.Âלזה זה וק��� ל�', ואק�� לי 'ק�� לחבר�: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהא�מר
ל�: אמר ��כר. ק�� �הרי �ס�ל, וה�ני ��ר הרא��� �ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
�ס�ל; הרא��� � לזה זה �מ�א� ל�', ואמ�א לי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ'מ�א

חל� חבר� ל� ��מ�א וכ�נת� הרי[תמורת]ה�איל זה, מ��י ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
�ה���י ��ר, וה�ני �ס�לי�. �ה� �לאחר, ל� �ממ�א ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָזה
ואי� ���א, אחר מלאכה ע�ה לא והרי מ�ר, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ְָָ��כר

אחר. מ��י ְִֵַַָָ�כ�נת�

.Êלי 'ק�� לחבר�: במי�]הא�מר האפר ל�'[ת� ואמ�א ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ
מהמעיי�] ��סלת[מי� אינ� �ה�לאכה ��רי�; �ניה� �ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

�ניה� � ל�' ואק�� לי 'מ�א מ�ר. ��כר וה���י ְְֲִֵֵֵֶַַַָ�ְְִִַַָָה����,
�ממ�א ה�א �הרי � �ס�ל ��ח�ה ���א זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ס�לי�;
�אחר�נה ���� וזה �מלאכה; ה�י� �פסל �אחת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�מק��
�עליו. ח�ב החזיר �כא�� ��כר, ק�� �הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�ס�ל

.Áפ�תח� ה�פ�ח, את נ�טל זה הרי � לק�� ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַהה�ל�
אפר �� לח�ר צר� א� קר��, ונ�טל האפר; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלה�ציא
האפר, להביא למק�� מ�ק�� �מ�לי� ס�� ונ�טל ְְִִִֵֶָָָָָ�ְֵַָָה�רה;
�היה ה�לי ��ה ,�� לק�� האפר את מ��טל וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�ר.

�הגי� א� האפר, סגר]�� ��ק�[� א� ה�לת, [�את ִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
�סלהעמיד] � ל�י� האפר ���לי� קד� �אר�, ה�לי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאת

את זק� אחרי�. מי� �� לק�� ��ר האפר אבל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�י�;
מ�ני ��רי�, � ית��ר ��א �די �יד�, האפר �� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�לי
��ה�, וא� �סל; �אר�, ה�יח� א� �הרי אפ�ר; ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אי
� מ��� והחזיר מר�ה, �ה�א וראה האפר, את נטל ְְִִֶֶֶ�ְְֵֶֶֶַַָָָָָ�סל.
מ��� ונטל מר�ה, �ה�א וראה ה�י�, על האפר נת� ְִֶֶַָ�ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ר;
האפר �� לח��ת זית עלי קרס� ��ר. � אחרי� מי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלק��
��ביל וא� �סל; הר�ה, אפר יחזיק ��א ��ביל א� �ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

��ר. ��לי, האפר ְִִֵֵֵֶֶַָָָ���נס

ט ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
ה�י�‡. את נ�ת� ה�רה? �אפר ה�י� את מק��י� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�יצד

ה�י� �ני על אפר ונ�ת� �כלי, ח�את מי ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ��תמ�א�
�ד�לה חבית �היא �י על א� ה�י�, �ני על ��ראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�די
�� ואחר �ח�ה, האפר נת� וא� ה�ל. �מערב מי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה
"ונת� ���רה ��אמר זה ה�א �מה �סל. � ה�י� עליו ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָנת�

��י�. האפר את לערב �די ח�י�"? מי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

��ת���·. צרי� על[למעשיו]המק�� �יד� האפר וי�� , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מת��� ��היה עד � ל�מא" "ולקח� ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�י�,
ה�לי מ� האפר נפל א� אבל �לה�יה. �למ��י, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלק���,
�דחפ� �יד� האפר ��טל א� ה�י�, לת�� האפר �� ���ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
האפר ��פל א� ה�י�, על מ�ד� האפר ונפל הר�ח א� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָחבר�
הרי � ל�י� נפל �� ואחר יד� על א� ה�לי צד על ְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָמ�ד�

�ס�ל. ֶָזה

ה�יה‚. מ�די �פח�ת זה, �כלי ה�יה מ�די �ח�ת ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָק��
ה�י�, �ני על צ� האפר היה נתק���. לא � אחר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�כלי
א�� הרי � אחרי� מי� �� וק�� מ�מעלה, מ��� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכנס
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�נ�ה, �ע� �� מק��י� אי� ��י�, ��גע וכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�ְמק��י�.
האפר את ונתנה הר�ח נ�בה ואפ�� ���ב�; �י על ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוא�

.�� �מק�� מנ�ב� אינ� � ה�י� ��י ְְְִֵֵֵַַַַַַעל

מי�,„. מלאי� וה� �ד�ל, �לי �ת�� �היה קט� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�לי
ה�ד�ל, ���לי ��י� האפר ��ת� �יו� � מערבי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוה�י�
�היה �י על וא� ה�ט�, ה�לי ��ת�� ה�י� �ל ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָנתק���
מערבי�. ��� ה�י� �הרי אפר; ל� נכנס ולא �י�תר, צר ְִָָֹ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ�יו

ה�י�‰. הרי � האפר ��ת� �עת ה�י� �ת�� ספ�ג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה
ז�ל� יע�ה? �יצד �כלי. �אינ� מ�ני �ס�לי�, [����פ�ג ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

��פ�ג.שואב] י�ע ולא ל�פ�ג, מ�יע �ה�א עד ה�י� �ל ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָֹאת
�ה� �ל ��יו על צפי� �ה�י� �י על א� � ��פ�ג נגע ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָוא�

י�צאי� ���פ�ג �ה�י� מ�ני �ס�לי�, בו]� נגיעה [ע"י ְְְְִִִִֵֶֶַַַ
ה ה�י� לת�� ספ�ג נפל ה��רי�. ��י� מק��י��מתערבי� ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ�ִָ

��רי�. ���לי וה�י� ל�לי, ח�� וס�חט� נ�טל� �ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַ

.Âקת�ת� האפר[משקעי�]��י את ��ת� אחת, ��אב� ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הי� וא� מק��י�; ���נ�ה ה�י� אי� � מה� אחת ְִִָָ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלת��

לז�[ומחוברות]נק�ב�ת �]ז� של ה��ד,[בשיעור ��פ�פרת ְְִֶֶַָ
ונת� ה���, �קל�ת אפ�� ��יה� על צפי� ה�י� �הי� ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָא�

מק��י�. ���נ�ה ה�י� הרי � מה� לאחת ִָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפר

.Ê�ה�יפ� אבני� חיבר�]��י א�ת�[� וע�ה לז�, ז� ְְֲִִִֵֶָָָָָָ
ערב�ת ��י וכ� קערות]�קת, ��חלקה,[שברי �קת וכ� , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֹ

מק��י�; אינ� ��יניה� ה�י� � מה� אחד �חלק אפר ִָ�ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונת�
�גבסי� א� �סיד ח�ר� גבס]וא� לה�טל[� יכ�ל�ת וה� , ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָ

מק��י�. ��יניה� ה�י� � ִָ�ְְִֵֵֶֶַַַַ�אחת

.Á,ה�א� �ל אחר מי� �ה� ��תערב מק��י� ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְִַמי�
א� וכ� �ס�לי�; א�� הרי � לק��� ��תמ�א� מי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַואפ��
�מי מ�קי� לת�כ� נפל �ס�לי�. א�� הרי טל, לת�כ� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָירד

יערה ישפו�]�ר�ת, �]�� ואחר ה�לי, לנ�ב וצרי� ה�ל; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ק��ס, �י�, לת�כ� נפל אחרי�. מק��י� מי� לת�כ� �ְְֲִִֵַָָָ�ְְִִֵַי��

דיו]וקלקנ��ס ואינ�[סוגי יערה; � ר��� �ה�א �בר וכל , ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
נראה. ה�א הרי הר���, �בר �� י�אר �א� � לנ�ב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָצרי�

.Ë� לק�� רא�יי� �אינ� �מי� לח�את �לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָה�ט�יל
הרא�יי� �מי� הט�יל� ;�� יק�� �� ואחר לנ�ב, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָצרי�
מי� �� לאס� הט�יל� וא� לנ�ב. צרי� אינ� ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלק��,

לנ�ב. צרי� ,�� �בי� �� �י� � ְִִֵֵֵַָָָָ�ְמק��י�

.Èדלעת]קר�יה קליפת הרא�יי�[� �מי� �הט�יל�ה ְְְִִִִֵֶַָָָ
ח�את, מי לת�כ� א�ספי� אי� אבל ;�� מק��י� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָלק��,
וי�צאי� �ת�כ�, נבלעי� �ה� �הט�לה �ה�י� ְְְְְְִִִֶָָָָ�ְִִֵֶֶַַמ�ני
והט�יל�ה נטמאת, א�ת�. �פ�סלי� ח�את, �מי ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ�מתערבי�
�ג�פ�, ה�בלעי� ה�מאי� �ה��קי� ;�� מק��י� אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

�ת�כ�. א�ת� ��ק��י� ��י� ויתערב� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָיצא�

.‡È�ונת��ע �רמ�י� �קצי� לת�כ� ��פל מק��י� ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ�ְִַמי�
מראיה�[השקצי�] ������ א� מי�], אפ��[של �ס�לי�; � ְְְֲִִִֵֶֶַַ

���ב�אה. וה��ה וה�ירה ה�מלה �ג�� �י�תר, יב�י� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהי�
נ���� ולא נת��עה ��א �י על א� � ח���ית לת�כ� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹנפל
וה�י� ��פ�פרת, �היא מ�ני �ס�לי�; ה�י� הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַמראיה�,

.��� ה�חה ע� מ��כ� וי�צאי� �ת�כ� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנכנסי�

.·È�וכ �ס�לי�. ח�ה, א� �המה מה� ��תת מק��י� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְִַמי�
מ�צצת, �היא מ�ני � ה��נה מ� ח�� �ס�לי�; הע�פ�ת, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ�ל
ה�רצי� �ל וכ� ��י�. �מתערב מ�יה י�צא ריר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָואי�
�היא מ�ני � החל�ה מ� ח�� ��סלי�; אינ� ְְִִֵֶָ�ְִִֵֶַָָ��ת�,
��י�. מ�יה י�צאה ה�חה ונמצאת �ל��נ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמל�קת

.‚È;�רי�� עצמ�, מחמת מראיה� ������ ח�את ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
הגליד� �ס�לי�. ע��, מחמת מראיה� קרח]נ���� ,[נעשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ

א� אבל �ח�ה; נ��ח� אפ�� ��רי�, � ונ��ח� ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָוחזר�
�ס�לי�. �א�ר, ְְִָה�מח�

.„Èמחמת א� עצמ�, מחמת מראיו ������ ח�את ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר
א� סיד לת�כ� ��פל א� אבק, מחמת נ���ה ��ר; � ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָע��

מקלה אפר �� ��תערב א� שריפה]�בסי�, �ה�א[� �ל , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
�ס�ל. זה הרי �ֲֵֶָ

.ÂËעד �סל�, לא � ל���ת� ח�את מי על ְְִֵֵַַַַָָָָֹהח��ב
נגעה ולא �ר�נ�, לת�� ה�לי מ� �פ� וא� מה�; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ����ה

�סל. לא � ���לי ��י� ְְִִֶַַַַָָֹ�פת�

.ÊËבא� מג�ה, �ה�יח� מק��י� מי� �� ��� ֶָ�ְִִִֶָ�ְְִִֵֶַ�לי
טה�ר �אינ� אד� ��א �ס�לי�; א�� הרי � מכ�ה ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְְָ�מצא�
מכ�ה, ה�יח� �ו�אי. ��ה� אד� �הרי �ה�, נגע ֶ�ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלח�את
א� מ���, ל���ת החל�ה יכ�לה א� � מג�ה �מצא� ְְִִֶָ�ְִֶַָ�ְְָָ�בא
מ�ני ��רי�, � לאו וא� �ס�לי�. � ��ילה טל ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ��רד
וח�ה �המה א� ��ה�, אד� ספק ספק�ת: ��י �א� ���ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
לח�את טה�ר ��א ��ה�, אד� ל�מר �מצא וא� רמ�; ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָא�

טה�ר. אינ� א� ֵָָָהיה

.ÊÈ,���לק ��תמ�א� מי� א� מק��י�, מי� ְְְִִִִֶַַָ�ְִֵַַה��סר
�ס�לי�. א�� הרי � ל�מר� ְְְְֲִֵֵֵָָָלטמא

.ÁÈ� מה� אחד ונטמא ה�י�, את ��מרי� �הי� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ני�
ל�מר, וחזר טהר �ני; �ל �ר��ת� �ה� מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ��רי�,
רא���. �ל �ר��ת� �ה� מ�ני ��רי�, � ה�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

�ס�לי�. ה�י� �אחת, �ניה� ְְְְְִִִֵֶַַַַנטמא�

י ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
לק���‡. מי� חטאת]הממ�א ��היה[מי צרי� אינ� � ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

וכ� אחר. �מ�ה אחד מק�� א�א וה��ה, המק�� עצמ� ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָה�א
אחר; �כלי �מק�� לכלי, מ�לי �מערה �כלי, אד� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָממ�א
אחר. מ�לי �מ�ה לכלי, מ�לי המק��י� ה�י� ְְְִִִִִִִֵֶַַָ�ְְִֶַַַָ�מערה

זמ�·. �ל ק��� �לא אצל� �מ�יח� מי�, אד� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹממ�א
�מעיר למק��, מ�ק�� �מ�ליכ� �ל��. �כ� ואי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ��רצה,
וכ� ��רצה. עת �כל �מק��� אפר עליה� ונ�ת� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָלעיר,

המק��י� האפר]ה�י� בה� אצל�[שנית� אד� מ�יח� , ְִַַַ�ְִִֶַָָָָ
;����� עד צרי�, �ה�א י�� �כל מה� �מ�ה ו�ני�, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָימי�
אפר אד� �מ��ר לעיר. �מעיר למק��, מ�ק�� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�מ�ליכ�
�ע� לעיר. �מעיר למק��, מ�ק�� �מ�ליכ� אצל�, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�רה
��ר��, �ספינה ח�את מי �� �היה �לי ה�ליכ� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחת,
ה�י�. ונטמא� ה�פינה, �קרקע ה�ת מ� ��ית ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָונמצא
מי מעבירי� �אי� ה�ד�ל, �י� �ית �זר� �עה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�א�ת�
על י�יט� ולא �בספינה; �נהר ח�את אפר ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹח�את
ה�ני. ל�ד ויזרק� מ�א� ה�הר �צד יעמד ולא ה�י�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ�ני

h"qyz'd zah `"i iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

א� �רה אפר �ביד� צ�אר�, עד ��י� אד� ה�א ע�בר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָאבל
טה�רי� �ה� הריקני� וכלי� אד� וכ� מק��י�. ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ְִַמי�
� נתק��� לא ועדי� לח�את ��תמ�א� �מי� ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלח�את,

�בספינה. �נהר א�ת� ְְֲִִִִַָָָָמעבירי�

ו�טי�‚. ה�ד�ל, ��� �ספינה מק��י� מי� מעבירי� ְְִִִִַַָָָָָ�ְְֲִִִֵַַוכ�
המק��י� ה�י� על א�א גזר� ��א ה�י�; �ני על ִָ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�

��הר האפר, בי�]ועל .[ולא ְֵֶַַָָָ

��תק���„. מי� ל�מר צרי� ואי� לק���, מי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָה��לי�
��אמר: לפניו, א�א לאח�ריו, ה�לי יפ�יל לא �ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
נ�ה; מי ה� �מ�רי�, �ה� �זמ� � נ�ה" למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למ�מרת
לפניו נ�ת� � חב��ת ��י ���א הרי �ס�לי�. לאו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָוא�

אפ�ר �אי מ�ני לאח�ריו, ואחת .[אחרת]אחת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

�ע��‰. ה�יח א� � �מ�קל ��קל� ח�את ,[מה�]מי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
�קל א� אבל ��רי�. �ע��, ה�יח לא וא� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ�ס�לי�;
�סל�; מ�קלת, וע�י� ה�איל � ח�את �מי אחרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ברי�
א� ��מ�אי� ה�ה�רי� א�� �ל מ�מרת. ז� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�אי�
�מק��י� ��מ�אי� ה�לי� �ל וכ� ���י�, א� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ��ק��י�

י�� טב�לי הי� א� � מה� ו���י� שטבלו�ה� טמאי� �] ְְִִֵֵֶֶֶַָָ
��רי�;היו�] א�� הרי �מ��, העריב ��א �י על א� �ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

�טב�לי ��ר והה�יה וה���� וה���י ה�רה מע�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ��ל
�לי �ל את מט�אי� ה�ד�קי� �מ�ני ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָי��,

במקווה]�ט� המיטהרי� �]�� ואחר א�ת�, �מט�ילי� , ְְִִֶֶַַַָָ
ח�את. �מי �ה� ְְְִִֵֶַַָָמ����י�

.Â,��וטמט מא�ה, ח�� � לה��ת ��רי� ְ�ְְְִִֵֵַַָֹה�ל
�� ��� קט� אבל �עת; �� �אי� ותינ�ק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָואנ�ר�גינ�ס,

והערל לה��ת. ��ר מהול]�עת, שאינו לה��ת,[� ��ר ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ
והא�ה �ה�ה, �עת �� ��� קט� טמא. הערל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�אי�

מסייעתו]מסע��� ה�ית�[� � �יד� ה�י� ל� �אחזה �ג�� , ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ
אחזה, וא� ה�יה; ��עת �יד� �אחז ��א �בלבד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ��רה;

�ס�לה. ְַָָָה�ית�

.Ê�וא לטהר�; ה�מא על �לה��ת להת���, צרי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָה��ה
� עליו ���י� זה אבל �ס�לה. ה�ית� �כ�נה, ��א ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹה�ה
לדע��. ו��א לדע�� האד� על מ�י� א�א ��נה, צרי� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאינ�
לפניו וה�ה לאחריו, לאחריו, וה�ה לפניו, לה��ת ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָה�ת���
�ל לצדדי� וה�ה לפניו, לה��ת נת��� �ס�לה; ה�ית� �ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

��רה. ה�ית� � ְֵַָָָָָ�ניו

.Áטבילה צרי� אינ� הפרה]ה��ה א�א[במי ה�יה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�י� ���מר� עד ה�יה אחר ה�יה �מ�ה האז�ב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָט�בל

��ה[מהאזוב] א� אד� �ני ��ה על אחת ה�יה �מ�ה .ְֵֶַַַַַַַָָָָָָ
�ה�א �ל ה�י� מ� �� ��גע �ל מאה; אפ�� � �אחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�לי�
האז�ב, את טבל עליו. לה��ת ה��ה ��ת��� וה�א, טהר; �ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וה�ה האד�, על א� טמאה ��ק�ל �בר על לה��ת ְְִַָָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַַַָָונת���
על א� טמאה, מק�ל �אינ� �בר על ה�בילה ְַָ�ְְִֵֵֵֶַַַָָָָמא�ת�
לחזר צרי� אינ� �אז�ב, מי� נ�אר א� � ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה�המה
ה�לי� על א� האד�, על ה�אר מ� מ�ה א�א ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�להט�יל,
א� אבל היתה. ��רה טבילת� �ח�ת �הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה�מאי�;
א� טמאה, מק�ל �אינ� �בר על לה��ת האז�ב את ְָ�ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָטבל
ה�ית� � ה�מא ה�לי על א� האד�, על וה�ה ה�המה, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָעל

וית��� �נ�ה, �ע� האז�ב ויט�ל ��חזר עד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�ס�לה;
ה על טמאה.לה��ת המק�ל �בר על א� אד� ְְֵַַַַַָָָָָ�ְָ

.Ë�אינ� �בר על לה��ת ונת��� האז�ב, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהט�יל
נטפ� א� לפיכ�, ��רי�; המנ�פי�, ה�י� � טמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְֵַמק�ל
�בר על לה��ת �כ�נה האז�ב את �ה� והט�יל וחזר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��לי,

��רה. ה�ית� � טמאה ְְֵַָָָָ�ְֵַַהמק�ל

.È�גבע�לי רא�י אפ�� ט�בל � ��תמעט� ח�את [שלמי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
יס�גהאזוב] ��א �בלבד �מ�ה; הכלי], מדפני יקנח �]. ְְִֵֶֶַַַֹ

ואינ� �מ�ה; �דר��, �מעלה ט�בל � צר ��יה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָצל�חית
�נ�ה. �פע� ה�לי �צ�י י�ע ��א לה�הר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצרי�

רביעי ה'תשס"טיו� טבת י"א

יא ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
טה�ר‡. אד� ל�קח נ�ה? �מי מת טמא מטהרי� ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ�יצד

קלחי� בדי�]�ל�ה �בכל[� אחת, אג�ה וא�גד� אז�ב, �ל ְְְְֲִֵֶָָָֹ�ְַַָָ
נ�ה �מי גבע�לי� רא�י וט�בל אחד. �בע�ל � ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ד
���� ה�לי�, על א� האד� על �מ�ה �מת��� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ���לי,
ה�ה וא� הח�ה; ��נ� אחר ה�ביעי, �ב��� ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה�לי�י
���� עליו ���ה ואחר ��ר. ה�חר, ע��ד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ�עלה
טה�ר ה�א והרי �מ��, �מעריב ;���� ט�בל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָה�ביעי,
את ��בל א� ,���� וה�ה ��ילה, האז�ב את טבל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלערב.
מט�אי� וה�י� �ס�לה. ה�ית� � ��ילה וה�ה ,���� ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאז�ב
האז�ב טבילת ��היה עד ��ת�אר, �מ� ח�את, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ���

ה�לי� ���� מ��� וה�ית� אחר��י� ה�ביעי �ב��� י ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָ
��ר ה�חר, ע��ד מ�עלה וע�ה עבר וא� הח�ה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ��נ�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.·� ה�יה �לא ימי� ��ה ו�הה �מת, ��טמא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹמי
עליו �מ�י� ימי�; �ל�ה �פנינ� מ�נה לה��ת, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ���ב�א
��ה �מ��. �מעריב ��ביעי וט�בל �ב�ביעי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַ��לי�י
אמר �אפ�� לה��ת, ��א האר� �ע� אמ�רי�? ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�
נטמא; ה��� ��א נאמ�, אינ� � ��י' ה�לי�י ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ה���

חבר אבל �פנינ�. למנ�ת צרי� חכ�]לפיכ� תלמיד ��א[� ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
עליו �ה�ה מי מ�ד. �ליו על א� עליו מ�י� ָָָ�ְִִִֵֶַַַָָָָלה��ת,
ט�בל � ימי� ��ה ו�הה ��ביעי, עליו ה�ה ולא ְְִִִֵַַָָָָָָָ�ְְִִַֹ��לי�י,
�מ�י� ��ילה, �י� ���� �י� ה�ביעי, אחר ��רצה עת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�כל
טבל אפ�� טבילה; אחר �י� טבילה קד� �י� ,���� ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעליו
הנ�. אחר למחר עליו מ�י� � ע�ירי �ליל א� ��יעי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ליל

נ��ת‚. וזב�ת זבי� �יצד? ה�יה. מק�לי� ה�מאי� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
��ביעי, ��לי�י עליה� מ�י� � �מת ��טמא� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַוי�לד�ת
טמאי� �ה� �י על וא� מת, מ�מאת טה�רי� ה� ְְְִִֵֵֵֶַַַ�ְֲִִֵֵַוהרי
ה�ה � ה�מא" על ה�הר "וה�ה ��אמר: אחרת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ְ�טמאה
וכ� טמא. �ה�א �י על א� ל�, מ�עלת �הה�יה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמד�,
עליו וה�ה �מת, ��טמא ערל �יצד? ה�יה. מק�ל ָָָ�ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהערל
� �כ����ל מת; מ�מאת טה�ר זה הרי � ��ביעי ְְִֵֶַ�ְְֲִִִִִֵֶָ�לי�י

לערב. ��ד�י� וא�כל ְֳִֵֵֶֶַָָט�בל,

�בע�ל„. וקלח קלח �בכל קלחי�, �ל�ה � אז�ב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות
�ני� ��יריו �בע�לי�. �ל�ה נמצא� בדאחד; אבד [א� ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ

כשר] שאגד� אחר �אחד ואגד� ��ח�ה, �ני� לקח וא� ;ְְְֲִִִַַַַָָָָ
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א� �רה אפר �ביד� צ�אר�, עד ��י� אד� ה�א ע�בר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָאבל
טה�רי� �ה� הריקני� וכלי� אד� וכ� מק��י�. ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�ְִַמי�
� נתק��� לא ועדי� לח�את ��תמ�א� �מי� ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלח�את,

�בספינה. �נהר א�ת� ְְֲִִִִַָָָָמעבירי�

ו�טי�‚. ה�ד�ל, ��� �ספינה מק��י� מי� מעבירי� ְְִִִִַַָָָָָ�ְְֲִִִֵַַוכ�
המק��י� ה�י� על א�א גזר� ��א ה�י�; �ני על ִָ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ה�

��הר האפר, בי�]ועל .[ולא ְֵֶַַָָָ

��תק���„. מי� ל�מר צרי� ואי� לק���, מי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָה��לי�
��אמר: לפניו, א�א לאח�ריו, ה�לי יפ�יל לא �ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
נ�ה; מי ה� �מ�רי�, �ה� �זמ� � נ�ה" למי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למ�מרת
לפניו נ�ת� � חב��ת ��י ���א הרי �ס�לי�. לאו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָוא�

אפ�ר �אי מ�ני לאח�ריו, ואחת .[אחרת]אחת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ

�ע��‰. ה�יח א� � �מ�קל ��קל� ח�את ,[מה�]מי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
�קל א� אבל ��רי�. �ע��, ה�יח לא וא� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ�ס�לי�;
�סל�; מ�קלת, וע�י� ה�איל � ח�את �מי אחרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ברי�
א� ��מ�אי� ה�ה�רי� א�� �ל מ�מרת. ז� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�אי�
�מק��י� ��מ�אי� ה�לי� �ל וכ� ���י�, א� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ��ק��י�

י�� טב�לי הי� א� � מה� ו���י� שטבלו�ה� טמאי� �] ְְִִֵֵֶֶֶַָָ
��רי�;היו�] א�� הרי �מ��, העריב ��א �י על א� �ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

�טב�לי ��ר והה�יה וה���� וה���י ה�רה מע�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ��ל
�לי �ל את מט�אי� ה�ד�קי� �מ�ני ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָי��,

במקווה]�ט� המיטהרי� �]�� ואחר א�ת�, �מט�ילי� , ְְִִֶֶַַַָָ
ח�את. �מי �ה� ְְְִִֵֶַַָָמ����י�

.Â,��וטמט מא�ה, ח�� � לה��ת ��רי� ְ�ְְְִִֵֵַַָֹה�ל
�� ��� קט� אבל �עת; �� �אי� ותינ�ק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָואנ�ר�גינ�ס,

והערל לה��ת. ��ר מהול]�עת, שאינו לה��ת,[� ��ר ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ
והא�ה �ה�ה, �עת �� ��� קט� טמא. הערל ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�אי�

מסייעתו]מסע��� ה�ית�[� � �יד� ה�י� ל� �אחזה �ג�� , ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ
אחזה, וא� ה�יה; ��עת �יד� �אחז ��א �בלבד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ��רה;

�ס�לה. ְַָָָה�ית�

.Ê�וא לטהר�; ה�מא על �לה��ת להת���, צרי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָה��ה
� עליו ���י� זה אבל �ס�לה. ה�ית� �כ�נה, ��א ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹה�ה
לדע��. ו��א לדע�� האד� על מ�י� א�א ��נה, צרי� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאינ�
לפניו וה�ה לאחריו, לאחריו, וה�ה לפניו, לה��ת ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָה�ת���
�ל לצדדי� וה�ה לפניו, לה��ת נת��� �ס�לה; ה�ית� �ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

��רה. ה�ית� � ְֵַָָָָָ�ניו

.Áטבילה צרי� אינ� הפרה]ה��ה א�א[במי ה�יה, לכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�י� ���מר� עד ה�יה אחר ה�יה �מ�ה האז�ב, את ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָט�בל

��ה[מהאזוב] א� אד� �ני ��ה על אחת ה�יה �מ�ה .ְֵֶַַַַַַַָָָָָָ
�ה�א �ל ה�י� מ� �� ��גע �ל מאה; אפ�� � �אחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�לי�
האז�ב, את טבל עליו. לה��ת ה��ה ��ת��� וה�א, טהר; �ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וה�ה האד�, על א� טמאה ��ק�ל �בר על לה��ת ְְִַָָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַַַָָונת���
על א� טמאה, מק�ל �אינ� �בר על ה�בילה ְַָ�ְְִֵֵֵֶַַַָָָָמא�ת�
לחזר צרי� אינ� �אז�ב, מי� נ�אר א� � ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹה�המה
ה�לי� על א� האד�, על ה�אר מ� מ�ה א�א ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�להט�יל,
א� אבל היתה. ��רה טבילת� �ח�ת �הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה�מאי�;
א� טמאה, מק�ל �אינ� �בר על לה��ת האז�ב את ְָ�ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָטבל
ה�ית� � ה�מא ה�לי על א� האד�, על וה�ה ה�המה, ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָעל

וית��� �נ�ה, �ע� האז�ב ויט�ל ��חזר עד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�ס�לה;
ה על טמאה.לה��ת המק�ל �בר על א� אד� ְְֵַַַַַָָָָָ�ְָ

.Ë�אינ� �בר על לה��ת ונת��� האז�ב, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהט�יל
נטפ� א� לפיכ�, ��רי�; המנ�פי�, ה�י� � טמאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְֵַמק�ל
�בר על לה��ת �כ�נה האז�ב את �ה� והט�יל וחזר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��לי,

��רה. ה�ית� � טמאה ְְֵַָָָָ�ְֵַַהמק�ל

.È�גבע�לי רא�י אפ�� ט�בל � ��תמעט� ח�את [שלמי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
יס�גהאזוב] ��א �בלבד �מ�ה; הכלי], מדפני יקנח �]. ְְִֵֶֶַַַֹ

ואינ� �מ�ה; �דר��, �מעלה ט�בל � צר ��יה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָצל�חית
�נ�ה. �פע� ה�לי �צ�י י�ע ��א לה�הר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצרי�

רביעי ה'תשס"טיו� טבת י"א

יא ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
טה�ר‡. אד� ל�קח נ�ה? �מי מת טמא מטהרי� ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ�יצד

קלחי� בדי�]�ל�ה �בכל[� אחת, אג�ה וא�גד� אז�ב, �ל ְְְְֲִֵֶָָָֹ�ְַַָָ
נ�ה �מי גבע�לי� רא�י וט�בל אחד. �בע�ל � ובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ד
���� ה�לי�, על א� האד� על �מ�ה �מת��� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ���לי,
ה�ה וא� הח�ה; ��נ� אחר ה�ביעי, �ב��� ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה�לי�י
���� עליו ���ה ואחר ��ר. ה�חר, ע��ד ְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ�עלה
טה�ר ה�א והרי �מ��, �מעריב ;���� ט�בל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָה�ביעי,
את ��בל א� ,���� וה�ה ��ילה, האז�ב את טבל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלערב.
מט�אי� וה�י� �ס�לה. ה�ית� � ��ילה וה�ה ,���� ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָהאז�ב
האז�ב טבילת ��היה עד ��ת�אר, �מ� ח�את, מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמ���

ה�לי� ���� מ��� וה�ית� אחר��י� ה�ביעי �ב��� י ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָ
��ר ה�חר, ע��ד מ�עלה וע�ה עבר וא� הח�ה; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ��נ�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.·� ה�יה �לא ימי� ��ה ו�הה �מת, ��טמא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹמי
עליו �מ�י� ימי�; �ל�ה �פנינ� מ�נה לה��ת, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ���ב�א
��ה �מ��. �מעריב ��ביעי וט�בל �ב�ביעי, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַ��לי�י
אמר �אפ�� לה��ת, ��א האר� �ע� אמ�רי�? ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�
נטמא; ה��� ��א נאמ�, אינ� � ��י' ה�לי�י ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'ה���

חבר אבל �פנינ�. למנ�ת צרי� חכ�]לפיכ� תלמיד ��א[� ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
עליו �ה�ה מי מ�ד. �ליו על א� עליו מ�י� ָָָ�ְִִִֵֶַַַָָָָלה��ת,
ט�בל � ימי� ��ה ו�הה ��ביעי, עליו ה�ה ולא ְְִִִֵַַָָָָָָָ�ְְִִַֹ��לי�י,
�מ�י� ��ילה, �י� ���� �י� ה�ביעי, אחר ��רצה עת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�כל
טבל אפ�� טבילה; אחר �י� טבילה קד� �י� ,���� ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעליו
הנ�. אחר למחר עליו מ�י� � ע�ירי �ליל א� ��יעי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ליל

נ��ת‚. וזב�ת זבי� �יצד? ה�יה. מק�לי� ה�מאי� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
��ביעי, ��לי�י עליה� מ�י� � �מת ��טמא� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַוי�לד�ת
טמאי� �ה� �י על וא� מת, מ�מאת טה�רי� ה� ְְְִִֵֵֵֶַַַ�ְֲִִֵֵַוהרי
ה�ה � ה�מא" על ה�הר "וה�ה ��אמר: אחרת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ְ�טמאה
וכ� טמא. �ה�א �י על א� ל�, מ�עלת �הה�יה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמד�,
עליו וה�ה �מת, ��טמא ערל �יצד? ה�יה. מק�ל ָָָ�ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהערל
� �כ����ל מת; מ�מאת טה�ר זה הרי � ��ביעי ְְִֵֶַ�ְְֲִִִִִֵֶָ�לי�י

לערב. ��ד�י� וא�כל ְֳִֵֵֶֶַָָט�בל,

�בע�ל„. וקלח קלח �בכל קלחי�, �ל�ה � אז�ב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצות
�ני� ��יריו �בע�לי�. �ל�ה נמצא� בדאחד; אבד [א� ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹ

כשר] שאגד� אחר �אחד ואגד� ��ח�ה, �ני� לקח וא� ;ְְְֲִִִַַַַָָָָ
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העלי�, ונ�ר� ה�בע�לי� נת�רד� נ�אר��ר. לא אפ�� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
��ירי ��ר; � �ה�א �ל א�א מה� �בע�ל שארית]מ�ל �] ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מפ�ק� � ��י� �ל�ה �� ��� קלח �ה�א. �ל ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאז�ב,
אג�ה,[מפריד�] להי�ת ��צות� �ל���; א�גד �� ואחר ,ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ�ָ

ולא ��ק� אג�ה. ��היה ���רה נת�ר� ��א �י על ְְִָֹ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹא�
אגד�, ולא ��ק� ��א א� ��ק�, ולא �אגד� א� ְְְְֲֲֲִִֶֶָָָֹֹֹאגד�,

א�גד� � ה�צר האז�ב ��ר. � �� קושרו]וה�ה על[� �ח�ט ְְְִֵֵַַָָָָָ
מקל]ה��� וא�חז[� �מעלה, ��י� וט�בל ,�� וכ��צא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַ

ה���, מ� א� ה�ה, הח�ט מ� א� ל� נס��ק �מ�ה; ְִִִִִֵֵֶַַַַָָ�אז�ב
�ס�לה. ה�ית� � ה�בע�ל מ� ְְִִַַָָָא�

א�א‰. ��מר�ת, ולא האז�ב, �י�נק�ת לא מ�י� ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאי�
�מל� ��א �בע�לי� ה��נק�ת? ה� א�� לא��בע�לי�. �] ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

�ט�ר.בשלו] � ל�ק�� ונכנס ���נק�ת, עליו �ה�ה �מי .ִֶ�ְְְְִִַַַָָָָָ
מ��נ� �אז�ב? מ�י� מי[הפרח]�מאימתי �� �ה�ה ואז�ב . ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ֵָ

לוי �� ל� ��� אז�ב �ל ה�צרע. את �� לטהר ��ר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנ�ה,
נוס�] �יח�ד[� 'אז�ב' א�ת� ���ראי� והאז�ב �ס�ל; ,�] ְְְִִֵֵֶָָ
�עליבלבד] א�ת� �א�כלי� האז�ב וה�א ה��ר, ה�א �ְְֲִֵֵֵֶַַָָ

�חלית', ו'אז�ב 'אז�בי��', א�ת� ���ראי� זה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָב�י�.
�ס�ל. � ר�מי' ו'אז�ב מד�רי', ְְְִִִֵֵָָו'אז�ב

.Âא�רה �ל זרה]אז�ב לעבודה שניטע עיר[ע� ו�ל , ְֲִֵֵֶֶָ
�ל �ס�ל. � טמאה �ר�מה ו�ל זרה, עב�דה ו�ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָה��חת,

��ר. ה�ה, וא� י�ה; לא טה�רה, ְְְִִֵֶַָָָָֹ�ר�מה

.Ê�לעצי ���ט� להסקה]אז�ב �]� מ�קי� עליו ונפל� , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
לאכלי� ל�ט� לה�יה. ��ר וה�א לאכילה]מנ�ב�, ונפל�[� , ְְְְְְְֳִִֵַַָָָָָָ

לה�יה נטמא �הרי �ס�ל; ���ב�, �י על א� � מ�קי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
�טמאי� ה� הרי ה�לי�, וכל האכלי� וכל ה��קי� ��ל �ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
�נלקט זה הרי לח�את, ל�ט� ��ת�אר. �מ� ח�את, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלעני�

.�� �מ�ה מנ�ב� מ�קי�, עליו נפל� וא� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלעצי�;

יב ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
�ה�א‡. �ל ��גע �יו� � עליו וה�ה �מת, ��טמא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאד�

ל� עלתה � טמא �ל ��ר� מע�ר מק�� �כל ה��ה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָמ�י
רא� על א� אצ�ע�, רא� על ה�יה נפלה אפ�� ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹה�יה;

שפתיו]�פת� א�[� �ל��; אינ� �ל��נ�, נגעה א� אבל . ְְְְֲִִֵַָָָָָ
�מ� טמאה, לעני� ���ל�י �אברי� �ה���� �י ְְָ�ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָעל
וכ� �טבילה. ה�יה לעני� ���ל�י �אברי� אינ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��ארנ�,
�לי �ל לג�פ� �ה�יע �יו� � עליו וה�ה �מת, ��טמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�לי

ה�יה. ל� עלתה נ�ה, מ�י �ה�א ְִִֵֶַָָָָָָ�ל

�ניה�·. על לה��ת ��ת��� אד�, בני �ני א� כלי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�ני
על הרא��� מעל ה�י� ונטפ� מה�, אחד על וה�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�אחד,
מה�ית עליו ה�י� ���ל� עד �טמאת�; ה�ני הרי � ְְִִֵֶַַַַַָָָָ�ְֲִִֵֵֵַַה�ני

ה�מצית מ� לא אחר]ה��ה, ממקו� שנתמצו על[� ה�ה . ְִִִֶַַַַַָֹ
�ניה על ה�ה א� ל� ונס��ק כלי�, א��ני �אחד, � ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

�ס�לה. ה�ית� � עליו נמצה ְְֲִֵֵַָָָָָָמחבר�

על‚. ספק עליה, וה�ה החר�, על נת�נה �היא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמחט
�ס�לה. ה�ית� � עליה נמצה החר� מ� ספק ה�ה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָה�חט

המפ�לי�„. מחלקי�]�לי� מורכבי� זה[� מח�רי� �ה� ְִֵַ�ְִֵֶָ�ִֶָ
מס�רת �ג�� �מסמרי�, מספריי�]לזה �רקי�[� [��ל ְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹ

מלאכה,חלקי�] ��עת � �ה� וכ��צא רהיטני �ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואזמל
ח��ר אינ� מלאכה, ��עת ו��א �לה�יה; לטמאה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹ�ְִח��ר
�לה�יה? לטמאה ח��ר ה� �יצד לה�יה. ולא לטמאה ְְַָָָ�ְְְְִֵֵַַָָָֹ�ְֹלא
וא� ה�ני; נטמא מלאכה, ��עת מה� אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�א�
ה�יה, ל�ניה� עלתה � מלאכה ��עת מה� אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ה
�לה�יה? לטמאה ח��ר אינ� וכיצד אחד. ��� ה� ְְַָָָ�ְְְִִֵֵֵֶַָָ�כא��
נטמא לא מלאכה, ��עת ��א מה� אחד נטמא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�א�
��א מה� אחד על וה�ה �ניה�, נטמא� וא� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחבר�;
מח�רי�. �ה� �י על א� חבר�, טהר לא � מלאכה ִָ�ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ��עת
ח��ר ��היה �זר� ס�פרי� מ�ברי אבל ��רה. �י� ה�א ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָוזה
�עת מ��� �זרה � מלאכה ��עת ��א אפ�� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ�ְלטמאה
נטמא מה�, �אחד טמאה נגעה א� �לע�ל� ְְְִֵֶֶָָָ�ְְְִָָָָָמלאכה;
אפ�� לה�יה, ח��ר יהי� ��א עליה� �זר� וכ� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחבר�.
מלאכה; ��עת ��א מ��� �זרה � מלאכה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ��עת
���ה עד חבר� טהר לא מה�, אחד על ה�ה א� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�לע�ל�
'ח��ר ��מע �א�ה מק�� ��ל למד�, ה�ה עליו. ��ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
�זרה א�א זה אי� � לה�יה' ח��ר ואינ� ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ְלטמאה,

��ארנ�. ה�ר� על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמ�בריה�,

��פר‰. �ג�� אחד, �ג�� ��ע�� עד �ח�ר� כלי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ני
לטמאה ח��ר א�� הרי � יריע�ת ��י א� בגדי� ְָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָ�ני

אחד. �כלי �ה� מ�ני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�לה�יה,

.Âחלשה]�לל תפירה �פ�ר[� �ה�א וה�גד ה��בסי�, ְְְִֶֶֶַַַָ
לה�יה, ח��ר אינ� לה�יר�, ע�מדי� וה� ה�איל � ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ�כלאי�

���נ�ל ה��י� וכ� לטמאה. ח��ר ה� [שקשורי�והרי ְֲִֵֵַ�ְְְִֵֶַַַַָָ
החמור] מצידי טר�לומונחי� �ל וה��ה המסייע, כלי �] ְְִֶַַָָ

וקר�לדיש] רגל], �ליבה[� מתי�]�ל מיטת וקרני�[� ,�] ְְְְִִֶֶֶַַָ
שתיה] ו�ל�לתכלי דרכי�, י�צאי �]�ל בה [שתלויי� ְְְְִֵֶֶֶַָ

צרי� א�א לה�יה, ח��ר ואינ� לטמאה, ח��ר � ְְְִִֵֶַָָָָָָ�ְְְִַַה�פ�ח�ת
�מפ�ח, מפ�ח �בכל וסל, סל �כל ה��ה מ� ה�י� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ���ע�
המפ�לת. ז� מ��ה וק�רה ק�רה �בכל וקר�, קר� ֶֶ�ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָ�בכל

.Êסת�ת� �ל� שמיכות]המח�ר �ל[� ו�� צמר, �ל ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הרי � מט�ח�ת ע�רה ��י� א� סדיני�, �ל�ה א� ,����ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ
לטמאה, ח��ר � �� על יתר �לה�יה; לטמאה ח��ר ְָ�ְְְִֵֵַַָָָָ�ְִֵא��
�קל�בקרי� אחת, וט�ית אחד, חל�ק לה�יה. ח��ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָואינ�
אר�י� הי� אפ�� �לה�יה; לטמאה ח��ר ה� הרי � ִ�ְְֲֲִַָָָָ�ְֲִֵֵֶָאחד
קל�בקרי�? ה�א ואיזה �ה�. �ל �י�תר, רחבי� א� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ�י�תר,
א�ת� ות�פרי� �יניה�, �פ� צמר ���יחי� בגדי� �ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָזה

ה��מי�. לימ�ת חל�ק מה� וע��י� ְְְִִִֵֶַַַָָ�אחת,

.Á�ה�ח דוד]���י מח�ר[� ��ל�ל��[למיח�]�ה�א ְִֵֶַַ�ְְְַַָ
טהר לא � ה���י על ה�ה ה�ל; טהר ה�ח�, על ה�ה �ִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

עליו. ���ה עד ֵֶֶַַַַָָה�ח�,

.Ëוהענ�ל שלו]ה��ג ולשונית הפעמו� לטמאה[� ח��ר , ְְְִִַָָ�ְָ
�ניה�. טהר� מה�, אחד על ה�ה וא� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�לה�יה;

.Èטוויה]ה��ו כלי �]�� ��זרי� א� ה����, �� ��וי� ְְִִִֶַַָָ
ה�ו�י עליו ��ל�פי� הע� ;�� י� ג�פי� �ל�ה � ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהחבלי�

החוט] �]'���' ה�קרא ה�א מקל], ה�רזל[� א� וה�ח�ת ; ְְְְִֶֶַַַַָֹ
��תלי� ��� 'צנירה', ה�קרא ה�א ה�ה, הע� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��רא�
'��ה'. ה�קראת והיא ה���, ��אמצע והרחי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוט�וי�;
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על לא י�ה לא � ��טמא החבלי� �� ���תלי� ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹה���
ה�ה וא� ה�נירה; על א�א ה���, על ולא ,��� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹה��ה
אחת על מ�ה � ���� ו�ל ה�ל. טהר מ�ל���, אחד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל

ח��ר. ��ל��� לכ�ח�ה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָמ�ל���

.‡Èעריסה �ל התינוק]ע�ר עריסת �ה�א[שבתחתית ֲִֶֶָ
לפ��ת כפתורי�]מח�ר ה�ל��[� �לה�יה; לטמאה ח��ר � ְ�ְְִִָ�ְְְֵַַַָָָ

ע�] לה�יה.[של ולא לטמאה לא ח��ר אינ� � מ��ת ְְְַָָָֹ�ְִִֵֶֹ�ל

.·Èה�ד�ח�ת ה�לי� יד�ת קדח�ל ע"י [שהחיבור ְְִֵַַָ
נ�בשבידית] �ג�� נק�ב[קת], �ה��ב ,�� וכ��צא ה��י� ְְִִִֵֶַַַַַָָ

ה�ד�ת אבל �לה�יה; לטמאה ח��ר � �� נכנס ְְֲַַָָָָָ�ְְְְִִֶַַָוה�רזל
שבידית]החד�ק�ת 'חדק' ע"י שהחיבור החנית[� ע� �ג�� , ְֲֲִֵַַ

לה�יה. ח��ר אינ� � ��רזל נכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�הע�

יג ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
חומרות]מעל�ת‡. הח�את[� �טהרת ע�� פרהיתר�ת �] ְְֲֳֵַַַַָָָ

וע�מדאדומה] לקד�, טבל אפ�� ה�ה�ר, �האד� :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולא לח�את, טה�ר אינ� � ה�ז�ח ��י על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ�מ���

לק��� ולא ה�י�, למ��י ולא האפרל�רפת�, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
��לתוכ�] ואחר ח�את, ל�� ��ט�ל עד לה��ת, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ

� ��עזרה מזרק אפ�� � ה�לי� וכ� לח�את. טה�ר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
�ל וכ� ח�את. ל�� ��ט�יל�ה� עד לח�את, טה�ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינ�
לעני� ה� הרי טה�רי�, �ה� �י על א� � וה��קי� ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלי�

ה�מאי�. �מ�קי� �אכלי� ְְֳִִִֵַַַַָָָהח�את

�ה�א·. �י על א� � למ��ב א� למ��ב הרא�י �לי ְְְְִִִֶַַָָָָָ�ל
ה�ב �מדרס ה�א הרי � ה�ד� לג�י מושבטה�ר [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ

הזב] ע"י שוני� באופני� שנטמאו ומדרס עדמרכב ,ַ
ח�את. ל�� �]��ט�יל�ה� היה[התנא ��דגדה �� י�חנ� ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

מט�ח��[חולי�]א�כל והיתה ימיו, �ל ה�ד� �טהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ
הח�את.�מד לעני� ה�ב רס ְְְְִִַַַַַָָ

ולד‚. �]�ל מ� נולד �אינ�[� �י על א� � ה�מא�ת ְַַָ�ְִֵֶַַ
הרי � ��ארנ� �מ� לקד�, אפ�� �לי� ולא אד� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמט�א
'המק�� אמר�: לפיכ� לח�את. וכלי� אד� מט�א ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָה�א
על מ�קי� י�ל� ��א � ה�נ�ל' את ינעל לא ח�את, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
ה� טמאי� ה��קי� ��ל טמא; ה�נ�ל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה�נ�ל,
��נ�ל, �נגיעת� המק�� זה ויתט�א הח�את, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלג�י

טמאי�. ח�את מי ְְְְִִֵֵַָונמצא�

ה�די�,„. את המט�אי� �דברי� �לבד ידיו ��טמא� ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי
�י על א� � �ה� וכ��צא �מ�קי� א� �אכלי� ��גע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ג��
�לבד, ידיו טבילת א�א צרי� ואינ� לקד�, טה�ר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א
וצרי� ח�את, לעני� ��פ� �ל נטמא הרי � ��ת�אר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�מ�
,��� נטמא � אחת יד� א�א נטמאת לא אפ�� �ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹטבילה;

לטמאה. רא��� ה�א ְָ�ְֲִֵַוהרי

מ�ברי‰. �י� ת�רה מ�ברי �י� טבילה, ה�ע�� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ל
ה��ה ואת הח�את אפר ואת הח�את את מט�א � ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָס�פרי�
ה�כ�ר, האז�ב את מט�א וכ� �במ�א. �מ�ע ח�את, ְָ�ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמי
הריק� ה�לי ואת נתק���, לא ועדי� ��תמ�א� ה�י� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואת
לא אבל �מ�ע, מא�� אחד �ל מט�א לח�את; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�ה�ר
.��� את �סל הח�את, אפר �מקצת ��גע וטמא �ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�מ�א.

.Â�ני��� �דר� ��לי�י, �ני רא��� לח�את מ�ני� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאי�
ח�את, ל�� ��בל� ע�רה �יצד? �לקד�. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתר�מה
ח�את לג�י א�א נטמא לא אפ�� מה�, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחבר� �חבר�, ונגע �לבד, יד� ��טמאת �ג�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ�לבד,
�לי� וכ� לח�את. טמאי� ��� � מאה ה� אפ�� ְְְִִֵֵֵַָָ�ֲֲִֵֵֵַָ�חבר�,
נטמא� לא אפ�� מה�, �לי ��טמא לח�את, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹה�ה�רי�
מ�קי� ��גע� �ג�� ח�את, לג�י �לבד אח�ריו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָא�א
נטמא� � ��לי�י ו�ני �ני, �כלי זה �לי ונגע ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָ�אח�ריו,

מאה. ה� ואפ�� ח�את, לג�י ��� ְֲִֵֵֵַַַָָָ�ִֵַה�לי�

.Êה�א� �י על א� ה�ב, �מדרס להתט�א הרא�י ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�ל
הניד� א� לקד�, הזיזו]טה�ר נטמא,[� � לח�את ה�ה�ר ְְְֱִִִֶַַָָָָֹ

את �הניד לח�את ה�ה�ר וכ� .�� נגע ��א �י על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�
את א� ר��, את �הניד א� לח�את, טה�ר �אינ� ֶ�ְִֵֵֶֶֶַָָָָָהאד�
.�� נגע ��א �י על א� נטמא, � זה אד� �ל רגליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמימי
ה�ה�ר את מט�א אינ� � למדרס רא�י �אינ� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

.�� נגע �� א� א�א ְִֵֶַַָָָלח�את,

.Áטמא ה�מא ה�ה�ר[טומאת]�לי הניד� א� מת, ְְֱִִִֵֵֵַַָָ
�אי� �י על וא� ,�� נגע ��א �י על וא� נטמא, � ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלח�את
�ה�א מפ�ח �יצד? ��ארנ�. �מ� �מ�א, מט�א מת ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָטמא
את לח�את ה�ה�ר וסגר ��לת, �ל�י �היה מת ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטמא
א� וכ� נטמא. ה�מא, ה�פ�ח את והניד ה�איל � ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה�לת
לח�את, טמא זה הרי � זרע �כבת ואת ה�ר� את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהסיט
��ת�אר. �מ� �מ�א, מט�אי� א�� �אי� �י על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�

.Ëה�ב מ� למעלה �הי� �כלי� ��גע לח�את ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�ה�ר
טה�ר �ה�א �י על א� � 'מ��' ה�קראי� וה� ,�� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכ��צא
��גע לח�את ה�ה�ר �לי וכ� לח�את; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקד�,

לח�את. נטמא ְְְִַַָָָ�מ��,

.È�טמאי �י� � �מ�קי� �אכלי� ��גע לח�את ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�ה�ר
טה�רי� אינ� ח�את לג�י �מ�קי� אכלי� ��ל טה�רי�, ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�י�
נגע ��ארנ�. �מ� ��פ�, �ל נטמא �יד�, �ה� נגע א� �ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
נגע ולא �יד� �הסיט� א� ��פ�, ��אר א� �רגל� ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ�ה�
מ�אר �� וכ��צא �ת��ר, �יד� נגע א� וכ� טה�ר. � ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�ה�
נגע א� אבל ;��� נטמא � לח�את טה�רי� �אינ� ֲִַָָ�ְְְִִִֵֵֶַָָָ�לי�

�היה. �מ� לח�את טה�ר ה�א הרי �ה�, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ�רגל�

.‡È�מי לת�� ור�� רא�� �הכניס לח�את ְִַ�ְְְִִֶַַָָֹה�ה�ר
�מ�ברי �א�בי�, �ה� מ�ני נטמא; � לח�את ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��תמ�א�
�מ� נטמא, � �א�בי� �מי� ור�� רא�� �ה�א ְְְְִִִַָ�ְְִֶַָֹס�פרי�,

ְִֵֶָ��ת�אר.

.·È;�האר ע�י ואפ�� הח�את, טהרת על נאמני� ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה�ל
;�� נזהרי� ה�ל ב�, ��ע�� א�� �מעל�ת חמרת� ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹ�ְִֵמ�ני
למ�מרת", י�ראל �ני לעדת "והיתה ���רה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
�לי �הביא האר� ע� לפיכ�, למ�מר. רא�יי� י�ראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ל
� לח�את' טה�ר זה '�לי ואמר: חר�, �לי אפ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמ�ית�,
�א�ת� �י על וא� מ���, �מ�י� �� �מק��י� טה�ר; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טה�ר �אמר: האר� ע� וכ� ולתר�מה. לקד� טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�לי
'טה�רי� ואמר: אצל�, ח�את מי �הי� א� לח�את', ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאני

.�� מזלזל מ��ראל אד� �אי� נאמ�, � ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָה�'
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על לא י�ה לא � ��טמא החבלי� �� ���תלי� ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹה���
ה�ה וא� ה�נירה; על א�א ה���, על ולא ,��� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹה��ה
אחת על מ�ה � ���� ו�ל ה�ל. טהר מ�ל���, אחד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל

ח��ר. ��ל��� לכ�ח�ה, ְְְְְְִִִֶַָָָָָמ�ל���

.‡Èעריסה �ל התינוק]ע�ר עריסת �ה�א[שבתחתית ֲִֶֶָ
לפ��ת כפתורי�]מח�ר ה�ל��[� �לה�יה; לטמאה ח��ר � ְ�ְְִִָ�ְְְֵַַַָָָ

ע�] לה�יה.[של ולא לטמאה לא ח��ר אינ� � מ��ת ְְְַָָָֹ�ְִִֵֶֹ�ל

.·Èה�ד�ח�ת ה�לי� יד�ת קדח�ל ע"י [שהחיבור ְְִֵַַָ
נ�בשבידית] �ג�� נק�ב[קת], �ה��ב ,�� וכ��צא ה��י� ְְִִִֵֶַַַַַָָ

ה�ד�ת אבל �לה�יה; לטמאה ח��ר � �� נכנס ְְֲַַָָָָָ�ְְְְִִֶַַָוה�רזל
שבידית]החד�ק�ת 'חדק' ע"י שהחיבור החנית[� ע� �ג�� , ְֲֲִֵַַ

לה�יה. ח��ר אינ� � ��רזל נכנס ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�הע�

יג ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
חומרות]מעל�ת‡. הח�את[� �טהרת ע�� פרהיתר�ת �] ְְֲֳֵַַַַָָָ

וע�מדאדומה] לקד�, טבל אפ�� ה�ה�ר, �האד� :ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולא לח�את, טה�ר אינ� � ה�ז�ח ��י על ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ�מ���

לק��� ולא ה�י�, למ��י ולא האפרל�רפת�, [נתינת ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ
��לתוכ�] ואחר ח�את, ל�� ��ט�ל עד לה��ת, ולא ,ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹ

� ��עזרה מזרק אפ�� � ה�לי� וכ� לח�את. טה�ר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיהיה
�ל וכ� ח�את. ל�� ��ט�יל�ה� עד לח�את, טה�ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָאינ�
לעני� ה� הרי טה�רי�, �ה� �י על א� � וה��קי� ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאכלי�

ה�מאי�. �מ�קי� �אכלי� ְְֳִִִֵַַַַָָָהח�את

�ה�א·. �י על א� � למ��ב א� למ��ב הרא�י �לי ְְְְִִִֶַַָָָָָ�ל
ה�ב �מדרס ה�א הרי � ה�ד� לג�י מושבטה�ר [משכב ְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ

הזב] ע"י שוני� באופני� שנטמאו ומדרס עדמרכב ,ַ
ח�את. ל�� �]��ט�יל�ה� היה[התנא ��דגדה �� י�חנ� ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

מט�ח��[חולי�]א�כל והיתה ימיו, �ל ה�ד� �טהרת ְְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָֹ
הח�את.�מד לעני� ה�ב רס ְְְְִִַַַַַָָ

ולד‚. �]�ל מ� נולד �אינ�[� �י על א� � ה�מא�ת ְַַָ�ְִֵֶַַ
הרי � ��ארנ� �מ� לקד�, אפ�� �לי� ולא אד� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמט�א
'המק�� אמר�: לפיכ� לח�את. וכלי� אד� מט�א ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָה�א
על מ�קי� י�ל� ��א � ה�נ�ל' את ינעל לא ח�את, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
ה� טמאי� ה��קי� ��ל טמא; ה�נ�ל ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה�נ�ל,
��נ�ל, �נגיעת� המק�� זה ויתט�א הח�את, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָלג�י

טמאי�. ח�את מי ְְְְִִֵֵַָונמצא�

ה�די�,„. את המט�אי� �דברי� �לבד ידיו ��טמא� ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי
�י על א� � �ה� וכ��צא �מ�קי� א� �אכלי� ��גע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ג��
�לבד, ידיו טבילת א�א צרי� ואינ� לקד�, טה�ר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א
וצרי� ח�את, לעני� ��פ� �ל נטמא הרי � ��ת�אר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�מ�
,��� נטמא � אחת יד� א�א נטמאת לא אפ�� �ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹטבילה;

לטמאה. רא��� ה�א ְָ�ְֲִֵַוהרי

מ�ברי‰. �י� ת�רה מ�ברי �י� טבילה, ה�ע�� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָ�ל
ה��ה ואת הח�את אפר ואת הח�את את מט�א � ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָס�פרי�
ה�כ�ר, האז�ב את מט�א וכ� �במ�א. �מ�ע ח�את, ְָ�ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמי
הריק� ה�לי ואת נתק���, לא ועדי� ��תמ�א� ה�י� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואת
לא אבל �מ�ע, מא�� אחד �ל מט�א לח�את; ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�ה�ר
.��� את �סל הח�את, אפר �מקצת ��גע וטמא �ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�מ�א.

.Â�ני��� �דר� ��לי�י, �ני רא��� לח�את מ�ני� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאי�
ח�את, ל�� ��בל� ע�רה �יצד? �לקד�. ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹלתר�מה
ח�את לג�י א�א נטמא לא אפ�� מה�, אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹונטמא
וחבר� �חבר�, ונגע �לבד, יד� ��טמאת �ג�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ�לבד,
�לי� וכ� לח�את. טמאי� ��� � מאה ה� אפ�� ְְְִִֵֵֵַָָ�ֲֲִֵֵֵַָ�חבר�,
נטמא� לא אפ�� מה�, �לי ��טמא לח�את, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹה�ה�רי�
מ�קי� ��גע� �ג�� ח�את, לג�י �לבד אח�ריו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָא�א
נטמא� � ��לי�י ו�ני �ני, �כלי זה �לי ונגע ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָ�אח�ריו,

מאה. ה� ואפ�� ח�את, לג�י ��� ְֲִֵֵֵַַַָָָ�ִֵַה�לי�

.Êה�א� �י על א� ה�ב, �מדרס להתט�א הרא�י ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�ל
הניד� א� לקד�, הזיזו]טה�ר נטמא,[� � לח�את ה�ה�ר ְְְֱִִִֶַַָָָָֹ

את �הניד לח�את ה�ה�ר וכ� .�� נגע ��א �י על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹא�
את א� ר��, את �הניד א� לח�את, טה�ר �אינ� ֶ�ְִֵֵֶֶֶַָָָָָהאד�
.�� נגע ��א �י על א� נטמא, � זה אד� �ל רגליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמימי
ה�ה�ר את מט�א אינ� � למדרס רא�י �אינ� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבל

.�� נגע �� א� א�א ְִֵֶַַָָָלח�את,

.Áטמא ה�מא ה�ה�ר[טומאת]�לי הניד� א� מת, ְְֱִִִֵֵֵַַָָ
�אי� �י על וא� ,�� נגע ��א �י על וא� נטמא, � ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלח�את
�ה�א מפ�ח �יצד? ��ארנ�. �מ� �מ�א, מט�א מת ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָטמא
את לח�את ה�ה�ר וסגר ��לת, �ל�י �היה מת ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטמא
א� וכ� נטמא. ה�מא, ה�פ�ח את והניד ה�איל � ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה�לת
לח�את, טמא זה הרי � זרע �כבת ואת ה�ר� את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהסיט
��ת�אר. �מ� �מ�א, מט�אי� א�� �אי� �י על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�

.Ëה�ב מ� למעלה �הי� �כלי� ��גע לח�את ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�ה�ר
טה�ר �ה�א �י על א� � 'מ��' ה�קראי� וה� ,�� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכ��צא
��גע לח�את ה�ה�ר �לי וכ� לח�את; נטמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקד�,

לח�את. נטמא ְְְִַַָָָ�מ��,

.È�טמאי �י� � �מ�קי� �אכלי� ��גע לח�את ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�ה�ר
טה�רי� אינ� ח�את לג�י �מ�קי� אכלי� ��ל טה�רי�, ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�י�
נגע ��ארנ�. �מ� ��פ�, �ל נטמא �יד�, �ה� נגע א� �ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
נגע ולא �יד� �הסיט� א� ��פ�, ��אר א� �רגל� ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ�ה�
מ�אר �� וכ��צא �ת��ר, �יד� נגע א� וכ� טה�ר. � ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�ה�
נגע א� אבל ;��� נטמא � לח�את טה�רי� �אינ� ֲִַָָ�ְְְִִִֵֵֶַָָָ�לי�

�היה. �מ� לח�את טה�ר ה�א הרי �ה�, ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ�רגל�

.‡È�מי לת�� ור�� רא�� �הכניס לח�את ְִַ�ְְְִִֶַַָָֹה�ה�ר
�מ�ברי �א�בי�, �ה� מ�ני נטמא; � לח�את ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��תמ�א�
�מ� נטמא, � �א�בי� �מי� ור�� רא�� �ה�א ְְְְִִִַָ�ְְִֶַָֹס�פרי�,

ְִֵֶָ��ת�אר.

.·È;�האר ע�י ואפ�� הח�את, טהרת על נאמני� ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה�ל
;�� נזהרי� ה�ל ב�, ��ע�� א�� �מעל�ת חמרת� ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹ�ְִֵמ�ני
למ�מרת", י�ראל �ני לעדת "והיתה ���רה: נאמר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהרי
�לי �הביא האר� ע� לפיכ�, למ�מר. רא�יי� י�ראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ל
� לח�את' טה�ר זה '�לי ואמר: חר�, �לי אפ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמ�ית�,
�א�ת� �י על וא� מ���, �מ�י� �� �מק��י� טה�ר; זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָהרי
'טה�ר �אמר: האר� ע� וכ� ולתר�מה. לקד� טמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�לי
'טה�רי� ואמר: אצל�, ח�את מי �הי� א� לח�את', ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאני

.�� מזלזל מ��ראל אד� �אי� נאמ�, � ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָה�'
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חמישי ה'תשס"טיו� טבת י"ב

יד ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
ח�את‡. אפר �� �היה חר� אדומה]�לי פרה ונגע[� , ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

מ���, מ��א חר� �לי �אי� טה�רי�; � מ��� �ר� ��ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
�י על א� � ה�ר� ��י על ה�לי ה�יח ח�את. לג�י ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָאפ��
מח�� "וה�יח ��אמר: טמא, האפר הרי ה�לי, נטמא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
��י על ולא טה�ר. מק�� זה ואי� טה�ר", �מק�� ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹל�חנה

�ני אכל ��י על ה�יח� אפ�� א�א �לבד, [�ה�ר� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
וה�לטומאה] ק�ה, טמאה ��מאת� מ�ברי� �� וכ��צא ,ְְִִֵֶַָ�ְָָ�ְְֵַָָ

"�מק�� ��אמר: האפר, נטמא הרי � ס�פרי� ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמ�ברי
�לי וכ� �ע�ל�. טמאה �� ��י על יהיה ��א ְְְִֵָָָ�ְִֵֵֶֶַַָֹטה�ר",
טמא ��בית אר�ה על ונת�� ח�את, אפר �� �היה ְִֵֶַָָ�ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָחר�

ל�ית מ�ל�ל ה�לי היה א� שבבית]� הארובה �[לחלק ְְִִַָָ�ְִַַָ
��תח �אר�ה �אי� �י על א� האפר, חלל]נטמא טפח.[� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ֵֶַַָ

טמא. טפח, ��תח �אר�ה היה א� � מ�ל�ל היה לא ֵֵֶַַָָ�ְֲִָָָָ�ְְִָָֹוא�

�י�·. טפח ��תח �� ��� �י� � אב� �ל ה�לי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיה
טה�ר. האפר ,�� ֵֵֶֶָָָ�אי�

�מ��‚. מק��י�, מי� א� אפר, �� ��� חר� �לי ָ�ִָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַוכ�
�תיל מהודק]צמיד כיסוי הרי[� � ה�ת �אהל ונת�� , ְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

�תיל, �צמיד נ�לת הח�את �אי� טמאי�, וה�י� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר
טה�ר. מק�� זה ואי� טה�ר", "�מק�� ְְֱֵֶֶֶַָָָָ��אמר:

�צמיד„. נ��לי� אינ� קד�, �ל �מ�קי� אכלי� ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַָָָֹוכ�
לח�את ה�ה�ר ריק� �כלי מק��י�, �אינ� מי� אבל ְְִִֵַַָָָָ�ְֲִִֵֶַָָָ�תיל;
ה�עלי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה �תיל. �צמיד נ�ל �ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָ
מק�� �כל ה�י� נפסל� ה�עלי�, נטמא� א� אבל ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָטה�רי�;
וה� וה�א �תיל, צמיד מ�פי� מימיו הי� �יצד? ְְִִִֵָָָ�ֵֵֵֶַָָ�ה�.

מ� ה�א טמאי�; �ניה� � ה�ת �אינ��אהל וה�י� ח��, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
וה�י� �פני�, ה�א טה�רי�; �ניה� � מ�פני� ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָ�ְמק��י�

�ס�לי�. מימיו �� טמא, �ה�א ��� � ְְִֵֵֵֶַָָָ�ח��

וכ��צא‰. ה���ר, ��י על ע�מד �היה לח�את ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָה�ה�ר
ל���ר, ח�� יד� �פ�ט לח�את, טה�רי� �אינ� מ�לי� ��ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
��י על ה��ל קנה וכ� �יד�, ח�את מי �� ��� ֵַַָ�ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ�כלי
אחד ,�� �ל�יי� ח�את מי �ה� ��� כלי� ��ני ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה���ר,
�מק�� �אינ� לפי טמאי�, א�� הרי � מ�א� ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמ�א�
ה� הרי ה���ר, על נ�עני� וה� וה�איל לח�את; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָה�ה�ר
�ביד� ה���ר, על ע�מד היה א� אבל ��יו. על מ�חי� ְֲִִֵַַַַַָָָָָָ�ְִ�א��
הרי � מק��י� �אינ� מי� א� לח�את, ה�ה�ר ריק� ֲִֵָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�לי
יד �פ�ט ל���ר, ח�� ע�מד היה �הי�; �מ�ת טה�רי� ְְִֵֵֶַַַָָָָָא��
��י על והעביר� ח�את, מי �� ��� �לי ונטל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלח���,
טמאה, ��י על �עברה ה�יה וכ� טה�ר. זה הרי � ְָ�ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה���ר

�מ��ב מ��ב זב]�ג�� טה�רה.[של ז� הרי � �ה� וכ��צא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

.Âזה ��גע� קד� �� ��� �כלי ח�את מי �� ��� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�לי
�לי אבל ;�� ��� וכל ח�את �ל �לי נטמא הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�זה
��ניה� לח�את ה�ה�ר נגע א� וכ� ��היה. טה�ר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹה�ד�,
�ל נטמא הרי � האר� על מ�חי� ��ה� ידיו ְֲִִֵֶֶַָָָָ�ְְִֵֵֶָָ���י
�אינ� ה�לי �נגיעת נטמא לח�את ה�ה�ר �הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָח�את;
ח�את. מי את וט�א וחזר ��ארנ�, �מ� לח�את, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָטה�ר

.Êל� זה טמאי�; �ניה� ידיו, ���י ה�לי� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהג�י�
טה�ר �אינ� �כלי ��גע אד� �� ��גע מ�ני נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָח�את
טמא וה�א �הג�יה� זה מ�ני נטמא קד� ו�ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלח�את,
��טמא� מ�ני �מ�א, מט�אי� �ה� נ�ה, מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�נ�יאת
קד� �ל ה�לי היה א� לפיכ�, קד�. �ל ה�לי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמחמת
הח�את והג�י� ,�� נגע ולא ��יר והג�יה� �ניר, ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ�ר��
ולא ��לי, נגע לא �הרי טה�רי�; �ניה� � �נ�ה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�יד�
�ל היה אפ�� � ה�ד� �לי היה א� אבל לח�את. ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹנטמא

טמאי�. �ניה� �ניר, ְְְִִֵֵֶַָָח�את

.Áהזיז]הסיט �]� �ה� נגע ולא �יד�, ה�לי� �ני את ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מט�א לח�את טה�ר �אינ� ה�לי �אי� טה�רי�; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ניה�
היה �� א� א�א �יד�, �� ���ע עד לח�את, ה�ה�ר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת

��ארנ�. �מ� למדרס, ְְְְִֵֶַָָרא�י

.Ë�מ� תר�מה, לג�י טה�ר �ה�א ה�מא�ת ספק ְְְְֵֶַָָ�ְֵַָ�ל
���לי� ה�פק�ת וכל לח�את. טה�ר ה�א הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��ת�אר

ה�ר�מה את מספק]עליה� מטמאי� �ח�את,[� נ�לד� א� � ְְְֲִֵֶֶַַָָ
�לי� א�ת� ��י על טהר�ת נע�� וא� נ��כי�; א�� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָהרי
עליה� נ��כי� �הח�את א�� ספק�ת לה� ���לד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואד�

והרפפ�ת �ל�י�ת. ה�הר�ת א�ת� הרי מנסרי�]� רשתות �] ְְְְֲֵַָָָָ
�לח�את. �לקד� לתר�מה טה�ר�ת ה� והרי �כלי�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאינ�

.Èתאני�]�בלה גוש מי[� לת�� ��פלה �ר�מה �ל ְְְְֵֵֶֶָָָָ
טמאי�, ה�י� �ביצה, �� י� א� � ואכל� �נטל� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָח�את,
��ל טה�רה; �היתה �י� טמאה, ה�בלה �היתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�י�
והא�כל� לח�את. טה�ר אינ� קד�, אכל אפ�� ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהאכלי�,
�מי נטמא �בר וה�א �ר�מה, �אכל מ�ני � מיתה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָח�ב

ה�י �ביצה, �� אי� וא� האכלנ�ה. �אי� �טהרת�; � ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לתר�מה �י� � �ביצה �� ��היה עד אחרי�, את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמט�א

לח�את. �י� לקד� ְְֵֵֶַָֹ�י�

טו ּפרק אדּמה ּפרה ¤¤¨ª£¨¨§¦הלכֹות
�י�‡. אד� �י� ה�אה, לצר� ��א ח�את �מי ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה��גע

��אמר: מ�ע�, ��עת �גדי� מט�א ואינ� טמא, � ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�לי�
��י למד�, ה�ה הערב"; עד יטמא ה��ה, �מי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"וה�גע
�כל מ�ע� וטמאת ��רה, �ל ה�מא�ת מאב�ת אב � ְְַַָָָ�ְְֶָ�ֲִֵַַָָה��ה
�במ�א; �מ�ע מט�אי� ה�אה, �די �ה� היה וא� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ה�א.
��עת �גדי� מט�א � לצר� ��א ה���א� א� �ה� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוה��גע
��אמר: מ�ט�איו, ��פר� עד מ�א�, ��עת א� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמ�ע�
על �מ�ה מד�ר אינ� �גדיו"; יכ�ס ה��ה, מי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"�מ�ה
טה�ר. ה�א ��היה וחמר קל ה�מא, את טהר א� � ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�מא

ה�מ�עה רבינו]מ�י "�מ�ה[ממשה ��אמר: ��ה למד�, ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ל�ע�ר א�א נאמר לא ה��ה", א�[טומאה]מי �ה��גע � ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

� ה�יה לצר� ��א ה�יה, �די �ה� ��� ה��ה מי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה���א
ה�אה? �ע�ר ה�א וכ�ה ��רה. �י� �גדי�, �מט�א ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָטמא
�ברי� ��ה ��י�. אז�ב �ל גבע�לי� רא�י ��ט�ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�די
נ�א� א� �ה� ��גע �זמ� מט�אי�? ח�את ��י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאמ�רי�,
�ע�� אחר אבל מצות�; ��ע�� קד� לצר�, ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ��א
האז�ב את ��בל הרי �יצד? �לל. מט�אי� אינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמצות�,
��תתי� ה�י� והי� ה�לי�, על א� ה�מא האד� על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוה�ה

h"qyz'd zah a"i iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה�יה ��עת ה��זי� ה�י� וכ� לאר�, ה�מא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוי�רדי�
טה�רי�, ה�י� א�ת� הרי � ה�ה�ר על א� האר� ְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל
על לה��ת האז�ב את הט�יל טה�ר. וה���א� �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוה��גע
��רי� המנ�פי� ה�י� הרי � טמאה מק�ל �אינ� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ�ְֵֵֶַָָ�בר
מי טמאת מט�אי� לפיכ� ��ארנ�; �מ� מה�, ְֵַ�ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלה��ת
היתה ה�בילה �הרי � מצות� ע�� ��א לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹח�את,

טמאה. מק�ל �אינ� �בר ְָ�ְְֵֵֵֶַָָל��

מצות�·. ��ע�� קד� ה�ל, את מט�אי� ח�את מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאי�
ח�את מי אבל לה�יה. �כ�רי� טה�רי� ��הי� עד �ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מה� ��תת א� מי�, �ה� ��תערב �ג�� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ��פסל�
נגע א� � א�ת� ה��סלי� מ�ברי� �ה� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�המה,
��גע �י� �ידיו, ��גע �י� נטמא; לתר�מה, ה�ה�ר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ה�
�ידיו ואפ�� לח�את, ה�ה�ר אד� �ה� נגע ��פ�. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָ��אר

�היה. �מ�ת טה�ר ה�א הרי �ְֲֵֶָָָ

אד�‚. ��טמא� אחר �ה� ונגע ��טמא�, ח�את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
�ה� נגע נטמא. � �ג�פ� �י� �ידיו, �י� � לתר�מה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָה�ה�ר
ה�א הרי ��פ�, ��אר נגע נטמא; �ידיו, לח�את ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָה�ה�ר

�היה. �מ�ת ְֶָָָטה�ר

א�„. מקוה, מי א� מעי�, מי לת�כ� ��פל� ח�את ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
מי רב וא� �מ�א; מט�אי� ח�את, מי רב א� � פר�ת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹמי
�רה אפר מט�אי�. למחצה, מחצה מט�אי�; אי� ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָפר�ת,

מקלה �אפר שריפה]��תערב היה[� א� � �כ�� וק�� , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָ�ִָָָ
אפר הרב היה וא� נ�ה; �מי מט�אי� �רה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

�מ�א. מט�אי� אבל �מ�ע, מט�אי� אי� � ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה

לק���,‰. רא�יי� �אינ� ה�י� ��י על ��תנ� ��ר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר
� �ג�פ� �י� �ידיו, �י� � לתר�מה ה�ה�ר �ה� ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה הרי � �ידיו אפ�� לח�את, ה�ה�ר �ה� נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

�היה. �מ�ת ְֶָָָטה�ר

.Â�יג�ל לא ��פסל�, ח�את יערבב�]מי ��א[� � �טיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
��י ויטמא; ��יט י�ע ��א לאחרי�, ��לה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיע��

היא". "ח�את ��אמר: �טיט, �טלי� אינ� ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָח�את

.Ê��ת� ���חטה �י על א� � �רה ��תאת� ח�את ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
�ע�ת ואר�ע מהשתיה]ע�רי� ��אמר:[� טה�ר, ��ר� , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

�טלי�; אינ� �מ�רי�, �ה� �זמ� � נ�ה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למ�מרת
�טל� � �רה א�ת� ��תאת� �זמ� נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
�מ�רי�. אינ� ְֲִֵֵֶָ�הרי

.Á�הר�י על מ��� ���י� מח��� וה�ה[הטמאי�]ה��ה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ�ָ
הרי � �ס�לי� ה�י� נמצא� �� ואחר ל�ק��, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
�ה� הר�י�, על מה� ���י� ה�י� �חזקת �ט�ר; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
�ל מח��� עליו ה�ה א� אבל �אנ�ס. זה והרי ֵֶַָָָ�ְְֲֲִִֵֵֶַָָ��רי�,
�קר�� ח�ב � �ס�לי� ה�י� ונמצא� ל�ק��, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
�� ואחר ה�י�, על לב�ק ל� �היה מ�ני וי�רד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹע�לה
�אר� ���תתי� ��י� הע� הי� מחליקי� ל�ק��. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָי�נס

ר�י� �ל ש�]מח��� ונכנסי�[שהוזו א�ת�, וד�רסי� , ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ה�. �ס�לי� ��א לה� ח���י� הי� ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹל�ק��;

.Ë� �ביצה �� י� א� � לח�את ה�מא �אז�ב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��ה
ה�י� � �ביצה �� אי� �ס�לה; וה�ית� �ס�לי�, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�י�

וחבר� חבר�, מט�א זה ואז�ב �ס�לה. וה�ית� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ��רי�,
מ�ני� �אי� מאה; ה� אפ�� טומאה]לחבר�, לח�את.[דרגות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

.È� ה�יה �די מי� עליו והרי עליו, �ה�ה �לי ְֲִֵֵַַַָָָָָָָ�ְְִִֶַַַה�ג�י�
��ארנ�. �מ� מט�אי�, אינ� מצות� �ע�� �ה�י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטה�ר;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

zrxv z`nh zFkld¦§ª§©¨©©
מצו�ת ���י� ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָי�
�דינ� אד� �צרעת לה�ר�ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹלא
יג�ח ��א (ג) טמאה; סימני י�� ��א (ב) ���רה; ְְֶַַָֹ�ִֵֶַַָָָָֹֹה�ת�ב
�פריעת �גדיו �קריעת מפרס� ה�צרע ��היה (ד) ְְְְִִִַַָָָ�ְְְִֶֶֶֶַַָֹה�תק;
��ג�ח (ו) צרעת; טהרת (ה) �פ�; על ועט�ה ְֲֳִֶַַַַַַַָָָָָֹרא��
(ח) ה�גד; צרעת �י� (ז) ���טהר; �ער� �ל את ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�צרע

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ה�ית. צרעת ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ�י�

א ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
הע�ר,‡. מ� מק�� ��ל�י� ה�א � ה��ר ע�ר ְִִֶַַַַָָָָָצרעת

�למעלה �יצה �מ�ר�� �יצה �קר�� ה�בנ�נית [�ותהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
יותר] דההלב� �היא לבנ�נית אבל ה�יצה[כהה]; מ�ר�� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

�הק א�א צרעת, אינ� � ה�א.[פריחה]�למ�ה ְֵֶַַַַָָָָֹ

לב�·. ה�: וא�� ה��ר, ע�ר �צרעת י� מרא�ת ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואר�ע
ה��ר �ע�ר נראה �ה�א מ���, למעלה �אי� �י�תר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעז

דהה �ה�א ולב� '�הרת'. ה�קרא ה�א מ�ה[כהה]��לג; ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ה�קרא ה�א י�מ�; �� �ב� �ל נקי �צמר ��ראה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמעט,
ההיכל �סיד ��ראה מעט, ה�את מ� ��הה ולב� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ'�את'.

המקדש] 'ס�חת'[בבית ונקראת ה�הרת, ��לדת ה�א ;�] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
וטפל] ה�אנספח והרי מעט, ההיכל מ�יד ��הה ולב� .ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'ס�חת'. נקרא זה וג� ה�את, ��לדת ה�א �יצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�קר��
ס�חת ה�א ההיכל, �סיד �ה�א �ה�ראה למד�, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�ה
ה�את; ס�חת ה�א �יצה, �קר�� �ה�א וה�ראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה�הרת,
חכמי�: אמר� מ�א� טפלה. א�א ס�חת, ל��� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אי�

�ני� � נגעי� בתורה]'מרא�ת אר�עה:[המפורשי� �ה� ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וס�ח��'. �את וס�ח��, ְְְְְֵֶֶַַַַַָָ�הרת

זה,‚. ע� זה מצטרפי� ��� � א�� נגעי� מרא�ת ְְִִִֶֶָָ�ְְְִֵַַַָאר�ע
�ס�� �י� ה�גע, רא�ת �תח�ת �י� להחמיר, �י� להקל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ�י�

ההסגרי�]ה�בעה ��פטר[של לאחר �י� ה�צרע[נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
נחלט נטמא]א� ��לג,[� לב� ��� �היה נגע אחד �יצד? . ְֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְֶֶָָ

ואחד �יצה, �קר�� א� נקי, �צמר א� ההיכל, �סיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�
�מראה �מקצת� ה�הרת, �מראה ה�ב� מקצת �היה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹנגע
ה�א אחד �מראה ה�ל � ה��חת �מראה �מקצת� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹה�את,
ה�געי� 'מרא�ת ואמר� חכמי�, מנא�� ל�ה �� א� ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָח��ב.
�אינ� �ה� ��ל ��רא�ת; להבי� �די אר�עה'? �ה� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ני�
א�ת� �מ�דיעי� א�ת� ���ל�די� ��מ�תיה� ��רא�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמ�יר
ה�הרת, היא 'ז� ויאמר: וי�יר ��בי� עד ה�גע, יראה לא �ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
ס�ח��'. היא וז� ה�את, היא 'ז� ס�ח��'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוז�

מקצת„. א��, מרא�ת מאר�עה ה�ב� �מראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיה
��אמר: ה�א, צרעת נגע זה �� � �� מערבת ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאדמימ�ת
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ה�יה ��עת ה��זי� ה�י� וכ� לאר�, ה�מא מעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוי�רדי�
טה�רי�, ה�י� א�ת� הרי � ה�ה�ר על א� האר� ְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל
על לה��ת האז�ב את הט�יל טה�ר. וה���א� �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוה��גע
��רי� המנ�פי� ה�י� הרי � טמאה מק�ל �אינ� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ�ְֵֵֶַָָ�בר
מי טמאת מט�אי� לפיכ� ��ארנ�; �מ� מה�, ְֵַ�ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלה��ת
היתה ה�בילה �הרי � מצות� ע�� ��א לפי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹח�את,

טמאה. מק�ל �אינ� �בר ְָ�ְְֵֵֵֶַָָל��

מצות�·. ��ע�� קד� ה�ל, את מט�אי� ח�את מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאי�
ח�את מי אבל לה�יה. �כ�רי� טה�רי� ��הי� עד �ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
מה� ��תת א� מי�, �ה� ��תערב �ג�� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ��פסל�
נגע א� � א�ת� ה��סלי� מ�ברי� �ה� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�המה,
��גע �י� �ידיו, ��גע �י� נטמא; לתר�מה, ה�ה�ר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ה�
�ידיו ואפ�� לח�את, ה�ה�ר אד� �ה� נגע ��פ�. ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָ��אר

�היה. �מ�ת טה�ר ה�א הרי �ְֲֵֶָָָ

אד�‚. ��טמא� אחר �ה� ונגע ��טמא�, ח�את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
�ה� נגע נטמא. � �ג�פ� �י� �ידיו, �י� � לתר�מה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָה�ה�ר
ה�א הרי ��פ�, ��אר נגע נטמא; �ידיו, לח�את ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָה�ה�ר

�היה. �מ�ת ְֶָָָטה�ר

א�„. מקוה, מי א� מעי�, מי לת�כ� ��פל� ח�את ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
מי רב וא� �מ�א; מט�אי� ח�את, מי רב א� � פר�ת ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹמי
�רה אפר מט�אי�. למחצה, מחצה מט�אי�; אי� ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָפר�ת,

מקלה �אפר שריפה]��תערב היה[� א� � �כ�� וק�� , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָ�ִָָָ
אפר הרב היה וא� נ�ה; �מי מט�אי� �רה, אפר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹהרב

�מ�א. מט�אי� אבל �מ�ע, מט�אי� אי� � ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמקלה

לק���,‰. רא�יי� �אינ� ה�י� ��י על ��תנ� ��ר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאפר
� �ג�פ� �י� �ידיו, �י� � לתר�מה ה�ה�ר �ה� ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָונגע
זה הרי � �ידיו אפ�� לח�את, ה�ה�ר �ה� נגע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָנטמא;

�היה. �מ�ת ְֶָָָטה�ר

.Â�יג�ל לא ��פסל�, ח�את יערבב�]מי ��א[� � �טיט ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
��י ויטמא; ��יט י�ע ��א לאחרי�, ��לה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיע��

היא". "ח�את ��אמר: �טיט, �טלי� אינ� ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָח�את

.Ê��ת� ���חטה �י על א� � �רה ��תאת� ח�את ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָמי
�ע�ת ואר�ע מהשתיה]ע�רי� ��אמר:[� טה�ר, ��ר� , ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

�טלי�; אינ� �מ�רי�, �ה� �זמ� � נ�ה" למי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ"למ�מרת
�טל� � �רה א�ת� ��תאת� �זמ� נידה]אבל מי ,[מהיות ְְְֲִֶַַָָָָָָָ
�מ�רי�. אינ� ְֲִֵֵֶָ�הרי

.Á�הר�י על מ��� ���י� מח��� וה�ה[הטמאי�]ה��ה , ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ�ָ
הרי � �ס�לי� ה�י� נמצא� �� ואחר ל�ק��, ונכנס ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעליו,
�ה� הר�י�, על מה� ���י� ה�י� �חזקת �ט�ר; ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזה
�ל מח��� עליו ה�ה א� אבל �אנ�ס. זה והרי ֵֶַָָָ�ְְֲֲִִֵֵֶַָָ��רי�,
�קר�� ח�ב � �ס�לי� ה�י� ונמצא� ל�ק��, ונכנס ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיחיד,
�� ואחר ה�י�, על לב�ק ל� �היה מ�ני וי�רד; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹע�לה
�אר� ���תתי� ��י� הע� הי� מחליקי� ל�ק��. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָי�נס

ר�י� �ל ש�]מח��� ונכנסי�[שהוזו א�ת�, וד�רסי� , ְְְְִִִִֵֶַַָָ
ה�. �ס�לי� ��א לה� ח���י� הי� ולא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹל�ק��;

.Ë� �ביצה �� י� א� � לח�את ה�מא �אז�ב ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��ה
ה�י� � �ביצה �� אי� �ס�לה; וה�ית� �ס�לי�, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�י�

וחבר� חבר�, מט�א זה ואז�ב �ס�לה. וה�ית� ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ��רי�,
מ�ני� �אי� מאה; ה� אפ�� טומאה]לחבר�, לח�את.[דרגות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

.È� ה�יה �די מי� עליו והרי עליו, �ה�ה �לי ְֲִֵֵַַַָָָָָָָ�ְְִִֶַַַה�ג�י�
��ארנ�. �מ� מט�אי�, אינ� מצות� �ע�� �ה�י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטה�ר;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

zrxv z`nh zFkld¦§ª§©¨©©
מצו�ת ���י� ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָי�
�דינ� אד� �צרעת לה�ר�ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹלא
יג�ח ��א (ג) טמאה; סימני י�� ��א (ב) ���רה; ְְֶַַָֹ�ִֵֶַַָָָָֹֹה�ת�ב
�פריעת �גדיו �קריעת מפרס� ה�צרע ��היה (ד) ְְְְִִִַַָָָ�ְְְִֶֶֶֶַַָֹה�תק;
��ג�ח (ו) צרעת; טהרת (ה) �פ�; על ועט�ה ְֲֳִֶַַַַַַַָָָָָֹרא��
(ח) ה�גד; צרעת �י� (ז) ���טהר; �ער� �ל את ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�צרע

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ה�ית. צרעת ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ�י�

א ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
הע�ר,‡. מ� מק�� ��ל�י� ה�א � ה��ר ע�ר ְִִֶַַַַָָָָָצרעת

�למעלה �יצה �מ�ר�� �יצה �קר�� ה�בנ�נית [�ותהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
יותר] דההלב� �היא לבנ�נית אבל ה�יצה[כהה]; מ�ר�� ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

�הק א�א צרעת, אינ� � ה�א.[פריחה]�למ�ה ְֵֶַַַַָָָָֹ

לב�·. ה�: וא�� ה��ר, ע�ר �צרעת י� מרא�ת ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹואר�ע
ה��ר �ע�ר נראה �ה�א מ���, למעלה �אי� �י�תר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעז

דהה �ה�א ולב� '�הרת'. ה�קרא ה�א מ�ה[כהה]��לג; ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ה�קרא ה�א י�מ�; �� �ב� �ל נקי �צמר ��ראה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמעט,
ההיכל �סיד ��ראה מעט, ה�את מ� ��הה ולב� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ'�את'.

המקדש] 'ס�חת'[בבית ונקראת ה�הרת, ��לדת ה�א ;�] ְְִֵֶֶֶֶַַַַַ
וטפל] ה�אנספח והרי מעט, ההיכל מ�יד ��הה ולב� .ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

'ס�חת'. נקרא זה וג� ה�את, ��לדת ה�א �יצה; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�קר��
ס�חת ה�א ההיכל, �סיד �ה�א �ה�ראה למד�, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�ה
ה�את; ס�חת ה�א �יצה, �קר�� �ה�א וה�ראה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָה�הרת,
חכמי�: אמר� מ�א� טפלה. א�א ס�חת, ל��� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אי�

�ני� � נגעי� בתורה]'מרא�ת אר�עה:[המפורשי� �ה� ְְְְִִֵֶַַַָָָ
וס�ח��'. �את וס�ח��, ְְְְְֵֶֶַַַַַָָ�הרת

זה,‚. ע� זה מצטרפי� ��� � א�� נגעי� מרא�ת ְְִִִֶֶָָ�ְְְִֵַַַָאר�ע
�ס�� �י� ה�גע, רא�ת �תח�ת �י� להחמיר, �י� להקל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ�י�

ההסגרי�]ה�בעה ��פטר[של לאחר �י� ה�צרע[נטהר], ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ
נחלט נטמא]א� ��לג,[� לב� ��� �היה נגע אחד �יצד? . ְֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְֶֶָָ

ואחד �יצה, �קר�� א� נקי, �צמר א� ההיכל, �סיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�
�מראה �מקצת� ה�הרת, �מראה ה�ב� מקצת �היה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹנגע
ה�א אחד �מראה ה�ל � ה��חת �מראה �מקצת� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹה�את,
ה�געי� 'מרא�ת ואמר� חכמי�, מנא�� ל�ה �� א� ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָח��ב.
�אינ� �ה� ��ל ��רא�ת; להבי� �די אר�עה'? �ה� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ני�
א�ת� �מ�דיעי� א�ת� ���ל�די� ��מ�תיה� ��רא�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַמ�יר
ה�הרת, היא 'ז� ויאמר: וי�יר ��בי� עד ה�גע, יראה לא �ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
ס�ח��'. היא וז� ה�את, היא 'ז� ס�ח��'; היא ְְְְְִִִֵַַַַַָָוז�

מקצת„. א��, מרא�ת מאר�עה ה�ב� �מראה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיה
��אמר: ה�א, צרעת נגע זה �� � �� מערבת ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאדמימ�ת
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�לס�חת ל�את, ה�י� וה�א אדמ�מת"; לבנה �הרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"א�
המערב ה�ה וה�ראה ה�הרת. �לס�חת �את ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ�ל

'�ת��' ה�קרא ה�א אד�, �מעט מעורב]מ�בנ�נית �]. ְְְִִִֶַַַָָֹ
�א�� ר�אי� א��? מרא�ת �אר�עה ה�ת�� מראה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָוכיצד
�ני הרא��� ���ס ונתערב חלב, מלא�ת כ�ס�ת אר�עה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָה�
ט�י�, �מ�נה �ב�לי�י ט�י�, אר�עה �ב�ני ד�, ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָט�י
�מראה ה�א ���הרת, ה�ת�� ט�י�. ע�רה �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ברביעי
�לי�י; ��ס �מראה ���את, וה�ת�� הרביעי; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה��ס
וה�ת�� �ני; ��ס �מראה ה�הרת, ��ס�חת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוה�ת��

הרא���. ה��ס �מראה ה�את, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָ��ס�חת

ע�‰. זה מצטרפי� � ה�ת�� �י� ה�ב� �י� ה�רא�ת, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ל
לב�, ��� ה�גע �היה �בי� ח��בי�; ה� אחד �כמראה ָָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה,
ה�א, אחד �מראה ה�ל � אדמ�� �מקצת� לב� מקצת� ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹא�

להחמיר. �י� להקל ְְְִֵֵֵַָ�י�

.Âולא 'נגע' קר�יה אינ� � ה��ר ע�ר צרעת מראה ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�ל
לא ה��ר; מע�ר עמק ה�גע מראה ��היה עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמט�אה,

�מ�י�ת� למששו]עמק שנית� �]� העי� �מראית א�א , ְְְִִִִֶַַָָָָֹ
היה א� אבל ה�ל; מ� עמ�ה לעי� ה�ראית הח�ה ֲִִֵַָָָָ�ְְְֲִִֵֵַַַַַָָ�מראה
מ� �ב�� א� הע�ר, �אר ע� ��וה ה�ת�� א� ה�ב� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמראה

ה�מחי� מ� צמח �מ� א�א נגע, אינ� � פריחה]הע�ר �] ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
.���� ִַָהע�לי�

.Ê�גדי� צרעת �י� אד� צרעת �י� צרעת, נגעי �ל ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ�ע�ר
�גריס פול]� מקו�]ה�לקי[=חצי וה�א[ש� מר�ע; �ה�א ְְְִִִִֶַ�ְָ

ו�� �ל�י� צמיחת �די ה��ר, מע�ר מר�ע ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ�ְָמק��
ה�ח�ת וכל רחב. �ער�ת ו�� אר� �ער�ת �� ְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ער�ת,

צרעת. נגע אינ� ִֵֶֶַַַָמ�ה,

.Á��אפ � �ער�ת חמ� צמיחת �די רח�� �היה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָנגע
עד צרעת, נגע ואינ� טה�ר; זה הרי א�ה, אר�� ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
מ�יני. למ�ה הלכה ה�ע�רי�, וכל �גריס. ר��ע �� ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ��היה

.Ëאר�עה ל�אר ה�י� ה�א '�הרת', ��אמר מק�� ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
א� �גריס ה�גע ��היה � וה�א �ת��; �ל א� לב� �ל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹמרא�ת
א�ת� ק�ראי� �אנ� ה�א וזה ה��ר; מע�ר עמק ויהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיתר,
�ה�א �אד� נראית ��לג, ע�ה �היא �הרת סת�. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ'�הרת'
לפיכ�, ע�ה; ����י נראית �הה, �היא �בהרת �הה; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלב�
�חר. ולא לב� לא �אינ� �בינ�ני, א�א ה�ל מ�ערי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹאי�

.È,�לב �ער ה��ר: ע�ר �צרעת ה� טמאה סימני ְְֵֵַַַָָָָָָָ�ְִֵָָֹ�ל�ה
באמצעה]וה�חיה בריא בשר וה��י��[� התפשטות, �] ְְְְִִַַָ
��הצרעת] ���לדה מי �יצד? ���רה. מפר�י� ��ל��� ;ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

ה�ה�, ���ראה� � חי ��ר מחית א� לב� �ער �ב� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�הרת,
� מחיה ולא לב� �ער ב� היה לא 'טמא'. ויאמר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹֹֹיחליט�
��הרת נ�לד א� ר�אה�: �ב�ביעי ימי�, �בעת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָיס�יר

���תה א� מחיה, א� לב�, פשטה]�ער הרי[� � וה�סיפה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ
ולא לב�, �ער ולא מחיה לא �� נ�לד לא מחלט; ְְְְִֵַָָָָָָֹֹֹֹ�ֶזה
אחד �� נ�לד א� �ני. �ב�ע יס�יר � �ע�ר ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ��תה
ויפטר�ו, טה�ר זה הרי � לאו וא� מחליט�. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמ�ל���,
וא� �ב�ע�ת; �ני על יתר הס�ר ה��ר ע�ר �נגעי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�אי�
לב�, �ער �� נ�לד א� ה�גע, ��ה וטהר, ��טר� ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלאחר

לטמאה. מחלט זה הרי � מחיה ְָ�ְְָ�ְֲִֵֶָא�

.‡Èהה� נע�ת ההס�ר �לאחר ��לג, ע�ה �היתה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ�הרת
ונע�ת �יצה, �קר�� ��ח�ה �היתה א� �יצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ�קר��
סימ� ה�ראה ע��ת �אי� �היתה; �מ�ת היא הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ��לג

�ה�ת� ולא חולשתו]טמאה, א�[� א�א טהרה; סימ� �ְְְֳִִִֶַָָָָָֹ
�הרי � �יצה מ�ר�� �הה ונע�ת מרא�ת, מאר�ע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתמעט

�הק פריחה]נע�ת זה[� ה�א מה ,�� א� טה�ר. �לפיכ� , ְֲִִֵֶַַַָָָֹ
�ע�ר ה�גע פ�ה ולא ה�גע, �הה "וה�ה ���רה: ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ��אמר
וכ� טה�ר; מרא�ת, מאר�ע �הה �א� ה�ה�"? וטהר� �ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ולא לב� �ער לא �� נ�לדה ולא ��ה, ולא �הה, לא ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹֹֹֹא�

טה�ר. זה הרי � ְֲִֵֶָָמחיה

שישי ה'תשס"טיו� טבת י"ג

ב ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
�ח�ת‡. אי� � ��רעת טמאה סימ� �ה�א לב�, ְֵַַַָָָ�ִֵֶַָָָ�ער

�ז�ג נ�ל�ת ��הי� �די אר��? יהיה וכ�ה �ער�ת; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמ��י
מספריי�] זה,[� מ�ע�ר קצרה ואחת אר�ה אחת היתה .ְֲַַָָ�ְְִִֶַַָָָ

מ�מ�ה אחת א� לבנה, ואחת �חרה אחת [בשורשה]א� ְְְְִַַַַַַַָָָָֹ
ע�ר� �היה א� ���י�, ונראת מ�מעלה [שורש�]ונחלקה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

מל�י� ע�ר� היה טה�ר; זה הרי � מל�י� ורא�� ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמ�חיר
טמא. �ה�א, �ל �ה�ב� �י על א� � מ�חיר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹורא��

.·��� �י על א� � ה�גע �ת�� �ה� לבנ�ת �ער�ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��י
הרי � ה�ה ואחת ה�ה אחת מפ�ר�ת וה� �יניה�, �חר ְֲֵֵֵַַַַָָָ�ְְֵֵֵֵֶָָֹ�ער

מצמצ� �גריס ה�גע היה אפ�� טמאה; סימ� [�א�� ִֵַ�ְְְֲִִִֶַַָָָ�ְָ
��יבדיוק] �הי� �בי� ממעט�. ה�חר �ער מק�� אי� ,ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ

�ס�� �הי� �בי� מ�פ��, והיא ה�הרת �ת�� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָה�ער�ת
מ�ח�� ה�הרת �צד הי� א� אבל טמא; זה הרי � ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָה�הרת
��י �� ���מח�ת הע�ר ��היה עד טה�ר, זה הרי �ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
ה�גע, �ת�� �ער�ת ��י הי� לב�. ה�בנ�ת ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָה�ער�ת
ו��כב�ת ל�גע, ח�צה הי� טמא; � ל� ח�צה ְְְְֵֶַַָָָָו��כב�ת

טמאה. סימ� אינ� � ְָ�ְִֵַָ�ת�כ�

לבנ�ת‚. �הי� �י� מראה; �כל מט�א ה�ער�ת, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלב�
�הה לב� לבנ�ת �הי� �י� ה�איל[כהה]��לג, � �י�תר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

טמא. לב�, ְֵֵֶַָָָ�מראיה�

�ל„. �ג�פ� ��היה עד טמאה, סימ� לב� �ער ְְְִֶֶֶַָָ�ִֵֵַָָָאי�
�חי� ות�כ� �הרת �יצד? מכה]�הרת. מכוה[� [�א� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ

�הקכוויה] פריחה]א� מחית[� קרו�]א� א�[� ה�חי� ְְִִַַַֹ
א� ה�חי� �ת�� לבנ�ת �ער�ת ���י ה�כוה, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָמחית
והרי טמאה; סימ� אינ� � ה�גע ��ת�� ה�הק א� ְֲֵַָ�ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹה�כוה
�י על א� � ויס�יר לב�, �ער �� �אי� �בהרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָז�
מחית� את א� ה�כוה את א� ה�חי� את מ�פת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�הרת
�חי� היה א� וכ� ה�ער�ת. ��י �ה� ��� ה�הק את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹא�
ה�ער�ת ��י את מ�י� �הק א� מחית� א� מכוה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹא�
��י �י� ח�לק �היה א� �צ��, לה� סמ�� א� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָה�בנ�ת,
ה�הרת והרי טמאה; סימ� אינ� א�� הרי � ְֲֵֶֶַַַָ�ְֲִֵֵֵַַָָה�ער�ת

ויס�יר לב�, �ער �� �אי� ימי�]�בהרת .[שבעה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

את‰. מ�יפי� �הי� וה�כוה וה�הק ה�חי� לה� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהלכ�
א�ת�, ח�לקי� א� לה�, נסמכי� א� ה�בנ�ת, ְְְְִִִֶַַָָָָָה�ער�ת
ה�ב�ע �ס�� �ג�פ�, ה�הרת �ת�� ה�ער�ת ��י ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָונמצא�

h"qyz'd zah b"i iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מחלט זה הרי � ה�ני ה�ב�ע �ס�� א� טמא]הרא���, �]; ְֲִִֵֵֶַַַָָ�ְָ
א�ת� יפטר לה�, הלכ� לא .[הכה�]וא� ְְְִִֶָָֹֹ

.Âאת ה�הרת ��ק�� עד טמאה, סימ� לב� �ער ְְִֶֶֶֶַַַָֹ�ִֵֵַָָָאי�
��הפ� לב�", �ער הפכה "והיא ��אמר: � ה�ב� ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ער

ה�הרת לב�]א�ת� השער את[את לב� �ער קד� א� אבל ; ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ויס�יר. טמאה, סימ� �� �אי� �בהרת היא הרי � ְְְִַָ�ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָה�הרת

.Ê�� והחלט לב�, �ער �ב� �הרת, ב� טמא]היתה ,[נהיה ְְֵֶֶַָָָָָָ�ְַ
וטהר, �מק�מ�, לב� �ער וה�יחה ה�הרת, הלכה �� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
והרי הרא��נה, ה�הרת �מק�� אחרת �הרת חזרה �� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָואחר

�ק�ה' '�ער ה�קרא ה�א זה � �ת�כ� ה�ב� "פקדו�"ה�ער �] ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ�ָ
הראשונה] "והיאמהבהרת ��אמר: טמאה, סימ� ואינ� ,ְִֵַ�ְְֱִֶֶַָ

� � לב�" �ער חבר��.הפכה �הפכ�� לא היא, הפכ�� ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

.Á,והחלט �ער�ת, ��י �ב� �גריס, �הרת ב� ְַ�ְְְְְִִֵֶֶַָָָָהיתה
ה�ער�ת ��י ונ�אר� וטהר, �ריס, �חצי מ��ה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל�
�הל�, זה �מק�� גריס �חצי וחזר ה��אר, גריס ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ�חצי
סימ� אינ� � �גריס ��הרת לבנ�ת �ער�ת ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי

אחת. �הרת ה�ער�ת ��י ��הפ� עד ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ�טמאה;

.Ë��צ� ונ�לדה �ל��, �� ואי� גריס, �חצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�הרת
להס�יר; ז� הרי � אחת �ערה �ב� גריס, �חצי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ�הרת
�הרת ל� ונ�לדה אחת, �ערה �ב� גריס, �חצי ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ�הרת
�הרת להס�יר. ז� הרי � אחת �ערה �ב� גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ�חצי
�חצי �הרת ל� ונ�לדה �ער�ת, ��י �ב� גריס, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�חצי
�חצי �הרת להס�יר. ז� הרי � אחת �ערה �ב� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
�ב� גריס, �חצי �הרת ל� ונ�לדה �ל��, �� ואי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָגריס,
ל��י ה�הרת קדמה �הרי להחליט; ז� הרי � �ער�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��י
קדמה ה�הרת ספק קד�, לב� �ער ספק ה�בנ�ת. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָה�ער�ת

�ספק. ��מאת� לי, ויראה טמא; זה הרי �ְֲִֵֵֵֶֶֶָָ�ְְֵָָ

ג ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
ה�חיה‡. הנגע]אי� באמצע בריא בשר טמאה,[� סימ� ְִִֵַַָ�ְָ

�ע�ר�? וכ�ה זה; על יתר א� מר�עת �עד�ה ��היה ְִֵֶַַַַָָָ�ְְֲִֶֶַַָָעד
וה�א רחב; ���י� אר� ��י� �ער�ת, אר�ע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹ�די
א�ת� מ�פת וה�הרת ה�הרת, �אמצע ה�חיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ��היה

והיא צד, ��י[הבהרת]מ�ל רחב ה�חיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
�צד ה�חיה היתה א� אבל יתר. א� צד מ�ל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ�ער�ת
�היה �ג�� מפ�רת, היתה טמאה; סימ� אינ� ְֶֶֶָָ�ְְְָָָ�ִֵֶֶַַַָה�הרת,

�חר�ל חי קט�]��ר שיעור �חר�ל[� חי �ב�ר זה �מק�� ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינ� ה�הרת, �אמצע �ה�ל �י על א� � אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ�מק��
�אמצע אחד �מק�� ��היה עד לכעד�ה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפי�

יתר. א� מר�ע �עד�ה ֵָָ�ְֲֶֶַַַָָה�הרת,

מראה·. �היה �י� � מראה �כל מט�אה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�חיה
ה�ב� יהיה ��א וה�א, לב�: א� �חר, א� אד�, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹה�חיה

��ארנ�. מרא�ת ְְְֵֵֶַַַַמאר�ע

�ל‚. �ג�פ� ��היה עד טמאה, סימ� ה�חיה ְְְִֶֶֶַָָ�ְִִֵַַָאי�
�חי� �אמצע� �היה �הרת �יצד? מכוה[מכה]�הרת. א� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מחית�[כוויה] שעליה�]א� קרו� �הק[� פריחה]א� �], ְִַָָֹ
מחית� �ת�� א� ה�כוה �ת�� א� ה�חי� �ת�� ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָוה�חיה
ה�הרת, �אמצע �ה�חיה �י על א� � ה�הק �ת�� ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹא�

ה�כוה א� ה�חי� �ת�� �היא מ�ני טמאה; סימ� ְְְְְִִִִֵֶַַָָ�ִֵַָאינ�
את ה�חי� ה�י� א� וכ� ה�הק. �ת�� א� מחית�, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹא�
א� ה�חיה, את וה�הק מחית�, את וה�כוה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמחית�,

נצמד]��סמ� אחד[� �חלק א� מ���, ל�חיה מה� אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
והרי טמאה; סימ� אינ� � לת�כ� ונכנס ה�חיה את ְֲֵַָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמה�

ויס�יר סימ�, �� �אי� �בהרת ימי�]ז� לה�[שבעה הלכ� . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
�הי� א� ה�חיה, �חת �היה ה�הק א� ה�כוה א� ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹה�חי�
לת�כ�, נכנסי� �הי� א� א�ת�, מ�יפי� �הי� א� ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ�צ��,

� �ס�� ה�הרת �ת�� לב�� ה�חיה רא���,ונמצאת ב�ע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
יחליט זה הרי � �ני �ב�ע �ס�� הכה�]א� יטמאהו �]; ְְֲִִֵֵֶַַָ

יפטר. לה�, הלכ� לא ְְְִִֶָָֹֹוא�

את„. מחיה ��דמה �י� לע�ל�, טמאה סימ� � ְְְְִֵֶֶָָָָָ�ְִִַַָה�חיה
נאמר ��א לפי ה�חיה; את �הרת ��דמה �י� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�הרת,
�ער הפכה "והיא ���רה: ��אמר זה הפכה". "והיא :��ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ל�ער ל�ניה�, צרי� אינ� � ��את" חי ��ר �מחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלב�,
�ער נאמר ולא טמאה. סימ� מה� אחד �ל א�א ְְֱֵֶַָָֹ�ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�למחיה;
��היה � ל�חיה �ע�ר ל�� א�א ה�חיה, ע� ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלב�

�ער�ת.[בגודלה] ��י �ה�א לב�, �ער לק�ל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָ�די

מצמצ�‰. �גריס בדיוק]�הרת מחיה[� �באמצע� , ְְִִֶֶַ�ְְְְִֶָָָָ
א� ה�הרת, נתמעטה מחלט. זה הרי � מצמצמת ְְֲִֶֶַַַָָ�ְֲֵֶֶֶ�ְֲַָָ�עד�ה
ז� �הרת ��ת�� ה�חיה רבתה א� וכ� ה�חיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תמעטה
יתרה ��היה עד �מחיה, מט�אה ה�הרת �אי� טה�ר; �ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
�ח�תה ה�חיה היתה צד. מ�ל �ער�ת ��י רחב ה�חיה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹעל

ורבת גדלה]מ�עד�ה, הרי[� � �עד�ה ��ע�ת עד ה�חיה ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ל� �הלכה א� �היתה, מ�ה ה�חיה נתמעטה מחלט; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�ֶזה

טמאה. סימ� �א� ואי� �היה, �מ�ת זה הרי �ְְֲִֵֵֶֶַָָָ�ְָ

.Â�א ורב� מ�עד�ה, יתרה מחיה �ב� מ�גריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�הרת
ולא מ�גריס, �הרת �תמעט ��א �בלבד טמא; � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��תמעט�

לס�� ה�חיה �קרב ולא מ�עד�ה, ה�חיה קצה]�תמעט �] ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
��ארנ�. �מ� �ער�ת, ��י צמיחת מ�די �פח�ת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�הרת

.Ê�א�ת מ�י� יתר א� �עד�ה חי �ב�ר �גריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�הרת
ה�הרת הרי � החי ה��ר את מ�פת �נ�ה �בהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמ�ח��,
�בהרת טמאה; סימ� �� אי� �הרי להס�יר, ְֶֶַָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָה�נימית
ה��ר נתמעט �אמצע�. ה�חיה �הרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצ�נה
וכלה מתמעט �היה �י� � ��� �הל� א� ��יניה�, ְְִֵֵֶֶַָָָ�ֵֵֶֶֶַַַָהחי
�בהרת ��יה� הרי � מ�ח�� מתמעט �היה �י� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ�פני�,

טמאה. סימ� �� �אי� ְָ�ִֵֶַַַָאחת

Áוה�חיה האברי�, מ� אבר �רא� �היתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�הרת
מ�ני טמאה; סימ� אינ� � האבר �רא� ה�הרת ְְִֵָ�ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�אמצע
וי�רד ��פע מקצת� ונמצא ה�גע, את ח�לקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה�חיה
"וראה� ��געי�: ונאמר מ�א�; וי�רד ��פע �מקצת� ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�א�
רא�י ה� וא�� �אחת. ��� ה�גע ר�אה ��היה עד ְְֵֵֵַַָ�ְִֵֶֶֶֶַַַַֹה�ה�",
ידי� אצ�ע�ת רא�י �מחיה: מט�אי� �אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאברי�
ורא�י העטרה, ורא� החט�, ורא� אזני�, ורא�י ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלי�,
והיבלת אי�, �ל ה��י� רא�י אבל א�ה; �ל [�ה��י� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

וה�ל��לי�יבלת] בעור], �מחיה.[גידול מט�אי� � ְְְְְְִִִִַַָ

.Ëי��ב מק�מ� �היה א��, אברי� רא�י שטוח]וכל �] ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ
�ר�ת �רב עג�י� הי� א� אבל �נגעי�; מט�אי� � ְְִִַֹ�ְְְְֲֲִִִִִִַָָָ�גריס
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מחלט זה הרי � ה�ני ה�ב�ע �ס�� א� טמא]הרא���, �]; ְֲִִֵֵֶַַַָָ�ְָ
א�ת� יפטר לה�, הלכ� לא .[הכה�]וא� ְְְִִֶָָֹֹ

.Âאת ה�הרת ��ק�� עד טמאה, סימ� לב� �ער ְְִֶֶֶֶַַַָֹ�ִֵֵַָָָאי�
��הפ� לב�", �ער הפכה "והיא ��אמר: � ה�ב� ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ער

ה�הרת לב�]א�ת� השער את[את לב� �ער קד� א� אבל ; ֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ויס�יר. טמאה, סימ� �� �אי� �בהרת היא הרי � ְְְִַָ�ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָה�הרת

.Ê�� והחלט לב�, �ער �ב� �הרת, ב� טמא]היתה ,[נהיה ְְֵֶֶַָָָָָָ�ְַ
וטהר, �מק�מ�, לב� �ער וה�יחה ה�הרת, הלכה �� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
והרי הרא��נה, ה�הרת �מק�� אחרת �הרת חזרה �� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָואחר

�ק�ה' '�ער ה�קרא ה�א זה � �ת�כ� ה�ב� "פקדו�"ה�ער �] ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ�ָ
הראשונה] "והיאמהבהרת ��אמר: טמאה, סימ� ואינ� ,ְִֵַ�ְְֱִֶֶַָ

� � לב�" �ער חבר��.הפכה �הפכ�� לא היא, הפכ�� ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

.Á,והחלט �ער�ת, ��י �ב� �גריס, �הרת ב� ְַ�ְְְְְִִֵֶֶַָָָָהיתה
ה�ער�ת ��י ונ�אר� וטהר, �ריס, �חצי מ��ה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהל�
�הל�, זה �מק�� גריס �חצי וחזר ה��אר, גריס ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָ�חצי
סימ� אינ� � �גריס ��הרת לבנ�ת �ער�ת ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהרי

אחת. �הרת ה�ער�ת ��י ��הפ� עד ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹ�טמאה;

.Ë��צ� ונ�לדה �ל��, �� ואי� גריס, �חצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�הרת
להס�יר; ז� הרי � אחת �ערה �ב� גריס, �חצי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ�הרת
�הרת ל� ונ�לדה אחת, �ערה �ב� גריס, �חצי ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ�הרת
�הרת להס�יר. ז� הרי � אחת �ערה �ב� גריס, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ�חצי
�חצי �הרת ל� ונ�לדה �ער�ת, ��י �ב� גריס, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�חצי
�חצי �הרת להס�יר. ז� הרי � אחת �ערה �ב� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָגריס,
�ב� גריס, �חצי �הרת ל� ונ�לדה �ל��, �� ואי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָגריס,
ל��י ה�הרת קדמה �הרי להחליט; ז� הרי � �ער�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��י
קדמה ה�הרת ספק קד�, לב� �ער ספק ה�בנ�ת. ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָה�ער�ת

�ספק. ��מאת� לי, ויראה טמא; זה הרי �ְֲִֵֵֵֶֶֶָָ�ְְֵָָ

ג ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
ה�חיה‡. הנגע]אי� באמצע בריא בשר טמאה,[� סימ� ְִִֵַַָ�ְָ

�ע�ר�? וכ�ה זה; על יתר א� מר�עת �עד�ה ��היה ְִֵֶַַַַָָָ�ְְֲִֶֶַַָָעד
וה�א רחב; ���י� אר� ��י� �ער�ת, אר�ע צמיחת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹ�די
א�ת� מ�פת וה�הרת ה�הרת, �אמצע ה�חיה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ��היה

והיא צד, ��י[הבהרת]מ�ל רחב ה�חיה על יתרה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
�צד ה�חיה היתה א� אבל יתר. א� צד מ�ל ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ�ער�ת
�היה �ג�� מפ�רת, היתה טמאה; סימ� אינ� ְֶֶֶָָ�ְְְָָָ�ִֵֶֶַַַָה�הרת,

�חר�ל חי קט�]��ר שיעור �חר�ל[� חי �ב�ר זה �מק�� ְְְְְֶַַַַָָָָָָָ
אינ� ה�הרת, �אמצע �ה�ל �י על א� � אחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ�מק��
�אמצע אחד �מק�� ��היה עד לכעד�ה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמצטרפי�

יתר. א� מר�ע �עד�ה ֵָָ�ְֲֶֶַַַָָה�הרת,

מראה·. �היה �י� � מראה �כל מט�אה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�חיה
ה�ב� יהיה ��א וה�א, לב�: א� �חר, א� אד�, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹה�חיה

��ארנ�. מרא�ת ְְְֵֵֶַַַַמאר�ע

�ל‚. �ג�פ� ��היה עד טמאה, סימ� ה�חיה ְְְִֶֶֶַָָ�ְִִֵַַָאי�
�חי� �אמצע� �היה �הרת �יצד? מכוה[מכה]�הרת. א� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מחית�[כוויה] שעליה�]א� קרו� �הק[� פריחה]א� �], ְִַָָֹ
מחית� �ת�� א� ה�כוה �ת�� א� ה�חי� �ת�� ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָוה�חיה
ה�הרת, �אמצע �ה�חיה �י על א� � ה�הק �ת�� ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹא�

ה�כוה א� ה�חי� �ת�� �היא מ�ני טמאה; סימ� ְְְְְִִִִֵֶַַָָ�ִֵַָאינ�
את ה�חי� ה�י� א� וכ� ה�הק. �ת�� א� מחית�, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹא�
א� ה�חיה, את וה�הק מחית�, את וה�כוה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹמחית�,

נצמד]��סמ� אחד[� �חלק א� מ���, ל�חיה מה� אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
והרי טמאה; סימ� אינ� � לת�כ� ונכנס ה�חיה את ְֲֵַָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמה�

ויס�יר סימ�, �� �אי� �בהרת ימי�]ז� לה�[שבעה הלכ� . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
�הי� א� ה�חיה, �חת �היה ה�הק א� ה�כוה א� ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹה�חי�
לת�כ�, נכנסי� �הי� א� א�ת�, מ�יפי� �הי� א� ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָ�צ��,

� �ס�� ה�הרת �ת�� לב�� ה�חיה רא���,ונמצאת ב�ע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
יחליט זה הרי � �ני �ב�ע �ס�� הכה�]א� יטמאהו �]; ְְֲִִֵֵֶַַָ

יפטר. לה�, הלכ� לא ְְְִִֶָָֹֹוא�

את„. מחיה ��דמה �י� לע�ל�, טמאה סימ� � ְְְְִֵֶֶָָָָָ�ְִִַַָה�חיה
נאמר ��א לפי ה�חיה; את �הרת ��דמה �י� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�הרת,
�ער הפכה "והיא ���רה: ��אמר זה הפכה". "והיא :��ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ל�ער ל�ניה�, צרי� אינ� � ��את" חי ��ר �מחית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלב�,
�ער נאמר ולא טמאה. סימ� מה� אחד �ל א�א ְְֱֵֶַָָֹ�ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�למחיה;
��היה � ל�חיה �ע�ר ל�� א�א ה�חיה, ע� ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלב�

�ער�ת.[בגודלה] ��י �ה�א לב�, �ער לק�ל ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָ�די

מצמצ�‰. �גריס בדיוק]�הרת מחיה[� �באמצע� , ְְִִֶֶַ�ְְְְִֶָָָָ
א� ה�הרת, נתמעטה מחלט. זה הרי � מצמצמת ְְֲִֶֶַַַָָ�ְֲֵֶֶֶ�ְֲַָָ�עד�ה
ז� �הרת ��ת�� ה�חיה רבתה א� וכ� ה�חיה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תמעטה
יתרה ��היה עד �מחיה, מט�אה ה�הרת �אי� טה�ר; �ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
�ח�תה ה�חיה היתה צד. מ�ל �ער�ת ��י רחב ה�חיה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹעל

ורבת גדלה]מ�עד�ה, הרי[� � �עד�ה ��ע�ת עד ה�חיה ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ל� �הלכה א� �היתה, מ�ה ה�חיה נתמעטה מחלט; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�ֶזה

טמאה. סימ� �א� ואי� �היה, �מ�ת זה הרי �ְְֲִֵֵֶֶַָָָ�ְָ

.Â�א ורב� מ�עד�ה, יתרה מחיה �ב� מ�גריס, יתרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�הרת
ולא מ�גריס, �הרת �תמעט ��א �בלבד טמא; � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��תמעט�

לס�� ה�חיה �קרב ולא מ�עד�ה, ה�חיה קצה]�תמעט �] ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
��ארנ�. �מ� �ער�ת, ��י צמיחת מ�די �פח�ת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�הרת

.Ê�א�ת מ�י� יתר א� �עד�ה חי �ב�ר �גריס, ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�הרת
ה�הרת הרי � החי ה��ר את מ�פת �נ�ה �בהרת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמ�ח��,
�בהרת טמאה; סימ� �� אי� �הרי להס�יר, ְֶֶַָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָה�נימית
ה��ר נתמעט �אמצע�. ה�חיה �הרי להחליט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהחיצ�נה
וכלה מתמעט �היה �י� � ��� �הל� א� ��יניה�, ְְִֵֵֶֶַָָָ�ֵֵֶֶֶַַַָהחי
�בהרת ��יה� הרי � מ�ח�� מתמעט �היה �י� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ�פני�,

טמאה. סימ� �� �אי� ְָ�ִֵֶַַַָאחת

Áוה�חיה האברי�, מ� אבר �רא� �היתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�הרת
מ�ני טמאה; סימ� אינ� � האבר �רא� ה�הרת ְְִֵָ�ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�אמצע
וי�רד ��פע מקצת� ונמצא ה�גע, את ח�לקת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה�חיה
"וראה� ��געי�: ונאמר מ�א�; וי�רד ��פע �מקצת� ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�א�
רא�י ה� וא�� �אחת. ��� ה�גע ר�אה ��היה עד ְְֵֵֵַַָ�ְִֵֶֶֶֶַַַַֹה�ה�",
ידי� אצ�ע�ת רא�י �מחיה: מט�אי� �אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאברי�
ורא�י העטרה, ורא� החט�, ורא� אזני�, ורא�י ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורגלי�,
והיבלת אי�, �ל ה��י� רא�י אבל א�ה; �ל [�ה��י� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

וה�ל��לי�יבלת] בעור], �מחיה.[גידול מט�אי� � ְְְְְְִִִִַַָ

.Ëי��ב מק�מ� �היה א��, אברי� רא�י שטוח]וכל �] ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ
�ר�ת �רב עג�י� הי� א� אבל �נגעי�; מט�אי� � ְְִִַֹ�ְְְְֲֲִִִִִִַָָָ�גריס
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טבע] �רא�[� �גריס �הרת �יצד? טה�רי�. אד�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ�ני
טה�ר, � ואיל� איל� ��פעת אצ�ע�, �רא� א� ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹחטמ�,

��רא עד ה�ה�", "וראה� �אחד.��אמר: ��� ה� ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ְֶָ

ד ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
הנגע]ה��י��‡. התפשטות וה�א,[� � �ה�א �כל מט�א ְְְְִֵֶַַָ

היה א� אבל ה�געי�; מ�רא�ת מאחד ה��י�� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��היה
�הק מראה פריחה]ה��י�� ה��י��[� ואי� ��י��. אינ� , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַֹ

לת�� ��ה א� אבל ל�גע; ח�� ��פ�ה עד טמאה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ�ִַסימ�
��ר �בת�כ� �הרת �יצד? �היה. �מ�ת ה�א הרי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�גע,

והס�יר�[בריא]חי מ�עד�ה, ימי�]�ח�ת שבעה ,[הכה� ְְֲִִִַַָָָָ
�הל� א� �היתה, מ�ה ה�חיה נתמעטה ה�ב�ע ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ�בס��
���ה ה�הרת �אי� ��י��; זה אי� � ��� החי ְִֵֵֶֶֶֶַַָ�ַַַָָה��ר

ל�. לח�צה א�א ְְֶָָָָלת�כ�,

אבל·. הס�ר; אחר ��היה עד טמאה, סימ� ה��י�� ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ�ְִִֵַַאי�
� וה�ל� ���ה �ה�א ה�גע את ה�ה� וראה ��ח�ה, �א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�

מחליט מטמא]אינ� ויראה.[� ה�ב�ע, ס�� עד מס�יר� א�א ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

���ה‚. ה�הרת לפסיו�]אי� סימ� מהווה ה�חי�[� לת�� ְְִֵֶֶַַַָ
מכה] ה�כוה[� לת�� ולא כוויה], מחית[� לת�� ולא ,�] ְְְְְְִִַַָֹֹ
ולאקרו�] לרא� ולא ה�כוה; מחית לת�� ולא ְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹה�חי�,

"וא� ��אמר: מה�, ה�ער והל� ��קרח� �י על א� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָל�ק�,
לת�� ���ת ה�הרת אבל �ע�ר". ה�ס�חת תפ�ה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��ה

��י��.[פריחה]ה�הק זה הרי , ְֲִֵֶַַֹ

ה�כוה,„. �מחית ה�חי� �מחית וה�הק וה�כוה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָֹה�חי�
ח�לקי� הא�[מפרידי�]�הי� המקורית]�י� הבהרת �] ְִֵֶָָֹ

ראשו�]ל��י�� הסגר הס�יר�[אחרי טמאה; סימ� אינ� � ְִִֵַַ�ְְִִָ
שני] �[הסגר לא� סמ�� ה��י�� ��מצא עד לה� והלכ� ,ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ

מחלט. זה ְָ�ֲֵֶהרי

והל�‰. וע�ד, גריס �חצי �פ�תה �גריס, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ�הרת
הא�[התרפא] מ� �ה��תר �י על א� � גריס �חצי הא� ְֲִִִִִֶַַַַָָָֹֹמ�

�גריס, היתה טה�ר; זה הרי מ�גריס, יתר ה��י�� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָע�
�ראה[התפשטה]�פ�ת � הא� ל� והלכה וע�ד, �גריס ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹ

חדשה]��ח�ה היתה[כבהרת �ב�ע. אחר �ב�ע ויס�יר , ְְְְִִַַַַַַָָָָָ
וחזרה הס�ר, ימי �ס�� ה�הרת והלכה והס�יר�, �הרת ��ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
�היתה �מ�ת היא הרי � �היתה �מ�ת �מק�מ� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�הרת

כחדשה] וחזרה[אינה �פ�תה הס�ר, ימי �ת�� נתמעטה ;ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
�מ�ת וחזרה ה��י��, ונתמעט ���תה א� �היתה, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ�מ�ת

יס�יר. זה הרי � ְְֲִֵֶֶַָָ�היתה

.Âמחיה ���י�� ונ�לד �גריס, �פ�תה �גריס, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�הרת
באמצעו] בריא �ר[בשר � הא� ל� והלכה לב�, �ער אהא� ְְֵֵֶָָָָָָָָֹ

חדשה]��ח�ה והס�יר�,[כבהרת �גריס �הרת �� היתה . ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
ספק היא, �היא ספק � �סלע היא והרי ה�ב�ע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�בס��

טמא. זה הרי � �ח�יה �אה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אחרת

.Êוח�ט �גריס, נגוע]�הרת דק א�[קטע � מ��ה י�צא ְְִִִִֵֶֶֶַָ
ז�קק� � �ער�ת ��י רחב �� �]י� להיטמאות כדי [זקוקה ְְְֵֵַָָֹ

סימ� ה�חיה �אי� למחיה; לא אבל �לפ�י��, לב� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹל�ער
ה�חיה ס�� �י� ויהיה ה�הרת, א�ת� ���י� עד � ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�טמאה
�הר�ת, ��י הי� �ער�ת. ��י צמיחת רחב ה�הרת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוס��

מצרפ�; �ער�ת, ��י רחב �� י� א� � לז� מ�� י�צא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹוח�ט
ולא �ב�ע, אחר �ב�ע הס�יר� מצרפ�. אינ� לאו, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹוא�
�ל ה�גע ��ה הפטר �לאחר �פטר�, טמאה סימ� ל� ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָ�ִַַנ�לד

מחלט. זה הרי � ְָ�ֲֵֶֶ�ה�א

.Á�הלכ� החלט מ��� א� הס�ר מ��� ��הרה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�הרת
לע�ל�. �� מס�ירי� אי� � ה�מאה סימני ְְְִִֵַָָָ�ִִֵֶַָָמ��ה

.Ëנסה�� הפטר[התמעטה]�הרת טהרה]אחר �], ְְֵֶֶֶֶַַַָָ
לכמ�ת וחזרה ���תה, א� �היתה, לכמ�ת ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָָָ�פ�תה

�טהרת�. ה�א הרי � ְְֲֳֵֶָָָָ�היתה

.È��ת� לב� ו�ער �עד�ה, מחיה �ב� �גריס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�הרת
טמא � ה�חיה הלכה החלט �לאחר והחליט�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�חיה,
ה�חיה. מ�ני טמא � ה�ב� ה�ער הל� לב�; �ער ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָמ�ני
טמא � ה�ב� ה�ער והל� ה�הרת, �ת�� ה�ב� ה�ער ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהיה
לב�. �ער מ�ני טמא � ה�חיה הלכה ה�חיה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָמ�ני

.‡Èטמא � ה�חיה הלכה � �פ�י�� מחיה �ב� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�הרת,
וכ� ה�חיה. מ�ני טמא � ה��י�� הל� ה��י��; ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמ�ני
ה�ער, והל� לב�, ��ער החליט� �בפ�י��. לב� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ��ער
��י��; א� מחיה, ל� ���לדה א� אחר, לב� �ער �� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוחזר
מחיה ל� ונ�לדה ה�חיה, והלכה �מחיה, �החליט� ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָא�
�פ�י��, �החליט� א� ��י��; א� לב�, �ער א� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאחרת,
מחיה, �� ���לדה א� אחר, ��י�� �� וחזר ה��י��, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוהל�
ה�מא אחד �היה. �מ�ת �טמאת� זה הרי � לב� �ער ְְֵֶֶַָָָָָ�ְֲֵֵֶָָָא�
�ס�� א� רא���, �ב�ע �ס�� �החלט א� ��ח�ה, ְְְִַַָ�ְְִֶַַָ�ֶ�החלט
� מק�� מ�ל והחלט ה�איל � הפטר אחר א� �ני, ְִַָָ�ְְִִֵֵֶַַַָ�ב�ע
סימ� לא טמאה; סימ� �� י�אר ��א עד טה�ר, ְִָָֹ�ִִֵֵֶַַָָֹאינ�

אחר. סימ� ולא ,�� ְְִֵַַָֹ�ֶ�החלט

קודש ה'תשס"טשבת טבת י"ד

ה ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
מחמת‡. הע�ר ונפ�ט ��ר�, �ע�ר מ�ה ל� �היתה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמי

�גחלת ��כוה �ג�� הא�, מחמת ה��ה היתה א� � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָה��ה
�רמ� אפר]א� ���נ�[� �באב� �א� ���נ� �ברזל א� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

היתה וא� 'מכוה'. נקראת ז� הרי � �ה� וכ��צא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�א�
�ע� א� �אב� ��קה �י� � הא� מחמת ��א ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�כוה
�ג�� ה���, חלי מחמת ה�כוה �היתה �י� �ה�, ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכ��צא

חזזית א� פריחות]�רב מיני �חפת[� א� הע�ר, �הפסיד ְֲִִִֶֶֶַָָָָ
זה הרי � הע�ר �ה�חית� �ה� וכ��צא ��קת א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוק�חת

'�חי�'. ְְִִָנקרא

מברז·. רא�� היה א� � �� וה�ה ���ד ,[מעוגל]ל�� ְְִִִֵַָָָָֹֹ
היא א� ספק זה הרי חד, רא�� היה וא� מכוה; ז� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהרי

�גפת א� טבריה, �מי לקה �חי�. א� זיתי�]מכוה ,[פסולת ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ
�חי�. זה הרי � �ה� ְְֲִֵֵֶֶַָוכ��צא

ה�‚. � טר��ת מ��ת �ה� זמ� �ל � וה�כוה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָה�חי�
חי� �לל. �נגעי� מט�אי� ואינ� 'מ�רדי�', ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָה�קראי�
�ה�ק�� �י על א� � �מ�ר ר��י ונתר�א� וה�כוה, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָה�חי�
לכל ה��ר �ע�ר ה� הרי � הע�ר ל�אר ��מה ואינ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצ�קת,

סימני� ��ל�ה �מתט�אי� ופשיו�]�בר, מחיה לב�, ,[שער ְְְִִִִִַָָָָֹ
��ארנ�. �מ� �ב�ע�ת �ני הס�ר �ה� ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָוי�

h"qyz'd zah c"i ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ונע�ת„. �להתר�א�ת, לחי�ת וה�כוה ה�חי� ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָהתחיל�
קל�ה קרו�]עליה� "צרבת[� היא ז� � ה��� �קל�ת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

;�� האמ�ר מכוה" �"מחית ���רה, האמ�רה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָה�חי�"
�ה� ואי� �פ�י��, א� לב� ��ער סימני�: ��ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�מט�א�ת
�צרבת �היתה �הרת �יצד? אחד. �ב�ע א�א ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהס�ר
יחליט. לב�, �ער ב� היה א� � ה�כוה �מחית א� ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָה�חי�
�ס�� ויראה אחד, �ב�ע יס�יר � לב� �ער ב� היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
וא� יחליט. � ��ת א� לב�, �ער �� נ�לד א� ְְִִִֵַַַַָָָָָָָה�ב�ע:
�� נ�לד א� הפטר, לאחר ��ת יפטר; �ל��, �� נ�לד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. � לב� ְִֵַָָָ�ער

ח�ק�‰. לפיכ� זה; ע� זה מצטרפי� אי� וה�כוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָה�חי�
זה ���י� ואי� זה, ע� זה מצטרפי� �אי� ל�מר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָה�ת�ב,
���ה ה��ר ע�ר �הרת ולא ה��ר, לע�ר ���י� ואי� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
�גריס �בהרת ה�כוה, �צד �חי� היה �יצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלת�כ�.

�פ�ת[יחד]���יה� מה�, �אחת היתה טה�ר; זה הרי � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�ע�ר �הרת היתה טה�ר. � ה��ר לע�ר ���ת א� ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָל�נ�ה,
��� �ת�� היה ��י��. אינ� � מה� לאחת �פ�ת [�ה��ר, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ידו] יס�יר;כ� � �גריס �הרת �ב� �גריס, �חי� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָצרבת
��א � לפ�י�� ולא לב� ל�ער רא�יה �אינ� �י על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�א�

לת�כ�. ותפ�ה �צ��, אחר �חי� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָי�לד

.Âמכוה� ה�חי�; את מכוה ��לה מכוה, ��ע�ה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ�חי�
א� יד�ע אי� א� ה�כוה. את �חי� ��ל �חי�, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ע�ת
אחד, סימ� ��ניה� �ל��; �כ� אי� � מכוה א� הי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�חי�
�אינ� ל�מר א�א ה�ת�ב, ח�ק� ולא אחת; ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ְוטמאה

ְְִִָמצטרפי�.

.Êע�ר נע�ה ה�ב�ע �בס�� ���חי�, �בהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהס�יר�
התרפא]ה��ר �בס��[� ה��ר, �ע�ר �הס�יר� א� , ְְְִִֶַַָָָָ

��ח�ה יראה � �חי� נע�ה .[כחדש]ה�ב�ע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Áמחמת �י� חלי, מחמת �י� � רא�� �ער �ל ���ר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמי
ה��ירי� �ברי� �אכל �י� �ער, לג�ל רא�יה �אינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמ�ה
�י על א� � �ער� �ה�יר� �ברי� ס� א� ה�ער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
ע�ה, רא�� �ער �ל וא�ד ה�איל זמ�, לאחר לג�ל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�רא�י
ה�דקד מ� �ער� נ�ר א� '��ח'; א� 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ��ה[גובה עד לאח�ריו, ��פע �ל[חוליה]�למ�ה ְֲִֵֶַַַַָָָ
��פע �למ�ה ה�דקד מ� נ�ר וא� 'קרח'; נקרא � ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹצ�אר

��ח�� �נגד עד '��ח'.[מצחו]לפניו, נקרא � ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

.Ëמחיה� סימני�, ��ני מ��א�ת � וה��חת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָה�רחת
�ה�: ��אמר �ב�ע�ת, �ני הס�ר �ה� וי� ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�בפ�י��,
אי� �ער, �ה� �אי� �לפי ��ר". ע�ר צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"�מראה
��ני מ��אי� וכיצד �ה�. טמאה סימ� ה�ב� ְְְְִִִֵֵֶַַָָ�ִֵַַַָָָה�ער
א� �קרח�� �הרת היתה �א� �ב�ע�ת? �ב�ני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימני�
ב� היתה לא יחליט. מחיה, ב� היתה א� � ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבג�ח��
מחיה ב� נ�לדה א� ה�ב�ע: �ס�� ויראה יס�יר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
�ני: �ב�ע יס�יר �ל��, �� נ�לד לא יחליט. � ��י�� ְְְְִִִִֵַַַַָָֹא�
�ל��, �� נ�לד לא יחליט. מחיה, �� ���לד א� ְְְִִֶַַַָָָָָֹ��ת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה �� נ�לד א� ��ת וא� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È:אמר�� ז�, ע� ז� מצטרפ�ת אינ� וה��חת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָה�רחת
����ת ואי� ��י�, �ה� מל�ד � בג�ח��" א� ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"�קרח��

ה��ר ע�ר �הרת ולא ה��ר, ע�ר ל�אר ולא לז�, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמ��
לת�כ�. ְָָ���ה

.‡È�ה� ונע�ה ��קרח, ה�ק� א� ה��חת א� ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָה�רחת
ה��ר; �ע�ר �במכוה ��חי� מ��אי� � מכוה א� ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָ�חי�
א�א �בר, לכל ה��ר �ע�ר � ��קרח� ה�ק� א� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ�הרא�
�ה� ��צמח קד� וה�ק�, הרא� לב�. ��ער מ��אי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�אי�
ה�ל��לי� וכ� מע�ל�, �ער העל� לא ועדי� ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹה�ער

ה��ר,[גידולי�] �ע�ר ה� הרי � ו���ק� ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ��רא�
הא�ה זק� וכ� �ב�ע�ת. ��ני סימני� ��ל�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹ�מתט�אי�
וא� ה��ר; �ע�ר ה� הרי �ער, העל� ��א עד � ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ריס
�נתקי� ��תט�א � האי� �זק� ה� הרי �ער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעל�

�בהרת.[קרחת] מ��א ואינ� ��ת�אר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�

ו ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
.‡��� �בהרת: מתט�אי� �אי� �אד� מק�מ�ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָא��

וה�מטי� ה�ה, ות�� החט�, ות�� האז�, ות�� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעי�,
וכ� ה�חי, �בית ה�ד, ותחת ����אר, וה�מטי� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ���ט�,
וה�חי� �ער, �ה� ��� וה�ק� והרא� וה��ר�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

ה��רדי� הטריי�]וה�כוה אי�[� � ה�ק�מ�ת א�� �ל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפי� ואי� �נגעי�, ולא[לשיעור]מתט�אי� �נגעי�, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינ� מחיה, מ��� מ��אי� ואי� לת�כ�, ���ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�גע
לב� ��� הה�פ� את "�ע�ר[מליטהר]מע�בי� ��אמר: , ְְִֵֶַַ�ְֱֶֶַָָ

ע�ר, �אינ� מה� א�א �ל�י, ע�ר אינ� א�� וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָ��ר�",
ה�פתי� ואד� גל�י. ואינ� מכ�ה וה�א ע�ר �ה�א ְְְִֵֶֶַַָָֹ�ְְֵֶֶ�מה�

ה�תרי� �בית פנימיי�]נ��� �נגעי�.[אברי� מ��א ואינ� , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

וה�כוה·. וה�חי� �ער�, �ל ���ר וה�ק� ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹהרא�
צרבת ��ארנ�,[קרו�]�העל� �מ� �בהרת מתט�אי� � ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

זה ע� זה מצטרפי� נגע]ואינ� ע�ר[לשיעור נגע ואי� , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
אבל מחיה; מ��� מ��אי� ואי� לת�כ�, ���ה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה��ר

לב� ��� הה�פ� את .[מליטהר]מע�בי� ְְִֵֶַַ�ָָ

ה�מ�כה‚. צמודה]�הרת וכ��צא[� ולאז� לעי� א� לרא� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ה�ה� "וראה ��אמר: טה�רה, � למכוה א� ל�חי� א� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�,
�ע�ר ל�גע �ח�צה �ל ��היה � ה��ר" �ע�ר ה�גע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפ�י�� ורא�י הבשר]ה��ר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ

ונת��ר,„. �הרת, �� �היתה ��י טה�ר�ת: �הר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָא��
ונגלה ��מט, ונ�לד, �ע�ר, �ב�ק�[נפשט]היתה �רא� , ְְָָ�ְְְִֶֶַַַָָָָָֹ

ונת��תה ה�ער �ל ונ�ר ונקרח� �ער, �ה� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��היה
מ�רדי� ��ה� �ב�כוה ��חי� היתה ,[טריי�]ה�הרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה�הרת היתה א� וכ� טה�ר�ת. א�� הרי � צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהעל�
�ער והעל� מע�ל�, �ער ��על� קד� ��ק� א� ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�רא�
מק�מ� ונע�ה �ע�ר, ה�הרת �היתה א� ה�ער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל�
�י על א� � ה��ר �ע�ר היא והרי וחי� מכוה א� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ�חי�
הרי �ינתי�, טה�רה והיתה ה�איל � טמא וס�פ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ��ח�ת�

מראיה� נ���� טה�רה. האמורי�]ז� השינויי� �י�[אחר � ְְְִֵֵֶַַָ
יותר]�הע�� ��ח�ה[הלבינו ירא� ��ה�, [כבהרת�י� ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
�לאחרחדשה] �יצה, �קר�� �הרת �� �היתה ��י �יצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

��ת��ר �לאחר ��לג, �היתה א� ��לג, נע�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��ת��ר
���לד, �קט� וכ� ��ח�ה. �ראה � �יצה �קר�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנע�ת
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ונע�ת„. �להתר�א�ת, לחי�ת וה�כוה ה�חי� ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָהתחיל�
קל�ה קרו�]עליה� "צרבת[� היא ז� � ה��� �קל�ת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

;�� האמ�ר מכוה" �"מחית ���רה, האמ�רה ְְְֲִִִַַַָָָָָָָה�חי�"
�ה� ואי� �פ�י��, א� לב� ��ער סימני�: ��ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�מט�א�ת
�צרבת �היתה �הרת �יצד? אחד. �ב�ע א�א ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהס�ר
יחליט. לב�, �ער ב� היה א� � ה�כוה �מחית א� ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָה�חי�
�ס�� ויראה אחד, �ב�ע יס�יר � לב� �ער ב� היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלא
וא� יחליט. � ��ת א� לב�, �ער �� נ�לד א� ְְִִִֵַַַַָָָָָָָה�ב�ע:
�� נ�לד א� הפטר, לאחר ��ת יפטר; �ל��, �� נ�לד ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

יחליט. � לב� ְִֵַָָָ�ער

ח�ק�‰. לפיכ� זה; ע� זה מצטרפי� אי� וה�כוה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָה�חי�
זה ���י� ואי� זה, ע� זה מצטרפי� �אי� ל�מר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָה�ת�ב,
���ה ה��ר ע�ר �הרת ולא ה��ר, לע�ר ���י� ואי� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלזה,
�גריס �בהרת ה�כוה, �צד �חי� היה �יצד? ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלת�כ�.

�פ�ת[יחד]���יה� מה�, �אחת היתה טה�ר; זה הרי � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�ע�ר �הרת היתה טה�ר. � ה��ר לע�ר ���ת א� ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָל�נ�ה,
��� �ת�� היה ��י��. אינ� � מה� לאחת �פ�ת [�ה��ר, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ידו] יס�יר;כ� � �גריס �הרת �ב� �גריס, �חי� ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָצרבת
��א � לפ�י�� ולא לב� ל�ער רא�יה �אינ� �י על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�א�

לת�כ�. ותפ�ה �צ��, אחר �חי� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָי�לד

.Âמכוה� ה�חי�; את מכוה ��לה מכוה, ��ע�ה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ�חי�
א� יד�ע אי� א� ה�כוה. את �חי� ��ל �חי�, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ע�ת
אחד, סימ� ��ניה� �ל��; �כ� אי� � מכוה א� הי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�חי�
�אינ� ל�מר א�א ה�ת�ב, ח�ק� ולא אחת; ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ְוטמאה

ְְִִָמצטרפי�.

.Êע�ר נע�ה ה�ב�ע �בס�� ���חי�, �בהרת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָהס�יר�
התרפא]ה��ר �בס��[� ה��ר, �ע�ר �הס�יר� א� , ְְְִִֶַַָָָָ

��ח�ה יראה � �חי� נע�ה .[כחדש]ה�ב�ע ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

.Áמחמת �י� חלי, מחמת �י� � רא�� �ער �ל ���ר ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמי
ה��ירי� �ברי� �אכל �י� �ער, לג�ל רא�יה �אינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמ�ה
�י על א� � �ער� �ה�יר� �ברי� ס� א� ה�ער, ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאת
ע�ה, רא�� �ער �ל וא�ד ה�איל זמ�, לאחר לג�ל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�רא�י
ה�דקד מ� �ער� נ�ר א� '��ח'; א� 'קרח', נקרא זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהרי

הראש] ��ה[גובה עד לאח�ריו, ��פע �ל[חוליה]�למ�ה ְֲִֵֶַַַַָָָ
��פע �למ�ה ה�דקד מ� נ�ר וא� 'קרח'; נקרא � ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹצ�אר

��ח�� �נגד עד '��ח'.[מצחו]לפניו, נקרא � ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

.Ëמחיה� סימני�, ��ני מ��א�ת � וה��חת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָה�רחת
�ה�: ��אמר �ב�ע�ת, �ני הס�ר �ה� וי� ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�בפ�י��,
אי� �ער, �ה� �אי� �לפי ��ר". ע�ר צרעת, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"�מראה
��ני מ��אי� וכיצד �ה�. טמאה סימ� ה�ב� ְְְְִִִֵֵֶַַָָ�ִֵַַַָָָה�ער
א� �קרח�� �הרת היתה �א� �ב�ע�ת? �ב�ני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָסימני�
ב� היתה לא יחליט. מחיה, ב� היתה א� � ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹבג�ח��
מחיה ב� נ�לדה א� ה�ב�ע: �ס�� ויראה יס�יר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָמחיה,
�ני: �ב�ע יס�יר �ל��, �� נ�לד לא יחליט. � ��י�� ְְְְִִִִֵַַַַָָֹא�
�ל��, �� נ�לד לא יחליט. מחיה, �� ���לד א� ְְְִִֶַַַָָָָָֹ��ת
יחליט. הפטר, לאחר מחיה �� נ�לד א� ��ת וא� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹיפטר;

.È:אמר�� ז�, ע� ז� מצטרפ�ת אינ� וה��חת, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָה�רחת
����ת ואי� ��י�, �ה� מל�ד � בג�ח��" א� ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָ"�קרח��

ה��ר ע�ר �הרת ולא ה��ר, ע�ר ל�אר ולא לז�, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹמ��
לת�כ�. ְָָ���ה

.‡È�ה� ונע�ה ��קרח, ה�ק� א� ה��חת א� ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָה�רחת
ה��ר; �ע�ר �במכוה ��חי� מ��אי� � מכוה א� ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָ�חי�
א�א �בר, לכל ה��ר �ע�ר � ��קרח� ה�ק� א� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ�הרא�
�ה� ��צמח קד� וה�ק�, הרא� לב�. ��ער מ��אי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�אי�
ה�ל��לי� וכ� מע�ל�, �ער העל� לא ועדי� ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹה�ער

ה��ר,[גידולי�] �ע�ר ה� הרי � ו���ק� ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ��רא�
הא�ה זק� וכ� �ב�ע�ת. ��ני סימני� ��ל�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹ�מתט�אי�
וא� ה��ר; �ע�ר ה� הרי �ער, העל� ��א עד � ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ריס
�נתקי� ��תט�א � האי� �זק� ה� הרי �ער, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהעל�

�בהרת.[קרחת] מ��א ואינ� ��ת�אר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�

ו ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
.‡��� �בהרת: מתט�אי� �אי� �אד� מק�מ�ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָא��

וה�מטי� ה�ה, ות�� החט�, ות�� האז�, ות�� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהעי�,
וכ� ה�חי, �בית ה�ד, ותחת ����אר, וה�מטי� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ���ט�,
וה�חי� �ער, �ה� ��� וה�ק� והרא� וה��ר�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהרגל,

ה��רדי� הטריי�]וה�כוה אי�[� � ה�ק�מ�ת א�� �ל . ְְְְִִֵֵַַַָָ
מצטרפי� ואי� �נגעי�, ולא[לשיעור]מתט�אי� �נגעי�, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָֹ

ואינ� מחיה, מ��� מ��אי� ואי� לת�כ�, ���ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�גע
לב� ��� הה�פ� את "�ע�ר[מליטהר]מע�בי� ��אמר: , ְְִֵֶַַ�ְֱֶֶַָָ

ע�ר, �אינ� מה� א�א �ל�י, ע�ר אינ� א�� וכל ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָ��ר�",
ה�פתי� ואד� גל�י. ואינ� מכ�ה וה�א ע�ר �ה�א ְְְִֵֶֶַַָָֹ�ְְֵֶֶ�מה�

ה�תרי� �בית פנימיי�]נ��� �נגעי�.[אברי� מ��א ואינ� , ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

וה�כוה·. וה�חי� �ער�, �ל ���ר וה�ק� ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹהרא�
צרבת ��ארנ�,[קרו�]�העל� �מ� �בהרת מתט�אי� � ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

זה ע� זה מצטרפי� נגע]ואינ� ע�ר[לשיעור נגע ואי� , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
אבל מחיה; מ��� מ��אי� ואי� לת�כ�, ���ה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה��ר

לב� ��� הה�פ� את .[מליטהר]מע�בי� ְְִֵֶַַ�ָָ

ה�מ�כה‚. צמודה]�הרת וכ��צא[� ולאז� לעי� א� לרא� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ה�ה� "וראה ��אמר: טה�רה, � למכוה א� ל�חי� א� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�,
�ע�ר ל�גע �ח�צה �ל ��היה � ה��ר" �ע�ר ה�גע ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

לפ�י�� ורא�י הבשר]ה��ר, בעור .[להתפשט ְְְִַָָָ

ונת��ר,„. �הרת, �� �היתה ��י טה�ר�ת: �הר�ת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָא��
ונגלה ��מט, ונ�לד, �ע�ר, �ב�ק�[נפשט]היתה �רא� , ְְָָ�ְְְִֶֶַַַָָָָָֹ

ונת��תה ה�ער �ל ונ�ר ונקרח� �ער, �ה� ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��היה
מ�רדי� ��ה� �ב�כוה ��חי� היתה ,[טריי�]ה�הרת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ה�הרת היתה א� וכ� טה�ר�ת. א�� הרי � צרבת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוהעל�
�ער והעל� מע�ל�, �ער ��על� קד� ��ק� א� ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�רא�
מק�מ� ונע�ה �ע�ר, ה�הרת �היתה א� ה�ער, ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהל�
�י על א� � ה��ר �ע�ר היא והרי וחי� מכוה א� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ�חי�
הרי �ינתי�, טה�רה והיתה ה�איל � טמא וס�פ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ��ח�ת�

מראיה� נ���� טה�רה. האמורי�]ז� השינויי� �י�[אחר � ְְְִֵֵֶַַָ
יותר]�הע�� ��ח�ה[הלבינו ירא� ��ה�, [כבהרת�י� ְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
�לאחרחדשה] �יצה, �קר�� �הרת �� �היתה ��י �יצד? .ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

��ת��ר �לאחר ��לג, �היתה א� ��לג, נע�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��ת��ר
���לד, �קט� וכ� ��ח�ה. �ראה � �יצה �קר�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנע�ת
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�במכוה �ב�חי� ��קרח�, �בזק� �ברא� ��גלה, ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָֹ�בקמט
וא� ��ח�ה; ירא� ה�הר�ת, א�ת� מראי נ���� א� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�חי�

טה�ר�ת. ה� הרי נ����, ְְֲִֵֵַֹלא

.‰� �בר ��נינ� ה�פק�ת מ�ני ח�� נגעי�, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�ל
לטמאה נזקק ��א עד בוודאות]טה�ר, נטמא לא אבל[� ; ְְִֶַַָֹ�ְֲָָ

אצל ��א� �ני� �יצד? טמא. ספק� לטמאה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְִִֶַמ��זקק
ה�ב�ע �בס�� הס�יר�, �סלע, �בזה �גריס �הרת �זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ה�,
��תה מה� �איזה יד�ע ואי� �סלע, �בזה �סלע �זה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהרי
�א� טה�ר; זה הרי � אחד �אי� �י� אנ�י�, ��ני �י� �ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
איז� י�דע ואינ� ה�איל � �זה ה�גע ��ה ���אי �י ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
�איזה ���דע עד טה�ר, זה הרי � ���תה ה�הרת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

ט�א�. ְִֶַנגע

.Âאצל ��א� �ני� �יצד? טמא. ספק� לטמאה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְִִֶַמ��זקק
�בס�� והס�יר�, �סלע, �הרת �בזה �גריס �הרת �זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה�,
�ניה� � וע�ד �סלע �בזה וע�ד �סלע �זה והרי ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�ע
ה��י�� הל� �הרי �סלע, להי�ת �ניה� חזר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָטמאי�;
�ניה� � ה�א איזה י�דע ואינ� ה�איל � מה� ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָמאחד
ה�א וזה �גריס. להי�ת �ניה� ��חזר� עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ�ְ�טמאת�,
�היתה מי וכ� טמא'. ספק� לטמאה, 'מ��זקק ְְְְִֵֵֵֶָָָָ�ְְְִִֶֶַָ�אמר�:
לב� ו�ער ה�הרת, את ��ד� לב� �ער �ב� �הרת, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָב�

�]�הפכ�� ע"י מ�ה[שנעשה ��ד� זה י�דע ואינ� ה�הרת, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
וא� טה�ר. זה הרי ל�, נס��ק הס�ר מ��� א� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ��ה��
אחד �ער �הל� �י על א� טמא, זה הרי החלט, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחר
סימ� �היה ה�ער א� � הל� איזה י�דע ואינ� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה�,

האחר. ה�ער א� ְֵֵַַָָָ�טמאה,

.Êה�א� א� הס�ר צרי� �ה�א וראה� �ה�, אצל ��א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹמי
סימני ל� נ�לד� �טר�, ��א עד א� הס�יר� ��א ועד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�ט�ר,
טמאה, סימני �� ��� ראה� א� וכ� יחליט; זה הרי � ְָ�ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�טמאה
סימני לה� הלכ� א�ה', 'טמא ל� ויאמר ��חליט� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוקד�
יס�יר; רא���, �ב�ע �ס�� א� ��ח�ה היה א� � ְְְְִִִִַַַָָָָָ�טמאה
א�ת�. יפטר הפטר, לאחר א� �ני �ב�ע �ס�� היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹוא�

ז ּפרק צרעת טמאת ¤¤©©¨©§ª§¦הלכֹות
�י�‡. טמאה מ�ימני �אחד והחלט �הרת ב� �היתה ְֵָ�ְְִִֵֶַָָ�ְְִֶֶֶַָָמי

הכה�]��ח�ה ואחר[כשראהו �הס�ר, א� הס�ר, אחר �י� ְְִֵֵֶֶַַַָ�ְְַַַ
מ��� ��ה�� �י� לב�, ונה�� �כ�� ה�רעת �רחה ��ְְַַַָָָָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָ
הס�ר, א� אבל טה�ר; זה הרי � החלט מ��� �י� ְַ�ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָהס�ר
�רחה הפטר �לאחר ונפטר, טמאה, סימ� ל� נ�לד ְְְְְְִֵֶַַַָָָ�ְִַַֹולא

מחלט. טמא זה הרי � �כ�� ְָ�ֲֵֵֶָ�ְַַַָה�רעת

ב�·. היתה א� � לב� הפ� ��� וה�א ��ח�ה, ְִַָָָָָ�ְְִַַָָה�א
בריא]מחיה מחליטי�[בשר לבנ�ת, �ער�ת ��י א� ְְְְְִִִֵַָָָ

א�ת�[מטמאי�] מס�ירי� טמאה, סימני �� אי� א� ְְִִַָ�ִִֵֵָָא�ת�.
לא מחליט�. � מחיה א� לב�, �ער �� נ�לד רא���: ְְִִִֵַַַָָָָָֹ�ב�ע
טמאה סימ� נ�לד לא �ני: �ב�ע מס�יר� �ל��, �� ְָ�ְְִִִֵַַַַַָֹנ�לד
�הרת �די� ה�ד�לה, ז� �הרת ��י� טה�ר; זה הרי �ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
א� ��יה� וה�חיר� ,�� ���לד לב� ��ער החליט� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקט�ה.

מה�, �]אחת נסמ�[או מה�, אחת א� ��יה� והקציר� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ה�חי�[מכה]ה�חי�[נצמד] ה�י� מה�, לאחת א� ל��יה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַ

�מחית ה�חי� �ח�ק� א� מה�, אחת את א� ��יה� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאת
וה�כוה[קרו�] וה�הק[כוויה]ה�חי� ה�כוה �מחית ְְְְְְִִִִַַַַַַָָֹ

מחיה[פריחה] א� אחר, לב� �ער ל� נ�לד טה�ר. זה הרי �ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
��רחה אחד ��ח�ה. לב� ��� ��א מ�ני טמא, זה הרי �ְֲִֵֵֵֶֶָָ�ְְִֶֶַָָָָָָ
עד מעט מעט �פרחה ���תה ואחד �אחת, �כ�� ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ�ְַַַָה�רעת
טה�ר; החלט, מ��� א� הס�ר מ��� א� � ��� ְְִִִֵֵֶֶָ�ְִִֶ�הל�י�
�היה אחד יס�יר. ��ח�ה, וא� טמא; הפטר, אחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוא�
מרא�ת �אר�עה לב� ��� �היה א� אחד, מראה ����ְֶֶֶַָָָ�ְְְַַָָָָ

���ת�� �באר�עה באדמומיות]���ב� ה�ל[מעורבי� � ְְֶֶֶַַַַָָָֹֹ
��ארנ�. �מ� לט�א�, �י� לטהר� �י� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָמצטרפי�,

והחלט‚. �עד�ה, מחיה �ב� �גריס, �הרת ב� ְַ�ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהיתה
המחיה]��חיה משו� נטמא ואחר[� �כ��, ה�רעת �פרחה , ְְְִַַַַָָָָ�ְַַ

�� ואחר �ח�ה, ה�חיה �הלכה א� ה�חיה, הלכה ��ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לב�. �ער ל� נ�לד ואפ�� טה�ר, זה הרי � �כ�� ֲֲִֵֵֶַַָָָָ�ְְָָ�רחה
��ר �� הרא�ת "�בי�� ��אמר: טמא, � מחיה ב� ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָנ�לדה
היתה יתר. א� מר�עת �עד�ה ��היה וה�א, יטמא"; ְֵַַָָָ�ְְְְֲִִֶֶַַָָָחי,

��ער והחלט לב�, �ער �ב� �הרת, השיער]ב� משו� �], ְֵֶֶַָָָָ�ְֵַַָ
�מק�מ� לב� ��ער �י על א� � �כ�� �רחה �� ְִִֵֶַַָָָ�ְְְַַָָָואחר
יטמא" חי, ��ר �� הרא�ת "�בי�� ��אמר: טה�ר, ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָע�מד,
אחר א� החלט אחר לב� ��� ��ה�� זה מתט�א �מחיה �ְְְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֵֶַַַַָָ

�פ�י�� החליט� לב�. ��ער מ��א ואינ� משו�הס�ר, �] ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
הבהרת] טה�ר;התפשטות � �כ�� �פרחה ��תה �� ואחר ,ְְְְַַָָָָָ�ָ

טמא. מחיה, �� נראית ְְְִִִֵֵָָוא�

��ת��„. מחיה מ��� מ��אי� �אינ� אברי� רא�י ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�
�יצד? לב�. ��� ה�ה�� את �מע�בי� מ��אי� ֵַָָ�ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַה�הרת,
��ר מ�עד�ה ח�� �צרעת, ��� �הל�י� מס�ר א� ְֲִַַַָָָָָ�ְְִִֶָ�ְָ�מחלט
�ה� וכ��צא חטמ�, �רא� א� אצ�ע�, �רא� אפ�� � ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֹחי
א� � וטהר לב�, ��� ��ה�� זה וכ� �טמאת�. ה�א הרי �ְֲֵ�ְְְֵֶֶֶַָ�ְִַָָָ
� האברי� מ� אחד �רא� אפ�� חי, ��ר �עד�ה �� ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחזר
מ�עד�ה, ח�� צרעת למראה ��� נה�� מחלט. זה ְְֲִֵַַַַָָָ�ְְֶַָ�ֲֵֶהרי

לבהק ��ה�� האברי� מ� אחד �רא� פריחה]אפ�� �]� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לא ה�רעת", כ�תה "וה�ה ��אמר: מחלט, טמא זה ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ֲֵֵֶָהרי
�הק �מקצת� חי, ��ר העד�ה מקצת היה אפ�� ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָָָֹֹה�הק.
וטהר, צרעת למראה ��� נה�� טמאה. סימ� זה הרי �ֲִֵֶַ�ְְֶַָ�ְְְֵַַַַָָ
עד טה�ר, זה הרי � ה�הק �מראה ��ר �� חזר �� ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
�� הרא�ת "�בי�� ��אמר: חי, ��ר �עד�ה �� ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ראה
חי ��ר מקצת� �עד�ה, �� חזר �הק. לא חי", ְֲִַַַַַָָָָָָָָָֹֹ��ר
�טהרת�. ה�א והרי טמאה, סימ� אינ� � �הק ְְֲֳֵַָָָ�ְִִֵַַָָֹ�מקצת�

מ���‰. נת��ה טהר; �כ��, ה�רעת ��רחה טמא ְִִֶַַָָ�ְְֵֶַַַָָָָָ�ל
חזר טהר; �צרעת, ונת��ה חזר נטמא; חי, ��ר ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָ�עד�ה
החי ה��ר התחיל �עמי�. מאה אפ�� נטמא; ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָונת��ה,
� מתמעטת וה�רעת וה�ל�, מ�סי� ה�א והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָלהת���ת,

מ�גריס. ה�הרת ��תמעט עד �טמאת�, זה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ�ְֲֵֶהרי

.Âאת[מקו�]�ל מע�ב ה�הרת, �נגע ל��א הרא�י ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לב� ��� נהפ�]הה�פ� לא במקומו א� וכל[מליטהר, ; ֵַ�ְָָָ

�יצד? מע�ב. אינ� ה�הרת, �נגע ל��א רא�י ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�אינ�
�ב�כוה ��חי� �ב�ק�, �רא� לא אבל �כ��, ְְֲִִַַַָָָָָֹֹ�ְְָָ�רחה

חי[טריי�]ה��רדי� ��ר מ�עד�ה �ח�ת ���אר א� , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
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זה הרי � ול�ק� ולרא� ה��רדי�, ול�כוה ל�חי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמ��
ה�חי� חי� א� וכ� ונקרח�, וה�ק� הרא� חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטה�ר.

צרבת והעל� ��פרח[קרו�]וה�כוה עד טמא, זה הרי � ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
בהר�ת, ��י ב� הי� לבהרת. רא�יי� ה� �הרי �ה�; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�רעת
ה�ה�רה �פרחה טה�רה, ואחת טמאה סימ� �� י� ְְְְְַַַָָָָָ�ִֵַַַָאחת
מ�ני טה�ר; זה הרי � �כ�� �רחה �� ואחר ְֲִֵֵֶָ�ְְְְֵַַַָָָָל�מאה,
��רחה. היא �ה�ה�רה �י על א� �טמאה, מחלט ְְְִִֶֶַַַָָָָ�ְְָ�ֶָָ�היה
ואחת העלי�נה ��פת� אחת הי� אפ�� א�א ע�ד, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

ה�ח��נה שפתיו]��פת� בשתי אצ�ע�תיו,[� ���י א� , ְְְְְִִֵֶַַָָָ
��י נראי� לזה זה נד�קי� �כ�ה� עיניו, ריסי ��ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָא�
טה�ר. �כ��, �פרחה ה�איל � אחת �בהרת ָ�ְְְִֶֶֶַַַַָָָה�הר�ת

.Ê�להרא�ת �הק�י� מ�ני ונ��ר ל�ה�, נגע� מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹי�
מחלט, �היה מי �יצד? �מפסיד. מראה וי� נתאחר, ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
עד ל�ה� להרא�ת� הס�יק ולא טמאה, סימני לה� ְְְְְִִֵַַַָֹֹ�ְְִֵֶָָָוהלכ�
�פטר� ל�ה�, והראה קד� וא�� טה�ר; � �כ�� ְְְְִֵֶַַָָָָֹ�ְְֶָָ��רחה
�מ� מחלט, היה � הפטר אחר ונה�� ��הפ�, ְְָ�ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקד�
הס�יק ולא �ל��, �� ואי� �הרת, ב� היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ארנ�.
וצרי� טמא, זה הרי � �כ�� ��רחה עד ל�ה� ְֲִֵֵֶָָ�ְְְְֵֶַַַָָֹלהרא�ת�
��הפ�, קד� והס�יר� ל�ה�, והראה קד� וא�� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהס�ר;

��ארנ�. �מ� טה�ר, היה � הס�ר מ��� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָונה��

�
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ז ּפרק ּופּקדֹון ׁשאלה ¤¤¨¦¨¥§§¦הלכֹות
וא�‡. �ה�, י�ע לא זה הרי � חבר� אצל �ר�ת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה�פקיד

�ברי� ��ה וה�לכי�. �מתמעטי� ח�סרי� �ה� �י ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
לה� הרא�י ח�ר�� ��חסר� �נה.[הרגיל]אמ�רי�? �כל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ

מ�ני �י�, �בית מ�כר� � חסר�נ� מ�די י�תר חסר� א� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָאבל
ל�הני� ימ�ר מ�כר�, �כ�ה�א ל�עלי�. אבדה ה�ב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ�ה�א

א�[בשווי]�דמי �ר�מה ה�עלי� א�ת� ע�� ��א �ר�מה; ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
אחר�ת. �ר�ת על מע�ר ְֲֲֵֵֵַַַ�ר�מת

�ב�·. והחמי�, יי� והרקיב�, �ר�ת חבר� אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַה�פקיד
�י�; �בית ל� �מ�כר� ה��ד��, לבעל ��נה ע��ה � ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָונפסד

���ה ההפסד ואי� �הפסד�, �עמד� �י על [מתרבה]א� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הפסד. מ�סיפי� וה�לי� ה�נק�י� הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ�ה�

לא‚. זה הרי � ה�סח וה�יע חבר�, אצל חמ� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹה�פקיד
י�צא ע�ר; אר�עה מ��� חמי�ית �עה עד ,�� ְֲִִִִֵַַַָָָָָָי�ע

ל�עת� ���ק שעה]�מ�כר� אבדה.[באותה ה�ב מ��� , ְְֲִִֵֵֵַָָ
�י על א� �ה�, י�ע ��א ה�קד�נ�ת, ל�אר ה�י� ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹוה�א
א�ת� יאנס א� �ל�ני, �זמ� ���זל� �ו�אי י�דע ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ�ה�א

ממ�נ�. וי�ל� מ�ד�, �עליה� יב�א� ��א ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�ל�;

ל�ני�„. אחד ��לל� חבר�, אצל ��רה ספר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָה�פקיד
מ�ר; � �� וק�רא ��תח� ��לל�, ��ה�א וא� חד�. ָ�ְְְְְִֵֶֶָָֹע�ר

�גלל יפ�ח לא ה�י�[לצור�]אבל וה�א ויקרא. עצמ�, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ
�לח הרי � עצמ� �גלל וקרא �תח וא� ה�פרי�. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָל�אר
צמר �ל �ס�ת אצל� הפקיד �אנסי�. ונתח�ב ���ד��, ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיד
וכ� �אבדה; �אמרנ� �דר� י��, ל�ל�י� אחת מנער� �ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבדה ה�ב מ��� עליו ח�בה ��� �זה; ���צא ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�ל
�עליו �הלכ� �פ�ד�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָל�עלי�.
זה הרי � האר� �א�ת� ע�� הי� א� אבל ה��; ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלמדינת

אבד. �ה�א �י על א� ,�� י�ע ִִֵֶַַַָֹלא

מ�כר‰. זה הרי �י�, �ית �י על ��ד�� ה��כר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ�ל
הח�ד מ�ני לעצמ�, מ�כר ואינ� [שיורידלאחרי�; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָ

לה����ממחירו] ל� וי� אצל�, מ�חי� יהי� וה�מי� .ְְִִַָ�ְְְְִִֵֵֶַָ
�י על א� �כר, ��מר עליה� ה�א הרי לפיכ�, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�;

�ה�. נ���� לא ְֲִִֵֶֶַַָֹ�עדי�

.Âה�לחני אצל מע�ת הי�[חלפ�]ה�פקיד א� � החנוני א� ְִֵֶַַַָ�ְְִִִֶַָָָ
י���� לא זה הרי � מ��ה ק�ר ק��רי� א� וחת�מי�, ְֲִֵֵֶֶַֹ�ְְְֲִִִֶֶַצר�רי�
וא� �אחרי�ת�. ח�ב אינ� אבד�, א� נגנב� א� לפיכ�, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�ה�;
�ה� �י על א� � מ��ה ק�ר ק��רי� ולא חת�מי�, ִֵֶֶַַ�ְְְֲִִֵֶֶָֹאינ�
עליה� נע�ה ה�א לפיכ�, �ה�; לה���� ל� י� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָצר�רי�,
�ג�� נאנס�, �אחרי�ת�. ח�ב אבד� א� נגנב� וא� �כר, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ��מר

�ט�ר. זה הרי � מז�� �לסטיס ֲֵֶָָ�ְְְְִִֶָ�אבד�

.Êאחר אבל �ה�; ������ קד� אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ה
מ �כל �אחרי�ת� נתח�ב � �ה� ��ע�ל�,������ לוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ל�עלי�. ��חזיר� ְְִִֵֶַַַָעד

.Á�מ�רי �י� צר�רי� �י� ה�ית, �על אצל מע�ת ִָ�ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָה�פקיד
א�[מפוזרי�] אבד� א� לפיכ�, �ה�; י���� לא זה הרי �ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

�מ� ��רקע, ��טמנ� וה�א, � �אחרי�ת� ח�ב אינ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנגנב�,
ְֵֶַ��ארנ�.

.Ë�חד�� �י� חבר�, אצל חבית ל�[קבעו]ה�פקיד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
וטלטל� מק��, ה�עלי� ל� יחד� ��א �י� מק�� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹה�עלי�
�החזיר� אחר �י� נ��רה יד� מ��� �י� ונ��רה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצר��
לצר��, טלטל� ל���; ח�ב � נ��רה ל� ��חד� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלמק�מ�
�מק�� מ�ה�יח� ����רה �י� יד� מ��� ����רה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�י�

�ט�ר. זה הרי � ֲֵֵֶַָאחר

.È,�העבדי מ� ולא ה��י�, מ� לא �קד�נ�ת מק�לי� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאי�
מתה, לא�ה; יחזיר הא�ה, מ� ק�ל ה�ינ�ק�ת. מ� ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
יחזיר מת, לעבד; יחזיר העבד, מ� ק�ל לבעל�. ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר
�קל א� ��רה, ספר �� ל� יקנה � ה�ט� מ� ק�ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלר��.
ה�' �ל�ני '�ל מיתת�: �עת �אמר� וכ�� �ר�תיו. ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�ְֵֶַָֹ��אכל
לי�ר�יה�. יחזיר לאו, וא� �פר���; יע�ה ל�, נאמני� א� �ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.‡È.�מק�מ� א�א ל�בע נ�נ� לא והאבדה, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹה��ד��
�נב; לתבע� יכ�ל אינ� �יר��לי�, אצל� הפקיד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ�יצד?

מ��� מק�ל� �נב, �קד�נ� ל� החזיר הפקיד[חייב]וא� . ְְְְְְְִִִִִִֶֶַֹ
מ���, מק�ל� אינ� � ��ד�ר �קד�נ� והביא ����ב, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאצל�
לי ��חזירה� עד �אחרי�ת�, ה�א 'הרי ל�: יאמר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹא�א

�ד ����ב'.����ב, אצל� �הפקד�י ר� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַ

.·È,��ה למדינת ה��ד�� �על והל� חבר�, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָה�פקיד
מי י� � ���רה לצאת א� לפר�, ר�צה ה��מר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
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זה הרי � ול�ק� ולרא� ה��רדי�, ול�כוה ל�חי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹסמ��
ה�חי� חי� א� וכ� ונקרח�, וה�ק� הרא� חזר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹטה�ר.

צרבת והעל� ��פרח[קרו�]וה�כוה עד טמא, זה הרי � ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
בהר�ת, ��י ב� הי� לבהרת. רא�יי� ה� �הרי �ה�; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�רעת
ה�ה�רה �פרחה טה�רה, ואחת טמאה סימ� �� י� ְְְְְַַַָָָָָ�ִֵַַַָאחת
מ�ני טה�ר; זה הרי � �כ�� �רחה �� ואחר ְֲִֵֵֶָ�ְְְְֵַַַָָָָל�מאה,
��רחה. היא �ה�ה�רה �י על א� �טמאה, מחלט ְְְִִֶֶַַַָָָָ�ְְָ�ֶָָ�היה
ואחת העלי�נה ��פת� אחת הי� אפ�� א�א ע�ד, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹולא

ה�ח��נה שפתיו]��פת� בשתי אצ�ע�תיו,[� ���י א� , ְְְְְִִֵֶַַָָָ
��י נראי� לזה זה נד�קי� �כ�ה� עיניו, ריסי ��ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָא�
טה�ר. �כ��, �פרחה ה�איל � אחת �בהרת ָ�ְְְִֶֶֶַַַַָָָה�הר�ת

.Ê�להרא�ת �הק�י� מ�ני ונ��ר ל�ה�, נגע� מראה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹי�
מחלט, �היה מי �יצד? �מפסיד. מראה וי� נתאחר, ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
עד ל�ה� להרא�ת� הס�יק ולא טמאה, סימני לה� ְְְְְִִֵַַַָֹֹ�ְְִֵֶָָָוהלכ�
�פטר� ל�ה�, והראה קד� וא�� טה�ר; � �כ�� ְְְְִֵֶַַָָָָֹ�ְְֶָָ��רחה
�מ� מחלט, היה � הפטר אחר ונה�� ��הפ�, ְְָ�ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקד�
הס�יק ולא �ל��, �� ואי� �הרת, ב� היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ארנ�.
וצרי� טמא, זה הרי � �כ�� ��רחה עד ל�ה� ְֲִֵֵֶָָ�ְְְְֵֶַַַָָֹלהרא�ת�
��הפ�, קד� והס�יר� ל�ה�, והראה קד� וא�� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהס�ר;

��ארנ�. �מ� טה�ר, היה � הס�ר מ��� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָונה��

�
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת ח'

ז ּפרק ּופּקדֹון ׁשאלה ¤¤¨¦¨¥§§¦הלכֹות
וא�‡. �ה�, י�ע לא זה הרי � חבר� אצל �ר�ת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה�פקיד

�ברי� ��ה וה�לכי�. �מתמעטי� ח�סרי� �ה� �י ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָעל
לה� הרא�י ח�ר�� ��חסר� �נה.[הרגיל]אמ�רי�? �כל ְְְֲִִֶֶָָָָָָָָ

מ�ני �י�, �בית מ�כר� � חסר�נ� מ�די י�תר חסר� א� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָאבל
ל�הני� ימ�ר מ�כר�, �כ�ה�א ל�עלי�. אבדה ה�ב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ�ה�א

א�[בשווי]�דמי �ר�מה ה�עלי� א�ת� ע�� ��א �ר�מה; ְְְְִִֵֶַָָָָָָ
אחר�ת. �ר�ת על מע�ר ְֲֲֵֵֵַַַ�ר�מת

�ב�·. והחמי�, יי� והרקיב�, �ר�ת חבר� אצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַה�פקיד
�י�; �בית ל� �מ�כר� ה��ד��, לבעל ��נה ע��ה � ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָונפסד

���ה ההפסד ואי� �הפסד�, �עמד� �י על [מתרבה]א� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הפסד. מ�סיפי� וה�לי� ה�נק�י� הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ�ה�

לא‚. זה הרי � ה�סח וה�יע חבר�, אצל חמ� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹה�פקיד
י�צא ע�ר; אר�עה מ��� חמי�ית �עה עד ,�� ְֲִִִִֵַַַָָָָָָי�ע

ל�עת� ���ק שעה]�מ�כר� אבדה.[באותה ה�ב מ��� , ְְֲִִֵֵֵַָָ
�י על א� �ה�, י�ע ��א ה�קד�נ�ת, ל�אר ה�י� ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹוה�א
א�ת� יאנס א� �ל�ני, �זמ� ���זל� �ו�אי י�דע ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ�ה�א

ממ�נ�. וי�ל� מ�ד�, �עליה� יב�א� ��א ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�ל�;

ל�ני�„. אחד ��לל� חבר�, אצל ��רה ספר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָה�פקיד
מ�ר; � �� וק�רא ��תח� ��לל�, ��ה�א וא� חד�. ָ�ְְְְְִֵֶֶָָֹע�ר

�גלל יפ�ח לא ה�י�[לצור�]אבל וה�א ויקרא. עצמ�, ְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹ
�לח הרי � עצמ� �גלל וקרא �תח וא� ה�פרי�. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָל�אר
צמר �ל �ס�ת אצל� הפקיד �אנסי�. ונתח�ב ���ד��, ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיד
וכ� �אבדה; �אמרנ� �דר� י��, ל�ל�י� אחת מנער� �ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבדה ה�ב מ��� עליו ח�בה ��� �זה; ���צא ֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�ל
�עליו �הלכ� �פ�ד�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָל�עלי�.
זה הרי � האר� �א�ת� ע�� הי� א� אבל ה��; ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָלמדינת

אבד. �ה�א �י על א� ,�� י�ע ִִֵֶַַַָֹלא

מ�כר‰. זה הרי �י�, �ית �י על ��ד�� ה��כר ֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ�ל
הח�ד מ�ני לעצמ�, מ�כר ואינ� [שיורידלאחרי�; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָ

לה����ממחירו] ל� וי� אצל�, מ�חי� יהי� וה�מי� .ְְִִַָ�ְְְְִִֵֵֶַָ
�י על א� �כר, ��מר עליה� ה�א הרי לפיכ�, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�;

�ה�. נ���� לא ְֲִִֵֶֶַַָֹ�עדי�

.Âה�לחני אצל מע�ת הי�[חלפ�]ה�פקיד א� � החנוני א� ְִֵֶַַַָ�ְְִִִֶַָָָ
י���� לא זה הרי � מ��ה ק�ר ק��רי� א� וחת�מי�, ְֲִֵֵֶֶַֹ�ְְְֲִִִֶֶַצר�רי�
וא� �אחרי�ת�. ח�ב אינ� אבד�, א� נגנב� א� לפיכ�, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�ה�;
�ה� �י על א� � מ��ה ק�ר ק��רי� ולא חת�מי�, ִֵֶֶַַ�ְְְֲִִֵֶֶָֹאינ�
עליה� נע�ה ה�א לפיכ�, �ה�; לה���� ל� י� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָצר�רי�,
�ג�� נאנס�, �אחרי�ת�. ח�ב אבד� א� נגנב� וא� �כר, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ��מר

�ט�ר. זה הרי � מז�� �לסטיס ֲֵֶָָ�ְְְְִִֶָ�אבד�

.Êאחר אבל �ה�; ������ קד� אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ה
מ �כל �אחרי�ת� נתח�ב � �ה� ��ע�ל�,������ לוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ל�עלי�. ��חזיר� ְְִִֵֶַַַָעד

.Á�מ�רי �י� צר�רי� �י� ה�ית, �על אצל מע�ת ִָ�ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָה�פקיד
א�[מפוזרי�] אבד� א� לפיכ�, �ה�; י���� לא זה הרי �ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

�מ� ��רקע, ��טמנ� וה�א, � �אחרי�ת� ח�ב אינ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָנגנב�,
ְֵֶַ��ארנ�.

.Ë�חד�� �י� חבר�, אצל חבית ל�[קבעו]ה�פקיד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
וטלטל� מק��, ה�עלי� ל� יחד� ��א �י� מק�� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹה�עלי�
�החזיר� אחר �י� נ��רה יד� מ��� �י� ונ��רה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלצר��
לצר��, טלטל� ל���; ח�ב � נ��רה ל� ��חד� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלמק�מ�
�מק�� מ�ה�יח� ����רה �י� יד� מ��� ����רה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ�י�

�ט�ר. זה הרי � ֲֵֵֶַָאחר

.È,�העבדי מ� ולא ה��י�, מ� לא �קד�נ�ת מק�לי� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאי�
מתה, לא�ה; יחזיר הא�ה, מ� ק�ל ה�ינ�ק�ת. מ� ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָֹולא
יחזיר מת, לעבד; יחזיר העבד, מ� ק�ל לבעל�. ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיחזיר
�קל א� ��רה, ספר �� ל� יקנה � ה�ט� מ� ק�ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלר��.
ה�' �ל�ני '�ל מיתת�: �עת �אמר� וכ�� �ר�תיו. ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�ְֵֶַָֹ��אכל
לי�ר�יה�. יחזיר לאו, וא� �פר���; יע�ה ל�, נאמני� א� �ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.‡È.�מק�מ� א�א ל�בע נ�נ� לא והאבדה, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹה��ד��
�נב; לתבע� יכ�ל אינ� �יר��לי�, אצל� הפקיד ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ�יצד?

מ��� מק�ל� �נב, �קד�נ� ל� החזיר הפקיד[חייב]וא� . ְְְְְְְִִִִִִֶֶַֹ
מ���, מק�ל� אינ� � ��ד�ר �קד�נ� והביא ����ב, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאצל�
לי ��חזירה� עד �אחרי�ת�, ה�א 'הרי ל�: יאמר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹא�א

�ד ����ב'.����ב, אצל� �הפקד�י ר� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַ

.·È,��ה למדינת ה��ד�� �על והל� חבר�, אצל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָה�פקיד
מי י� � ���רה לצאת א� לפר�, ר�צה ה��מר ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהרי
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נפטר �י�, לבית ה��ד�� והביא ה��מר �א �א� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ה�רה,
א�סרי� �אי� ה�; טע� �ל �דברי� �מירת�. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאחרי�ת

ואי[כובלי�] ��רח, זה �ל ��ד�� מ�ני ז�, �מדינה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָזה
ח�ב ויהיה אנס, יארע� ��א ע��, לה�ליכ� ל� ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹאפ�ר
אצל�, נאמ� �יד א�ת� מפקידי� �י� �בית ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָ�אחרי�ת�.

ל�עלי�. אבדה ה�ב ְֲִִֵֵֵַָָמ���

שני ה'תשס"טיו� טבת ,ט'

ח ּפרק ּופּקדֹון ׁשאלה ¤¤¨¦¨¥§§¦הלכֹות
אבד�,‡. א� ונגנב� �לי�, א� �המה חבר� אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָה�פקיד

� ה��ב ונמצא לה�בע, רצה ולא מ���', 'הריני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹואמר:
��ל�מי מ��� מכר, א� טבח �פל; ��ל�מי ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמ���
אצל�, ה��ד�� �היה למי מ���? למי וחמ�ה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאר�עה
ח�זרת � עצמ� ה�המה חזרה 'א���'. אמר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�הרי
ק�נה ה��מר זה �אי� �ולד�תיה; וג��תיה היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלבעליה,

מאליו ה�א �בח א�א מ��פ�, ה�א כפל]�בח .[כגו� ִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לפני א�א �ולד�ת, ���ת מחזיר ה��ב �אי� �ארנ�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�כבר
נמצא �� ואחר ל���, רצה ולא ה��מר נ��ע ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיא��.
מ��� מכר, א� טבח �פל; ��ל�מי מ��� � ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָה��ב
וכ� ה��ד��. לבעל מ���? למי וחמ�ה. אר�עה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ��ל�מי
ואיני מ��� 'הריני ואמר ונגנבה, מחבר�, �רה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָה��כר
�פל ��ל�מי מ��� � ה��ב ה�ר �� ואחר ְְֵֵֶֶַַַַַָ�ְְִַַָָנ��ע',

�א�� ל��כר; וחמ�ה אר�עה היהות�ל�מי ה��כר, רצה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ונפטר. �אנס, ��גנבה ְְְְְְִִִֶֶָָָֹנ��ע

ח�ב·. �הרי ��פל; זכה � '��ע�י' �אמר ח�� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��מר
והיה 'אבדה', א� 'נגנבה' אמר � רצה וא�� ל���, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָעצמ�
קנה � 'נגנבה' �אמר וה��כר �כר נ��א וכ� ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�ט�ר.
אמר � רצה וא�� �ת�ל�מי�, עצמ� ח�ב �הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�פל;
עד ה�פל, ק�נה אינ� � ה��אל אבל נפטר. והיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'מתה',
ה��ב ה�ר �� ואחר מעצמ�, ו��� קד� מעצמ�. �����ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ�ַַַָ

ל��אל. וחמ�ה ואר�עה �פל ��ל�מי מ��� �ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

�יצד?‚. מאליו. ה�א ה�בח ק�נה ה�פל, ה��נה ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�ל
ונגנב� סלע, �וי� ה� והרי חבר�, אצל סאי� אר�ע ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהפקיד
ואחר נ��ע', ואיני סלע, מ��� 'הריני ואמר: אבד�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָא�
�ל ה� הרי � סלעי� אר�ע �וי� ה� והרי נמצא�, ��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
��א אמ�רי�? �ברי� ��ה סלע. א�א מ��� ואינ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��מר,
וח�ב�ה� ���ע, ה�דה א� אבל ��י�. ל�עלי� ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָהטריח�
על �י� �ית ��פ�ה� עד �רצ�נ�, נת� ולא ל��, �י� ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�ית
ה��ד�� נמצא א� ה��ב, ה�ר �� ואחר מ���, ונטל� ְִִַַַַָָָ�ְְְְִֶַַָָָ�רח�
ה�מי� ל��מר �מחזירי� �ה�א, �מ�ת ל�עלי� יחזר �ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מ��� �י� �ית �ב� קרקע א� �לי� וא� מ���. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ��קח�

�דה�.[בהערכה]���מה א� �ליו ל��מר מחזיר , ְְִֵֵֵַַָָָ

וה�ר„. ,��� �� ואחר ונ��ע, ל��מר, �עלי� ַ�ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ�בע�ה�
�י על א� ��פל, זכה �רצ�נ�, ו��� ה�איל � ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָה��ב
��ח�ה ה��מר אמר ����ע. עד ל�י�, ��ח�ה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�הטריח�
��פל. זכה � מ���' 'הריני ואמר וחזר מ���', ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ'איני

א�‰. מ���', 'איני ואמר: וחזר מ���', 'הריני ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָאמר:
אנ� 'אי� ה�ני�: ואמר� �מת, מ���' 'הריני ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�אמר:

��ת, עד ה��מר את לת�ע הס�יק ��א א� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹמ��מי�',
ה�ני� ���מ� א� ה��מר, �ני ו��מ� ה�ני� את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָותבע
ו��� �ר�ת ��י �אל מחצה; ה��מר ���� א� ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָל�ני�,
�אל� מה�, לאחד ו��� מה��פי� �אל מה�, ְְֲִִֵֵֶֶָָָ�ֵֵֶַַַַָאחת
לבעל�, ו��� הא�ה מ� �אל מה�, אחד ו��� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ַה��פי�
ה�פל והרי ספק, א�� �ל � �על� ו��� ��אלה ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ה
ה�פל ח�לקי� לפיכ�, מה�; אחד יד �חת ואינ� �ספק, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�מ�ל
אחד קד� וא� ה��מר, �בי� ה��ד�� �על �י� ה�בח ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָא�
לאר�. �ח�צה ואפ�� מ�ד�, מ�ציאי� אי� � ה�ל ותפ� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמה�

.Âמר�� אחד � ה��ב ה�ר �� ואחר �אנס, ה��ד�� ֵֶַַַָָ�ְְְִִֶַַַַָָֹנגנב
�י� ע��ה � �כר ��מר ואחד בדי�]ח�� ה��ב,[טורח ע� ְִִִֵֶֶַַָָָָָ

��מר א� � ה��ב ה�ר �� ואחר ונ��ע, קד� נ��ע. ִֵַַַָ�ְְְְְִִֵַַַָָָָואינ�
��ב�עת� ע�מד רצה, � ה�א לו]ח�� ע��ה[והול� רצה, , ְִִֵֶָָָָָָ

נגנב �י�. ע�� ע��ה ה�א, �כר ��מר וא� ה��ב; ע� ְְִִִִִִֵֶַַַָָָ�י�
היא והרי ה��מר, לבית ה��ב והחזיר� �אנס, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹה��ד��
�לתה א� ספק, ��בר י� � �פ�יעה �� �מתה ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָ�המה,

חיוב] �לתה[הסתיי� לא עדי� א� ונפטר, ְְְְֲִִִַַָָָֹ�מירת�
�פ�� וא� מ����; �ט�ר ה��מר לפיכ�, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�מירת�.

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ְִִִִֵַָָָה�עלי�,

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שלישי ה'תשס"טיו� טבת י'
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LÈ,ע�ה מצו�ת אר�ע � מצו�ת ע�רה ��י� �כלל� ≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
להלו�ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹ��מ�נה
(ד) ה�כרי; את לנ�� (ג) א�ת�; י�� ��א (ב) ומ�; ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלעני
ה����� להחזיר (ה) �זר�ע; ח�ב �על ימ��� ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַֹ��א
ה����� יאחר ��א (ו) ל�; צרי� �ה�א �זמ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבעליו
אלמנה; יחבל ��א (ז) ל�; צרי� �ה�א �עת העני ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמ�עליו
��א (ט) נפ�; אכל �ה� �ע��י� �לי� יחבל ��א ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(ח)
(יא) �ר�ית; ה�וה ילוה ��א (י) �ר�ית; ה�לוה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹי��
�יניה�, יעיד לא �ר�ית, ולוה מלוה �י� אד� יתע�ק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ��א
ה�כרי מ� ללו�ת (יב) יערב; ולא �טר, יכ�ב ְְְְְְֲִִִִַַָָֹֹֹֹולא
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר �ר�ית. ְְְְְִִִִִֵֵֵַָ�להלו�ת�

א ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
�ס�‡. "א� ��אמר: י�ראל, לענ�י להלו�ת ע�ה ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצות

ל�מר: �למ�ד ר��ת? יכ�ל ע��". העני את ע�י, את ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�לוה
על ה�דקה מ� �ד�לה ז� �מצוה וג�'. �עביט��" ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ"העבט

ה��אל עדי�[המבקש]העני וזה ל�אל, נצר� �בר ��ה � ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
���נע מי על הק�ידה וה��רה ז�. למ�ה ה�יע ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹלא
וג�'. האבי��" �אחי� עינ� "ורעה ��אמר: לעני, ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמ�הלו�ת

ל�·. �חזיר מה ל� �אי� י�דע וה�א העני, את ה��ג� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ל
�נ�ה". ל� תהיה "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר �ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
"את ��אמר: ל�, �להצר ה�כרי, את לנ�� ע�ה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�מצות
ע�ה. מצות ��� למד�, ה�מ�עה מ�י � "��� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹה�כרי
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�אי�‚. ���דע �זמ� ח�ב� לבעל להרא�ת לאד� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאס�ר
על א� יכלימ�, א� יפחיד� ��א � לפניו לעבר אפ�� ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָֹֹל�,
�כ�� �בע�. א� ל�מר, צרי� ואי� ��בע�; �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ�י
חבר� ממ�� לכ�� ל�וה אס�ר �� לת�ע, לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ�אס�ר
��אמר: ל�; ��� וה�א � ו��ב' 'ל� ל�: ול�מר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָ��יד�
ההלואה ל�ח ל�וה אס�ר וכ� ו��ב". ל� לרע� �אמר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ"אל
ח�ב �על ימצא ��א עד �לא�ד�, לצר� ��א ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�לה�ציא�
� זה וע��ה �ד�ל. ע�יר �ה�לוה �י על א� יג�ה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמאי�
חכמי� וצ�� י���". ולא ר�ע, "לוה ��אמר: ה�א, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹר�ע

.'���� עלי� חביב חבר� ממ�� 'יהי ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָואמר�:

ע�יר,„. �ה�א �י על א� � הלואת� ה�לוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ���ת�ע
א�א ��י�, מרחמי� אי� � �מז�נ�ת וטר�ד �ח�ק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוה�וה
ה��לטלי� מ�ל אחר�נה �ר�טה עד ח�ב� ל� ְְְֲִִִִַַַַָָָ��בי�
מ� ��בי� � ה��לטלי� הס�יק� לא וא� ל�. ְְְְְְִִִִִִִִֶַַֹ��מצא�

��חרימי� אחר סת�]ה�רקע, חר� ל�[מטילי� ��� מי על ְְִִִֵֶֶַַַַַַַ
��דע מי א� יביא�[שיש]מ�לטלי� ולא מ�לטלי�, ל� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַֹ

�היא �י על א� ל�; ��� קרקע מ�ל וג�בי� �י�. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָלבית
��בי� � ��ד� ח�ב לבעל א� א���, לכת�ת ְְִִֶַַַַָ�ְְִֶֶ�ְמ�ע�דת
ה�וה, טע� יטר�. לטר�, הרא��� יב�א וא� ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹלזה;
�ידי', ה� ��ד�� א�א ��י, אינ� ��ידי א�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ'���לטלי�
יביא א� א�א ל�; ��מעי� אי� � �א�לי� א� �כ�רי�, ְְְִִִִֵֶָָא�

ח�ב�. �על מה� יג�ה א� ְְִֵֶֶַַָָראיה,

לוה,‰. �ל �בניו א��� מ�ס�ת לא ��בה ח�ב �על ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאי�
לא �עדי� �י על א� ל�מ�, ��בע� צב�עי� מ�גדי� ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹולא
א�א ל�מ�; ��קח� חד�י� מ�נ�לי� ולא א�ת�, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹלב��

�ברי� ��ה ��ה�. א�� אבלהרי החל. �כלי אמ�רי�? ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
צרי� ואי� ח�ב; �על א�ת� ��בה וה��עד, ה��ת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�גדי

וחלי ט�ע�ת �ה� הי� א� �[תכשיטי]ל�מר �ס� א� זהב ֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ח�ב�. לבעל ְֶַַַֹ�ה�ל

.Âח�ב�ת �טרי עליו והרי קרקע, א� מ�לטלי� ל� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה
י�ל� וא� לג�יי�, מ�ע�די� נכסי �ל 'הרי ואמר: ְְְְִִִִָ�ְְְְֲִֵַַָָָלג�יי�,
�ח�ב�, ה��יי� א�תי יאסר� �ח�ב�, ה��ראלי� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָא�ת�
ויג�� ל�, ��מעי� �אי� ר��תי ה�ר� � ��ביה' ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָואהיה
י�ראל �ל הרי ויאסר�ה�, ה��יי� �כ��ב�א� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָה��ראלי�;

לפ��ת�. ְִִ�ְמצ�י�

.Êח�ב לבעל חיוניי�]מס�רי� ��ס�רי�[דברי� �דר� , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַ
��� מ�לטלי� �ל 'הבא ל�וה: א�מרי� �יצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ערכי�.
מז�� ה�ל מ� ל� ונ�תני� אחת'. מחט אפ�� ��יח ולא ְְְְְֲִִִִַַַַַַַֹֹל�,
ל�; הרא�יה מ�ס�ת חד�, ע�ר �ני� �כס�ת י��, ְְְְְִִֵֶָָָָֹֹ�ל�י�
מעבירי� א�א זה�בה, מצנפת א� מ�י �גדי ��ל�� ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹולא
ע�ר ל�ני� ל� הרא�יה �ס�ת ל� ונ�תני� מ���, ְְְְְִִִֵֶָָָָָא�ת�
לי�� ל� הרא�יי� �מ�ע �מ�ה עליה, לי�ב �מ�ה ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹחד�;
נ�תני� ואי� עליו. לי�� �מ�� מ�ה עני, היה וא� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעליה�;
�מז�נ�ת�. ח�ב �ה�א �י על א� �בניו, לא��� �א�� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�לי�

�תפ�יו סנ�ליו ל� ל�[תפילי�]ונ�תני� נ�תני� � א�� היה . ְְְְִִַָָָָָ�ְִָ
נ�תני� � חר� �היה �ג�� ומי�; מי� מ�ל א�נ�ת �לי ְְִִִִֶָָָָָָָ�ְְֵֵ�ני

מעצדי� �ני שיו�]ל� מגר�ת[כלי ל�[מסורי�]���י היה . ְְְֲִֵֵֵַָָָ
מ� �ני� ל� נ�תני� � מ�עט אחד �מי� מר�ה אחד ְְִִִִֶֶַָָ�ְִֶָמי�

ל�קחי� ואי� ה��עט; מ� ל� ��� וכל ל�[קוני�]ה�ר�ה, ְַ�ְְְִִֵֵֶֶַָָ
לא ל� נ�תני� אי� ח�ר, א� א�ר היה ה�ר�ה. מ�מי ְִִֵֶַָָָָֹ�ְְִִֵֵַ�לי�

בקר]צמ�� נ�תני�[צמד אי� ס��, היה א� וכ� חמ�ר�, ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
אי� מא��. א�א מז�נ�ת ל� �אי� �י על א� ספינת�; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָל�
�בית ה��לטלי� �אר ע� וי�כר� נכסי�; א�א �לי�, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָא��

ח�ב�. לבעל וי�תנ� ְְְִִַַָ�י�,

.Áהיה� �ג�� ה�וה, �פני ��א לה�רע ��א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמלוה
מ�כסי מ�לטלי� הא�ה ותפ�ה רח�קה, �מדינה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹה�וה
ונ�תני� מ�ד�, א�ת� מ�ציאי� � מה� ����� �די ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�על
לז�� יכ�ל היה לא � ע�מד �על� היה �אפ�� ח�ב; ְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹלבעל

ח�ב�. �ל ��פרע עד �בניו, א��� ְְִִֶֶַַָָָאת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת י"א

ב ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
א�‡. � ח�ב� את ה�לוה ��ת�ע ��זמ� ��רה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָ�י�

ל� מס�רי� � נכסי� ל�וה חיוניי�]נמצא� ונ�תני�[דברי� , ְְְְְְְִִִִֶַַָֹ
ל�וה נמצא לא וא� ��ארנ�. �מ� ה�אר, את ח�ב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלבעל
ה�וה יל� � �לבד ל� ��ס�רי� דברי� ל� נמצא א� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל��,
ראיה 'הבא ל�: א�מרי� ואי� א�ת�, א�סרי� ואי� ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָלדר��.
ה��יי�, ��ני� �דר� א�ת� מ��יעי� ולא עני', ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�א�ה
'א� ל�לוה: א�מרי� א�א �נ�ה"; ל� תהיה "לא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��אמר:
א�ת�'. �תפ� ל� ל�, המח�ב לזה נכסי� י�דע ְְֵָָֹ�ְְִֵֶַַַָָָא�ה

ל�[המלווה]טע�·. והריוה[ללווה]��� א�ת�, ח�יא ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
ולא ה�א לא לבית�, ���נס ה�י� מ� אי� � �ית� �ת�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹה�
"�ח�� ��אמר: זה, על הק�ידה �ה��רה �י�; �ית ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ליח

מחרימי� אבל סתמי]�עמד". חר� ל�[מטילי� ��� מי על ְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
�עמד� הרא��ני� ה�א�ני� ��רא� ח�ב�. לבעל י�� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹולא
לוי� �פני �לת וננעלה הר�אי� �ר�� ה�למ�ד, ח��ר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר

להלוות] �ב�עה[שפחדו ה�וה את ����יעי� התקינ� ,ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
חפ� �נקיטת ��רה �ל �עי� ל�[קדוש]חמ�רה �אי� , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

�יד הח�יא ו��א ל�, ��ס�רי� �ברי� על יתר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�ל��
��ב�עה וכ�לל להחזיר. מנת על מ�נה נת� ולא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹאחרי�,
מא�ר לר��ת� א� ליד� ��ב�א וכל ��רויח, ��ל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָז�,
לבניו, ולא לא��� לא �ל��, מ��� יאכיל לא � יד� ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹ��יג
לאד� מ�נה י�� ולא �ה�, י��ל ולא א�ת�, יל�י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹולא
י�� �ל�י� מז�� יד� ��יג א�ר מ�ל י�ציא א�א ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ�ע�ל�,
ל� הרא�י �כס�ת ל� הרא�י מז�� חד�, ע�ר �ני� ְְְֵֶָָָָָָָֹ�כס�ת
ולא מלכי�, �ני א� וה��באי� ה��ללי� אכילת לא �ְְְְְְֲִִִִֵַַַָֹֹ

וה�גני� ה�ח�ת מלוכה]מל���י וכל[שרי �דר��. א�א , ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
עד רא���, רא��� ח�ב� לבעל י�� � צר�� על ְְִִִֵֵַַַַַָָה�תר
לפל�ני ��דע מי על �ח�ה �מחרימי� ח�ב�. �ל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ��ג���
אחר �� ה�י�. לבית י�דיע ולא טמ�ני� א� �ל�יי� ְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹנכסי�
�ל �ית� לת�� לה�נס יכ�ל ח�ב �על אי� ה�את, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹה��נה
��� לעקר ��נ� ��א �י�; �ית �ליח ולא ה�א לא ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹֹֹֹלוה,
וכ� ��' יאמר: א� �ליו, י�ציא עצמ� ה�וה א�א ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה��רה.

הרא�י מ�יחי� לי'; ��� ה�אר,[הדרוש]ה�א וי�ציא ל�, ְְִִִִֵֶַַָָָ
נראה מק�מ�ת�. �כל י�ראל �ני� וכזה ז�. �ת�נה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָוי�בע

'�ל[אצלו]ל� ואמר: ז�, �ב�עה ����ע אחר ְְְִֶֶַַַַָָָממ��
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�אי�‚. ���דע �זמ� ח�ב� לבעל להרא�ת לאד� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאס�ר
על א� יכלימ�, א� יפחיד� ��א � לפניו לעבר אפ�� ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָֹֹל�,
�כ�� �בע�. א� ל�מר, צרי� ואי� ��בע�; �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ�י
חבר� ממ�� לכ�� ל�וה אס�ר �� לת�ע, לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ�אס�ר
��אמר: ל�; ��� וה�א � ו��ב' 'ל� ל�: ול�מר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָ��יד�
ההלואה ל�ח ל�וה אס�ר וכ� ו��ב". ל� לרע� �אמר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ"אל
ח�ב �על ימצא ��א עד �לא�ד�, לצר� ��א ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�לה�ציא�
� זה וע��ה �ד�ל. ע�יר �ה�לוה �י על א� יג�ה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמאי�
חכמי� וצ�� י���". ולא ר�ע, "לוה ��אמר: ה�א, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹר�ע

.'���� עלי� חביב חבר� ממ�� 'יהי ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָואמר�:

ע�יר,„. �ה�א �י על א� � הלואת� ה�לוה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ���ת�ע
א�א ��י�, מרחמי� אי� � �מז�נ�ת וטר�ד �ח�ק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוה�וה
ה��לטלי� מ�ל אחר�נה �ר�טה עד ח�ב� ל� ְְְֲִִִִַַַַָָָ��בי�
מ� ��בי� � ה��לטלי� הס�יק� לא וא� ל�. ְְְְְְִִִִִִִִֶַַֹ��מצא�

��חרימי� אחר סת�]ה�רקע, חר� ל�[מטילי� ��� מי על ְְִִִֵֶֶַַַַַַַ
��דע מי א� יביא�[שיש]מ�לטלי� ולא מ�לטלי�, ל� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַֹ

�היא �י על א� ל�; ��� קרקע מ�ל וג�בי� �י�. ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָלבית
��בי� � ��ד� ח�ב לבעל א� א���, לכת�ת ְְִִֶַַַַָ�ְְִֶֶ�ְמ�ע�דת
ה�וה, טע� יטר�. לטר�, הרא��� יב�א וא� ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹלזה;
�ידי', ה� ��ד�� א�א ��י, אינ� ��ידי א�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ'���לטלי�
יביא א� א�א ל�; ��מעי� אי� � �א�לי� א� �כ�רי�, ְְְִִִִֵֶָָא�

ח�ב�. �על מה� יג�ה א� ְְִֵֶֶַַָָראיה,

לוה,‰. �ל �בניו א��� מ�ס�ת לא ��בה ח�ב �על ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאי�
לא �עדי� �י על א� ל�מ�, ��בע� צב�עי� מ�גדי� ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹולא
א�א ל�מ�; ��קח� חד�י� מ�נ�לי� ולא א�ת�, ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹלב��

�ברי� ��ה ��ה�. א�� אבלהרי החל. �כלי אמ�רי�? ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
צרי� ואי� ח�ב; �על א�ת� ��בה וה��עד, ה��ת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�גדי

וחלי ט�ע�ת �ה� הי� א� �[תכשיטי]ל�מר �ס� א� זהב ֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
ח�ב�. לבעל ְֶַַַֹ�ה�ל

.Âח�ב�ת �טרי עליו והרי קרקע, א� מ�לטלי� ל� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהיה
י�ל� וא� לג�יי�, מ�ע�די� נכסי �ל 'הרי ואמר: ְְְְִִִִָ�ְְְְֲִֵַַָָָלג�יי�,
�ח�ב�, ה��יי� א�תי יאסר� �ח�ב�, ה��ראלי� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָא�ת�
ויג�� ל�, ��מעי� �אי� ר��תי ה�ר� � ��ביה' ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָואהיה
י�ראל �ל הרי ויאסר�ה�, ה��יי� �כ��ב�א� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָה��ראלי�;

לפ��ת�. ְִִ�ְמצ�י�

.Êח�ב לבעל חיוניי�]מס�רי� ��ס�רי�[דברי� �דר� , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַ
��� מ�לטלי� �ל 'הבא ל�וה: א�מרי� �יצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ערכי�.
מז�� ה�ל מ� ל� ונ�תני� אחת'. מחט אפ�� ��יח ולא ְְְְְֲִִִִַַַַַַַֹֹל�,
ל�; הרא�יה מ�ס�ת חד�, ע�ר �ני� �כס�ת י��, ְְְְְִִֵֶָָָָֹֹ�ל�י�
מעבירי� א�א זה�בה, מצנפת א� מ�י �גדי ��ל�� ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹולא
ע�ר ל�ני� ל� הרא�יה �ס�ת ל� ונ�תני� מ���, ְְְְְִִִֵֶָָָָָא�ת�
לי�� ל� הרא�יי� �מ�ע �מ�ה עליה, לי�ב �מ�ה ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹחד�;
נ�תני� ואי� עליו. לי�� �מ�� מ�ה עני, היה וא� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעליה�;
�מז�נ�ת�. ח�ב �ה�א �י על א� �בניו, לא��� �א�� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�לי�

�תפ�יו סנ�ליו ל� ל�[תפילי�]ונ�תני� נ�תני� � א�� היה . ְְְְִִַָָָָָ�ְִָ
נ�תני� � חר� �היה �ג�� ומי�; מי� מ�ל א�נ�ת �לי ְְִִִִֶָָָָָָָ�ְְֵֵ�ני

מעצדי� �ני שיו�]ל� מגר�ת[כלי ל�[מסורי�]���י היה . ְְְֲִֵֵֵַָָָ
מ� �ני� ל� נ�תני� � מ�עט אחד �מי� מר�ה אחד ְְִִִִֶֶַָָ�ְִֶָמי�

ל�קחי� ואי� ה��עט; מ� ל� ��� וכל ל�[קוני�]ה�ר�ה, ְַ�ְְְִִֵֵֶֶַָָ
לא ל� נ�תני� אי� ח�ר, א� א�ר היה ה�ר�ה. מ�מי ְִִֵֶַָָָָֹ�ְְִִֵֵַ�לי�

בקר]צמ�� נ�תני�[צמד אי� ס��, היה א� וכ� חמ�ר�, ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
אי� מא��. א�א מז�נ�ת ל� �אי� �י על א� ספינת�; ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָל�
�בית ה��לטלי� �אר ע� וי�כר� נכסי�; א�א �לי�, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָא��

ח�ב�. לבעל וי�תנ� ְְְִִַַָ�י�,

.Áהיה� �ג�� ה�וה, �פני ��א לה�רע ��א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמלוה
מ�כסי מ�לטלי� הא�ה ותפ�ה רח�קה, �מדינה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹה�וה
ונ�תני� מ�ד�, א�ת� מ�ציאי� � מה� ����� �די ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�על
לז�� יכ�ל היה לא � ע�מד �על� היה �אפ�� ח�ב; ְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹלבעל

ח�ב�. �ל ��פרע עד �בניו, א��� ְְִִֶֶַַָָָאת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת י"א

ב ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
א�‡. � ח�ב� את ה�לוה ��ת�ע ��זמ� ��רה, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָ�י�

ל� מס�רי� � נכסי� ל�וה חיוניי�]נמצא� ונ�תני�[דברי� , ְְְְְְְִִִִֶַַָֹ
ל�וה נמצא לא וא� ��ארנ�. �מ� ה�אר, את ח�ב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלבעל
ה�וה יל� � �לבד ל� ��ס�רי� דברי� ל� נמצא א� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל��,
ראיה 'הבא ל�: א�מרי� ואי� א�ת�, א�סרי� ואי� ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָלדר��.
ה��יי�, ��ני� �דר� א�ת� מ��יעי� ולא עני', ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�א�ה
'א� ל�לוה: א�מרי� א�א �נ�ה"; ל� תהיה "לא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��אמר:
א�ת�'. �תפ� ל� ל�, המח�ב לזה נכסי� י�דע ְְֵָָֹ�ְְִֵֶַַַָָָא�ה

ל�[המלווה]טע�·. והריוה[ללווה]��� א�ת�, ח�יא ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
ולא ה�א לא לבית�, ���נס ה�י� מ� אי� � �ית� �ת�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹה�
"�ח�� ��אמר: זה, על הק�ידה �ה��רה �י�; �ית ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ליח

מחרימי� אבל סתמי]�עמד". חר� ל�[מטילי� ��� מי על ְֲֲִִִֵֶַַַָֹ
�עמד� הרא��ני� ה�א�ני� ��רא� ח�ב�. לבעל י�� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹולא
לוי� �פני �לת וננעלה הר�אי� �ר�� ה�למ�ד, ח��ר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר

להלוות] �ב�עה[שפחדו ה�וה את ����יעי� התקינ� ,ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
חפ� �נקיטת ��רה �ל �עי� ל�[קדוש]חמ�רה �אי� , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

�יד הח�יא ו��א ל�, ��ס�רי� �ברי� על יתר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�ל��
��ב�עה וכ�לל להחזיר. מנת על מ�נה נת� ולא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹאחרי�,
מא�ר לר��ת� א� ליד� ��ב�א וכל ��רויח, ��ל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָז�,
לבניו, ולא לא��� לא �ל��, מ��� יאכיל לא � יד� ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹ��יג
לאד� מ�נה י�� ולא �ה�, י��ל ולא א�ת�, יל�י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹולא
י�� �ל�י� מז�� יד� ��יג א�ר מ�ל י�ציא א�א ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ�ע�ל�,
ל� הרא�י �כס�ת ל� הרא�י מז�� חד�, ע�ר �ני� ְְְֵֶָָָָָָָֹ�כס�ת
ולא מלכי�, �ני א� וה��באי� ה��ללי� אכילת לא �ְְְְְְֲִִִִֵַַַָֹֹ

וה�גני� ה�ח�ת מלוכה]מל���י וכל[שרי �דר��. א�א , ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
עד רא���, רא��� ח�ב� לבעל י�� � צר�� על ְְִִִֵֵַַַַַָָה�תר
לפל�ני ��דע מי על �ח�ה �מחרימי� ח�ב�. �ל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ��ג���
אחר �� ה�י�. לבית י�דיע ולא טמ�ני� א� �ל�יי� ְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹנכסי�
�ל �ית� לת�� לה�נס יכ�ל ח�ב �על אי� ה�את, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹה��נה
��� לעקר ��נ� ��א �י�; �ית �ליח ולא ה�א לא ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹֹֹֹלוה,
וכ� ��' יאמר: א� �ליו, י�ציא עצמ� ה�וה א�א ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה��רה.

הרא�י מ�יחי� לי'; ��� ה�אר,[הדרוש]ה�א וי�ציא ל�, ְְִִִִֵֶַַָָָ
נראה מק�מ�ת�. �כל י�ראל �ני� וכזה ז�. �ת�נה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָוי�בע

'�ל[אצלו]ל� ואמר: ז�, �ב�עה ����ע אחר ְְְִֶֶַַַַָָָממ��
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עד ל�, ��מעי� אי� � �ידי' ה�א 'עסק א� ה�א', ְְֲִִִֵֵֵֶַָאחרי�
ר��תי. ה�ר� וכ� ראיה; ְְִֵֶַַָָָ��ביא

��רויח‚. מה וכל �ל�� ל� �אי� ז�, �ב�עה ����ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי
�א ח�ב�ת מ�עלי ואחד אחד �ל אי� � ח�ב� לבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָי��
ות�נת הח�ב�ת. �עלי �ל ��ללת אחת ��ב�עה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�מ��יע�;
להקל. א�א להחמיר �� מדק�קי� ואי� היא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאחר�ני�

�ל�י„. וה�בר �ת�, וה�ל� וכ�ר עני �ה�א �החזק ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ�ִֶמי
�ת�נה לה��יע� ח�ב� �על �בא הע�, �לרב ל��� ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹויד�ע

זה �ענ��ת מס��ק �אינ� ה��בע והחזק שעניז�, לו [ודאי ְ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַ
�לב���הוא] ל� �להצר ז� ��ב�עה לצער� ר�צה א�א ,ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

ה��יי� מ� וילוה ��ל� �די א� מ���, לה�ק� �די ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�ר�י�
מ�ב�עה ���צל עד לזה, וי�� א��� נכסי י�ח א� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ר�ית
�ב�עה לה��יע� �מי� ירא לד�� �אס�ר לי יראה � ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָז�
תהיה "לא ��רה, �ל תע�ה לא ��ל � ה��יע� וא� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹז�;
�לטרד� ���בע לגער ל��� רא�י א�א ע�ד, ולא �נ�ה". ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹל�

��נ�[לגרשו] ��א ל��; ��ריר�ת וה�ל� ע�ר �ה�א מ�ני ,ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֹ
"עד נאמר: והרי הר�אי�; מ�ני א�א ז�, ��נה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�א�ני�
ה�א, ר�אי א� אחי� את ��דר� עד � את�" אחי� ְְִִִִֶֶַַַָָֹֹֹ�ר�
ר�אי ו�אינ� עני, �ה�א זה �החזק �מאחר ר�אי. אינ� ְְִֵֶֶֶַַַָ�ֵֵֶַַַַא�
ר�אי �החזק ��י א�מר, אני וכ� לה��יע�. אס�ר �ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ�ְַַַ
ל� ��� אמ�ד ה�א והרי �מ�נ�, �מ�א� מקלקלי� ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ�ְְָָ�דרכיו
�ת�נה לה�בע ר� ה�א והרי �ל��, ל� �אי� וטע� ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָממ��,

� י� א� א�א לה��יע�; רא�י �אי� � לע��ת�ז� ���� ח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
�[לכופו] ���� עד לנ��ת� א� ח�ב�, �על ��פרע ְְִִֵֶֶַַַַַַעד

מצוה. ח�ב �על ��ריעת אמ�ד: �ה�א מאחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָיע�ה,
וכ�נת� א��, מ�ברי� ה��� ��ע�ה �ל �בר: �ל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�לל�

לעבר ולא לרדפ� ��צט�ינ� �לבד ה�דק [להטות]לר�� ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
�מק�ל לע��ת מר�ה זה הרי � דיני� מ�עלי אחד על ְְֲֵֶַַ�ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָה�י�

�מי�. ל�� מע�יו ��הי� וה�א, ְְְֲִִֵֶַַָָָָ�כר;

�עליו,‰. ח�ב �טר מ�ני ז� ��ב�עה ��תח�ב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמי
על יתר יד� וה�יגה אחרי�, �ח�ב�ת לאחרי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָוה�דה

ל� למחיתו]הרא�י ה�תר[� י�ל לא על� העוד� [הכס� ִֵַָָָֹֹ
קנ�ניאצרכיו] ��א �לבד, ה�טר�ת �עלי [תחבולה]א�א ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

זה. �ל נכסיו על �ה�דאת� ְְֶֶַָָָָָָע�ה

.Â�לרא�ב ח�ב ולוי מאה, ל�מע�� ח�ב �היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרא�ב�
אי� א� לפיכ�, ל�מע��. ונ�תני� מ�וי, מ�ציאי� � ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָמאה
לוי: ואמר לוי, על ח�ב �טרי ל� והיה נכסי�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָלרא�ב�

אמנה הלווהו]'�טר לא וה�דה[עדיי� ה�א', '�ר�ע ה�א', ְְֲַַָָָָ
קנ�ניא ��א ה�דאת�; על מ��יחי� אי� � רא�ב� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָל�

י�בע[תחבולה] א�א �מע��; �ל זכ�ת� לא�ד ע��י� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָה�
ט�ר� �ל �די� מ�וי, וי�ל ממשועבדי�]�מע�� ,[גובה ְְְִִִִִֵֵָֹ

�טר עליו ��� מי �ל וכ� ��ב�עה. א�א נפרע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�אינ�
נכסי� ל� אי� א� � אחר �ח�ב מעצמ� לאחר וה�דה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָח�ב,
יע�� ��א �לבד; ה�טר �על ��בה �ניה�, ��ג�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ�די

זה. �ל �טר� על ְְְֶֶַָָקנ�ניא

.Ê��ואפ עדי�, �לא מע�תיו להלו�ת לאד� ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹאס�ר
וה�לוה ה�����; על הלוה� �� א� א�א חכמי�, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלתלמיד

מ��� ע�בר � עדי� �לא ה�לוה וכל יתר. מ��ח ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ְְִָ��טר,
לעצמ�. קללה וג�ר� מכ�ל", ת�� לא ע�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹֹ"ולפני

.Á���מא לוה א� �חרר�, �� ואחר מעב�� ��וה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב
עבד, ��נה מה ��ל �ל��; עליו לה� אי� � �ר�� �� ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואחר
א�א � �על� �חזקת הא�ה, ��יד ה�ע�ת וכל ר��; ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקנה

מ�ד�נית� �ה� ראיה הביאה �� לחתונתה]א� .[שהביאה ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ

חמישי ה'תשס"טיו� טבת י"ב

ג ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
אי�‡. ע�ירה, �היא �י� ענ�ה �היא �י� � ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה

��עת ��א ולא הלואה ��עת לא א�ת�, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממ��ני�
�גד תחבל "ולא ��אמר: �י�, �ית �י על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
��דה וא� �רח�. �על מ��� מחזירי� חבל, וא� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה".
נ�ר� א� ה����� אבד ��בע. �כ�ר, וא� ;���� ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹל�,

ל�קה. � ��חזיר ְִֶֶֶַֹקד�

�י�·. ה����� על �הלוה� �י� � חבר� את ה�לוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכ�
יחבל לא � �י� �ית �י על א� �יד� הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ����נ�
והערב�ת הרחי�, �ג�� נפ�, אכל �ה� �ע��י� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�לי�

�ל[קערות] וס�יני� �ה�, ��ב�לי� וי�ר�ת ע�, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ�ל
וא� חבל". ה�א נפ� "�י ��אמר: �ה�, וכ��צא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�חיטה,

מח קד�חבל, נ�ר� א� ה����� אבד וא� �רח�; �על זיר ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָֹ
ל�קה. � ְִֶֶַ��חזיר

ערבה‚. �חבל �ג�� נפ�, אכל �ל הר�ה �לי� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחבל
�ני אפ�� עצמ�; �פני �כלי �לי �ל על ח�ב � וס�י� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָוי�רה
�ני מ��� עליה� ח�ב � אחת מלאכה ע��י� �ה� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�לי�
רחי� יחבל "לא ��אמר: �ניה�, על ��י� ול�קה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ�לי�,
�פני הרחי� ועל עצמ�, �פני הרכב על לח�ב � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָורכב"
�מ���י� �לי� �ני מיחדי�, והרחי� �הרכב ��� ְְְִִִֵֵַָ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָעצמ�.
עצמ� �פני זה ועל עצמ� �פני זה על וח�ב אחת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכה
אחת, מלאכה �����י� �י על א� �לי�, �ני �ל �� �ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
חבל א� וכ� עצמ�. �פני זה ועל עצמ� �פני זה על ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָח�ב

��י�. ל�קה הח�ר�, �קר ְִֵֶֶֶַַָָצמד

ימ��נ��„. לא � ע�יר ואחד עני אחד חבר�, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה�לוה
לא � למ��� ��א �י� �ית �ל�ח ואפ�� �י�. �בית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹא�א
נכנס וה�וה �ח��, ע�מד א�א וימ��נ��, לבית� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹי�נס
א� �עמד". "�ח�� ��אמר: ה�����, ל� �מ�ציא ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַֹלבית�,
�י� �ית ��ל�ח �י�? �ית ל�ל�ח ח�ב �על �י� מה ,��ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
ל�לוה; ונ�תנ� �זר�ע, ה�וה מ�ד ה����� ל�ח ל� י� �ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַֹ
ה�וה ל� ���� עד ה�����, ל�ח ל� אי� � ח�ב ְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ�בעל
א� �מ��נ�, ה�וה לבית ונכנס ח�ב, �על עבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹמ�ע��.

�זר�ע מ�ד� ה����� �הרי[בכח]�חט� ל�קה, אינ� � ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
וא� העב�ט". את ל� ��יב "ה�ב ��אמר: לע�ה, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנ�ק
ל�קה. � נ�ר� א� ה����� �אבד �ג�� ,��� ע�ה ק�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא

ה����� �מי מהחוב]�מח�ב ��י�.[מנכהו ה�אר ות�בע , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָ

�יד�‰. ����נ� א� �י�, �בית חבר� את הממ��� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
�בר �מ��נ� ה�א, עני אי� א� � ה�וה מ�עת א� ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹ�זר�ע,
�עת העב�ט ל� להחזיר מצוה זה הרי � ל� צרי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ�ה�א
עליו, לי�� �די ��ילה ה�ר את ל� מחזיר ל�; צרי� ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�ה�א

h"qyz'd zah b"i iyiy mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

��אמר: מלאכ��, �� לע��ת �די ���� ה�חר�ה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
ה��� �לי ל� ה�יב ולא עבר העב�ט". את ל� ��יב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"ה�ב
��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ��ילה ה�ילה �כלי ����ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
�ס�ת ז� אצל�, ועב�ט� ���ב לא � �עבט�" ת��ב ְְְְְֲֲִִֶַַַַֹֹֹ"לא
ל�ב�� א� ,���� מלאכ�� �ה� ע��ה �ה�א �בכלי� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלילה;
מל�ד ל�", ��יב�� ה�מ� �א "עד א�מר: ה�א �ְְִֵֵֶֶֶַַַֹ
�עת ה����� ל� ��חזיר ה�א, �� א� ה���. �ל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ��חזיר�
מה � ל� צרי� �אינ� �עת א�ת� ול�קח ל�, צרי� ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ה�א

י�מט ��א �די ה�����? ��ביעית,[יתבטל]��עיל הח�ב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
יע�ה �ניו[החוב]ולא אצל מטלטלי�מ�לטלי� גובי� [ואי� ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
האמיתומי�] ה�וה. ��ת אחר ה����� מ� י�רע א�א ,ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ולא ל� צרי� �ה�א �בר העני את �הממ��� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלמד�,
"לא מ��� �מ�ת: �ל�ה מ��� ע�בר � �זמ�� ל� ְְְִִִִֵֵֶַָֹֹהחזיר�
העב�ט", את ל� ��יב "ה�ב �מ��� �ית�", אל ֲִִֵֵֶֶָָָָֹתבא
אמ�רי�? �ברי� ��ה �עבט�". ת��ב "לא ְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹ�מ���
��עת מ��נ� א� אבל הלואת�. ��עת ��א ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ����נ�
��� ע�בר ואינ� �לל, ל� להחזיר ח�ב אינ� � ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָהלואת�

הא��.[בלאו] ה�מ�ת ִֵֵַָמ�

.Âאי� �ברי� ימ��� לא � למ��� ��א �י� �ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל�ח
�כלי �עליו, �גד �ג�� מ����, א�ת� ל�� לאד� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפ�ר

לע �מ�ע מ�ה �מ�יח �א��; וכ��צא ,�� �יר,�א�כל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�מ�� זול]�מ�ה מא��,[מצע ח�� �יד� ה�מצא וכל לעני. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ה�ילה �כלי ,���� ה��� �לי ל� ויחזיר למ��נ�; ל� ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָי�
אחד. �מחזיר אחד, נ�טל � �לי� �ני לפניו הי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��ילה.
היה וא� לע�ל�. עד ול�ח? להחזיר ח�ב ה�א מתי ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָעד
א�ת� מ�יחי� ואי� לה�, צרי� �אינ� מ�ברי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�����
�מ�ל�י� י��; �ל�י� עד אצל�, מ�יח� זה הרי � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹל�וה
אינ� ה�וה, מת �י�. �בית ה����� מ�כר �לה��, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹי��
��מט� � ה����� ל� �ה�יב אחר ה�וה מת לבניו; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמחזיר

מחזיר.[לוקח] ואינ� �ניו, מעל ְְְִֵֵֶַַַַָָה�לוה

.Ê[את],�לבית �לה�נס �זר�ע, למ��נ� מ�ר � ְְְְְְִִֵֵַַָָ�ֵֶָהערב
מי וכ� זר". ערב �י �גד�, "לקח ��אמר: ה�����, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹול�ל
�כר �י� מלאכ��, �כר �י� � חבר� אצל �כר ל� ���ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
��א למ��נ� מ�ר זה הרי � �ית� �כר �י� וכליו, ְְְֶַָֹ�ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָ�המ��
וא� ��כר�. ה����� ונ�טל לבית� ונכנס �י�, �ית �י ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָעל

"�י[החשיב]זק� ��אמר: אס�ר, � �מלוה עליו ה�כר ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ
וג�'. מא�מה" מ�את ברע� ְְְֲֵֶַַַָת�ה

.Á�כר� היה א� � עני �ל מ���נ� �יד� �היה [דמימי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
בו] �חת�השימוש על שימוש]יתר �מ�ר[מרוב קר�� �ג�� , ְְֵַָָ�ְַָֹ

�כר� �מנ�ה לה��יר�, מ�ר זה הרי � �ה� וכ��צא ְְְְִֶַַָָ�ְֲֵֵֶֶַָָ�ד�ל
ר��ת צרי� ואי� אבדה, �מ�יב ��ה מ�ני �מיד, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמח�ב�

ְִָ�עלי�.

שישי ה'תשס"טיו� טבת י"ג

ד ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
לא‡. �ס�� "את ��אמר: ה�א, אחד � �מר�ית ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹנ��

ה�א �לה�� אכל�", ת�� לא �במר�ית �נ��, ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹת��
י��". א�ר �בר �ל נ�� אכל, נ�� �ס�, "נ�� ֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹא�מר:

את ��צער �נ���, �ה�א מ�ני 'נ��'? �מ� נקרא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָול�ה
עליו לעבר ה�ת�ב? ח�ק� ול�ה ��ר�. את וא�כל ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹחבר�

לאוי�. ְִִֵָ��ני

ללו�ת·. ל��קח אס�ר �� להלו�ת, ל��ת� �אס�ר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�דר�
למד�, ה�מ�עה מ�י � לאחי�" ת�י� "לא ��אמר: ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹ�ר�ית,
אס�ר וכ� לאחי�. ���� לא �ל�מר: ל�וה, אזהרה ���ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

לעזר]להתע�ק מי[להיות וכל �ר�ית. �מלוה לוה �י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
�לא ע�בר זה הרי � �יניה� עד א� ס�פר, א� ערב, ְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ�היה
א� אזהרה ז� נ��", עליו ת�ימ�� "לא ��אמר: ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹתע�ה,
ע�בר �ר�ית �ה�לוה למד�, הא ול��פר. ולערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעדי�
ת�� לא �ס�� "את �נ�ה", ל� תהיה "לא � לאוי� ��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹעל
מא�� ��ח "אל אכל�", ת�� לא "�במר�ית �נ��", ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹל�
לא ע�ר "ולפני נ��", עליו ת�ימ�� "לא ותר�ית", ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹנ��
לאחי�", ת�י� "לא � ��ני� ע�בר וה�וה מכ�ל". ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹת��
אי� � �ה� וכ��צא ועדי�, ערב, מכ�ל". ת�� לא ע�ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹ"ולפני
�היה מי וכל נ��". עליו ת�ימ�� "לא מ��� א�א ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹע�ברי�

ה�רה�[מתוו�]סרס�ר א� מה�, אחד ���ע א� �ניה�, �י� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לו] מכ�ל".[הורה ת�� לא ע�ר "ולפני מ��� ע�בר �ְְְִִִִִֵֵֵֵֹֹ

וה�וה‚. �ה�לוה �י על ה�אוי�,א� א�� �ל על ע�ברי� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
� �ר�ית ה�לוה ��ל לה�ב��; ���� מ�ני ל�קי�, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאינ�

קצ�צה ר�ית היתה הלוואה]א� משעת �היא[קצובה , ְְִִִִֶָָָ
י�צאה ז� הרי � ה��רה מ� המלווה]אס�רה ���ני�[מידי ְֲֲִִֵַַַָָָָ

בבי"ד] וא�[� ל�וה; �מחזירי� ה�לוה, מ� א�ת� �מ�ציאי� ,ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹ
ה�ני�. מ�ד מ�ציאי� אי� ה�לוה, ְִִִִֵֵֶַַַַָמת

�ה�„. �י על א� � ר�ית �ל מע�ת אביה� לה� ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָה�יח
�רה לה� ה�יח להחזיר. ח�בי� אינ� ר�ית, �ל �ה� ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָי�דעי�
מ�ני להחזיר, ח�בי� � המס�� �בר וכל ר�ית, �ל ְְְִִִֵַַָָ�ְְְִִִֶַַָָָוט�ית
ולא ���בה ��ע�ה אמ�רי�? �ברי� ��ה אביה�. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹ�ב�ד
אי� � ���בה ע�ה לא א� אבל ��ת. עד להחזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהס�יק

מחזירי�. אי� המס�� �בר ואפ�� לכב�ד�, ֲִִֵַָ�ְְְֲִִִַַָָח���י�

מה�,‰. מק�לי� אי� � �החזיר� �ר�ית �מלוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה�זלני�
ר�ח אי� מה�, המק�ל וכל לת��בה; �ר� לה� לפ�ח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�די
�בר והר�ית ק�מת, ה�זלה היתה וא� הימ��. נ�חה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחכמי�

ה�א[חפ�] והרי מה�.[קיי�]מס��, מק�לי� � �עצמ� ְ�ְְְְֲִֵֵֶַַַָ

.Â�בריה� �ל �י� קצ�צה �י� ר�ית, �� ��ת�ב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�טר
קד�[מדרבנ�] הר�ית. את ��בה ואינ� ה�ר�, את ��בה �ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

אבק אבל ה�צ�צה; הר�ית מ��� מ�ציאי� ה�ל, ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹוגבה
��בה אינ� � מ�בריה� �ה�א די�]ר�ית, ה�וה[בית מ� ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַֹ

ל�וה. ה�לוה מ� א�ת� מחזירי� ואי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹל�לוה,

.Êעליו �מעיד �כ�תב זה הרי ר�ית, �טר ה��תב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
ה�וה[על�עצמו] �ל וכ� י�ראל. אלהי �ה' ��פר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדי�

אלהי �ה' �כ�פרי� �ניה� � עצמ� לבי� �ינ� �ר�ית ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�מלוה
לא �ס�� "את ��אמר: מצרי�, �יציאת וכפר� ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹי�ראל,
אתכ� ה�צאתי א�ר אלהיכ� ה' אני �נ��... ל� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹת��

מצרי�". ְִִֵֶֶָמאר�

.Áעל א� �ר�ית; בית� �בני מ�ניו ללו�ת לאד� ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאס�ר
אס�ר, זה הרי � לה� ���ת� ה�א �מ�נה מק�יד, �אינ� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�י

זה. �דבר יר�יל� ְְִֵֶֶַָָָ��א
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��אמר: מלאכ��, �� לע��ת �די ���� ה�חר�ה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
ה��� �לי ל� ה�יב ולא עבר העב�ט". את ל� ��יב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"ה�ב
��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ��ילה ה�ילה �כלי ����ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
�ס�ת ז� אצל�, ועב�ט� ���ב לא � �עבט�" ת��ב ְְְְְֲֲִִֶַַַַֹֹֹ"לא
ל�ב�� א� ,���� מלאכ�� �ה� ע��ה �ה�א �בכלי� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלילה;
מל�ד ל�", ��יב�� ה�מ� �א "עד א�מר: ה�א �ְְִֵֵֶֶֶַַַֹ
�עת ה����� ל� ��חזיר ה�א, �� א� ה���. �ל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ��חזיר�
מה � ל� צרי� �אינ� �עת א�ת� ול�קח ל�, צרי� ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ה�א

י�מט ��א �די ה�����? ��ביעית,[יתבטל]��עיל הח�ב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
יע�ה �ניו[החוב]ולא אצל מטלטלי�מ�לטלי� גובי� [ואי� ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
האמיתומי�] ה�וה. ��ת אחר ה����� מ� י�רע א�א ,ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ולא ל� צרי� �ה�א �בר העני את �הממ��� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלמד�,
"לא מ��� �מ�ת: �ל�ה מ��� ע�בר � �זמ�� ל� ְְְִִִִֵֵֶַָֹֹהחזיר�
העב�ט", את ל� ��יב "ה�ב �מ��� �ית�", אל ֲִִֵֵֶֶָָָָֹתבא
אמ�רי�? �ברי� ��ה �עבט�". ת��ב "לא ְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹ�מ���
��עת מ��נ� א� אבל הלואת�. ��עת ��א ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ����נ�
��� ע�בר ואינ� �לל, ל� להחזיר ח�ב אינ� � ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָהלואת�

הא��.[בלאו] ה�מ�ת ִֵֵַָמ�

.Âאי� �ברי� ימ��� לא � למ��� ��א �י� �ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ל�ח
�כלי �עליו, �גד �ג�� מ����, א�ת� ל�� לאד� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפ�ר

לע �מ�ע מ�ה �מ�יח �א��; וכ��צא ,�� �יר,�א�כל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�מ�� זול]�מ�ה מא��,[מצע ח�� �יד� ה�מצא וכל לעני. ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ה�ילה �כלי ,���� ה��� �לי ל� ויחזיר למ��נ�; ל� ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָי�
אחד. �מחזיר אחד, נ�טל � �לי� �ני לפניו הי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��ילה.
היה וא� לע�ל�. עד ול�ח? להחזיר ח�ב ה�א מתי ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָעד
א�ת� מ�יחי� ואי� לה�, צרי� �אינ� מ�ברי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�����
�מ�ל�י� י��; �ל�י� עד אצל�, מ�יח� זה הרי � ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹל�וה
אינ� ה�וה, מת �י�. �בית ה����� מ�כר �לה��, ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹי��
��מט� � ה����� ל� �ה�יב אחר ה�וה מת לבניו; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹמחזיר

מחזיר.[לוקח] ואינ� �ניו, מעל ְְְִֵֵֶַַַַָָה�לוה

.Ê[את],�לבית �לה�נס �זר�ע, למ��נ� מ�ר � ְְְְְְִִֵֵַַָָ�ֵֶָהערב
מי וכ� זר". ערב �י �גד�, "לקח ��אמר: ה�����, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹול�ל
�כר �י� מלאכ��, �כר �י� � חבר� אצל �כר ל� ���ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
��א למ��נ� מ�ר זה הרי � �ית� �כר �י� וכליו, ְְְֶַָֹ�ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָ�המ��
וא� ��כר�. ה����� ונ�טל לבית� ונכנס �י�, �ית �י ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָעל

"�י[החשיב]זק� ��אמר: אס�ר, � �מלוה עליו ה�כר ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ
וג�'. מא�מה" מ�את ברע� ְְְֲֵֶַַַָת�ה

.Á�כר� היה א� � עני �ל מ���נ� �יד� �היה [דמימי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָ
בו] �חת�השימוש על שימוש]יתר �מ�ר[מרוב קר�� �ג�� , ְְֵַָָ�ְַָֹ

�כר� �מנ�ה לה��יר�, מ�ר זה הרי � �ה� וכ��צא ְְְְִֶַַָָ�ְֲֵֵֶֶַָָ�ד�ל
ר��ת צרי� ואי� אבדה, �מ�יב ��ה מ�ני �מיד, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמח�ב�

ְִָ�עלי�.

שישי ה'תשס"טיו� טבת י"ג
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לא‡. �ס�� "את ��אמר: ה�א, אחד � �מר�ית ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹנ��

ה�א �לה�� אכל�", ת�� לא �במר�ית �נ��, ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹת��
י��". א�ר �בר �ל נ�� אכל, נ�� �ס�, "נ�� ֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹא�מר:

את ��צער �נ���, �ה�א מ�ני 'נ��'? �מ� נקרא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָול�ה
עליו לעבר ה�ת�ב? ח�ק� ול�ה ��ר�. את וא�כל ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹחבר�

לאוי�. ְִִֵָ��ני

ללו�ת·. ל��קח אס�ר �� להלו�ת, ל��ת� �אס�ר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�דר�
למד�, ה�מ�עה מ�י � לאחי�" ת�י� "לא ��אמר: ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָֹ�ר�ית,
אס�ר וכ� לאחי�. ���� לא �ל�מר: ל�וה, אזהרה ���ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

לעזר]להתע�ק מי[להיות וכל �ר�ית. �מלוה לוה �י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
�לא ע�בר זה הרי � �יניה� עד א� ס�פר, א� ערב, ְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ�היה
א� אזהרה ז� נ��", עליו ת�ימ�� "לא ��אמר: ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹתע�ה,
ע�בר �ר�ית �ה�לוה למד�, הא ול��פר. ולערב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעדי�
ת�� לא �ס�� "את �נ�ה", ל� תהיה "לא � לאוי� ��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹעל
מא�� ��ח "אל אכל�", ת�� לא "�במר�ית �נ��", ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹל�
לא ע�ר "ולפני נ��", עליו ת�ימ�� "לא ותר�ית", ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹנ��
לאחי�", ת�י� "לא � ��ני� ע�בר וה�וה מכ�ל". ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹת��
אי� � �ה� וכ��צא ועדי�, ערב, מכ�ל". ת�� לא ע�ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹֹ"ולפני
�היה מי וכל נ��". עליו ת�ימ�� "לא מ��� א�א ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹע�ברי�

ה�רה�[מתוו�]סרס�ר א� מה�, אחד ���ע א� �ניה�, �י� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לו] מכ�ל".[הורה ת�� לא ע�ר "ולפני מ��� ע�בר �ְְְִִִִִֵֵֵֵֹֹ

וה�וה‚. �ה�לוה �י על ה�אוי�,א� א�� �ל על ע�ברי� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
� �ר�ית ה�לוה ��ל לה�ב��; ���� מ�ני ל�קי�, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאינ�

קצ�צה ר�ית היתה הלוואה]א� משעת �היא[קצובה , ְְִִִִֶָָָ
י�צאה ז� הרי � ה��רה מ� המלווה]אס�רה ���ני�[מידי ְֲֲִִֵַַַָָָָ

בבי"ד] וא�[� ל�וה; �מחזירי� ה�לוה, מ� א�ת� �מ�ציאי� ,ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹ
ה�ני�. מ�ד מ�ציאי� אי� ה�לוה, ְִִִִֵֵֶַַַַָמת

�ה�„. �י על א� � ר�ית �ל מע�ת אביה� לה� ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָה�יח
�רה לה� ה�יח להחזיר. ח�בי� אינ� ר�ית, �ל �ה� ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָי�דעי�
מ�ני להחזיר, ח�בי� � המס�� �בר וכל ר�ית, �ל ְְְִִִֵַַָָ�ְְְִִִֶַַָָָוט�ית
ולא ���בה ��ע�ה אמ�רי�? �ברי� ��ה אביה�. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹ�ב�ד
אי� � ���בה ע�ה לא א� אבל ��ת. עד להחזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהס�יק

מחזירי�. אי� המס�� �בר ואפ�� לכב�ד�, ֲִִֵַָ�ְְְֲִִִַַָָח���י�

מה�,‰. מק�לי� אי� � �החזיר� �ר�ית �מלוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה�זלני�
ר�ח אי� מה�, המק�ל וכל לת��בה; �ר� לה� לפ�ח ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�די
�בר והר�ית ק�מת, ה�זלה היתה וא� הימ��. נ�חה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחכמי�

ה�א[חפ�] והרי מה�.[קיי�]מס��, מק�לי� � �עצמ� ְ�ְְְְֲִֵֵֶַַַָ

.Â�בריה� �ל �י� קצ�צה �י� ר�ית, �� ��ת�ב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�טר
קד�[מדרבנ�] הר�ית. את ��בה ואינ� ה�ר�, את ��בה �ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

אבק אבל ה�צ�צה; הר�ית מ��� מ�ציאי� ה�ל, ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֹוגבה
��בה אינ� � מ�בריה� �ה�א די�]ר�ית, ה�וה[בית מ� ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַֹ

ל�וה. ה�לוה מ� א�ת� מחזירי� ואי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַֹל�לוה,

.Êעליו �מעיד �כ�תב זה הרי ר�ית, �טר ה��תב ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
ה�וה[על�עצמו] �ל וכ� י�ראל. אלהי �ה' ��פר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדי�

אלהי �ה' �כ�פרי� �ניה� � עצמ� לבי� �ינ� �ר�ית ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�מלוה
לא �ס�� "את ��אמר: מצרי�, �יציאת וכפר� ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹי�ראל,
אתכ� ה�צאתי א�ר אלהיכ� ה' אני �נ��... ל� ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֹת��

מצרי�". ְִִֵֶֶָמאר�

.Áעל א� �ר�ית; בית� �בני מ�ניו ללו�ת לאד� ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאס�ר
אס�ר, זה הרי � לה� ���ת� ה�א �מ�נה מק�יד, �אינ� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�י

זה. �דבר יר�יל� ְְִֵֶֶַָָָ��א
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.Ëעל יתר ל� ונת� זה, את זה �הלו� חכמי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�למידי
נת� ��א יד�ע �ה�בר מ�ר; זה הרי � מ��� ��וה ֶֶַַַָָָָָֹ�ֲִֵֶֶֶַָָמה
הר�ית. א��ר חמר י�דעי� ה� �הרי מ�נה, א�א ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹל�

.È�ל �החזיר א� יתר, ה�וה �מצא חבר� את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹה�לוה
נ�טה �ה�עת �כדי א� � יתר �מצא לטעות]ח�ב� [יכולה ְִִֵֵֶַַַָָָָ

�זלה א� ל�, ��ת� ה�א מ�נה � לאו וא� להחזיר; ח�ב �ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
והבליע �יד� ל� �ח����[הכניס]היתה שוויה]ל� א�[את , ְְְְְִִֶַַָָָ

�אחת נ�טה? ה�עת �כ�ה ל�. להבליע צ�ה� ְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָאחר
חמ�ה חמ�ה ��א �ע�רה, א� �חמ�ה א� ְֲֲֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָ�ב��י�

�ה� מנה ע�רה ע�רה א� בטעות]מנה, א�[והוסי� וכ� . ְֲֲִֵֶָָָָָָָָָ
הח מני� יתר �מצא אחד אחד הע�ר�ת מני� א� מי���ת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

�ה� מ�נה �היה האחדי� ��א ל�, להחזיר יד�]ח�ב [על ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ע�ה�. נתערב� הע�ר�ת א� ְְֲֲִִִִֶַָָָָהחמי���ת

.‡Èה�ט�ע על חבר� את מסויי�]ה�לוה מטבע ,[שיחזיר ְְֲֵֵֶֶַַַַַַ
מ�קל�, �פר� יד�ע, מט�ע �כת�ת� לא��� ה��תב ְְִֵֵֵַַַָָָָ�ְְְְִִֵֵַוכ�

מחמת[המדינה]וה�סיפ� ה�ר�ת ה�זל� א� � מ�קל� על ְְְֲִִִֵֵַַַָ
למטבע]ה��ספת ה��ספת,[שנוספה �ע�ר ל� מנ�ה � ְִֶֶֶֶֶַַַ

מחמת ה�זל� לא וא� �ה�א; �ל עליו ה�סיפ� ְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹואפ��
ה��צא מ�ט�ע ל� נ�ת� א�א ל�, מנ�ה אינ� � ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה��ספת
עד עליו ��ה�סיפ� אמ�רי�? �ברי� ��ה �עה. ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ�א�ת�
א� אבל חמ�ה. וע��ה� אר�עה �היה �ג�� ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָָחמי�ית�,
ה��ספת, �ל ל� מנ�ה � חמי�ית� על יתר עליו ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�סיפ�
על למלוה ה�י� וה�א ה�ר�ת. ה�זל� ��א �י על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַֹא�

מ���. �פחת� ְֲִִֵֶַַַה�ט�ע

.·Èונפסל ה�ט�ע, על חבר� את מהשוק]ה�לוה �[יצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ
לא�ת� �ר� ל� וי� אחרת, �מדינה לה�ציא� יכ�ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָא�
'ל� ל�: וא�מר �הלוה�, מ�ט�ע ל� נ�ת� � ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�דינה
ל� נ�ת� ל��, �ר� ל� אי� וא� �ל�ני'; �מק�� ְְְְְִִִֵֵֶֶָָוה�ציא�

�כת�ה וכ� �עה. �א�ת� ה��צא אשה]מ�ט�ע .[של ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ�ָ

.‚Èר�ית� ל�לוה ��חל ��וה ה�א�ני�, מקצת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ר�
מ�ד� ��נ� �י על א� � מ��� ל�ח �עתיד א� מ���, ִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ��קח
ר�ית ��ל �ל��; מ�עיל אינ� מ�נה, נת� א� ְִִִֵֶֶַַַָָָָָ��חל
ואסרה מחלה, לא ה��רה אבל היא, מחילה ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹ��ע�ל�
אפ�� �ר�ית, מ�עלת ה�חילה אי� �לפיכ� ז�. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמחילה
א�א נכ�נה; ז� ה�ראה �אי� לי, יראה �בריה�. �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ�ר�ית
��בר ה�לוה וידע ל�', 'החזר ל�לוה �א�מרי� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָמאחר

ל� ו��� ע�ה, הלווה]א��ר רצה[יכול א� � מ��� ל�ל ְִִִִֵֶֶָָָָֹ
חכמי�, אמר� �בפר�� ה�זל. ���חל �דר� מ�חל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹלמחל,
מה�, מק�לי� אי� � �החזיר� �ר�ית �מלוי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ה�זלני�

לה�. מ�עלת �ה�חילה ְְִִֶֶֶֶַָָָמ�לל

.„È�א�ת ל�� מ�ר � ית�מי� מסחר]נכסי בה� [שיעשה ְְִִֵ�ִֵָָ
ט�בי� נכסי� ל� ��� נאמ� ל�כר[רווחיי�]לאד� קר�ב , ְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָ

להפסד נ��א[כדלהל�]ורח�ק '�היה ל�: א�מרי� �יצד? . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
הרוח, מ� חלק� לה� �� רוח, �� היה א� � �ה� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָונ�ת�
ה�א, ר�ית �אבק ��ה לב��'; �פסיד הפסד, �� י� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוא�
�בנכסי מ�בריה�, א�א אס�רה אינ� ר�ית אבק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכל

�זר�. לא ְְִָֹית�מי�
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���ב‡. וגר מצוות]ה��י ז' שקיבל �מלוי�[גוי מה� לוי� , ְְִִֵֵֶַַָֹ

נ�� � לאחי�" ת�י� "לא ��אמר: �ר�ית, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָֹא�ת�
לה�י� ע�ה �מצות מ�ר. הע�ל� ול�אר אס�ר, ְְֲִִֵַַָ�ְְְִִָָָָָ"לאחי�"
��� למד�, ה�מ�עה מ�י � ��י�" "ל�כרי ��אמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָל��י,

��רה. �י� ה�א וזה ע�ה; ְְֲִִֵֶַָמצות

�ר�ית·. ה��י את מלוה י�ראלי ��היה חכמי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאסר�
הלוואה]קצ�צה משעת ח�יו[קצובה �כדי א�א .[פרנסתו], ְְִֵֶַָָָ

מ�ר לפיכ�, ע��; י�יבת� �רב מ�ע�יו, ילמד ��א ָ�ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֹ�זר�
ואינ� מ�פניו, ��רח ה�א �הרי �ר�ית, ה��י מ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָללו�ת
מ�ע�יו, ללמד �א �אינ� חכמי�, ותלמיד אצל�. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹרגיל
ר�ית אבק וכל להרויח. אפ�� �ר�ית, לג�י להלו�ת ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָ�מ�ר

ל�ל. מ�רת ה��יי�, ֶֶַֹ�ִִַע�

להחזיר�‚. �ב�� �ר�ית, ה��י מ� מע�ת ��וה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָי�ראל
אעלה ואני לי, '�נ� ל�: ואמר אחר, י�ראל מצא� � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָל�

ר�ית[במקומו]ל� ז� הרי � ל�' מעלה �א�ה �דר� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָ
ה��י אצל העמיד� אפ�� הסכי�]קצ�צה, ���ל[והגוי עד ; ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

האחר. ה��ראלי �יד וי�נ� ויחזר מע�תיו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹה��י

ל�„. להחזיר� �ב�� �ר�ית, מ��ראל מע�ת ��וה ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ��י
ל� אעלה ואני לי, '�נ� ל�: ואמר אחר, י�ראל מצא� �ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מ�ר;[במקומ�] זה הרי � לי�ראל' מעלה �א�ה ָ�ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�דר�
העמיד� הגוי]וא� את י�ראל[הביא היהודיאצל [והסכי� ְְֱִִִֵֵֶֶָ

ה�אילשיחליפו] � �יד� ה�ע�ת ה��י ��ת� �י על א� �ְִִֶַַַַַָָָ
קצ�צה. ר�ית ז� הרי נת�, י�ראל ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ�מ�עת

לתל�ת‰. לי�ראל ��יי�,[להפקיד]אס�ר �יד מע�תיו ְְְְְִִִֵַָָָ
י�ראל את �הלוה וג�י �ר�ית. לי�ראל א�ת� להלו�ת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�די
��יו� ערב; ל� להי�ת אחר לי�ראל אס�ר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ר�ית,

�ח�ה הערב את ���בע הלווה]��יניה� נמצא[לפני , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ל��י; �� ח�ב �הערב �ר�ית י�ראל את ��בע ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהערב
�ח�ה, הערב את ית�ע ��א ה��י עליו ק�ל א� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפיכ�,

מ�ר. זה ָ�ֲֵֶהרי

.Â�זקפ� �ר�ית, ה��י מ� מע�ת ��וה אתי�ראל [גיל� ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
ההלוואה] לתו� עדהריבית א� � ונת��ר �מלוה, ְְְְִִִֵַַָָָעליו

ואת ה�ר� את ��בה � �מלוה עליו זקפ� נת��ר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��א
��בה ואינ� ה�ר�, את ��בה � זקפ� מ��ת��ר וא� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהר�ית;
את עליו וזק� �ר�ית, מ��ראל ��וה ��י אבל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָהר�ית.
��ת��ר, אחר עליו ��קפ� �י על א� � �מלוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהר�ית
מע�תיו '��ביל יאמר�: ��א הר�ית, ואת ה�ר� את ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ��בה
מע�ת �ל ��ת��ר, אחר מ��� ה��ראל וג�בה זה'; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנת��ר

��י. ��היה �ה� ��תח�ב ְְִִִֵֶֶֶַָָָָהר�ית

.Êה��י להלואת �ח��, י�ראל הלואת להק�י� ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמצוה
ְִִ�ר�ית.

.Áמע�תיו ל�� לאד� עסקי�]ואס�ר עמ� שיעשה [לאחר ְְְִֵָָָָ
להפסד ורח�ק ל�כר ברווחי�]קר�ב רק חלק ��ה[שיטול , ְְְְֵֶֶֶָָָָ

ח�לקי� נת�, וא� ר�ע. � �� והע��ה ה�א; ר�ית ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאבק
להפסד קר�ב מע�תיו וה��ת� העסק. �די� �בהפסד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��כר

iriax mei ,iyily mei ,ipy mei ,oey`x mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

בהפסדי�] עמו ל�כר[יחלוק משליש]ורח�ק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

.Ëכר� למחצית חנוני מ��יבי� ל�[רווח]אי� י�� ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
לה��יב� �יצי� ולא �כר, למחצית �ר�ת �ה� ל�ח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמע�ת

�מי� ואי� �כר, למחצית ��� ה�רנג�לי� [שווי]�חת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ל� נת� �� א� א�א � �כר למחצית לפ�מ� �סיחי� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלי�

�מז�נ� עמל� עליה�]�כר ה�תע�ק[שיוציא רוח יהיה א� , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
ה��פ�ת. �עני� ��ארנ� �מ� הפסד�, על ָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַי�תר

.È�ל ה��ת� א� �קרקע, א� �מע�ת, חבר� ע� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָה�����
בו]עסק מתעסק והשני ה�כר[כס� יצר� לא ע�[הרווח]� ְִֵֵֶַָָָֹ

וכ� ר�ית. לידי �אי� ונמצא� �כר, �� יהיה לא ��א ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹה�ר�;
מלוה; א�ת� ויכ�ב ��פ�ת, א� עסק �ת�רת מע�ת ל� י�� ְְְִִָָָֹ�ְִֵֵֶַָֹלא
הר�ית. את �� וג�בה ה��ר�, �יד ה�טר ונמצא ימ�ת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��א

.‡È?יצד� א�ת�. לאחר א� הר�ית, את להק�י� ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאס�ר
סבל�נ�ת ל� מ��ח והיה מ���, ללו�ת עיניו [מתנות]נת� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

והחזיר מ��� לוה מק�מת; ר�ית היא ז� � ��לוה� ְְְִִֶֶֶֶָָ�ְְִִִִִֵֶַ��ביל
�הי� מע�תיו ��ביל סבל�נ�ת ל� מ��ח והיה מע�תיו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָל�
,�� וע�ה עבר וא� מאחרת. ר�ית היא ז� � אצל� ְְִֵֶֶַָָָ�ְְְִִִִֵֶ�טלי�

ר�ית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי

.·È�ל להק�י� מ�ד� רגיל היה ולא מחבר�, ��וה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי
��ק�ס� ל�מר צרי� ואי� �ל��; ל� להק�י� אס�ר � ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ�ל��
�בר", �ל "נ�� ��אמר: לפתח�, י��י� א� ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָ�דברי�,
ה�לוה את לל�ד ל� אס�ר וכ� אס�רי�. דברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָאפ��
רגיל היה לא א� �יד�, ��ע�תיו זמ� �ל �למ�ד, א� ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹמקרא

�בר". �ל "נ�� ��אמר: מ�ד�, ֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�זה

.‚È�אי �א א� '�ע ל�: יאמר לא � חבר� את ְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹה�לוה

ות�קה� ותאכיל� '��כ�ד� �ל�מר: �ל�ני', מ�ק�� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ�ל�ני
�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָָֹ�רא�י';

.„È�אד ל�קח �יצד? �מ�רי�. ר�ית, �מ� �ה� �ברי� ִֵֵַַָָָ�ְְִִִֵֵֶָי�
�מלות� חבר� �ל חוב]�טר�תיו �פח�ת[שטר חבר� �ל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

�די[משווי�] �ינר, לחבר� ל�� לאד� �מ�ר ח���. ואינ� ,ְֵֵ�ְְֲִִֵֵֵַָָָָ
ר�ית א�א ��רה, אסרה ��א �ינרי�; מאה לפל�ני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��לוה
�ינר ל� 'הא לחבר�: אד� א�מר וכ� ל�לוה. ה�וה מ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�אה
אמירה. �כר א�א ל� נת� ��א ��לוני'; לפל�ני ואמר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה,

.ÂËהערמת מ�ני לע��ת� ואס�ר מ�רי�, �ה� �ברי� ְְֲֲִִֵַַַָָָָ�ְִֵֵֶָי�
אי� 'מנה ל�: אמר מנה', 'הלוני ל�: אמר �יצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָר�ית.
�לקח� וחזר �מנה, ח�י� ל� ונת� לי', י� �מנה ח�י� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלי,
הערמת מ�ני אסר�ה� אבל מ�ר, זה הרי � �ת�עי� ְֲֲֲִֵַַָָָָ�ְְֲִִִֵֶֶמ���
וע�ה עבר וא� מנה. ול�קח ��עי�, ל� נת� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָר�ית;
ר�ית אבק �אפ�� ��י�, ה�אה מ��� מ�ציא זה הרי � ֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�זה
לא � �יד� ממ��נת חבר� �דה �היתה מי וכ� �א�. ְְֶֶָֹ�ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָאי�
ר�ית; הערמת מ�ני ה�דה, לבעל א�ת� וי��יר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹיחזר
חד� �כל �כר לזה ונ�ת� ��היה, ��דה� ע�מד זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ�הרי

�הלוה�.� מע�תיו �ביל ְְְִִִֶָָ

.ÊËלה��יר שכירות]אס�ר בלשו� ה�ינרי�,[להלוות את ְְִִִֶַַָָ
�עצמ�, ח�זר �ה�לי ה�לי; את למ��יר ��מה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ�אי�
ר�ית. אבק זה ונמצא אחר�ת, �ינרי� �מביא א�� מ�ציא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָוזה

.ÊÈל� על ה�צ�ב ה�כס ���� מי ��ל �יניו, �הי� ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל�
ידי על ואי� ונת�[בעבוד]אי� ,�� י��ע�ד נת�, ��א זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

זה הרי מ�ינר, יתר �� ���ע�ד �י על א� � �ינר יד� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָֹ�מ�ר.

�
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ראשו� יו�
,

שני, ,יו�

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקי"ג �רהה�צוה לע��ת ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

�טהרה ��רי� למה מ�כנת ��הא �די ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ֲאד�ה,
לעדת "והיתה יתע�ה: �אמר �מ� מת, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ�ִמ�מאת

למ�מרת" h)�ניֿי�ראל ,hi xacna)כבר� . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא ל�, המיחדת ���כת ז� מצוה �יני ְִֶֶָ�ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָנת�אר�

�רה. ֶֶַָָמ�כת

שלישי רביעי,,יו� יו�

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הק"ח נ�הה�צוה מי �דיני (in���נ� ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny ,d`fd

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nh lr�המטהרי ,ְֲִַַ
��ת�אר �מ� אחר, �אפ� �מט�אי� מס�� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ�ְְֶֹ�אפ�

ז� מצוה `dnec)�הלכ�ת dxt zekld),ע� . ְְְִִַָ

מנינ�, ��ד� הא�ה ה�מא�ת מיני ע�ר ְְִֵֶֶַָָָָ�ְִֵֶַָָָֹ��ל�ה
אכלי� וטמאת �רצי� וטמאת נבלה טמאת ְֳִַָ�ְְְִַָ�ְְְֵַָ�ְֵוה�:
אד� צרעת וטמאת י�לדת וטמאת נ�ה ְַַַָָָ�ְְֶֶַ�ְְִַָ�ְוטמאת
וטמאת ה�ית צרעת וטמאת ה�גד צרעת ְַ�ְְִַַַַַָ�ְְֶֶַַַַָ�ְוטמאת
מת וטמאת זרע �כבת וטמאת ה�בה וטמאת ְֵַ�ְְְִֶַַַ�ְְַַָָ�ְַָה�ב
מפר� מה� �לֿאחד � וטהרת� נ�ה מי ְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ְוטמאת
הר�ה מקרא�ת י� מא�ה �בכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ���רה,
���� "ויהי �פר�ת ��ת�ב �מ� �תנאי�, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודיני�
�בפר�ת תזריע" �י "א�ה �בפר�ת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָה�מיני"
אד�ה"; פרה אלי� "ויקח� �בפר�ת �היה" ָ�ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ"זאת
��א� �לֿה�קרא�ת ��לל�ת א�� �ר���ת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָואר�ע
הא�ה �לֿה�יני� �יני אבל א��. ְֲִִִֵֵֵֶַָָָ�ְ�טמא�ת
��לל טהר�ת סדר הרי � מה� �לֿמי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכ�ת
� מ�כ��ת לה� ��תיח�� מיני� מה� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ�לֿזה.
�מ�כת מכ�ירי� �מ�כת טהר�ת מ�כת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמה�
טמאת ��לל�ת א�� מ�כ��ת ��ל� ְַ�ְְֳִֵֶֶַָָֹעקצי�,
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בהפסדי�] עמו ל�כר[יחלוק משליש]ורח�ק פחות ,[ירויח ְְָָָ
חסיד. זה ֲִֵֶָהרי

.Ëכר� למחצית חנוני מ��יבי� ל�[רווח]אי� י�� ולא , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
לה��יב� �יצי� ולא �כר, למחצית �ר�ת �ה� ל�ח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמע�ת

�מי� ואי� �כר, למחצית ��� ה�רנג�לי� [שווי]�חת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ל� נת� �� א� א�א � �כר למחצית לפ�מ� �סיחי� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעגלי�

�מז�נ� עמל� עליה�]�כר ה�תע�ק[שיוציא רוח יהיה א� , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ
ה��פ�ת. �עני� ��ארנ� �מ� הפסד�, על ָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַי�תר

.È�ל ה��ת� א� �קרקע, א� �מע�ת, חבר� ע� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָה�����
בו]עסק מתעסק והשני ה�כר[כס� יצר� לא ע�[הרווח]� ְִֵֵֶַָָָֹ

וכ� ר�ית. לידי �אי� ונמצא� �כר, �� יהיה לא ��א ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹה�ר�;
מלוה; א�ת� ויכ�ב ��פ�ת, א� עסק �ת�רת מע�ת ל� י�� ְְְִִָָָֹ�ְִֵֵֶַָֹלא
הר�ית. את �� וג�בה ה��ר�, �יד ה�טר ונמצא ימ�ת, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��א

.‡È?יצד� א�ת�. לאחר א� הר�ית, את להק�י� ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאס�ר
סבל�נ�ת ל� מ��ח והיה מ���, ללו�ת עיניו [מתנות]נת� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

והחזיר מ��� לוה מק�מת; ר�ית היא ז� � ��לוה� ְְְִִֶֶֶֶָָ�ְְִִִִִֵֶַ��ביל
�הי� מע�תיו ��ביל סבל�נ�ת ל� מ��ח והיה מע�תיו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָל�
,�� וע�ה עבר וא� מאחרת. ר�ית היא ז� � אצל� ְְִֵֶֶַָָָ�ְְְִִִִֵֶ�טלי�

ר�ית. אבק זה ֲֲִִֵֶַהרי

.·È�ל להק�י� מ�ד� רגיל היה ולא מחבר�, ��וה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי
��ק�ס� ל�מר צרי� ואי� �ל��; ל� להק�י� אס�ר � ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ�ל��
�בר", �ל "נ�� ��אמר: לפתח�, י��י� א� ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָ�דברי�,
ה�לוה את לל�ד ל� אס�ר וכ� אס�רי�. דברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָאפ��
רגיל היה לא א� �יד�, ��ע�תיו זמ� �ל �למ�ד, א� ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹמקרא

�בר". �ל "נ�� ��אמר: מ�ד�, ֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�זה

.‚È�אי �א א� '�ע ל�: יאמר לא � חבר� את ְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹה�לוה

ות�קה� ותאכיל� '��כ�ד� �ל�מר: �ל�ני', מ�ק�� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ�ל�ני
�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָָֹ�רא�י';

.„È�אד ל�קח �יצד? �מ�רי�. ר�ית, �מ� �ה� �ברי� ִֵֵַַָָָ�ְְִִִֵֵֶָי�
�מלות� חבר� �ל חוב]�טר�תיו �פח�ת[שטר חבר� �ל ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָ

�די[משווי�] �ינר, לחבר� ל�� לאד� �מ�ר ח���. ואינ� ,ְֵֵ�ְְֲִִֵֵֵַָָָָ
ר�ית א�א ��רה, אסרה ��א �ינרי�; מאה לפל�ני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��לוה
�ינר ל� 'הא לחבר�: אד� א�מר וכ� ל�לוה. ה�וה מ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�אה
אמירה. �כר א�א ל� נת� ��א ��לוני'; לפל�ני ואמר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה,

.ÂËהערמת מ�ני לע��ת� ואס�ר מ�רי�, �ה� �ברי� ְְֲֲִִֵַַַָָָָ�ְִֵֵֶָי�
אי� 'מנה ל�: אמר מנה', 'הלוני ל�: אמר �יצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָר�ית.
�לקח� וחזר �מנה, ח�י� ל� ונת� לי', י� �מנה ח�י� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלי,
הערמת מ�ני אסר�ה� אבל מ�ר, זה הרי � �ת�עי� ְֲֲֲִֵַַָָָָ�ְְֲִִִֵֶֶמ���
וע�ה עבר וא� מנה. ול�קח ��עי�, ל� נת� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָר�ית;
ר�ית אבק �אפ�� ��י�, ה�אה מ��� מ�ציא זה הרי � ֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�זה
לא � �יד� ממ��נת חבר� �דה �היתה מי וכ� �א�. ְְֶֶָֹ�ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָאי�
ר�ית; הערמת מ�ני ה�דה, לבעל א�ת� וי��יר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹיחזר
חד� �כל �כר לזה ונ�ת� ��היה, ��דה� ע�מד זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ�הרי

�הלוה�.� מע�תיו �ביל ְְְִִִֶָָ

.ÊËלה��יר שכירות]אס�ר בלשו� ה�ינרי�,[להלוות את ְְִִִֶַַָָ
�עצמ�, ח�זר �ה�לי ה�לי; את למ��יר ��מה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ�אי�
ר�ית. אבק זה ונמצא אחר�ת, �ינרי� �מביא א�� מ�ציא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָוזה

.ÊÈל� על ה�צ�ב ה�כס ���� מי ��ל �יניו, �הי� ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמל�
ידי על ואי� ונת�[בעבוד]אי� ,�� י��ע�ד נת�, ��א זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

זה הרי מ�ינר, יתר �� ���ע�ד �י על א� � �ינר יד� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָֹ�מ�ר.

�
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ראשו� יו�
,

שני, ,יו�

.‚È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקי"ג �רהה�צוה לע��ת ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

�טהרה ��רי� למה מ�כנת ��הא �די ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ֲאד�ה,
לעדת "והיתה יתע�ה: �אמר �מ� מת, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָ�ִמ�מאת

למ�מרת" h)�ניֿי�ראל ,hi xacna)כבר� . ְְְְְִִֵֵֶֶָָ
והיא ל�, המיחדת ���כת ז� מצוה �יני ְִֶֶָ�ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָנת�אר�

�רה. ֶֶַָָמ�כת

שלישי רביעי,,יו� יו�

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הק"ח נ�הה�צוה מי �דיני (in���נ� ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny ,d`fd

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nh lr�המטהרי ,ְֲִַַ
��ת�אר �מ� אחר, �אפ� �מט�אי� מס�� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ�ְְֶֹ�אפ�

ז� מצוה `dnec)�הלכ�ת dxt zekld),ע� . ְְְִִַָ

מנינ�, ��ד� הא�ה ה�מא�ת מיני ע�ר ְְִֵֶֶַָָָָ�ְִֵֶַָָָֹ��ל�ה
אכלי� וטמאת �רצי� וטמאת נבלה טמאת ְֳִַָ�ְְְִַָ�ְְְֵַָ�ְֵוה�:
אד� צרעת וטמאת י�לדת וטמאת נ�ה ְַַַָָָ�ְְֶֶַ�ְְִַָ�ְוטמאת
וטמאת ה�ית צרעת וטמאת ה�גד צרעת ְַ�ְְִַַַַַָ�ְְֶֶַַַַָ�ְוטמאת
מת וטמאת זרע �כבת וטמאת ה�בה וטמאת ְֵַ�ְְְִֶַַַ�ְְַַָָ�ְַָה�ב
מפר� מה� �לֿאחד � וטהרת� נ�ה מי ְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ְוטמאת
הר�ה מקרא�ת י� מא�ה �בכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ���רה,
���� "ויהי �פר�ת ��ת�ב �מ� �תנאי�, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודיני�
�בפר�ת תזריע" �י "א�ה �בפר�ת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָה�מיני"
אד�ה"; פרה אלי� "ויקח� �בפר�ת �היה" ָ�ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ"זאת
��א� �לֿה�קרא�ת ��לל�ת א�� �ר���ת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָואר�ע
הא�ה �לֿה�יני� �יני אבל א��. ְֲִִִֵֵֵֶַָָָ�ְ�טמא�ת
��לל טהר�ת סדר הרי � מה� �לֿמי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכ�ת
� מ�כ��ת לה� ��תיח�� מיני� מה� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ�לֿזה.
�מ�כת מכ�ירי� �מ�כת טהר�ת מ�כת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמה�
טמאת ��לל�ת א�� מ�כ��ת ��ל� ְַ�ְְֳִֵֶֶַָָֹעקצי�,
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נז��� א� א� נתח�ר�; �ב�ביל� �לבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלי�
�� �א� לא הרי ה�מא�ת, �אר מ�יני �י� ְֲֵָָֹ�ְִִִֵֶַָָ�ה�
נ�ה מ�כת ��ללת לכ� �ד�מה �מקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָא�א
י�לדת, וטמאת וזבה נ�ה טמאת מצות ְֶֶַ�ְְְִַָָָ�ְִִֵָֹ�לֿ�יני
טמאת מ�יני חלק ��ֿ�� י� �רת�ת ְַ�ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַ�במ�כת
אד� נגעי �לֿ�יני ��ללת נגעי� מ�כת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָי�לדת.
וזבה זב �לֿ�יני ��ללת זבי� �מ�כת ובית; ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�בגד
�לֿ�יני ��ללת אהל�ת �מ�כת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָו�כבת
נ�ה מי �יני ��ללת �רה �מ�כת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�טמאת
לא �ר� וטמאת נבלה טמאת אבל �לטהר. ְֶֶַֹ�ְְְֵַָ�ְְֲֵֵַַָלט�א
�כ�ה מפ�רי� �יניה� א�א מ�כ��ת, לה� ְִַָָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָיחד�
�טהר�ת. �לי� �מ�כת ר�� זה, �סדר ְְִֵֶֶַָָ�ְְֵֶֶמק�מ�ת
�מ�כת זה מ��ג ר��ת �אל�ת על ��ר� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכ�
�ל�מר: ,��� זה סדר אנ� �ר�נ� �כבר ְַ�ְְֵֵֶֶַָָ�ֵעד��ת.

לע צרי� �אי� �ר�� טהר�ת, אחרסדר �ספר �� ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
וה�הרה. ה�מאה מעניני �בר ���� ְְֳַָָָ�ְְִִֵֵַָָָע��

חמישי ,יו�

.‡˜ .Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Á"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

� הק"א אד�ה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
exera)מצרע zipepal dz`xpy).[מט�א] טמא ְְֵֵַָָֹ

���ה מה אד�: צרעת �לֿ�יני ��ללת ז� ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מצוה
הס�ר צרי� ���ה מה טה�ר, ���ה �מה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

(mini zray)�ע ��רי� �מה צרי�, �אינ� �מה ,ִִִֵֶֶַַָָ
�גלחת �ל�מר: ���ח, � ה�תק(aiaqn)ההס�ר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
(xry mewna `edyk rbp ly eny)זה וז�לת �ְֶַ

טמאת�. ואיכ�ת �יניה ְָָ�ְְִִֵֵֶָָמ�רטי

שישי ,יו�

.Ê˘ .Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הש"ח מ�תל��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
לכות� א� צרעת מראה,(y`a)סימני �����ה �די ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

�נגעֿה�רעת" "ה�מר אמר�: g)וה�א ,ck mixac). ְְְִֶֶַַַַָָָ
ספרי my)�ל��� `vz zyxt)נגע� "'ה�מר : ְְְִִֵֶֶַָ

g)ה�רעת' ,ck mixac)���ל� �לאֿתע�ה". � ְְֲֶַַַַָֹ
c)ה��נה dpyn f wxt mirbp)סימני "ה��ל� : ְִִֵֵַַָָ

אתֿה�חיה וה�וה rbpay)טמאה igd xyad)� �ְְְִֶֶַַָָֹ
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ול�קה, �לאֿתע�ה" ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹע�בר

� הש"ז �ערה�צוה מ�ג�ח �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִֵַַַַ
xrya)ה�תק rbp)לא "ואתֿה�תק אמר�: וה�א , ְְְֶֶֶֶֶַַָֹ
bl)יג�ח" ,bi `xwie)ספרא �ל��� .(rixfz zyxt): ְְְִֵַַָ

�ע�בר נתק� מ��� טמאה סימני לת�ל� ְְִִֵֶָ�ְִִִֵֵַָ"מ�י�
יג�ח". לא ואתֿה�תק ��אמר: ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ�לאֿתע�ה?

קודש שבת

.·È˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקי"ב לע��תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְֲִִִִֶַַַַַָ

אמר� וה�א מ���, ��פר�� �די ��צרע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹה�ר
יהי� �גדיו ה�גע א�רֿ�� "וה�ר�ע ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָיתע�ה:
וטמא יעטה ועלֿ�פ� פר�ע יהיה ורא�� ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ר�מי�

יקרא" dn)טמא ,bi `xwie)מצות ���הי והראיה . ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
�ספרא אמר� היא ��אמר(rixfz)ע�ה "לפי : ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָ
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(‡Ï).ÏÚ·Ï ÔÂ·È¯˙ Ì˙‡‰:הבעל בשביל
.Â˙Â‡ ÔÂÚÈ˘Â˙�וכ נקמתו, כהתנקמו א (שמואל

בנבל:לב) דדוד לי, ידי והושיעה :·È¯È ¯˘‡
.ÂÏ:בשבילו.¯˜·‰ „Ú:המתינו הבקר ‡Ìעד
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‡·ÊÚÈ¯.גבורה: ˜ÚÊÈÂ:המשפחה כל
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cec zcevn
(Ï)ÈÂ.˙Ó:אותו נמית לומר, את�‰‡˙Ì.(Ï‡)רצה וכי

בתמיה: אותו, תושיעו� את� וכי הבעל, בעבור תריבו�
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בנו: לגדעו� הירד�:Â¯·ÚÈÂ.(Ï‚)קרא ÁÂ¯Â(Ï„)את
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(‰Ï).Ì˙‡¯˜Ï:�למול ואנשיו גדעו� אל הזה:È˙Ú„ÈÂ.(ÊÏ)באו המופת ידי הבלוע,ÊÈÂ¯.(ÁÏ)על להוציא סחט

מלא: ספל נמצ� והיה

oeiv zcevn
(„Ï).˜ÚÊÈÂ�וכ המאס�, בזעקת בא כי על אסיפה, עני�
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hk wxt `Îminid ixac - miaezk

:ìh-äéäé õøàä-ìk-ìrå dcáì äfbä-ìàîàeää äìéla ïk íéýìû Nriå ¤©¦¨Æ§©½̈§©¨¨−̈¤¦«§¤¨«©©©̄¡Ÿ¦²¥−©©´§¨©®
:ìè äéä õøàä-ìk-ìrå dcáì äfbä-ìà áøç-éäéå©§¦³Ÿ¤¤©¦¨Æ§©½̈§©¨¨−̈¤¨¬¨¨«

hk `Îminid ixaclÎck

ãëäîìL úçz ãé eðúð ãéåc Cìnä éða-ìk íâå íéøabäå íéøOä-ìëå§¨©¨¦Æ§©¦Ÿ¦½§©¾¨§¥−©¤´¤¨¦®¨´§½̈©−©§Ÿ¬Ÿ
:CìnääëãBä åéìò ïziå ìàøNé-ìk éðéòì äìòîì äîìL-úà äåäé ìcâéå ©¤«¤©§©¥¸§Ÿ̈³¤§ŸŸÆ§©½§¨§¥¥−¨¦§¨¥®©¦¥³¨¨Æ´

:ìàøNé-ìò åéðôì Cìî-ìk-ìò äéä-àì øLà úeëìîåëCìî éLé-ïa ãéåãå ©§½£Â¤«Ÿ¨¨¯©¨¤²¤§¨¨−©¦§¨¥«§¨¦Æ¤¦½̈¨©−
:ìàøNé-ìk-ìòæëCìî ïBøáça äðL íéòaøà ìàøNé-ìò Cìî øLà íéîiäå ©¨¦§¨¥«§©¨¦À£¤³¨©Æ©¦§¨¥½©§¨¦−¨¨®§¤§³¨©Æ

ìL Cìî íéìLeøéáe íéðL òáL:LBìLå íéLçëòáN äáBè äáéNa úîiå ¤´©¨¦½¦«¨©¬¦¨©−§Ÿ¦¬§¨«©Æ̈¨Æ§¥¨´½̈§©¬
:åézçz Bðá äîìL Cìîiå ãBáëå øLò íéîéèëíéðLàøä Cìnä ãéåc éøáãå ¨¦−´Ÿ¤§¨®©¦§²Ÿ§Ÿ¬Ÿ§−©§¨«§¦§¥Æ¨¦´©¤½¤¨¦«Ÿ¦−

àéápä ïúð éøác-ìòå äàøä ìàeîL éøác-ìò íéáeúk ípä íéðøçàäå§¨©«£Ÿ¦®¦¨´§¦À©¦§¥Æ§¥´¨«Ÿ¤½§©¦§¥Æ¨¨´©¨¦½
:äæçä ãb éøác-ìòåìåéìò eøáò øLà íézòäå Búøeáâe Búeëìî-ìk íò §©¦§¥−¨¬©«Ÿ¤«¦¬¨©§−§«¨®§¨«¦¦À£¤̧¨«§³¨¨Æ

:úBöøàä úBëìîî-ìk ìòå ìàøNé-ìòå§©¦§¨¥½§©−¨©§§¬¨«£¨«
i"yx

(„Î).ÌÈ¯Â·‚‰Â ÌÈ¯˘‰ ÏÎÂ�כ שאי� מה
במלכי� כדכתיב א)באדוניה אשר(א והגבורי�
אדוניהו: ע� היו לא ‰ÍÏÓלדוד È�· ÏÎ Ì‚Â

.„È Â�˙� „ÈÂ„שמו שלא באדוניהו כ� שאי� מה
תחתיו: È„.יד� Â�˙�לשלמה כ� תקעו אמונה

של�: בלבב ‰Â„(Î‰)לעבדו ÂÈÏÚ Ô˙ÈÂ
.˙ÂÎÏÓדוגמא מלכות ח� עליו נת� פתרו�

עליו מהוד� כז)ונתת הגו�(במדבר אמרו שהכל
נתנו ולא נבזה כנו על ועמד כתיב ובדניאל זה

מלכות: הוד ‰ÍÏÓ(ËÎ)עליו „Â„ È¯·„Â
.ÌÈ�Â˘‡¯‰עד מתחלתו לדוד שאירעהו מה

˘Ï‡ÂÓ.סופו: È¯·„ ÏÚ ÌÈ·Â˙Î Ì�‰בספר
‚„.שמואל: È¯·„ ÏÚÂהמגפה במעשה

פרשת כל לומר ומזכיר מגיד המל� ולכבוד
אחרי� ובמקומות כא� כתיב מל� של גדולתו
מדי למלכי הימי� דברי ספר על דמרדכי וכ�

ÂÈÏÚ.(Ï)ופרס: Â¯·Ú ¯˘‡ ÌÈ˙Ú‰Âעתות
דוד וז"ש עליו שעברו לא)צרה ביד�(תהלי�

ורודפי: אויבי מיד הצילני Ï‡¯˘È.עתותי ÏÚÂ
ישראל: על שעברו ÂÎÏÓÓ˙עתות ÏÎ ÏÚÂ

.˙Âˆ¯‡‰בשמואל דוגמא ישראל על (א'שבאו

וגו'ז') ויהומ' פלשתי' על גדול בקול ה' וירע�
ביהושפט כ')וכ� ב' ברנה(ד"ה החלו ובעת

בסנחריב וכ� וגו' ה' נת� לז)ותהלה (ישעיה

מתי�: פגרי� כול� והנה בבקר וישכימו

cec zcevn
(„Î).„È Â�˙�:ממשלתו תחת להיות כפ� תקעו
(‰Î).Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ:גדולתו ראו ÂÎÏÓ˙.כול� „Â‰

עצמו: מפאת למלוכה וראוי הגו� הוא אשר כל בעיני נראה שהיה ÍÏÓ.ר"ל ÏÎ ÏÚעל לפניו שהיה מל� שו� על
˘�ÌÈ.(ÊÎ)ישראל: Ú·˘�החדשי ששה נרד� שהיה לפי או בחברו� שמל� החדשי� ששת עוד לחשוב חש ולא

החדשי�: ששת אלה למול� חשב לא לכ� למלוכה נחשב היה ולא בנו אבשלו� Â·ÎÂ„.(ÁÎ)לפני ¯˘ÂÚעל מוסב
וכבוד: עושר שבע שהיה לומר שבע שאול:‰¯‡˘ÌÈ�Â.(ËÎ)מלת מפני נרד� עוד ˘Ï‡ÂÓ.כשהיה È¯·„ ÏÚר"ל

שמואל: ÂÎÂ'.בספר Ô˙� È¯·„ ÏÚÂ:אתנו ואינ� ספרי� כתבו ה� Â˙ÂÎÏÓ.(Ï)ג� ÏÎ ÌÚדברי יסופר שמה ר"ל
עליה�: שמל� הארצות כל ע� ÂÎÂ'.דוד ÌÈ˙Ú‰Â:לרעה עתי� לטובה Ï‡¯˘È.עתי� ÏÚÂבימיו עברו אשר העתי�

ישראל: ‰‡¯ˆÂ˙.על ˙ÂÎÏÓÓ ÏÎ ÏÚÂ:דוד ע� בהלחמ� עליה� עברו אשר העתי�

oeiv zcevn
(‰Î).‰ÏÚÓÏ:והרמה עליה עתÌÈ˙Ú‰Â.(Ï)מל' מל'

וזמ�:
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.zicirn xafbd dabiy ,heicdn xnege lwa ycwd cenll `aiwr iax leki

Cøôéîì àkéàxnele xnege lwd lr aiydl yi ±áBç ìòál äîheicd ¦¨§¦§©©§©©
Bçk äôé ïkLheicd lyazeriazïé÷æðzicird on ewfp z` daeb ixdy ¤¥¨¤Ÿ§§¨¦

,zicirn daeb heicd aeg lra mb okle ,wfipd lyòøeäL Lc÷äa øîàzŸ©§¤§¥¤©
a Bçkzeriaz,ïé÷æðxnel yie ,minelyzn xeht ycwd z` wifnd ixdy Ÿ§§¨¦

.zicird on dabi `ly ,zeaeg x`ya egek rxed ok enky

:`aiwr iax ixaca oey`xd xe`ial zxfeg `xnbdíìBòìote`a xaecn §¨
Lc÷äc àøBúì ïãéc àøBz çâðc.Cì àéL÷ à÷ãeixdy ziywdy dne ± §¨©¨¦¨§¨§¤§¥§¨©§¨¨

'Lc÷ä ìL øBL àìå àðîçø øîà 'eäòø øBLly xeyy jkn epcnle ¥¥¨©©£¨¨§Ÿ¤¤§¥
uxzl yi .melkn xeht ycwd ly xey gbpy heicdydì øáñ àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨©¨

àéñðî ïa ïBòîL éaøkgbpy heicd ly xey aiigne ,ef dyxc lr wlegy §©¦¦§¤§©§¨
ke .ycwd ly xeyLã÷ä ìL øBL øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¤§©§¨¥¤¤§¥

øeèt èBéãä ìL øBL çâpL,ycwd `le 'edrx xey' xn`pyìL øBL ¤¨©¤¤§¨¤
ïéa Lã÷ä ìL øBL çâpL èBéãäxey `ed gbepdyíz,ïéaxey `edy ¤§¤¨©¤¤§¥¥¨¥

ãòeî,ílLîycwdl.íìL ÷æð ¨§©¥¤¤¨¥
,`xnbd zl`eyéëä éàz` wifndy xaeq `aiwr iaxy epcnrdy oeik ± ¦¨¦

ok m` ,aiig ycwddàáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø,`ziixaayéànî ©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¦©
øeaéæå ÷féðc úécéòácéâéìt ÷éfîc úé-dzidy ote`a ewlgpy epl oiipn ¦§¦¦§¦¨§¦¦§©¦§¦¥

mlyl eilr m`d ,wfipd ly zixeaif rwxwk dey wifnd ly zicir rwxwd

,wifnd ly e` wfipd ly zicird itkïðéîééL ÷féðãa àîìò éleëc àîìc¦§¨§¥¨§¨¦§¦¨©§¦¨
,wfipd ly zicird itl mlyny micen mlek `ny ±éaøc àzâeìôa àëäå§¨¨¦§§¨§©¦

éâìôî÷ ïðaøå àéñðî ïa ïBòîLoa oerny iax zwelgna o`k ewlgpe ± ¦§¤§©§¨§©¨¨¨¦§§¥
y ,ycwd wifnd oipra opaxe `iqpnïa ïBòîL éaøk øáñ àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨©§©¦¦§¤

àéñðî,minelyza ycwdd z` wifn aiignyìàòîLé éaøåxikfd `ly §©§¨§©¦¦§¨¥
heicd iwfp `l`ïðaøk øáñxeht ycwd wifndy. ¨©§©¨¨

wifn oica wx `id mdipia zwelgndy xnel okzii `l ,`xnbd zayiin

y .` :minrh dnkn ,ycwd'áeúkä àa àì' éàî ,ïk íàiax xn`y ¦¥©Ÿ¨©¨
`l` l`rnyi iax ixack xnel aezkd `a `ly `id ezernyny ,`aiwr

ixacay `vnp ,ycwdd z` wifn oica `l` miwleg md oi` m`e ,xg` xac

.zwelgn lk mdipia oi` heicd iwfpa xaicy 'edcy ahin' aezkd

.aLc÷äì øîBçå ì÷ éàî ,ãBòå`ay ezernyny ,`aiwr iax xn`y §©©¨¤§¤§¥
itl minyy l`rnyi iaxl dcen `aiwr iax m`e ,ycwdd lr xingdl

lw cnely xnel okzi ji`e ,wifnd lr lwdy `vnp ,wfipd ly zicird

ixde ,wfipd ly zicird itl mlyiy ycwdd lr mb lwdl ycwdl xnege

mlyn ycwd wifdy mz xey elit` ixdy ycwdd lr xingn `aiwr iax

.ezrcl mly wfp

.bàéãäa àéðz ,éMà áø øîà àä ,ãBòådn :yxetna `ziixaa epipy ± §¨¨©©©¦©§¨§¤§¨
(c ak zeny) aezka xn`py'ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî'dpeekd ¥©¨¥¥©©§§©¥

léaø ,ìàòîLé éaø éøác ÷féð ìL Bîøk áèéîe ÷féð ìL eäãN áèéî¥©¨¥¤¦¨¥©©§¤¦¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦
øîBà àáé÷òdpeekdl.÷éfî ìL Bîøk áèéîe ÷éfî ìL eäãN áèéî £¦¨¥¥©¨¥¤©¦¥©©§¤©¦

wifnd ly ahinn mlyn m`d heicd inelyza mb ewlgpy ok m` yxetn

wfipd ly ahinn e`:
:ahin inelyz aeig oica oecl dkiynn `xnbddéì éîø-dywdéiaà ¨¦¥©©¥

áéúk ,àáøìwfp inelyz oiiprl'ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî'rnyne §¨¨§¦¥©¨¥¥©©§§©¥
ïéà áèéîla` ,mlyl i`yx `ed ahinn wx ±àì àðéøçà éãéîxaca ± ¥©¥¦¦©£¦¨Ÿ

ahin epi`y ,xg`,,mlyl i`yx epi`àéðúäå`ziixaa epipy `lde ± §¨©§¨
sqM mNWi xFAd lrA' (cl `k zeny) aezkdn zyxecyáéLé'eilral ©©©§©¥¤¤¨¦¦§¨¨

'aiWi' zaizemNWi xn`p xak ixdy ,zxzein`l` ,`aúBaøìlekiy ¨¦§©¥§©
d xac lka mlyleléôàå ,óñk äåLaïéaeñx`ean ,mihigd zleqt ± ¨¤¤¤©£¦¦

.rexb xaca mb mlyl lekiy

:`xnbd zayiinàéL÷ àì,ïàklekiy 'aiyi'n `ziixad dcnly dn ± Ÿ©§¨¨
mlyl `ay wifna xacn ,sqk deyd xac lka mlylBzòcîwwcfiy `la ¦©§

eli`e ,oic ziaa eze` reazl wfipdïàk'ahin' aezkdn epcnly dn ± ¨
mlynd wifna xacn ahinn wx zzl i`yxyBçøk ìòa.oicd zia ziitka §©¨§

:df uexizl dgked d`ian `xnbdà÷éc ,éàléò áøc déøa àleò øîà̈©¨§¥§©¦¨¦©§¨
énð,egxek lra mlynyk md ahin inelyzy wiiecn aezkd oeyln mb ± ©¦

áéúëcFnxM ahinE EdcU ahin'ílLé'wifnd mlyny xaecny rnyne ¦§¦¥©¨¥¥©©§§©¥
.Bçøk ìòa§©¨§

,dgkedd z` `xnbd dgecéiaà déì øîài`lir ax ly epa `lerléî ¨©¥©©¥¦
áéúkaezk ike ±'íleLé'`ld ,oic zia epiidc ,mixg` ici lr ezernyny §¦§©

',áéúk 'ílLémb ef oeyle.òîLî Bzòcî §©¥§¦¦©§©§©
éiaà øîà àlà`iyewd z` uxzl zxg` zexyt` oi``l` ,øîãkitk ± ¤¨¨©©©¥¦§©

,epiptly `ziixad ixac z` dax uxizyàéðúclehil i`kfd oiiprl §©§¨
,miipr zepznnéøäin ±íéîøëe úBãN íéza Bì eéäLfef miiz`n ieeya £¥¤¨¨¦¨§¨¦

àöBî BðéàåmipewïøëBîì,mieeyn zegta `l` ,df xigna mdlïéìéëàî §¥¥§§¨©£¦¦
BúBànäöçî ãò éðò øNòîz` xeknie ,fef d`n epiidc eiqkp ieeyn ©£¥¨¦©¤¡¨

.fef miz`n ecia yiy `vnpe fef d`na eizerwxwøî da éåäåozpe `ype ± §¨¥¨©
,`ziixad ixaca daxéîc éëéäoxknl `ven epi`y xaecn ote` dfi`a ± ¥¦¨¥

,miiz`n ieeyaeäééãäa ìæ énð déãéãå àîìò éleëc àúòøà ìæeä éà± ¦©©§¨¨§¥¨§¨§¦¥©¦¨©£©§
dzry `vnp ,odnr dlfed ely rwxwd mbe weyay zerwxwd lk elfed m`

ok m`e ,fef miz`n el oi`déì éôñéì énð àáeè eléôàd`nn xzei elit` ± £¦¨©¦¦§¥¥
fef miz`n el yiy iny (g"n g"t d`t) epipyy itke ,el ozil mileki fef

,zg` zaa fef sl` elit` lehil leki xpic zegtàîìò éleëc ìBæ àäc§¨§¥¨§¨
Y énðixdyel oi`y iprk aygp `ede ,weyay zerwxwd lk elfed ©¦

,fef miiz`nàlàote`a xaecny cinrp m`e -éleëc àúòøà øé÷Bàc ¤¨§¦©§¨¨§¥
àîìò,deab xigna zexknp weyay zerwxwd lky -éãéià ,déãéãå ¨§¨§¦¥©§¥

déòøà ìæ éæefà ÷éôðå ìéiòcmeyn ,lefa mixknp ely zerwxwd wxe ± §©¥§¨¦©¥¨©§¥
,zern ixg` xfgny ede`xy
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zea` drax`` cenr f sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úéðBðéáa Bðéc áBç ìòáeoiwGPd wxRA oiHiB 'QnA(:gn 'c):øáñ÷ àîéz éëå ©©¦§¥¦§©¤¦¦§¤¤©¦¨¦§¦¥¨¨¨©
.'eë ò"ødti oMW g"aN dn Kxtinl `Mi`C DiPin WCwd opixnB `l ikd ENit £̀¦¨¥Ÿ©§¦¨¤§¥¦¥§¦¨§¦§©©§¤¥¨¤

:ziCird on FwiGdA lhFp `Ed hFicddW oiwfpA FgMBçk òøeäL Lc÷äa øîàz Ÿ¦§¨¦¤©¤§¥§¤¥¦¨¦¦Ÿ©§¤§¥¤©Ÿ
.ïé÷æða:icin wfp liwW `lC.'eë àéñðî ïa ù"ø àéðúcxFWC oiwxiR WixA ¦§¨¦§Ÿ¨¦¤¤¦¥§©§¨¤§©§¨§¥¦§¦§

:[dXnge drAx`] gbPW.íìL ÷æð ílLî ¤¨©©§¨¨©£¦¨§©¥¤¤¨¥
`Ed Edrx lW xFW ikd Edrxl Dil WixCwe§¨¨¦¥§¥¥¨¥¤¥¥
wfp ivg `N` mNWn `l mY wiGn ied ikC§¦£¥©¦©Ÿ§©¥¤¨£¦¤¤
wiGn mNWn WCwd lW xFW wiGn i` la £̀¨¦©¦¤¤§¥§©¥©¦
lwWC r"x xn`we mY ENit`e mlW wfp¤¤¨¥©£¦©§¨¨©§¨©
zFrwxw ziCirn FxFW inC xEriW WCwd¤§¥¦§¥¥¦¦©§¨

:wiGn lW.ïðéîééL ÷féðãa ò"ëc àîìc ¤©¦¦§¨§¦§¦¨©§¦¨
li`Fd zixEAif `N` wiGn Dil mNWn `le§Ÿ§©¥¥©¦¤¨¦¦¦
'xl r"x dcFnC wGipC ziCirM `Ede§§¦¦§¦¨§¤§
wGip lW EdcU ahin xn`C l`rnWi¦§¨¥§¨©¥©¨¥¤¦¨
`le xn`w wGipC ziCir r"x xn`wC ziCire§¦¦§¨¨©¦¦§¦¨¨¨©§Ÿ
:WCwdA `N` Dilr ibElti`l iz`̈¥§¦§¥£¥¤¨§¤§¥
.éâéìt ïðaøå àéñðî ïa ù"øc àzâeìôáe¦§§¨§¤§©§¨§©¨¨§¦¥
ixii` `lC l`rnWi iAxl r"x DirnWC§©§¥§©¦¦§¨¥§Ÿ©§¥

dA `N`Dil xhR WCwd iwfpA la` hFic ¤¨§¤§£¨§¦§¥¤§¥¨©¥
:Dilr ibEltl r"x iz`eàa àì éàî ë"à §¨¥¦§¥£¥©Ÿ¨

.áeúkä`lC ibilR DitEB `xwaC rnWnC ©¨§©§©§¦§¨¥§¦¥§Ÿ
:ibilR iOp hFicdA `nl` ikdl aEzMd `Ä©¨§¨¥©§¨§¤§©¦§¦¥

.Lc÷äì å"÷ éàî ãBòåziCird onE li`Fd §©§¤§¥¦¦¨¦¦
`z` iNEw`lE i`w wGiP` `aiwr 'x xn`wC§¨¨©£¦¨©¦¨¨¥§£¥¨¨
WCwdl e"w i`n zixEAiGn wiGn Dil aidiC§¨¦¥©¦¦¦¦©§¤§¥
oiwfpA WCwdC FgM dti r"xlE ied `zErixB§¦¨£¥§¨¤Ÿ§¤§¥¦§¨¦
WCwd liwW mY wiGn ied ENit`C xn`C§¨©©£¦£¥©¦©¨¦¤§¥

:Edrxn Dil `wtpe mlW wfp.ãBòå`ipY ¤¤¨¥§©§¨¥¥¥¥§©§¨
wiGO` r"x xn`wC ziCird onC `icdA§¤§¨§¦¨¦¦§¨¨©©©¦

:i`w.áéLéDil dedC eilral aiWi sqM ¨¥¨¦¤¤¨¦¦§¨¨©£¨¥
aiWi eilral sqM mNWi xFAd lrA aYkinl§¦§©©©©§©¥¤¤¦§¨¨¨¦
aizM xakE li`Fd il dOl `pngx azkC§¨©©§¨¨¨¨¦¦§¨§¦

:zFaWd lM zFAxl mNWi.Bzòcîi` §©¥§©¨£¨¦©§¦
Digxh` `lC FYrCn Fwfp wiGn Dil mNWn§©¥¥©¦¦§¦©§§Ÿ©§§¥
Fpi` m` la` oiAEq liwW c"aA eilr wFrvl¦§¨¨§¨¦¦£¨¦¥
c"aA `N` wGiPl Fwfp mNWl wiGOd dvFx¤©©¦§©¥¦§©¦¨¤¨§
:sqM `N` mNWn Fpi` FgxM lrA EpiidC§©§§©¨§¥§©¥¤¨¤¤

.énð à÷écrnWnC mNWi aizM ahin iAbC ¥¨©¦§©¥¥©§¦§©¥§©§©
:FgxM lrA mNWi.íleLéici lr rnWn §©¥§©¨§§©©§©©§¥

:FYrCn iOp rnWn mNWi la` wiGnC eiqkpl oicxFi c"aC mixg`øîà àlà £¥¦§§¦¦§¨¨§©¦£¨§©¥©§©©¦¦©§¤¨¨©
.éiaàKdl dAx DvxzC `peeB i`d iM xncM `N` i`xw iPdl `vExiY zgMWn `l ©©¥Ÿ©§©©¦¨§©¥§¨¥¤¨¦§©¦©©§¨§©§¨©¨§©

:'Ek `ipzC.íéîøëe íéza úBãN Bì eéäL éîfEf miz`n deWzkQnA opzE §©§¨¦¤¨¨©¦§¨¦¨¤¨©¦§©§©¤¤
d`R(g"n g"t)e`lC ipr xUrnE d`tE dgkW hwl lFHi `l fEf miz`n Fl WIW in ¥¨¦¤¥¨©¦Ÿ¦¤¤¦§¨¥¨©§©¨¦§©

zaA fEf sl` deW Fl Epzpe xpiC xqg fEf miz`n Fl Eid miIpr lfFB `vnpe `Ed ipr̈¦§¦§¨¥£¦¦¨¨©¦¨¥¦¨§¨§¨¤¤¤§©
`vFn Fpi` la` fEf miz`n deW minxkE zFcU miYA Fl Wi dfe lFHi df ixd zg ©̀©£¥¤¦§¤¥©¦¨§¨¦¨¤¨©¦£¨¥¥
d`nA xFMni eizFrwxwe fEf d`n deW dvgn cr ipr xUrn FzF` oilik`n xFMnl¦§©£¦¦©§©¨¦©¤§¨¨¤¥¨§©§§¨¦§§¥¨

:fEf miz`n Fl Wi ixde mlFrl iliif `l `BlRn ithC fEf.øî da éåäå:dAx Epiide ¦§¥¦©§¨Ÿ©§¥§¨©£¥¥¨©¦©£¥¨©§©§©¨
.déì eôñéì énð àáeè eléôàopzE fEf miz`n deW oi` eiWkr ixdW(my)Fl Eid £¦¨©¦¦§¥¤£¥©§¨¥¨¤¨©¦§©¨

:lFHi zg` zaA fEf sl` deW Fl Epzp ENit` xpiC xqg fEf miz`n̈©¦¨¥¦¨£¦¨§¨¤¤¤§©©©¦
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`pzC 'ipznA rnWn oke dpn ilr ixd xnF`A `N` wiGOd mc`A `le lbxA§¤¤§Ÿ§¨¨©©¦¤¨§¥£¥¨©¨¤§¥©§©§©§¦§¨¨
(:h sc onwl)mc`C oiwfP` ENit`e i`w zFa` EdNEM`e dlirn mdA oi`W miqkp§¨¦¤¥¨¤§¦¨§©§¨¨¥©£¦©§¨¦§¨¨

l`FXdA l`EnW xn`C `de mc` df dran xn`C o`nl(:hv 'c n"a)lk`i iM §©§¨©©§¤¤¨¨§¨§¨©§¥§©¥¦Ÿ©
d`xpe opAxCn Epiid aiIg oxw `d rnWnE WnFg mNWn `lC wiGnl hxR§¨§©¦§Ÿ§©¥¤©§©¨¤¤©¨©§¦§©¨¨§¦§¤
oxTn ixinB WCwdA ixihtC oiwfp x`WC¦§¨§¨¦¦§¦¥§¤§¥§¦¥¦¤¤
miWCwEOd ilEqR FA xhtC xFAnE mc`nE¥¨¨¦§¨©§¥©§¨¦
EdNEMn oW opitli ikid z"`e WCwd y"ke§¤§¥§¥¦©§¦¨¥¦§
xzFiC l"ie DwiGdl d`pd WIW oWN dn©§¥¤¥£¨¨§¤¥¨§§¥
wiGOn miciA wiGOd mc` aiIgzdl iE`ẍ§¦§©¥¨¨©©¦§¨©¦¦©¦
azkC Edrx z"`e dxirA gENiW i"r¦©§¦Ÿ§¥¥§¨©
`wtp lk`i iken `d il dOl `pngx©§¨¨¨¨¦¨¦§¦Ÿ©©§¨

dlirn zkQnA 'i`cM(.hi sc)`pngx WiTn ¦§¦§©¤¤§¦¨©¦©§¨¨
lk`i iM aizM dnExY dn dnExzl WCwd¤§¥¦§¨©§¨§¦¦Ÿ©
dlik`C iNin lM WCwd s` wiGnl hxR§¨§©¦©¤§¥¨¦¥©£¦¨
dlik`C icin `weC e`le xEhR Dil wiGnE©¦¥¨§©©§¨¦¥©£¦¨
ogMW`C e`l i`C l"ie mzd `zi`cM¦§¦¨¨¨§§¦©§©§§¨
iMn opiWxC ded `l WCwd wiGn xEhRC§¨©¦¤§¥Ÿ£¨©§¦¨¦¦

g hrnl `N` wiGnl hxR lk`iWnF Ÿ©§¨§©¦¤¨§©¥¤
aizM dnExzA lk`i ikC b"r`e DicEgl§¥§§¦Ÿ©¦§¨§¦
n"n `Ed odkC oFnnC oxw wiGn aiIg mWe§¨©¨©¦¤¤§¨§Ÿ¥
`xTn `N` witp `l lk`i ikC `xw i`dn¥©§¨§¦Ÿ©Ÿ¨¦¤¨¦§¨
EdinE FwiGnE Fxiag lfFbM iedC `pixg ©̀£¦¨©£¥§¥£¥©¦¦

c"nl(.ek onwl)`iz` `l lbxA xtFM `Mi`C §§¦¨¤§¤¤Ÿ©§¨
`lC xFaE mc`e oxwN dnC iPd lMn¦¨©¥§©§¤¤§¨¨§Ÿ
oFtxh iAxlE dpFW`x mrtA xtFM mNWn§©¥¤§©©¦¨§©¦©§
:`gip mzA mlW xtFM (my) Dil zi`C§¦¥¤¨¥§©¦¨

éaøåDniY .oFrnW 'xM Dl xaq `aiwr §©¦£¦¨¨©¨§¦§¥©
lirl(.d sc)micr Dl iwFn iM §¥¦¥¨¥¦

ixY ipzil r"x i` iWwil r"xM oinnFf§¦§¦§¥¦¦§¥§¥
xFWe hFicdC xFW wiG`C xFW xFW ipeeB©§¥§©¦§¤§§
`l WCwdaC l"ie WCwdC xFW wiG`C§©¦§¤§¥§¦§¤§¥Ÿ
KFxtl y"xM xaq iOp iM dWw K` ixiinẅ©§¥©¨¤¦©¦¨©§¦§
mc` iwfpA FgM dti oMW hFicdN dn©§¤§¤¥¨¤Ÿ§¦§¥¨¨
hxR lk`i iM opiWxC `lC 'iRC i`nlE§©§¦§Ÿ©§¦¨¦Ÿ©§¨
mEXn `N` llM mNWn `lC wiGnl§©¦§Ÿ§©¥§¨¤¨¦
KFxtle dWw K` xiRW iz` Edrx aizkC¦§¦¥¥¨¥©¦©¨¤§¦§

:xFA iwfpA FgM dti oMWãBòåe"w i`n ¤¥¨¤Ÿ§¦§¥§©
onE li`Fd qxhpETd WxiR .WCwdl§¤§¥¦¥©§§¥¦¦
`lEw`lE i`w wGiP` `aiwr x"`C ziCird̈¦¦§£¦¨©¦¨¨¥§£¨
'itl dWwe `Ed `zErixB WCwdl e"w i`n zixEAiGn wiGn Dil aidiC `z`̈¨§¨¦¥©¦¦¦¦©§¤§¥§¦¨§¨¤§¦
FaiIgn r"xe WCwdd z` wiGn ixnbl xhFR i"xC `xnEg `N` `zErixB df oi`C§¥¤§¦¨¤¨§¨§¦¥§©§¥©¦¤©¤§¥§§©§
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déì àëéøèöàå ìéàBä éàäå éðaæîe ïñéð ãò éøèð ò"ëc§©§¥©¦¨©§§¥§©¦§¦§§¦¨¥
åàì éôè ìæéîì déçøeà àbìt ãò àzLäãk ïéaæ éæeæ¥©¦¦§©§¨©©§¨§¥§¥©§¥©
ì"à éàå úécéòa déðéc ïé÷fð éab énð àëäå ìæéîì déçøeà§¥§¥©§¨¨©¦©¥¦¨¦¦¥§¦¦§¦
ðéãk úì÷L éà ì"à àzøet éôè úéðBðéa éì áä eäéàC ¦©¦¥¦§¥§¨¦©§¨§¦¨

é÷úî dén÷ìc àø÷eék ìé÷L àì éàå àzLäãk ìB÷Ldì ó §¦§©§¨§¦Ÿ§¦§§¨¦§©¥©§¦¨
úéðBðéa ìöà ïé÷fð ìL ïçk zòøBä ë"à á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ©§¨Ÿ¨¤¦¨¦¥¤¥¦
úéðBðéaî úøîà zàå áèénî øîà àðîçøc úéøeaéæå§¦¦§©§¨¨¨©¦¥©§©§©§¨¦¥¦
àkéà éà á÷òé øa àçà áø øîà àlà àì énð úéøeaéæå§¦¦©¦Ÿ¤¨¨©©©¨©©£Ÿ¦¦¨
éàå úéðBðéáa déðéc áBç ìòa déì ïðénãî ç"áì ééenãì§©¥§§©¦¨¥©©¦¥§¥¦§¦
ðéãk úì÷L éà ì"à àzøet éôè úéøeaéæ éì áä ì"àC ©¦¦¦§¥§¨¦©§¨§¦¨
é÷úî dén÷ìc àø÷eé ék ìé÷L àì éàå àzLäãk ìB÷Ló §¦§©§¨§¦Ÿ§¦¦§¨¦§©¥©§¦

ïéåì éðôa úìc zìòð ë"à à÷éà áøc déøa àçà áø dì̈©©¨§¥§©¦¨¨©§¨¤¤¦§¥Ÿ¦
éæeæc àzLä àzLäãk éì÷L äåä éæeæ éì eåä eléà ì"àc§¦£¦¥£¨©§¦¦§©§¨©§¨§¥
déøa àçà áø øîà àlà dén÷ìc àø÷eék ìB÷Là Cab©¨¤§§§¨¦§©¥¤¨¨©©©¨§¥
àäc ïðénãî äMà úaeúëì ééenãì àkéà éà à÷éà áøc§©¦¨¦¦¨§©¥¦§©¦¨§©¦¨§¨
éì áä éäéà déì äøîà éàå úéøeaéæa dðéc äMà úaeúk§©¦¨¦¨§¦¦§¦¨§¨¥¦¦©¦

ðéãk úì÷L éà dì øîà àzøet øéöa úéðBðéaìB÷L C ¥¦¨¦§¨¨©¨¦©§¨§¦¨§
àéL÷ íB÷î ìkî dén÷ìc àø÷eék éì÷L àì éàå àzLäãk¦§©§¨§¦Ÿ©§¦§§¨¦§©¥¦¨¨©§¨
áøå àtt áø àúà ék àlà áéúk eäãN áèéî àäå déì áéúéì áèénî déì áéäéc ìk àáø øîà̈©¨¨¨§¨¦¥¦¥©¥¦¥§¨¥©¨¥§¦¤¨¦¨¨©¨¨§©
àúîa ïácæî àëä ïácæî àì éàc àeä áèéî éléî ìk äeLøt áø éaî òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©¦¥©¦§¨¨¦¥¥©§¦Ÿ¦§§©¨¨¦§§©§¨¨
ìàeîL áø dépéî àòa :àðéáæ dìò õBt÷ìc éëéä ék áèénî déì áéúéìc àòøàî øáì éúéøçà©£¦¦§©¥©§¨§¥¦¥¦¥©¦¥¦§¦§£¨§¦¨¨¨¦¥©§¥
éaøc àaélà ïéîL ïä íìBò ìLa Bà ïéîL ïä BlLa ïéîL ïäLk àaà éaøî àéðBø÷àî àaà øa©©¨¥©§§¨¥©¦©¨§¤¥¨¦§¤¥¨¦§¤¨¥¨¦©¦¨§©¦
÷éfîãa øîàc àáé÷ò éaøc àaélà Cì éòaz ék ïðéîééL ÷féðãa øîàc Cì éòaz àì ìàòîLé¦§¨¥Ÿ¦¨¥¨§¨©¦§¦¨©§¦¨¦¦¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨§¨©¦§©¦
déì øîà énð àîìòc éèeòîì àîìc Bà ÷féðc éèeòîì àðîçø øîà eäãN áèéî éàî ïðéîééL©§¦¨©¥©¨¥¨©©§¨¨¦§¥§¦¨¦§¨¦§¥§©§¨©¦¨©¥
ïéáBb ílek úécéò àlà Bì ïéà déáéúéà ïéîL ïä íìBò ìLa úøîà zàå eäãN áèéî øîà àðîçø©§¨¨¨©¥©¨¥§©§©§¨§¤¨¥¨¦¥¦¥¥¤¨¦¦¨¦
úéøeaéæå úéðBðéáe úécéò Bì eéä úéøeaéæ ïéáBb ílek úéøeaéæ úéðBðéa ïéáBb ílek úéðBðéa úécéòä ïî¦¨¦¦¥¦¨¦¥¦¦¦¨¦¦¦¨¦¦¥¦§¦¦
ç"á úécéòa ïé÷fð úéðBðéáe úécéò úéøeaéæa äMà úaeúëe úéðBðéáa áBç ìòáe úécéòa ïé÷fð¦¨¦§¦¦©©§¥¦§©¦¨§¦¦¦¦¥¦¦¨¦§¦¦
úéøeaéæa äMà úaeúëe úéðBðéáa áBç ìòáe ïé÷fð úéøeaéæå úéðBðéa úéðBðéáa äMà úaeúëe§©¦¨§¥¦¥¦§¦¦¦¨¦©©§¥¦§©¦¨§¦¦
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בבא קמא. פרק ראשון - ארבעה אבות דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc `nw `aa(oey`x meil)

ok m`àzøet eléôàfef d`nn zegt ±äéì eôñéì àì énðelik`i `l - £¦§¨©¦Ÿ¦§¥
ixde ,fef miz`n eizerwxw mieey zn`d it lr ixdy ,ipr xyrnn eze`

.ipr xyrn lehil i`yx epi`e xiyr `edøî øîàådax ±dìòxe`iaa ± §¨©©£¨
`ziixadàëéøö àìxn`p fef d`n xeriy ipr xyrn lhepy df oic ± Ÿ§¦¨
,df ote`aïñéð éîBéác,oqip yceg ztewza ±àúòøà àø÷é-xign ¦§¥¦¨§¨¨©§¨¨

orxefle uiwd zenia rwxwd z` yexgl gweld lekiy oeik ,xwi rwxwd

,ixyzaéøLz éîBéáeixyz yceg ztewzaàúòøà ìæoeik ,lef mxign ± §¥¦§¥¨©§¨¨
,ef dpya orxefl leki epi`yéðaæîe ïñéð ãò éøèð àîìò éleëcmeyne - §¥¨§¨¨§¥©¦¨§©§¥

,deabd xigna mxkenl ick oqipl mipiznn mdizerwxw mixkend lk jk

éæeæ déì àëéøèöàå ìéàBä éàäå,zernl wewf dide zeid df mc`e ±ïéaæ §©¦§¦§§¦¨¥¥©¥
àzLäãkfef miz`n eizerwxw eeyi oqipay oeike .lefd xigna zrk xkn ± ¦§©§¨

` lehil ipr aygp epi`zrk ixdy ,epi` xiyr mb mle` ,zg` zaa fef sl

minilyny `ed oicd okl ,mewn lka fef miz`n zeey elyk zerwxw oi`

cr eze` milik`ny `ziixad dxn`y edfe ,fef miz`n cr ipr xyrnn el

y meyn epiidc ,dvgnìæéîì déçøBà àbìt ãòmxigny zerwxwd jxc ± ©©§¨§¥§¥©
,mkxrn ivg cr wx ixyz inia lefìæéîì déçøBà åàì ,éôèzelibx oi` ± §¥©§¥§¥©

ep` mb el siqep ,fef d`n mieey eiqkpy oeike ,mkxrn ivgn xzeia elfeiy

.fef miiz`n ecia yiy `vnpe ,fef d`n cr

ïé÷æð éab énð àëäåiia` x`an ,`ziixad ixac z` dax x`iay myk ± §¨¨©¦©¥§¨¦
,dpn deya ixyza wifdy xaecny ,'aiyi'e 'ahin' miaezkd zxizq z`

y ,wifnd zerwxwn dpn zeabl `aedépéczeabl wfipd ly epic ±úécéòa ¦¥§¦¦
.'edcy ahin' aezkdn cnlpy itkeeäéà déì øîà éàåwfipd xn`i m` ± §¦¨©¥¦

,wifnlàzøet éôè úéðBðéa éì áäitk zipepia rwxwn xzei hrn il oz ± ©¦¥¦§¥§¨
,dzr dieeydéì øîà,el xnel wifnd leki ±ðéãk zì÷L éàìB÷L ,C ¨©¥¦¨§©§§¦¨§
àzLäãkdieey itl rwxw lehil i`yx jpd ,jpick zicir gwel jpd m` ± ¦§©§¨

,dzràì éàårwxw dvex jpd `l` jl ie`xd z` gwel jpi` m` la` ± §¦Ÿ
zipepiadén÷ìc àø÷eék ìé÷L ,deabd xignd itl zipepia rwxw leh ± ¨¦§§¨¦§©¥

zeaxl 'aiyi' aezkd zyxcn epcnl df oice ,oqip inia zerwxwd eeyiy

.oiaeq

:iia` ly evexiz lr `xnbd dywné÷úîíà ,á÷òé øa àçà áø dì ó ©§¦¨©©¨©©£Ÿ¦
ïkzeabl i`yxy itk meid dxign itl zipepiadn daeb epi` wfipdy ¥

`vnp ,zicirnyìL ïçk zòøBäinelyz reazl mi`adìöà ïé÷æðziiab ©§¨Ÿ¨¤§¨¦¥¤
zerwxw,úéøeaéæå úéðBðéaeabi m`yzegt elawi zixeaife zipepian ¥¦§¦¦

xazqn `l dfe ,mpick zicirn zeabl e`eai m` xy`ncixdøîà àðîçø §©£¨¨¨©
áèénî-,ahinn elit` zeabl mgek z` dzti dxezdzøîà zàå ¦¥©§©§¨§©§

yàì (énð) úéøeaéæå úéðBðéaî`l` ,eiykr ly xignd itl zeabl elkei ¦¥¦§¦¦©¦Ÿ
.oqip ly deabd xignd itl wx

dax ly eixacn xg` oic cenll `xnbd dqpn ,iia` ly eixac egcpy oeik

:`ziixad xe`iaaééenãì àkéà éà ,á÷òé øa àçà áø øîà àlàm` - ¤¨¨©©©¨©©£Ÿ¦¦¨§©¥
,`ziixaa dax ly exe`ial ,edylk oic zencl mewn yiáìïðénãî áBç ìò §©©§©¦¨

déì±z`f zencl yideld on eaeg z` zeabl `ay aeg lra ly epicl ¥
ixdy ,ixyzadéì øîà éàå ,úéðBðéáa dépéc áBç ìòa,dell delnd ©©¦¥§¥¦§¦¨©¥

,il zzl jilry zipepia rwxwd mewnaàzøet éôè úéøeaéæ éì áäoz - ©¦¦¦§¥§¨
,dzr dieey itk zixeaif rwxwn xzei hrn ildéì øîàxnel deld leki - ¨©¥

,elðéãk zì÷L éààzLäãk ìB÷L Cjpick zipepia rwxw gwel jpd m`± ¦¨§©§§¦¨§¦§©§¨
,dzr dieey itl dlhil i`yx jpdàì éàåie`xd z` gwel jpi` m` j` - §¦Ÿ
,zixeaif rwxw dvex jpd `l` jldén÷ìc àø÷eé ék ìé÷Ldze` gw - ¨¦¦§¨¦§©¥

.oqipa rwxwd deyy deabd xignd itl

:awri xa `g` ax ly ezxaq lr `iyew `xnbd d`iané÷úîáø dì ó ©§¦¨©
ïk íà ,à÷éà áøc déøa àçàz` ciqtdle jk oerhl deld lekiy ± ©¨§¥§©¦¨¦¥

y `vnp ,delndúìc zìòðmieelnd lyïéåì éðôa,mdl zeeldl eaxqiy ¨©§¨¤¤¦§¥Ÿ¦
meyndéì øîàc,delnd el xn`iy ±éì÷L äåä éæeæ éì eåä eléà §¨©¥¦£¦¥£¨¨§¥

àzLäãkrwxw zepwl leki iziid icia jizieeldy zernd eid m` ± ¦§©§¨
e ,dzr dxign itl ef zixeaifCab éæeæc àzLäjcia izerny eiykre ± ©§¨§¥©¨

dén÷ìc àø÷eék ìB÷Là,oqip ly deabd xignd itl ,rwxw jnn law` ± ¤§§§¨¦§©¥
.zern jl izieldy dfa izcqtdy `vnp

ééenãì àkéà éà ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîà àlàzencl yi m` - ¤¨¨©©©¨§¥§©¦¨¦¦¨§©¥
,`ziixaa dax ly exe`ial edylk oicïðénãî äMà úaeúëìyi ± ¦§©¦¨§©¦¨

,dzaezk zeabl d`ae ,ixyza hb dlra dl ozpy dy` oicl z`f zencl

àäc-ixdydðéc äMà úaeúkzeabidlarwxwäøîà éàå ,úéøeaéæ §¨§©¦¨¦¨§¦¦§¦¨§¨

éäéà déì,il zzl jilry zixeaif rwxwd mewna ,dy`d el xn`z m`e ± ¥¦¦
àzøet øéöa úéðBðéa éì áäitk ,zipepia rwxwn zegt hrn il oz ± ©¦¥¦¨¦§¨

,dzr dieeydì øîàdl xnel lrad leki ±ðéãk zì÷L éàìB÷L C ¨©¨¦¨§©§§¦¨§
àzLäãkxeaif rwxw zgwel jpd m`±rwxw lehil zi`yx jpd jpick zi ¦§©§¨

,oqipa zerwxwd eeyiy deabd xignd itl `le ,dzr dieey itlàì éàå± §¦Ÿ
,zipepia rwxw dvex jpd `l` jl ie`xd z` zgwel jpi` m` mle`éì÷L̈§¥

dén÷ìc àø÷eék±.oqip inia dieey itl dze` ilh §§¨¦§©¥
:zl`eye epziibeq ly oey`xd oecipl `xnbd zxfeg dzríB÷î ìkî¦¨¨

àéL÷edcy ahin'y epcnl cg` cvny ,dyw dx`yp iia` ziiyew `ld ± ©§¨
epcnl jci`ne ,ahin epi`y xaca mlyl leki epi`y x`eane 'mlyi

.'oiaeq elit`e sqk dey zeaxl aiyi'y

:`xnbd zvxzndéì áézéì áèénî déì áéäéc ìk àáø øîà'ahin'n ± ¨©¨¨¨§¨¦¥¦¥©¦¥¥
lk jka oi` okle ,df xac ly xzeia aehdn ozii ozepy xac lky micnl

m`y `id dpeekdy oeik ,oiaeq el ozil lekiy 'aiyi'n epcnly dnl dxizq

.el yiy xzeia milernd oiaeqdn ozi oiaeq el ozep

:`xnbd dgecáéúk eäãN áèéî àäå'EdcU ahin' xn`p aezka `lde ± §¨¥©¨¥§¦¥©¨¥

.mzq 'ahin' azkp `l recn xac lka bdep ahin oicy jixack m`e

:xg` uexiz `xnbd d`ianàúà ék àlàe`ayk ±àðeä áøå àtt áø ¤¨¦¨¨©¨¨§©¨
áø éaî òLBäé áøc déøayxcnd zian ±äeLøtzxizq eayiie eyxit ± §¥§©§ª©¦¥©¨§¨

y ,zeyxcdéléî ìklhlhnd xac lk ±àeä áèéîmeyn ,'ahin'l aygp ± ¨¦¥¥©
éúéøçà àúîa ïacæî àëä ïacæî àì éàc,df mewna xkni `l m`y ± §¦Ÿ¦§©©¨¨¦§©©§¨¨©£¦¦

,xg` mewna xkniàòøàî øáìdxezd dcitwd day rwxwn cal ± §©¥©§¨
déì áéúéìc-el oziyàðéáæ dìò õBt÷ìc éëéä ék áèénîevtwiy ick ± §¥¦¥¦¥©¦¥¦§¦§£¨§¦¨

oic dxezd dazk okle ,zelwa dxknl lkeie z`vnpy mewna mipew dilr

dn ,zixeaifl zicir oia welig yi mda wxy oeik ,zecy oiprl wx 'ahin'

oia dxizq oi`y `vnpe ,ahinl miaygp oiaeq elit` oilhlhna ok oi`y

oilhlhna eli`e ,zerwxw oiprl `weec xn`p 'edcy ahin'y oeik ,zeyxcd

oiaeq elit` el ozil leki:
mlyl wifnd ly eaeig iabl ,zerwxwd z` miny cvik zxxan `xnbd

:`xnbd zwtzqn .zipepiaa aeg lrae zicirnøa ìàeîL áø dépéî àòa§¨¦¥©§¥©
àaà`ayïéîL ïäLk ,àaà éaøî ,àéðBø÷àîz` miny oic ziayk ± ©¨¥©§§¨¥©¦©¨§¤¥¨¦

ly zicirk deyd rwxw el yie ,zicirn wfipl zeabdl ick wifnd zerwxw

m`d ,dpnn zgaeynd rwxw oke ,mlerd aexBlLawifnd ly ±,ïéîL ïä §¤¥¨¦
,ely xzeia daehd rwxwdn eabie,ïéîL ïä íìBò ìLa Bàrwxwd z` eabie §¤¨¥¨¦

zaygp `id wifnd lv` m` s` ,mlerd aex lv` zicirk zaygpd

:ok wtzqdl jiiy in zrca `xnbd zx`an .zixeaifkéaøc àaélà©¦¨§©¦
Cì éòaz àì ,ìàòîLé,df wtql mewn oi` ±øîàc(:e) lirlazerwxw ¦§¨¥Ÿ¦¨¥¨§¨©¦

,ïðéîééL ÷féðãdeyd ,ely zixeaifd z` wifnd el oziy heyt ok m`e §¦¨©§¦¨
.mlerd aexn `edy ,wfipd ly zicirk,àáé÷ò éaøc àaélà ,Cì éòaz ék¦¦¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨

øîàc(my),ïðéîééL ÷éfîãaEdcU ahin' (c ak zeny) weqtdn z`f cnle §¨©¦§©¦©§¦¨¥©¨¥

,wifnd `edy ,mlyny df ly didi 'ahin'dy ,'mNWi FnxM ahinE,éàî ¥©©§§©¥©
' m`déèeòîì ,àðîçø øîà 'eäãN áèéîahin,÷féðcleki wifnd oi`y ¥©¨¥¨©©£¨¨§©¥§¦¨

el mlyl leki `ed j` ,ahink wfipd lv` wx zaygpy rwxwa el mlyl

`id envr wifnd lv` m` s` ,ahink mlerd aex lv` zaygpy rwxwa

.miny md mler lyay cvd edfe ,zixeaifàîìc Bà'ahin'a dxezd zpeeky ¦§¨
wifncéèeòîìahind z`,énð àîìòczicira el mlyl leki wifnd oi`e §©¥§¨§¨©¦

.miny md elyay cvd edfe ,envr ly zicira `l` ,mlerd aex ly

:wtqd z` `a` iax hyetdéì øîà,l`eny axláèéî' øîà àðîçø ¨©¥©£¨¨¨©¥©
,'eäãN,envr wifnd ly ahin epiidezøîà zàåy cv yiyïä íìBò ìLa ¨¥§©§¨§©§§¤¨¥
,ïéîL.miny md elyay heyt ixde ,dinza ¨¦

:`xnbd dywn,déáéúéà,wfipl mlyl aiigd mc` iabl `ziixaa epipy ¥¦¥
m` ,ezy` zaezkle ,aeg lralïéáBb ílek ,úécéò àlà Bì ïéàmaeg z` ¥¤¨¦¦¨¦

.úécéòä ïîwx el yi m`.úéðBðéa ïéáBb ílek ,úéðBðéawx el yi m` ¦¨¦¦¥¦¨¦¥¦
.úéøeaéæ ïéáBb ílek ,úéøeaéæm` ,`ziixad dkiynnúécéò Bì eéä ¦¦¨¦¦¦¨¦¦

,úéøeaéæå úéðBðéáe,epic xwirk daeb cg` lkáBç ìòáe ,úécéòa ïé÷æð ¥¦§¦¦§¨¦§¦¦©©
.úéøeaéæa äMà úaeúëe ,úéðBðéáawx el yiy mipte` `ziixad d`ian §¥¦§©¦¨§¦¦

el yi m` ,zerwxw izy,úéðBðéáe úécéòdúécéòa ïé÷æð,mpic xwirk ¦¦¥¦§¨¦§¦¦
e,úéðBðéáa äMà úaeúëe áBç ìòalr xzi dy`de ,epic xwirk aeg lra ©©§©¦¨§¥¦

el yi m` .dpic,úéðBðéáa áBç ìòáe ïé÷æð ,úéøeaéæå úéðBðéaaeg lra ¥¦§¦¦§¨¦©©§¥¦
,epicn zegt wfipde epic xwirk,úéøeaéæa äMà úaeúëe.dpic xwirk §©¦¨§¦¦
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עה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc `nw `aa(oey`x meil)

ok m`àzøet eléôàfef d`nn zegt ±äéì eôñéì àì énðelik`i `l - £¦§¨©¦Ÿ¦§¥
ixde ,fef miz`n eizerwxw mieey zn`d it lr ixdy ,ipr xyrnn eze`

.ipr xyrn lehil i`yx epi`e xiyr `edøî øîàådax ±dìòxe`iaa ± §¨©©£¨
`ziixadàëéøö àìxn`p fef d`n xeriy ipr xyrn lhepy df oic ± Ÿ§¦¨
,df ote`aïñéð éîBéác,oqip yceg ztewza ±àúòøà àø÷é-xign ¦§¥¦¨§¨¨©§¨¨

orxefle uiwd zenia rwxwd z` yexgl gweld lekiy oeik ,xwi rwxwd

,ixyzaéøLz éîBéáeixyz yceg ztewzaàúòøà ìæoeik ,lef mxign ± §¥¦§¥¨©§¨¨
,ef dpya orxefl leki epi`yéðaæîe ïñéð ãò éøèð àîìò éleëcmeyne - §¥¨§¨¨§¥©¦¨§©§¥

,deabd xigna mxkenl ick oqipl mipiznn mdizerwxw mixkend lk jk

éæeæ déì àëéøèöàå ìéàBä éàäå,zernl wewf dide zeid df mc`e ±ïéaæ §©¦§¦§§¦¨¥¥©¥
àzLäãkfef miz`n eizerwxw eeyi oqipay oeike .lefd xigna zrk xkn ± ¦§©§¨

` lehil ipr aygp epi`zrk ixdy ,epi` xiyr mb mle` ,zg` zaa fef sl

minilyny `ed oicd okl ,mewn lka fef miz`n zeey elyk zerwxw oi`

cr eze` milik`ny `ziixad dxn`y edfe ,fef miz`n cr ipr xyrnn el

y meyn epiidc ,dvgnìæéîì déçøBà àbìt ãòmxigny zerwxwd jxc ± ©©§¨§¥§¥©
,mkxrn ivg cr wx ixyz inia lefìæéîì déçøBà åàì ,éôèzelibx oi` ± §¥©§¥§¥©

ep` mb el siqep ,fef d`n mieey eiqkpy oeike ,mkxrn ivgn xzeia elfeiy

.fef miiz`n ecia yiy `vnpe ,fef d`n cr

ïé÷æð éab énð àëäåiia` x`an ,`ziixad ixac z` dax x`iay myk ± §¨¨©¦©¥§¨¦
,dpn deya ixyza wifdy xaecny ,'aiyi'e 'ahin' miaezkd zxizq z`

y ,wifnd zerwxwn dpn zeabl `aedépéczeabl wfipd ly epic ±úécéòa ¦¥§¦¦
.'edcy ahin' aezkdn cnlpy itkeeäéà déì øîà éàåwfipd xn`i m` ± §¦¨©¥¦

,wifnlàzøet éôè úéðBðéa éì áäitk zipepia rwxwn xzei hrn il oz ± ©¦¥¦§¥§¨
,dzr dieeydéì øîà,el xnel wifnd leki ±ðéãk zì÷L éàìB÷L ,C ¨©¥¦¨§©§§¦¨§
àzLäãkdieey itl rwxw lehil i`yx jpd ,jpick zicir gwel jpd m` ± ¦§©§¨

,dzràì éàårwxw dvex jpd `l` jl ie`xd z` gwel jpi` m` la` ± §¦Ÿ
zipepiadén÷ìc àø÷eék ìé÷L ,deabd xignd itl zipepia rwxw leh ± ¨¦§§¨¦§©¥

zeaxl 'aiyi' aezkd zyxcn epcnl df oice ,oqip inia zerwxwd eeyiy

.oiaeq

:iia` ly evexiz lr `xnbd dywné÷úîíà ,á÷òé øa àçà áø dì ó ©§¦¨©©¨©©£Ÿ¦
ïkzeabl i`yxy itk meid dxign itl zipepiadn daeb epi` wfipdy ¥

`vnp ,zicirnyìL ïçk zòøBäinelyz reazl mi`adìöà ïé÷æðziiab ©§¨Ÿ¨¤§¨¦¥¤
zerwxw,úéøeaéæå úéðBðéaeabi m`yzegt elawi zixeaife zipepian ¥¦§¦¦

xazqn `l dfe ,mpick zicirn zeabl e`eai m` xy`ncixdøîà àðîçø §©£¨¨¨©
áèénî-,ahinn elit` zeabl mgek z` dzti dxezdzøîà zàå ¦¥©§©§¨§©§

yàì (énð) úéøeaéæå úéðBðéaî`l` ,eiykr ly xignd itl zeabl elkei ¦¥¦§¦¦©¦Ÿ
.oqip ly deabd xignd itl wx

dax ly eixacn xg` oic cenll `xnbd dqpn ,iia` ly eixac egcpy oeik

:`ziixad xe`iaaééenãì àkéà éà ,á÷òé øa àçà áø øîà àlàm` - ¤¨¨©©©¨©©£Ÿ¦¦¨§©¥
,`ziixaa dax ly exe`ial ,edylk oic zencl mewn yiáìïðénãî áBç ìò §©©§©¦¨

déì±z`f zencl yideld on eaeg z` zeabl `ay aeg lra ly epicl ¥
ixdy ,ixyzadéì øîà éàå ,úéðBðéáa dépéc áBç ìòa,dell delnd ©©¦¥§¥¦§¦¨©¥

,il zzl jilry zipepia rwxwd mewnaàzøet éôè úéøeaéæ éì áäoz - ©¦¦¦§¥§¨
,dzr dieey itk zixeaif rwxwn xzei hrn ildéì øîàxnel deld leki - ¨©¥

,elðéãk zì÷L éààzLäãk ìB÷L Cjpick zipepia rwxw gwel jpd m`± ¦¨§©§§¦¨§¦§©§¨
,dzr dieey itl dlhil i`yx jpdàì éàåie`xd z` gwel jpi` m` j` - §¦Ÿ
,zixeaif rwxw dvex jpd `l` jldén÷ìc àø÷eé ék ìé÷Ldze` gw - ¨¦¦§¨¦§©¥

.oqipa rwxwd deyy deabd xignd itl

:awri xa `g` ax ly ezxaq lr `iyew `xnbd d`iané÷úîáø dì ó ©§¦¨©
ïk íà ,à÷éà áøc déøa àçàz` ciqtdle jk oerhl deld lekiy ± ©¨§¥§©¦¨¦¥

y `vnp ,delndúìc zìòðmieelnd lyïéåì éðôa,mdl zeeldl eaxqiy ¨©§¨¤¤¦§¥Ÿ¦
meyndéì øîàc,delnd el xn`iy ±éì÷L äåä éæeæ éì eåä eléà §¨©¥¦£¦¥£¨¨§¥

àzLäãkrwxw zepwl leki iziid icia jizieeldy zernd eid m` ± ¦§©§¨
e ,dzr dxign itl ef zixeaifCab éæeæc àzLäjcia izerny eiykre ± ©§¨§¥©¨

dén÷ìc àø÷eék ìB÷Là,oqip ly deabd xignd itl ,rwxw jnn law` ± ¤§§§¨¦§©¥
.zern jl izieldy dfa izcqtdy `vnp

ééenãì àkéà éà ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîà àlàzencl yi m` - ¤¨¨©©©¨§¥§©¦¨¦¦¨§©¥
,`ziixaa dax ly exe`ial edylk oicïðénãî äMà úaeúëìyi ± ¦§©¦¨§©¦¨

,dzaezk zeabl d`ae ,ixyza hb dlra dl ozpy dy` oicl z`f zencl

àäc-ixdydðéc äMà úaeúkzeabidlarwxwäøîà éàå ,úéøeaéæ §¨§©¦¨¦¨§¦¦§¦¨§¨

éäéà déì,il zzl jilry zixeaif rwxwd mewna ,dy`d el xn`z m`e ± ¥¦¦
àzøet øéöa úéðBðéa éì áäitk ,zipepia rwxwn zegt hrn il oz ± ©¦¥¦¨¦§¨

,dzr dieeydì øîàdl xnel lrad leki ±ðéãk zì÷L éàìB÷L C ¨©¨¦¨§©§§¦¨§
àzLäãkxeaif rwxw zgwel jpd m`±rwxw lehil zi`yx jpd jpick zi ¦§©§¨

,oqipa zerwxwd eeyiy deabd xignd itl `le ,dzr dieey itlàì éàå± §¦Ÿ
,zipepia rwxw dvex jpd `l` jl ie`xd z` zgwel jpi` m` mle`éì÷L̈§¥

dén÷ìc àø÷eék±.oqip inia dieey itl dze` ilh §§¨¦§©¥
:zl`eye epziibeq ly oey`xd oecipl `xnbd zxfeg dzríB÷î ìkî¦¨¨

àéL÷edcy ahin'y epcnl cg` cvny ,dyw dx`yp iia` ziiyew `ld ± ©§¨
epcnl jci`ne ,ahin epi`y xaca mlyl leki epi`y x`eane 'mlyi

.'oiaeq elit`e sqk dey zeaxl aiyi'y

:`xnbd zvxzndéì áézéì áèénî déì áéäéc ìk àáø øîà'ahin'n ± ¨©¨¨¨§¨¦¥¦¥©¦¥¥
lk jka oi` okle ,df xac ly xzeia aehdn ozii ozepy xac lky micnl

m`y `id dpeekdy oeik ,oiaeq el ozil lekiy 'aiyi'n epcnly dnl dxizq

.el yiy xzeia milernd oiaeqdn ozi oiaeq el ozep

:`xnbd dgecáéúk eäãN áèéî àäå'EdcU ahin' xn`p aezka `lde ± §¨¥©¨¥§¦¥©¨¥

.mzq 'ahin' azkp `l recn xac lka bdep ahin oicy jixack m`e

:xg` uexiz `xnbd d`ianàúà ék àlàe`ayk ±àðeä áøå àtt áø ¤¨¦¨¨©¨¨§©¨
áø éaî òLBäé áøc déøayxcnd zian ±äeLøtzxizq eayiie eyxit ± §¥§©§ª©¦¥©¨§¨

y ,zeyxcdéléî ìklhlhnd xac lk ±àeä áèéîmeyn ,'ahin'l aygp ± ¨¦¥¥©
éúéøçà àúîa ïacæî àëä ïacæî àì éàc,df mewna xkni `l m`y ± §¦Ÿ¦§©©¨¨¦§©©§¨¨©£¦¦

,xg` mewna xkniàòøàî øáìdxezd dcitwd day rwxwn cal ± §©¥©§¨
déì áéúéìc-el oziyàðéáæ dìò õBt÷ìc éëéä ék áèénîevtwiy ick ± §¥¦¥¦¥©¦¥¦§¦§£¨§¦¨

oic dxezd dazk okle ,zelwa dxknl lkeie z`vnpy mewna mipew dilr

dn ,zixeaifl zicir oia welig yi mda wxy oeik ,zecy oiprl wx 'ahin'

oia dxizq oi`y `vnpe ,ahinl miaygp oiaeq elit` oilhlhna ok oi`y

oilhlhna eli`e ,zerwxw oiprl `weec xn`p 'edcy ahin'y oeik ,zeyxcd

oiaeq elit` el ozil leki:
mlyl wifnd ly eaeig iabl ,zerwxwd z` miny cvik zxxan `xnbd

:`xnbd zwtzqn .zipepiaa aeg lrae zicirnøa ìàeîL áø dépéî àòa§¨¦¥©§¥©
àaà`ayïéîL ïäLk ,àaà éaøî ,àéðBø÷àîz` miny oic ziayk ± ©¨¥©§§¨¥©¦©¨§¤¥¨¦

ly zicirk deyd rwxw el yie ,zicirn wfipl zeabdl ick wifnd zerwxw

m`d ,dpnn zgaeynd rwxw oke ,mlerd aexBlLawifnd ly ±,ïéîL ïä §¤¥¨¦
,ely xzeia daehd rwxwdn eabie,ïéîL ïä íìBò ìLa Bàrwxwd z` eabie §¤¨¥¨¦

zaygp `id wifnd lv` m` s` ,mlerd aex lv` zicirk zaygpd

:ok wtzqdl jiiy in zrca `xnbd zx`an .zixeaifkéaøc àaélà©¦¨§©¦
Cì éòaz àì ,ìàòîLé,df wtql mewn oi` ±øîàc(:e) lirlazerwxw ¦§¨¥Ÿ¦¨¥¨§¨©¦

,ïðéîééL ÷féðãdeyd ,ely zixeaifd z` wifnd el oziy heyt ok m`e §¦¨©§¦¨
.mlerd aexn `edy ,wfipd ly zicirk,àáé÷ò éaøc àaélà ,Cì éòaz ék¦¦¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨

øîàc(my),ïðéîééL ÷éfîãaEdcU ahin' (c ak zeny) weqtdn z`f cnle §¨©¦§©¦©§¦¨¥©¨¥

,wifnd `edy ,mlyny df ly didi 'ahin'dy ,'mNWi FnxM ahinE,éàî ¥©©§§©¥©
' m`déèeòîì ,àðîçø øîà 'eäãN áèéîahin,÷féðcleki wifnd oi`y ¥©¨¥¨©©£¨¨§©¥§¦¨

el mlyl leki `ed j` ,ahink wfipd lv` wx zaygpy rwxwa el mlyl

`id envr wifnd lv` m` s` ,ahink mlerd aex lv` zaygpy rwxwa

.miny md mler lyay cvd edfe ,zixeaifàîìc Bà'ahin'a dxezd zpeeky ¦§¨
wifncéèeòîìahind z`,énð àîìòczicira el mlyl leki wifnd oi`e §©¥§¨§¨©¦

.miny md elyay cvd edfe ,envr ly zicira `l` ,mlerd aex ly

:wtqd z` `a` iax hyetdéì øîà,l`eny axláèéî' øîà àðîçø ¨©¥©£¨¨¨©¥©
,'eäãN,envr wifnd ly ahin epiidezøîà zàåy cv yiyïä íìBò ìLa ¨¥§©§¨§©§§¤¨¥
,ïéîL.miny md elyay heyt ixde ,dinza ¨¦

:`xnbd dywn,déáéúéà,wfipl mlyl aiigd mc` iabl `ziixaa epipy ¥¦¥
m` ,ezy` zaezkle ,aeg lralïéáBb ílek ,úécéò àlà Bì ïéàmaeg z` ¥¤¨¦¦¨¦

.úécéòä ïîwx el yi m`.úéðBðéa ïéáBb ílek ,úéðBðéawx el yi m` ¦¨¦¦¥¦¨¦¥¦
.úéøeaéæ ïéáBb ílek ,úéøeaéæm` ,`ziixad dkiynnúécéò Bì eéä ¦¦¨¦¦¦¨¦¦

,úéøeaéæå úéðBðéáe,epic xwirk daeb cg` lkáBç ìòáe ,úécéòa ïé÷æð ¥¦§¦¦§¨¦§¦¦©©
.úéøeaéæa äMà úaeúëe ,úéðBðéáawx el yiy mipte` `ziixad d`ian §¥¦§©¦¨§¦¦

el yi m` ,zerwxw izy,úéðBðéáe úécéòdúécéòa ïé÷æð,mpic xwirk ¦¦¥¦§¨¦§¦¦
e,úéðBðéáa äMà úaeúëe áBç ìòalr xzi dy`de ,epic xwirk aeg lra ©©§©¦¨§¥¦

el yi m` .dpic,úéðBðéáa áBç ìòáe ïé÷æð ,úéøeaéæå úéðBðéaaeg lra ¥¦§¦¦§¨¦©©§¥¦
,epicn zegt wfipde epic xwirk,úéøeaéæa äMà úaeúëe.dpic xwirk §©¦¨§¦¦
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xcde"עו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc `nw `aa(ipy meil)

el yi m`äMà úaeúëe áBç ìòáe ,úécéòa ïé÷æð ,úéøeaéæå úécéò¦¦§¦¦§¨¦§¦¦©©§©¦¨
.úéøeaéæa,`iyewd z` `xnbd zniiqnàòéöî àäéî éðz÷lk lr epipy ± §¦¦¨¨¥¦¨§¦¨

el yi m`y ,`ziixaay irvn`d oica miptìòáe ïé÷æð ,úéøeaéæå úéðBðéa¥¦§¦¦§¨¦©©
äMà úaeúëe ,úéðBðéáa áBçdaebBlLa zøîà éàå ,úéøeaéæalya-] §¥¦§©¦¨§¦¦§¦¨§©§§¤

[wifnd,ïéîL ïä,zixeaife zipepia wx el yiyk ok m`äNòzdúéðBðéa ¥¨¦¥¨¤¥¦
,'úécéò'k BlLel yi eli`k df ixde ,eizecyay zxgaend `id ixdy ¤§¦¦
,zixeaife zicir,úéøeaéæ ìöà áBç ìòa äçcéå,dnvr `ziixaa x`eank §¦¨¤©©¥¤¦¦

`ziixaa eli`e ,zixeaifn aeg lrad daeb zixeaife zicir el yi m`y

.miny md mler lyay gkene ,zipepian daeby x`ean

e ,miny md elyay xnel yi mlerl :`xnbd zvxznàëä`ziixaa - ¨¨
L ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa,zixeaifde zipepiad calnBì äúéädell -úécéò §©©§¦¨§¤¨§¨¦¦

,aeg lral zipepiad dcarzyd `linne ,d`eldd zryaed`eldd xg`l

døëîzrya 'zipepia' dzidy rwxwa x`yp aeg lrad ceary j` ,deld §¨¨
.zicird dxknpy ixg` s` ,d`elddàcñç éaø øîà ïëåxe`iaa §¥¨©©¦¦§¨

,`ziixad.døëîe úécéò Bì äúéäL ïBâk:df uexizl `xnbd zriiqnéëä §¤¨§¨¦¦§¨¨¨¦
àøazñî énð,`ziixad z` x`al xazqn jk ok` ±éðz÷cî`ziixaa ©¦¦§©§¨¦§¨¨¥

éúéøçàwx el yi m`y `l` ,ef `ziixaa x`eank `ly [zxg`±]úéðBðéa ©£¦¥¥¦
,úéðBðéáa ïé÷æð ,úéøeaéæåe,úéøeaéæa äMà úaeúëe áBç ìòadxe`kle §¦¦§¨¦§¥¦©©§©¦¨§¦¦

éããäà ïééL÷ote`ay xn`p dpey`xay ,efl ef zexzeq zeziixad izy ± ©§¨©£¨¥
,zixeaifa epicy xn`p dipyae ,zipepiaa daeb aeg lra dfkîL åàì àlàò ¤¨©§©

dpéîyïàkxaecn dpey`xd `ziixaa ±,døëîe úécéò Bì äúéäLoeike ¦¨¨¤¨§¨¦¦§¨¨
,dpnn daeb ,zipepiad el dcarzyd dligzayïàkdipyd `ziixaa - ¨

xaecn,døëîe úécéò Bì äúéä àlL,zipepia wx dligzn el dzid `l` ¤Ÿ¨§¨¦¦§¨¨
aeg lrad daebe ,'zicir'k zipepiad zaygp ,miny md elyay oeike

.zixeaifdn

zvxzn .miny md mler lya m` s` zeziixad izy z` zvxzn `xnbd

:`xnbd,àîéà úéòa éàåiax ixack `lye ,miny md mler lya zn`ay §¦¨¦¥¨
e ,`a`éãéàå éãéàxaecn zeziixad izya xnelk ,efe ef ±Bì äúéä àlL ¦¦§¦¦¤Ÿ¨§¨

,døëîe úécéò,zicir el yi oiicry e` ,zicir llk el dzid `ly e` `l` ¦¦§¨¨
,x`eaiy enke,àéL÷ àìå`l`àälrady zxne`d dipyd `ziixaa - §Ÿ©§¨¨

xaecn ,zixeaifn daeb aegàéåLcd deyy -àîìòc úécéòk BlL úéðBðéa §©§¨¥¦¤§¦¦§¨§¨
oeike ,ely zicir `idy ,xzei zgaeyn rwxw cer el yie ,[mlerd aex ly±]

`idy ,delnd ly 'zixeaif'n aeg lrad daeb ,miny md mler lyay

,mlerd aex ly zipepiaïàëåxaecn dpey`xd `ziixaa -cel dzid `l §¨§
e zicir llkàéåL àìd,àîìòc úécéòk BlL úéðBðéaly zipepiak `l` Ÿ©§¨¥¦¤§¦¦§¨§¨

aex ly zipepia `idy ,ely zipepian aeg lrad daeb okle ,mlerd aex

.mlerd

:sqep ote`a zeziixaa dxizqd z` `xnbd zvxznéãéà ,àîéà úéòa éàå§¦¨¦¥¨¦¦
,àîìòc úéðBðéák BlL úéðBðéa äúéäL ïBâk éãéàådaeh rwxw el oi`e §¦¦§¤¨§¨¥¦¤§¥¦§¨§¨

,xzeiéâéìt àäa àëäåax ly wtqd iccva ewlgp zeziixad izy - §¨¨§¨§¦¥
,l`enyøáñ øîdipyd `ziixaa `pzd -y xaeq,ïéîL ïä BlLaoeike ©¨©§¤¥¨¦

daeb aeg lra oi`e ,zicirk dpic ,'zipepia'dn xzei daeh rwxw el oi`y

,zixeaifn `l` dpnnøáñ øîey xaeq dpey`xd `ziixaa `pzd -ìLa ©¨©§¤
,ïéîL ïä íìBòlra ,mlerd aex lv` zipepiak zaygp ef zipepiay oeike ¨¥¨¦
.dpnn daeb aeg

:zeziixaa dxizqd z` xg` ote`a `xnbd zvxzn,øîà àðéáø̈¦¨¨©
md mler lya m` oiae miny md elya m` oia zex`ean zeziixady

zeziixad izye ,minyéìt àleòãaéâ,`ler xn`y oica zewleg -øîàc ¦§¨§¦¥§¨©
äøBz øác ,àleòy `ed dxezd oic ±áBç ìòaepicøîàpL ,úéøeaéæa ¨§©¨©©§¦¦¤¤¡©

(`i ck mixac) aeg ziiab oiprlBá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õeça'©©£Ÿ§¨¦£¤©¨Ÿ¤
éìà àéöBé,'äöeçä èBáòä úà E,yexcl yieíãà ìL Bkøc äîdeld ± ¦¥¤¤¨£©¨©©§¤¨¨

õeçì àéöBäìd z` ,aegd ziiab jxevl -,íéìkaL úeçtoicd `ede §¦©¨¤©¥¦

.zixeaif `idy zerwxwa dzegtd z` miaeby ,rwxw ziiabaíòh äîe©©©
eøîày minkgïéåì éðôa úìc ìBòðz àlL éãk ,úéðBðéáa áBç ìòa- ¨§©©§¥¦§¥¤Ÿ¦§¤¤¦§¥Ÿ¦

dfae .zixeaif zeabl ekxhviy yygn ,oenn zeeldl mc` ipa eaxqi `ly

,zeziixad ewlgpøîdpey`xd `ziixaa `pzd -àleòc àzðwz déì úéà ©¦¥©©§¨§¨
,zipepian daeb aeg lrad okle ,ef dpwz xaeq `ed ±øîe`ziixaa `pzd - ©

,dipyd,àleòc àzðwz déì úéì,zixeaifa ,dxeza x`eank epic `l` ¥¥©©§¨§¨
daeb ,dxenb 'zipepia' `id ef rwxw `linne ,zicir mb el dzid m` s`e

zixeaifn aeg lrad:
:zegewln zeaeg ziiab oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzmc` ¨©¨¨

,zerwxw ibeq dnk el yie ,ezy` zaezkle ,aeg lral ,wfipl mlyl aiigy

eøëîolek z`ìmc`Bà ,ãçàoxknyììLãçàk íãà éða äLzaa ± ¨©§¤¨¦§Ÿ¨§¥¨¨§¤¨
y `ed oicd ,zg`ïlekzegewld lk ±,íéìòaä úçz eñðëðmiyepde ¨¦§§©©©§¨¦

.zixeaifn dy` zaezke ,zipepian aeg lra ,zicirn wfip ,mpick miaeb

zerwxwd z` epw miyp` dyly m` ,sqep oic `ziixad zxne`øçà äæä¤©©
ïlek ,äæmiyepd lk ±ïî ïéáBbdpewd,ïBøçàämipey`xd zegewldy oeik ¤¨¦¦¨©£

micareyn miqkpn miaeb oi`y oeike ,envr aiigd cia rwxw exi`yd

rwxwd lr mceary lg ,(a"r) oldl x`eank ,oixeg ipa miqkp yiy mewna

m`e .zixeaif `id m` elit` ,aiigd ciay dpexg`dBì ïéàgwell - ¥
oexg`d gweldn dab `ly dyepd ,mlekl witqn oexg`dî äáBbgweld ¤§

,åéðôlMm`eïéàmbBì,witqnåéðô éðôlMî äáBb,el mcwy gweldn - ¤§¨¨¥¤§¤¦§¥¨¨
.oey`xd gweldn epiide

m`y `yixa epipy :`ziixaay mipicd z` `xnbd zxxanãçàì ïøëîlk §¨¨§¤¨
,mpick miaeb miyepdàîéìéà ,éîc éëéäolek z` el xknyúçà úáa± ¥¦¨¥¦¥¨§©©©

cg` xhya,ixde ,df oica yecigd dn ok m`àzLä`ziixaa x`eany ©§¨
xkn m`yììLäL,cg`k mc` ipaíéã÷ eäéépéî ãç øîéîì àkéàc- ¦§Ÿ¨§¦¨§¥©©¦©§¨¦

cg` lke ,mixg`l mcw mdn cg` ly exhyy xnel mewn didy

mewn lkn ,miyepd z` dgcie mcw exhyy orhi zegewldnzøîàyïlek ¨§©§¨
íéìòaä úçz eñðëð`le mei eze`a eazkp zexhydy oeik ,mpick miaebe ¦§§©©©§¨¦

yk ok m` ,inl mcw in xkipì ïøëîmc`ãçà,zg` zaaàéòaéîyi ike - §¨¨§¤¨¦©§¨
.mpick epnn miaeb mleky eprinydl jxevàèéLt àlà`yixa xaecny ¤¨§¦¨

zecyd z` dpw cg` mc`y,äæ øçà äæamiaeb mleky `ed yecigde ¨¤©©¤
.dpwy dpexg`d rwxwdn miaeb mlek `le ,mpick

:`xnbd dywnàðL éàîeoicìLäLmiaeb mleky ,df xg` dfa epwy ©§¨§Ÿ¨
oeik ,oexg`dnãçå ãç ìëcmipey`xd zegewldndéì øîà,dyeplézçpä §¨©§©¨©¥¦©§¦

epnî úBaâì íB÷î Eìcia rwxw dx`yp mziipw ixg` ixdy ,jaeg z` §¨¦§¦¤
,oixeg ipa miqkp yiy mewna micareyn miqkpn mirxtp oi`e ,aiigdéàä©

énð,ef xg` efa zecyd lk z` ecal dpwy df mb ±ãçå ãç ìkàlk lr ± ©¦©¨©§©
dpwy zepey`xdn rwxwe rwxwdéì àîéì,dyepl xn`i ±Eì ézçpä ¥¨¥¦©§¦§

,epnî úBaâì íB÷îmleky `ziixad dxn` recne ,dpexg`dn mlek eabie ¨¦§¦¤
:`xnbd zvxzn .mpick miaebç÷lL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäd z`úécéò ¨¨§©©§¦¨§¤¨©¦¦

a,äðBøçàeabiy el sicre ,zicirdn mlek eabi dpexg`l mze` dgci m`e ¨©£¨
.mpickúLL áø øîà ïëå,`ziixad xe`iaa.äðBøçàa úécéò ç÷lL ïBâk §¥¨©©¥¤§¤¨©¦¦¨©£¨

:`xnbd dywn,éëä éà,mpick miaeb mlek recneaâéìå eälek eúéì ¦¨¦¥§§¦§
úécéòîdzidy oeik ,gweld ly egxk lra zicirdn eabie mlek e`eai - ¥¦¦

:`xnbd zvxzn .dilr mceary lge ,aiigd cia dpexg`eäì øîàc íeMî¦§¨©§
,gweldeúéì÷L ,eëééðéãk eúéì÷Lå eúé÷úL éàreazln ewzyz m` - ¦©§¦§©§¦§¦©§¨§¦

,ahen ,epick cg` lk elhize ,zicird z`àì éàå,jka evxzzàðøcäî §¦Ÿ©§©§¨
déøîì úéøeaéæc àøèL,xkenl zixeaifd ly oipwd xhy z` aiy` - §¨¨§¦¦§¨¥

åecia zixeaifd didzykúéøeaéfî eëlek eúéì÷Lmklek eabz ± §©§¦§¦¦¦
dywn .oixeg ipa yiy mewna micareynn miaeb oi` ixdy ,zixeaifn

:`xnbd,éëä éà`vnpe ,mpick miaeb mleky `ziixad dxn` recn ¦¨¦
,zicirn daeb wfipdy
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.úéøeaéæa äMà úaeúëe áBç ìòáe úécéòa ïé÷fð úéøeaéæå úécéò¦¦§¦¦¦¨¦§¦¦©©§©¦¨§¦¦
zlirp mEXn zipFpiaA Dil oETzC `Ed opAxe oOwlcM zixEAifA g"a `ziixF`Cn¦§©§¨§¦¦§¦§©¨§©¨¨§©¥§¥¦¦§¦©

:`YpTzl `zil zipFpiA Dil zilC `kide oiell zlCBlL úéðBðéa äNòz ¤¤§Ÿ¦§¥¨§¥¥¥¦¥¨§©©§¨¥¨¤¥¦¤
.úécéòk:Fl `id ahin `dC.døëîezipFpiA Dil `cArYWi`C d`eld xg`l §¦¦§¨¥©¦¨§¨§©©©§¨¨§¦§©§§¨¥¥¦

:FciA ziCir dzidW cFrA `xTirn g"al§¥¦¨¨§¤¨§¨¦¦§¨
.úécéò Bì äúéä àlL éãéàå éãéàr"kcE ¦¥§¦¥¤Ÿ¨§¨¦¦§

:oinW od mlFr lWA.'eë àéL÷ àìå`d §¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨
`ieWC zixEAifA dX` zAEzkE g"a ipYwC§¨¨¥§©¦¨§¦¦§©§¨

:`nlrC ziCirM DiciC zipFpiAéãéàå éãéà ¥¦¦¥§¦¦§©§¨¦¥§¦¥
úéðBðéák BlL úéðBðéa äúéäL [ïBâk]§¤¨§¨¥¦¤§¥¦

.àîìòcdNigYn ziCir Fl dzid `le §©§¨§Ÿ¨§¨¦¦¦§¦¨
xaq `ziiOw `zipznC `PzC ibilR `daE§¨§¦¥§©¨§©§¦¨©©§¨¨©
g"a liwW ikdl Ehn`e oinW od mlFr lWA§¤¨¥¨¦§©§§¨¥¨¦
.oinW od FNWA xaq Kci`e DipicM zipFpiaA§¥¦§¦¥§¦¨¨©§¤¥¨¦
zipFpiA dzidW oFbM ici`e ici` opiqxB `"l©§¦¨¦¥§¦¥§¤¨§¨¥¦
ikd Dil opiWxtnE `nlrC ziCirM FNW¤§¦¦§©§¨§¨§¦¨¥¨¥
`daE DxknE ziCir Fl dzidWM ici`e ici ¦̀¥§¦¥§¤¨§¨¦¦¨§¨§¨
FNWA xaq `ziiOw `zipznC `PzC ibilR§¦¥§©¨§©§¦¨©©§¨¨©§¤
b"r` zipFpiA i`ed DiciClC oeike oinW od¥¨¦§¥¨¦§¦¥£¨¦¥¦
`Pze mNWn DiPin ziCir `nlrlC¦§©§¨¦¦¦¥§©¥§©¨
qFtzE oinW od mlFr lWA xaq `ziixaC¦§©§¨¨©§¤¨¥¨¦§

:oFW`x oFWl.éâìôéî÷ àleòãa`PY ¨¦¦§¨¨¦§§¥©¨
xzA `N` `NErC `YpTY Dil zil `xzA©§¨¥¥©©§¨§¨¤¨¨©
ziCir iOp Dil ied ENit`e lif` `xw§¨¨¦©£¦£¥¥©¦¦¦
oiA dxEnB zipFpiA Dil i`ed `YWdC§©§¨£¨¦¥¥¦§¨¥

d ENit` `nlrl oiA Dicicll"q ik §¦¥¥§©§¨£¦¨¥
:zixEAiGn g"a lFwWlCBà 'àì ïøëî §¦§¦¦¦¨§¨§

.íãà éða 'âìoiwfp eilr didW in '` mFiA §§¥¨¨§¦¤¨¨¨¨§¨¦
zipFpiaE ziCir Fl Eide g"aE dX` zAEzkE§©¦¨§¨¦¦¥¦

:zixEAife.íéìòaä úçz eñðëð ïlek §¦¦¨¦§§©©©§¨¦
gwNW inE xkFOd oicM zFgEwNd Eqpkp¦§§©§§¦©¥¦¤¨©
z` mNWi zipFpiA gwFle wGiPl rxti ziCir¦¦¦§©©¦¨§¥©¥¦§©¥¤

:dAEzMd z` zixEAif gwFle aFgdïî ©§¥©¦¦¤©§¨¦
.ïBøçàäzipFpiaE ziCir i`Ow ElwW 'it`C ¨©£©£¦¨§©¨¥¦¦¥¦

lv` g"aE oiwGPl zFgEwNd Edl ogcn ivn̈¥©§©§©§©¦¨¦¥¤
zFAbl mFwn Ll iYgPd xn`C zixEAif¦¦§¨©¦©§¦§¨¦§

oiHiB zkQnA opzE EPnid(:gn sc)mirxtp oi` ¥¤§©§©¤¤¦¦¥¦§¨¦
oixFg ipA WIW mFwnA micArEWn miqkPn¦§¨¦§§¨¦§¨¤¥§¥¦
i`Ow ixY iPd oEaf ikC zixEAif od 'it`e©£¦¥¦¦§¦¨©¥§¥©¨¥
xcdC t"r`e oixFg ipA zixEAif xiIYW ¦̀§©¥¦¦§¥¦§§¨©

:opilf` `xzA xzA `pACfi`.Bì ïéàicM ¦§©§¨¨©©§¨©§¦¨¥§¥
lM deW rwxw FzF` oi`W oYWlW wERiq¦§¨§¨¤¥©§©¨¤¨

:KM.äáBb:eiptNXn xzFOdúáa àîéìéà ©¤©¨¦¤§¨¨¦¥¨§©
.úçà:cg` xhWAàkéàc 'âì àzLä ©©¦§¨¤¨©§¨§§¦¨

.íéã÷ eäéépéî ãç øîéîìgwl dGW §¥©©¦©§¨¦¤¤¨©
orhinl ivnE axrA mipW ElNde xwFAA©¤§©¨§©¦¨¤¤¨¥§¦§©

:mFwn Ll iYgPdúçz eñðëð úøîà ¦©§¦§¨©§¨¦§§©©
.íéìòaä:oFW`x gwl in xkOd xhWA xMip oi`e li`Fd.äæ øçà äæa àlà'bA ©§¨¦¦§¥¦¨¦§©©¤¤¦¨©¦¤¨§¤©©¤§

:mini.àîéì:cg` gwFl i`dî Eì ézçpä.úBaâì íB÷EdNEM ElfipC ikid iM ¨¦¥¨©¥©¤¨¦©§¦§¨¦§¦¥¦§¥§§
:zixEAif xzA.äðBøçàa úécéò ç÷lL`le EdiipicM Edl azinl Dil `gipC ¨©¦¦¤¨©¦¦¨©£¨§¦¨¥§¥©§§¦©§§Ÿ

:ziCir xzA Elfil. úécéòî eaâéì'aA oixFg zA dx`WPW ziCirn xnFlM ¦§¨©¦¦¦§¥¦¦§©¥¦¦¤¦§£¨©¦§
:dilr ocEAriW lhEde zFgEwNdì àðøcäî àì éàå.déøîì úéøeaéæc àøèL ©§§©¦§¨¨¤¨§¦Ÿ§©©§¨¦§¨¨§¦¦§¨¥

ipA WIW mFwnA micArEWn miqkPn oirxtp oi`C DiPin `Abinl ExCdzC ikid iM¦¥¦¦§©§§¦§¨¦¥§¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦§¨¤¥§¥
:oixFg.éëä éà:`Ed `nrh i`d mEXnC ¦¦¨¥§¦©©§¨
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b"déãéàDiciC zipFpiA `ieWC `d DxknE ziCir Fl dzid `NWA ici`e ¦¥§¦¥§¤Ÿ¨§¨¦¦¨§¨¨§©§¨¥¦¦¥
oFbM ici`e ici` xn`wC `de .'Ek `ieW `lC `d `nlrC ziCirM§¦¦§©§¨¨§Ÿ©§¨§¨§¨¨©¦¥§¦¥§

DxknE ziCir Fl dzid `NWFl did `NW ixiin EdiiexzC xninl irA `le ¤Ÿ¨§¨¦¦¨§¨§Ÿ¨¥§¥©§©§©§©§¥¤Ÿ¨¨
Dl ixw i`O` `nlrC ziCirM DiciC zipFpiA `ieWC ixiinC `Edd k"`C llM§¨§©§©§¥§©§¨¥¦¦¥§¦¦§©§¨©©¨¥¨
dzid `NW ici`e ici` w"d `N` zipFpiA¥¦¤¨¦¥§¦¥¤Ÿ¨§¨
ixii` `l xnFlM DxknE ziCir Fl¦¦¨§¨§©Ÿ©§¥
`cgA `N` DxknE ziCir Fl dzidWM§¤¨§¨¦¦¨§¨¤¨§¨¨
ixiin `cge mlFrn Fl dzid `NW ixiin©§¥¤Ÿ¨§¨¥¨§¨¨©§¥
Kixv oi`e Fl Wi oiicre Fl dzidWM§¤¨§¨©£©¦¥§¥¨¦
EdiiexY ixaqe dcU mEW xkOWM inwF`l§§¥§¤¨©¨¤§©§¥©§©§

:oinW od mlFr lWA§¤¨¥¨¦
éàådzidWM ici`e ici` `ni` zirA §¦¨¦¥¨¦¥§¦¥§¤¨§¨

`le .`nlrC zipFpiaM FNW zipFpiA¥¦¤§¥¦§©§¨§Ÿ
`NX` i`wC oeikC `nlrC ziCirM qxB̈©§¦¦§©§¨§¥¨§¨¥©¤Ÿ
zipFpiA Dil ixw i`O` ziCir Fl dzid̈§¨¦¦©©¨¥¥¥¦
cFre `nlrcE DiciC ziCir EedC oeiM¥¨©£¦¦¦¥§©§¨§
oiwGp ipYwC `idd `nwFYn ikid k"`C§¥¦¦§¨©¦§¨¨¥¦¨¦
oiA oinW od FNWA c"nl oiA zipFpiaA g"aE§¥¦¥§§¤¥¨¦¥

:oinW od mlFr lWA c"nl§§¤¨¥¨¦
øî`kid `weC .`NErC `YpTY Dil zil ©¥¥©©§¨§¨©§¨¥¨

zipFpiA i`d iedC ziCir Dil zilC§¥¥¦¦©£¥©¥¦
zixEAfe zipFpiA hwpCn Dicicl ziCir¦¦§¦¥¦§¨©¥¦§¦¦
g"a iaB ziCir Dil zi` i`C rnWn©§©§¦¦¥¦¦¨¥
`N` Dil zilC oeiM xaqwe zipFpiAn¦¥¦§¨¨©¥¨§¥¥¤¨
`nrh o`M KiIWC zixEAife zipFpiA¥¦§¦¦§©¨©©§¨

oiwGiPdA xn`C(:hn oihib)oi` g"a dn ipRn §¨©§©¦¨¦¦§¥¨¥
d`p dcU d`xi `NW icM ziCirA FpiC¦§¦¦§¥¤Ÿ¦§¤¨¤¨¤
EPel`e uFRw` xn`ie Fxiagl d`p dxice§¦¨¨¨©£¥§Ÿ©¤§§©§¤

aFgA DzF` dAb`W icM:i §¥¤¤§¤¨§¦
äîzEgR `ivFdl mc` lW FMxC ©©§¤¨¨§¦¨

did c"a gilWC b"r` .milMAW¤©¥¦¦§¦©¨¨
deNdX dn `N` F`ivFn did `l `ivFn¦Ÿ¨¨¦¤¨©¤©Ÿ¤

:Fl ozFp¥
àéöBäì'it` z"`e .milMAW zEgR §¦¨¤©¥¦§£¦

`Ed ahin milMAW zEgR̈¤©¥¦¥©
l"ie `Ed ahin iNin lM lirl xn`cM¦§¨©§¥¨¦¥¥©§
rExBd `ivFdl FMxC milM `ivFOWM§¤¦¥¦©§§¦©¨©
`ivFdl FMxC iOp rwxw `ivFOWkE§¤¦©§©©¦©§§¦
oinW od FNWaC dkldC d`xpe zixEAif¦¦§¦§¤©£¨¨¦§¤¥¨¦

zFAEzkA p"xl Dil zi` ikdC(.iw sc): §¨¥¦¥§¦§
ïlek`de z"`e .milrAd zgY Eqpkp ¨¦§§©©©§¨¦§§¨

delnE Edpip dR lr deln oiwGp¦¨¦¦§¤©¤¦§¦§¤
cnrWkC l"ie icArWOn iaB `l dR lr©¤Ÿ¨¥¦§©§§¥§¦§¤¨©
lfFBdA xn`cM `inC xhWA delnM oicA§¦§¦§¤¦§¨©§¨¦§¨©§©¥

`xzA(aiw onwl)deln iOp i` oiYkEC dOkaE ©§¨§©¨§¦¦©¦¦§¤
`inC xhWA daEzkM dxFYA daEzMd©§¨©¨¦§¨¦§¨©§¨

:aiIge§©¨
ïéàmcFTd lM zg` zaA mNEM E`A m`W `"aix xnF` .eiptNXn daFB Fl ¥¤¦¤§¨¨¥¦¨¤¦¨¨§©©©¨©¥

'it` oFxg`d on daFB Encw oiwGp m`e dNigY oFxg`d on daFB xhWA¦§¨¤¦¨©£§¦¨§¦¦¨¦¨§¤¦¨©££¦
Fl oi` m`e Fl Wi m` oFxg`d on iOp dAbi eixg` g"a `A m`e zixEAif `id¦¦¦§¦¨©£¨¦§¤©¦¦¨©£¦¥§¦¥
:ziCir iCir od 'it`e eipR iptNXn dX`de ziCird on 'it`e eiptNXn daFB¤¦¤§¨¨©£¦¦¨¦¦§¨¦¨¦¤¦§¥¨¨©£¦¥¦¥¦¦

àkéàc:milWExiA `N` zFrW oiazFM oi`C .micw EdiiPin cgC xninl §¦¨§¥©§©¦©§¨¦§¥§¦¨¤¨¦¨©¦
ïøëîi`C `nrh DiYrC` wiQ` `l `YWd .`irAin zg` zaA cg`l ¨§¨§¤¨§©©©¦¨§¨©§¨Ÿ©¦©©§¥©§¨§¦

xifgdlE xhXd WFAkl lFki cg` xhWA lMd aEzM ENit`C zwzW©§¨©£¦¨©Ÿ¦§¨¤¨¨¦§©§¨§©£¦
zixEAiGd:mlFrn dpw `l EN`M milrAl ©¦¦©§¨¦§¦Ÿ¨¨¥¨

éàDgM riwtn oi`W oeiM xcdY ikl Dil xninl `ivn `l n"n zixEAiGn `iaB dX` ikd e`laC b"r` .Dixnl zixEAifC `xhW `pxCdn `l i`e 'Ek zwzW ¦©§¨§¦Ÿ§©©§¨§¨¨§¦¦§¨¥¦§©¨¥¦¨©§¨¦¦¦Ÿ©§¨§¥©¥§¦¤¡©¥¨¤¥©§¦©Ÿ¨
Kkl il oYil dvFx dY` zixEAiGn iOp `YWd `dC xcdY ikl l"` ivn FgM riwtnC oeikC zwzW i`C mrHn zixEAifA lFwWilC xninl ivn `l g"a la £̀¨Ÿ¨¥§¥©§¦§§¦¦¦©©§¦©§¨§¥¨§©§¦©Ÿ¨¥§¦¤¡©§¨©§¨©¦¦¦¦©¨¤¦¥¦§©

:[xn`c d"c .fl zenai zetqez 'ire] qxhpETd WxiRcM g"an `le oiwGPn `N` KEnqA KixR `lŸ¨¦§¨¤¨¦¦¨¦§Ÿ¦¦§¦¥©§§¥
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ç"áe ïé÷fð úéøeaéæå úéðBðéa àòéöî àäéî éðz÷ úéøeaéæa§¦¦¨¨¥¦¨§¦¨¥¦§¦¦¦¨¦
ïéîL ïä BlLa úøîà éàå úéøeaéæa äMà úaeúëe úéðBðéáa§¥¦§©¦¨§¦¦§¦©§¨§¤¥¨¦
àëä úéøeaéæ ìöà ç"á äçcéå úécéòk BlL úéðBðéa äNòz¥¨¤¥¦¤§¦¦§¦¨¤¥¤¦¦¨¨
àcñç ø"à ïëå døëîe úécéò Bì äúéäL ïBâk ïðé÷ñò éàîa§©©§¦¨§¤¨§¨¦¦¨§¨§¥¦§¨
éðz÷cî àøazñî énð éëä døëîe úécéò Bì äúéäL ïBâk§¤¨§¨¦¦¨§¨¨¥©¦¦§©§¨¦§¨¨¥
äMà úaeúëe ç"á úéðBðéáa ïé÷fð úéøeaéæå úéðBðéa éúéøçà©£¦¦¥¦§¦¦¦¨¦§¥¦§©¦¨
Bì äúéäL ïàk î"ù åàì àlà éããäà ïééL÷ úéøeaéæa§¦¦©§¨©£¨¥¤¨©©¤¨§¨
úéòa éàå døëîe úécéò Bì äúéä àlL ïàk døëîe úécéò¦¦¨§¨©¤Ÿ¨§¨¦¦¨§¨§¦¨¦
àéL÷ àìå døëîe úécéò Bì äúéä àlL éãéàå éãéà àîéà¥¨¦¥§¦¥¤Ÿ¨§¨¦¦¨§¨§Ÿ©§¨
àéåL àìc ïàëå àîìòc úécéòk BlL úéðBðéa àéåLc àä̈§©§¨¥¦¤§¦¦§©§¨§©§Ÿ©§¨
ïBâk éãéàå éãéà à"áàå àîìòc úécéòk BlL úéðBðéa¥¦¤§¦¦§©§¨§¦¥§¦¥§
éâéìt àäa àëäå àîìòc úéðBðéák BlL úéðBðéa äúéäL¤¨§¨¥¦¤§¥¦§©§¨§¨¨§¨§¦¥
øîà àðéáø ïéîL ïä íìBò ìLa ñ"îe ïéîL ïä BlLa ñ"î§¤¥¨¦§¤¨¥¨¦¨¦¨¨©
úéøeaéæa ç"á äøBz øác àleò øîàc éâéìt àleòãa¦§¨§¦¥§¨©¨§©¨§¦¦
àéöBé Bá äLBð äzà øLà Léàäå ãBîòz õeça øîàpL¤¤¡©©©£§¨¦£¤©¨¤¦

éìàõeçì àéöBäì íãà ìL Bkøc äî äöeçä èBáòä úà E ¥¤¤¨£©¨©©§¤¨¨§¦©
àlL éãk úéðBðéáa ç"á eøîà íòh äîe íéìëaL úeçẗ¤§¥¦©©©¨§§¥¦§¥¤Ÿ
úéì øîe àleòc àzðwz déì úéà øî ïéåì éðôa úìc ìBòðz¦§¤¤¦§¥Ÿ¦©¦¥©©§¨§¨©¥

ì Bà ãçàì øëî ø"ú :àleòc àzðwz déììLíãà éða äL ¥©©§¨§¨¨©§¤¨¦§Ÿ¨§¥¨¨
ïéáBb ïlek äæ øçà äæa íéìòaä úçz eñðëð ïlek ãçàk§¤¨¨¦§§©©©§¨¦§¤©©¤¨¦
åéðt éðôlMî äáBb Bì ïéà åéðôlMî äáBb Bì ïéà ïBøçàä ïî¦¨©£¥¤¦¤§¨¨¥¤¦¤¦§¥¨¨

ì àzLä úçà úáa àîéìéà éîc éëéä ãçàì ïøëîìLäL ¨§¨§¤¨¥¦¨¥¦¥¨§©©©©§¨¦§Ÿ¨
úçz eñðëð ïlek úøîà íéã÷ eäéépéî ãç øîéîì àkéàc§¦¨§¥©©¦©§¨¦©§¨¨¦§§©©
äæ øçà äæa àèéLt àlà àéòaéî ãçàì ïøëî íéìòaä©§¨¦¨§¨§¤¨¦¨§¨¤¨§¦¨§¤©©¤

ìL ù"îeíB÷î Eì ézçpä déì øîà ãçå ãç ìëc äL §Ÿ¨§¨©§©¨©¥¦©§¦§¨
Eì ézçpä déì àîéì ãçå ãç ìkà énð éàä epnî úBaâì¦§¦¤©©¦©¨©§©¥¨¥¦©§¦§
úécéò ç÷lL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä epnî úBaâì íB÷î̈¦§¦¤¨¨§©©§¦¨§¤¨©¦¦
äðBøçàa úécéò ç÷lL ïBâk úLL áø øîà ïëå äðBøçàä©£¨§¥¨©©¥¤§¤¨©¦¦¨©£¨
éà eäì øîàc íeMî úécéòî eaâéìå eälek eúéì éëä éà¦¨¥¥§§¦§¥¦¦¦§¨©§¦

àå eúéì÷L eëééðéãk eúéì÷Lå eúé÷úLàðøcäî àì é ©§¦§©§¦§¦©§©§¦§¦Ÿ§©©§¨
éëä éà úéøeaéfî eëìek eúéì÷Lå déøîì úéøeaéæc àøèL§¨¨§¦¦§¨¥§©§¦§¦¦¦¦¨¥
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עז zea` drax`` cenr g sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úéøeaéæa äMà úaeúëe áBç ìòáe úécéòa ïé÷fð úéøeaéæå úécéò¦¦§¦¦¦¨¦§¦¦©©§©¦¨§¦¦
zlirp mEXn zipFpiaA Dil oETzC `Ed opAxe oOwlcM zixEAifA g"a `ziixF`Cn¦§©§¨§¦¦§¦§©¨§©¨¨§©¥§¥¦¦§¦©

:`YpTzl `zil zipFpiA Dil zilC `kide oiell zlCBlL úéðBðéa äNòz ¤¤§Ÿ¦§¥¨§¥¥¥¦¥¨§©©§¨¥¨¤¥¦¤
.úécéòk:Fl `id ahin `dC.døëîezipFpiA Dil `cArYWi`C d`eld xg`l §¦¦§¨¥©¦¨§¨§©©©§¨¨§¦§©§§¨¥¥¦

:FciA ziCir dzidW cFrA `xTirn g"al§¥¦¨¨§¤¨§¨¦¦§¨
.úécéò Bì äúéä àlL éãéàå éãéàr"kcE ¦¥§¦¥¤Ÿ¨§¨¦¦§

:oinW od mlFr lWA.'eë àéL÷ àìå`d §¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨
`ieWC zixEAifA dX` zAEzkE g"a ipYwC§¨¨¥§©¦¨§¦¦§©§¨

:`nlrC ziCirM DiciC zipFpiAéãéàå éãéà ¥¦¦¥§¦¦§©§¨¦¥§¦¥
úéðBðéák BlL úéðBðéa äúéäL [ïBâk]§¤¨§¨¥¦¤§¥¦

.àîìòcdNigYn ziCir Fl dzid `le §©§¨§Ÿ¨§¨¦¦¦§¦¨
xaq `ziiOw `zipznC `PzC ibilR `daE§¨§¦¥§©¨§©§¦¨©©§¨¨©
g"a liwW ikdl Ehn`e oinW od mlFr lWA§¤¨¥¨¦§©§§¨¥¨¦
.oinW od FNWA xaq Kci`e DipicM zipFpiaA§¥¦§¦¥§¦¨¨©§¤¥¨¦
zipFpiA dzidW oFbM ici`e ici` opiqxB `"l©§¦¨¦¥§¦¥§¤¨§¨¥¦
ikd Dil opiWxtnE `nlrC ziCirM FNW¤§¦¦§©§¨§¨§¦¨¥¨¥
`daE DxknE ziCir Fl dzidWM ici`e ici ¦̀¥§¦¥§¤¨§¨¦¦¨§¨§¨
FNWA xaq `ziiOw `zipznC `PzC ibilR§¦¥§©¨§©§¦¨©©§¨¨©§¤
b"r` zipFpiA i`ed DiciClC oeike oinW od¥¨¦§¥¨¦§¦¥£¨¦¥¦
`Pze mNWn DiPin ziCir `nlrlC¦§©§¨¦¦¦¥§©¥§©¨
qFtzE oinW od mlFr lWA xaq `ziixaC¦§©§¨¨©§¤¨¥¨¦§

:oFW`x oFWl.éâìôéî÷ àleòãa`PY ¨¦¦§¨¨¦§§¥©¨
xzA `N` `NErC `YpTY Dil zil `xzA©§¨¥¥©©§¨§¨¤¨¨©
ziCir iOp Dil ied ENit`e lif` `xw§¨¨¦©£¦£¥¥©¦¦¦
oiA dxEnB zipFpiA Dil i`ed `YWdC§©§¨£¨¦¥¥¦§¨¥

d ENit` `nlrl oiA Dicicll"q ik §¦¥¥§©§¨£¦¨¥
:zixEAiGn g"a lFwWlCBà 'àì ïøëî §¦§¦¦¦¨§¨§

.íãà éða 'âìoiwfp eilr didW in '` mFiA §§¥¨¨§¦¤¨¨¨¨§¨¦
zipFpiaE ziCir Fl Eide g"aE dX` zAEzkE§©¦¨§¨¦¦¥¦

:zixEAife.íéìòaä úçz eñðëð ïlek §¦¦¨¦§§©©©§¨¦
gwNW inE xkFOd oicM zFgEwNd Eqpkp¦§§©§§¦©¥¦¤¨©
z` mNWi zipFpiA gwFle wGiPl rxti ziCir¦¦¦§©©¦¨§¥©¥¦§©¥¤

:dAEzMd z` zixEAif gwFle aFgdïî ©§¥©¦¦¤©§¨¦
.ïBøçàäzipFpiaE ziCir i`Ow ElwW 'it`C ¨©£©£¦¨§©¨¥¦¦¥¦

lv` g"aE oiwGPl zFgEwNd Edl ogcn ivn̈¥©§©§©§©¦¨¦¥¤
zFAbl mFwn Ll iYgPd xn`C zixEAif¦¦§¨©¦©§¦§¨¦§

oiHiB zkQnA opzE EPnid(:gn sc)mirxtp oi` ¥¤§©§©¤¤¦¦¥¦§¨¦
oixFg ipA WIW mFwnA micArEWn miqkPn¦§¨¦§§¨¦§¨¤¥§¥¦
i`Ow ixY iPd oEaf ikC zixEAif od 'it`e©£¦¥¦¦§¦¨©¥§¥©¨¥
xcdC t"r`e oixFg ipA zixEAif xiIYW ¦̀§©¥¦¦§¥¦§§¨©

:opilf` `xzA xzA `pACfi`.Bì ïéàicM ¦§©§¨¨©©§¨©§¦¨¥§¥
lM deW rwxw FzF` oi`W oYWlW wERiq¦§¨§¨¤¥©§©¨¤¨

:KM.äáBb:eiptNXn xzFOdúáa àîéìéà ©¤©¨¦¤§¨¨¦¥¨§©
.úçà:cg` xhWAàkéàc 'âì àzLä ©©¦§¨¤¨©§¨§§¦¨

.íéã÷ eäéépéî ãç øîéîìgwl dGW §¥©©¦©§¨¦¤¤¨©
orhinl ivnE axrA mipW ElNde xwFAA©¤§©¨§©¦¨¤¤¨¥§¦§©

:mFwn Ll iYgPdúçz eñðëð úøîà ¦©§¦§¨©§¨¦§§©©
.íéìòaä:oFW`x gwl in xkOd xhWA xMip oi`e li`Fd.äæ øçà äæa àlà'bA ©§¨¦¦§¥¦¨¦§©©¤¤¦¨©¦¤¨§¤©©¤§

:mini.àîéì:cg` gwFl i`dî Eì ézçpä.úBaâì íB÷EdNEM ElfipC ikid iM ¨¦¥¨©¥©¤¨¦©§¦§¨¦§¦¥¦§¥§§
:zixEAif xzA.äðBøçàa úécéò ç÷lL`le EdiipicM Edl azinl Dil `gipC ¨©¦¦¤¨©¦¦¨©£¨§¦¨¥§¥©§§¦©§§Ÿ

:ziCir xzA Elfil. úécéòî eaâéì'aA oixFg zA dx`WPW ziCirn xnFlM ¦§¨©¦¦¦§¥¦¦§©¥¦¦¤¦§£¨©¦§
:dilr ocEAriW lhEde zFgEwNdì àðøcäî àì éàå.déøîì úéøeaéæc àøèL ©§§©¦§¨¨¤¨§¦Ÿ§©©§¨¦§¨¨§¦¦§¨¥

ipA WIW mFwnA micArEWn miqkPn oirxtp oi`C DiPin `Abinl ExCdzC ikid iM¦¥¦¦§©§§¦§¨¦¥§¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦§¨¤¥§¥
:oixFg.éëä éà:`Ed `nrh i`d mEXnC ¦¦¨¥§¦©©§¨
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b"déãéàDiciC zipFpiA `ieWC `d DxknE ziCir Fl dzid `NWA ici`e ¦¥§¦¥§¤Ÿ¨§¨¦¦¨§¨¨§©§¨¥¦¦¥
oFbM ici`e ici` xn`wC `de .'Ek `ieW `lC `d `nlrC ziCirM§¦¦§©§¨¨§Ÿ©§¨§¨§¨¨©¦¥§¦¥§

DxknE ziCir Fl dzid `NWFl did `NW ixiin EdiiexzC xninl irA `le ¤Ÿ¨§¨¦¦¨§¨§Ÿ¨¥§¥©§©§©§©§¥¤Ÿ¨¨
Dl ixw i`O` `nlrC ziCirM DiciC zipFpiA `ieWC ixiinC `Edd k"`C llM§¨§©§©§¥§©§¨¥¦¦¥§¦¦§©§¨©©¨¥¨
dzid `NW ici`e ici` w"d `N` zipFpiA¥¦¤¨¦¥§¦¥¤Ÿ¨§¨
ixii` `l xnFlM DxknE ziCir Fl¦¦¨§¨§©Ÿ©§¥
`cgA `N` DxknE ziCir Fl dzidWM§¤¨§¨¦¦¨§¨¤¨§¨¨
ixiin `cge mlFrn Fl dzid `NW ixiin©§¥¤Ÿ¨§¨¥¨§¨¨©§¥
Kixv oi`e Fl Wi oiicre Fl dzidWM§¤¨§¨©£©¦¥§¥¨¦
EdiiexY ixaqe dcU mEW xkOWM inwF`l§§¥§¤¨©¨¤§©§¥©§©§

:oinW od mlFr lWA§¤¨¥¨¦
éàådzidWM ici`e ici` `ni` zirA §¦¨¦¥¨¦¥§¦¥§¤¨§¨

`le .`nlrC zipFpiaM FNW zipFpiA¥¦¤§¥¦§©§¨§Ÿ
`NX` i`wC oeikC `nlrC ziCirM qxB̈©§¦¦§©§¨§¥¨§¨¥©¤Ÿ
zipFpiA Dil ixw i`O` ziCir Fl dzid̈§¨¦¦©©¨¥¥¥¦
cFre `nlrcE DiciC ziCir EedC oeiM¥¨©£¦¦¦¥§©§¨§
oiwGp ipYwC `idd `nwFYn ikid k"`C§¥¦¦§¨©¦§¨¨¥¦¨¦
oiA oinW od FNWA c"nl oiA zipFpiaA g"aE§¥¦¥§§¤¥¨¦¥

:oinW od mlFr lWA c"nl§§¤¨¥¨¦
øî`kid `weC .`NErC `YpTY Dil zil ©¥¥©©§¨§¨©§¨¥¨

zipFpiA i`d iedC ziCir Dil zilC§¥¥¦¦©£¥©¥¦
zixEAfe zipFpiA hwpCn Dicicl ziCir¦¦§¦¥¦§¨©¥¦§¦¦
g"a iaB ziCir Dil zi` i`C rnWn©§©§¦¦¥¦¦¨¥
`N` Dil zilC oeiM xaqwe zipFpiAn¦¥¦§¨¨©¥¨§¥¥¤¨
`nrh o`M KiIWC zixEAife zipFpiA¥¦§¦¦§©¨©©§¨

oiwGiPdA xn`C(:hn oihib)oi` g"a dn ipRn §¨©§©¦¨¦¦§¥¨¥
d`p dcU d`xi `NW icM ziCirA FpiC¦§¦¦§¥¤Ÿ¦§¤¨¤¨¤
EPel`e uFRw` xn`ie Fxiagl d`p dxice§¦¨¨¨©£¥§Ÿ©¤§§©§¤

aFgA DzF` dAb`W icM:i §¥¤¤§¤¨§¦
äîzEgR `ivFdl mc` lW FMxC ©©§¤¨¨§¦¨

did c"a gilWC b"r` .milMAW¤©¥¦¦§¦©¨¨
deNdX dn `N` F`ivFn did `l `ivFn¦Ÿ¨¨¦¤¨©¤©Ÿ¤

:Fl ozFp¥
àéöBäì'it` z"`e .milMAW zEgR §¦¨¤©¥¦§£¦

`Ed ahin milMAW zEgR̈¤©¥¦¥©
l"ie `Ed ahin iNin lM lirl xn`cM¦§¨©§¥¨¦¥¥©§
rExBd `ivFdl FMxC milM `ivFOWM§¤¦¥¦©§§¦©¨©
`ivFdl FMxC iOp rwxw `ivFOWkE§¤¦©§©©¦©§§¦
oinW od FNWaC dkldC d`xpe zixEAif¦¦§¦§¤©£¨¨¦§¤¥¨¦

zFAEzkA p"xl Dil zi` ikdC(.iw sc): §¨¥¦¥§¦§
ïlek`de z"`e .milrAd zgY Eqpkp ¨¦§§©©©§¨¦§§¨

delnE Edpip dR lr deln oiwGp¦¨¦¦§¤©¤¦§¦§¤
cnrWkC l"ie icArWOn iaB `l dR lr©¤Ÿ¨¥¦§©§§¥§¦§¤¨©
lfFBdA xn`cM `inC xhWA delnM oicA§¦§¦§¤¦§¨©§¨¦§¨©§©¥

`xzA(aiw onwl)deln iOp i` oiYkEC dOkaE ©§¨§©¨§¦¦©¦¦§¤
`inC xhWA daEzkM dxFYA daEzMd©§¨©¨¦§¨¦§¨©§¨

:aiIge§©¨
ïéàmcFTd lM zg` zaA mNEM E`A m`W `"aix xnF` .eiptNXn daFB Fl ¥¤¦¤§¨¨¥¦¨¤¦¨¨§©©©¨©¥

'it` oFxg`d on daFB Encw oiwGp m`e dNigY oFxg`d on daFB xhWA¦§¨¤¦¨©£§¦¨§¦¦¨¦¨§¤¦¨©££¦
Fl oi` m`e Fl Wi m` oFxg`d on iOp dAbi eixg` g"a `A m`e zixEAif `id¦¦¦§¦¨©£¨¦§¤©¦¦¨©£¦¥§¦¥
:ziCir iCir od 'it`e eipR iptNXn dX`de ziCird on 'it`e eiptNXn daFB¤¦¤§¨¨©£¦¦¨¦¦§¨¦¨¦¤¦§¥¨¨©£¦¥¦¥¦¦

àkéàc:milWExiA `N` zFrW oiazFM oi`C .micw EdiiPin cgC xninl §¦¨§¥©§©¦©§¨¦§¥§¦¨¤¨¦¨©¦
ïøëîi`C `nrh DiYrC` wiQ` `l `YWd .`irAin zg` zaA cg`l ¨§¨§¤¨§©©©¦¨§¨©§¨Ÿ©¦©©§¥©§¨§¦

xifgdlE xhXd WFAkl lFki cg` xhWA lMd aEzM ENit`C zwzW©§¨©£¦¨©Ÿ¦§¨¤¨¨¦§©§¨§©£¦
zixEAiGd:mlFrn dpw `l EN`M milrAl ©¦¦©§¨¦§¦Ÿ¨¨¥¨

éàDgM riwtn oi`W oeiM xcdY ikl Dil xninl `ivn `l n"n zixEAiGn `iaB dX` ikd e`laC b"r` .Dixnl zixEAifC `xhW `pxCdn `l i`e 'Ek zwzW ¦©§¨§¦Ÿ§©©§¨§¨¨§¦¦§¨¥¦§©¨¥¦¨©§¨¦¦¦Ÿ©§¨§¥©¥§¦¤¡©¥¨¤¥©§¦©Ÿ¨
Kkl il oYil dvFx dY` zixEAiGn iOp `YWd `dC xcdY ikl l"` ivn FgM riwtnC oeikC zwzW i`C mrHn zixEAifA lFwWilC xninl ivn `l g"a la £̀¨Ÿ¨¥§¥©§¦§§¦¦¦©©§¦©§¨§¥¨§©§¦©Ÿ¨¥§¦¤¡©§¨©§¨©¦¦¦¦©¨¤¦¥¦§©

:[xn`c d"c .fl zenai zetqez 'ire] qxhpETd WxiRcM g"an `le oiwGPn `N` KEnqA KixR `lŸ¨¦§¨¤¨¦¦¨¦§Ÿ¦¦§¦¥©§§¥
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äMà úaeúëe áBç ìòáe úécéòa ïé÷fð úéøeaéæå úécéò¦¦§¦¦¦¨¦§¦¦©©§©¦¨
ç"áe ïé÷fð úéøeaéæå úéðBðéa àòéöî àäéî éðz÷ úéøeaéæa§¦¦¨¨¥¦¨§¦¨¥¦§¦¦¦¨¦
ïéîL ïä BlLa úøîà éàå úéøeaéæa äMà úaeúëe úéðBðéáa§¥¦§©¦¨§¦¦§¦©§¨§¤¥¨¦
àëä úéøeaéæ ìöà ç"á äçcéå úécéòk BlL úéðBðéa äNòz¥¨¤¥¦¤§¦¦§¦¨¤¥¤¦¦¨¨
àcñç ø"à ïëå døëîe úécéò Bì äúéäL ïBâk ïðé÷ñò éàîa§©©§¦¨§¤¨§¨¦¦¨§¨§¥¦§¨
éðz÷cî àøazñî énð éëä døëîe úécéò Bì äúéäL ïBâk§¤¨§¨¦¦¨§¨¨¥©¦¦§©§¨¦§¨¨¥
äMà úaeúëe ç"á úéðBðéáa ïé÷fð úéøeaéæå úéðBðéa éúéøçà©£¦¦¥¦§¦¦¦¨¦§¥¦§©¦¨
Bì äúéäL ïàk î"ù åàì àlà éããäà ïééL÷ úéøeaéæa§¦¦©§¨©£¨¥¤¨©©¤¨§¨
úéòa éàå døëîe úécéò Bì äúéä àlL ïàk døëîe úécéò¦¦¨§¨©¤Ÿ¨§¨¦¦¨§¨§¦¨¦
àéL÷ àìå døëîe úécéò Bì äúéä àlL éãéàå éãéà àîéà¥¨¦¥§¦¥¤Ÿ¨§¨¦¦¨§¨§Ÿ©§¨
àéåL àìc ïàëå àîìòc úécéòk BlL úéðBðéa àéåLc àä̈§©§¨¥¦¤§¦¦§©§¨§©§Ÿ©§¨
ïBâk éãéàå éãéà à"áàå àîìòc úécéòk BlL úéðBðéa¥¦¤§¦¦§©§¨§¦¥§¦¥§
éâéìt àäa àëäå àîìòc úéðBðéák BlL úéðBðéa äúéäL¤¨§¨¥¦¤§¥¦§©§¨§¨¨§¨§¦¥
øîà àðéáø ïéîL ïä íìBò ìLa ñ"îe ïéîL ïä BlLa ñ"î§¤¥¨¦§¤¨¥¨¦¨¦¨¨©
úéøeaéæa ç"á äøBz øác àleò øîàc éâéìt àleòãa¦§¨§¦¥§¨©¨§©¨§¦¦
àéöBé Bá äLBð äzà øLà Léàäå ãBîòz õeça øîàpL¤¤¡©©©£§¨¦£¤©¨¤¦
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øënL ïáeàø éiaà øîà epnî úBaâì íB÷î Eì ézçpä¦©§¦§¨¦§¦¤¨©©©¥§¥¤¨©

ì äãNïBòîMî óøèå ïáeàøc ç"á àúàå úeiøçàa ïBòîL ¨¤§¦§§©§©§¨¨¦§¥§¨©¦¦§
éöî àìå déãäa àðéc éòzLîe ïáeàø ìéæàc àeä àðéc¦¨§¨¦§¥¦§¨¥¦¨©£¥§Ÿ¨¥
dépéî ú÷ôî éà déì øîàc zà éãéc íéøác ìòa åàì ì"à©©©§¨¦¦¦©§§¨©¥¦©§¨¦¥
ì"àc énð úeiøçàa àlL eléôà éøîàc àkéàå øãä éìò̈©¨©§¦¨§©§¥£¦¤Ÿ§©§©©¦§

ì éåäúc éì àçéð àìéiaà øîàå éìò úîBòøz ïBòîL Ÿ¦¨¦§¤¡¥§¦§©§¤¨©§¨©©©¥
ì äãN øënL ïáeàøúeiøçàa àlL ïBòîL §¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ§©§©
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בבא קמא. פרק ראשון - ארבעה אבות דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc `nw `aa(ipy meil)

éëä àîéð énð ïé÷æðazipepian zeabl mikqz m` ,gweld xn`i wfipl mb - ¦§¨¦©¦¥¨¨¦
.zixeaifdn dabze ,xkenl zixeaifd z` xifg` ,`l m`e ,ahenàlài`cea ¤¨

c ,xnel jixvàëä`ziixaa -éîúéa ,ïðé÷ñò éàîaxnelk ,minezia - ¨¨§©©§¦¨§©§¥
,minezi gipde zn xkendyeäðéð ïBòøt éða åàìcrextl miaiig mpi`y - §©§¥¥¨¦§

,zerwxw mdl yixed `ly mdia` zeaeg z`déìéc àãeaòéLåeceary - §¦§¨¦¥
,zny aiigd lyàéîø déãéc déìòe ,gweld lr wx lhen ±Ckìä[okl-] £¥¦¥©§¨¦§¨

éëä øîéîì àkéìm` s`e ,zixeaifd z` el xifgdl leki gweld oi` - ¥¨§¥©¨¦
zxfeg ok m`e .gweldn eabi `l` ,rextl eaiigzi `l miyxeil dxifgi

.zicirdn miaeb mlek oi` recn ,seqa zicird z` dpwy oeik ,`iyewd

:`xnbd zvxzn .xg` ote`a `ziixaa mrhd z` zx`an `xnbdàlà¤¨
,mpick miaeb mleky mrhdeäì øîàc íeMî,gweldøeîà éàî àîòè ¦§¨©§©§¨©¨

ïðaøy minkg epwizy mnrh dn ±íB÷îa íéãaòeLî ïéñëpî ïéòøôð ïéà ©¨¨¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦§¨
ïéøBç éða LiL,envr aiigd cia miqkp -éãéc àzðwz íeMîepwiz ixd ± ¤¥§¥¦¦©©§¨¦¦

,ok m`e ,envr aiigdn `l` ipnn eabi `ly ick ,izaehl z`fàðà,ip` ± £¨
,dpexg`a zicir izgwlyéì àçéð àì àzðwz àäameiwa il gp `l ± §¨©©§¨Ÿ¦¨¦

dpwz lhal leki mc`y `xnbd dgiken .mkpick eabzy ipevxe ,ef dpwz

,ezaehl dpwzpyúðwúa éLôà éà øîBàä ìk ,àáø øîàc ,àáøãk¦§¨¨§¨©¨¨¨¨¥¦¤§¦§©¨©
íéîëç,izaehl epwizyïBâkdpwzBì ïéòîBL ,Bæzx`an .eixack miyere £¨¦§§¦
:`xnbd,'Bæ ïBâk' éàî,eixac z` `ax xn` dpwz efi` lr,àðeä áøãk ©§¦§©¨

,àðeä áø øîàc,dlral mikiiy dy`d ici iyrny minkg epwizy s` §¨©©¨
s` dqpxtl dlra aiig dici iyrn zxenzy oeik ,dzaehl `id ef dpwz ixd

okle ,dici iyrnn mixwi dzqpxt inc m`,dìòáì øîàzL äMà äìBëé§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨
e ,ef dpwz lr zxzeen ip`úéðBféð éðéà,jnnäNBò éðéàådk`ln jxear: ¥¦¦¥§¥¦¨

wlg xkne xfg j` ,dpexg`a zicird z` dpwy df ote`a dpc `xnbd

:`xnbd zxne` .mixg`l zecydn,àèéLtm`yç÷Bì øëîz` df §¦¨¨©¥©
døéiLå ,úéøeaéæå úéðBðéad z` wxåéðôì úécéòc `ed oicd ,envrl -eúéì ¥¦§¦¦§¦¥¦¦§¨¨¥

úécéòî eaâéìå eälekgweld ciay zicirdn eabie miyepd lk e`eai ± §§¦§¥¦¦
,oey`xdàäcef zcir,àéä 'äðBøçà'aiigd cia dpexg` dzidy oeike §¨©£¨¦

s`e ,ef dcy lr mlek ceary lg ,zecyd x`y z` gweld dpwy xg`l

dpwzpy ef dpwz meiwa dvex epi`y xnel gweld lekiy lirl x`azdy

,zexg` zecyn mzeabdl eciayk epiid ,ezaehled ixd o`k eli`úéðBðéá¥¦
déab eäðúéì úéøeaéæå,ecia mpi` -eäì øîéîì éöîcxnel lkeiy - §¦¦¥§§©¥§¨¥§¥©§

miyepl,úéøeaéæå úéðBðéaî eáb'meyn,'ïðaøc àzðwúa éì àçéð àìc §¦¥¦§¦¦§Ÿ¦¨¦§©©§¨§©¨¨
dx`ypy zicirdn egxk lra miaeb ,ok xnel leki epi`e ecia mpi`y oeike

:`xnbd zwtzqn .eciaìáàm`øëîd z` gweldøéiLå ,úécéòenvrl £¨¨©¦¦§¦¥
,éàî ,úéøeaéæå úéðBðéae` ,ecia zicirdy ipyd gweldn mlek eabi m`d ¥¦§¦¦©

.oey`xd gweldn s` miaeby

:iia` zxaq z` `xnbd d`ianeáb eälek eúà ,øîéîì éiaà øáñúécéòî ¨©©©¥§¥©¨§§¥¦¦
epwizy oeike ,aiigd cia dpexg` dx`ypy rwxwd `idy oeik ,ipyd ciay

.mlek ceary dilr lg ,oixeg ipa yiyk micareynn miaeb oi`y minkg

:`ax dgec,àáø déì øîàixdøën äîd gweld,éðMì ïBLàømbìk ¨©¥¨¨©¨©¦©¥¦¨
úeëædprheàázL[`eal die`xy-]Bãéì,oey`xd lyeúà eléàc ïåéëå §¤¨Ÿ§¨§¥¨§¦¨

l miyepd [e`a±]ïBLàø ç÷Bì éabdid ,ecia zicird dzidy onfaéöî ©¥¥©¦¨¥
eäì éaâàmzeabdl leki ±úéøeaéæå úéðBðéaî,ezeyxayéëc ét ìò óàå ©§¥§¦¥¦§¦¦§©©¦§¦

éðáæd z` oey`xd dpwyky ±ézkà ,úéøeaéæå úéðBðéarwxw ,oiicr - ©§¥¥¦§¦¦©©¦
dàkéàc ïîæ ìk íéãaòeLî íéñëpî ïéòøôð ïéàå ,éàåä ïéøBç éða úécéò¦¦§¥¦£©§¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦¨§©§¦¨

,ïéøBç éðad`pwy xg` s`e ,zicird lr mlek ceariy lg `linne §¥¦
mewn lkn ,epnn deabiy ie`x did aiigdndéì øîà éöî,dyeplàçéð àì ¨¥¨©¥Ÿ¦¨

äðwz éàäa éìzerwxwdn eabie ,izaehl epwizy ef dpwza utg ipi` ± ¦§©©¨¨
d `linne ,ezeyxay zexg`dç÷Bìddéì øîà éöî énð éðLleki ok mb - ¥©¥¦©¦¨¥¨©¥

,dyepl xneléabdnúéøeaéæå úéðBðéa.iciay zicirdn `le oey`xd ciay §¥¥¦§¦¦
oeik jkl mrhdeéðL ç÷Bì ïéáæ éëc,zicird z`àúeëæ ìëc àzòcà §¦¨¦¥©¥¦©©§¨§¨§¨

ïéáæ deâa ïBLàøì déì äåäcyiy zeiekfd lk el eidiy ok zrc lr d`pw ± ©£¨¥¨¦§©¨¨¦
.da oey`xl

:mixg`l mwlg xkne ,deldn zerwxw dpwy ina sqep oic `xnbd d`ian

L ïáeàø ,àáø øîàjk xg`e ,zern deløënz`ì åéúBãN ìk,ïBòîL ¨©¨¨§¥¤¨©¨§¨§¦§
e ,éåìì úçà äãN øëîe ïBòîL Cìäåokn xg`lïáeàøc áBç ìòa àa §¨©¦§¨©¨¤©©§¥¦¨©©¦§¥

m` ,ecia dxixady `ed oicd ,zegewldn eaeg z` zeabläöøzeabläfî ¨¨¦¤
,ipyd gweld `edy ,ieln ±äáBbm`e ,[oldl x`eaiy mrhke] epnnäöø ¤¨¨

zeabläfî,oey`xd gweld `edy ,oernyn ±äáBb`edy oeik ,epnn ¦¤¤
ote` dfi`a `xnbd zx`an .aeg lrad ly eceary lk z` dpwy oey`xd

,df oic xn`pïøîà àìå,ipydn daebyàlàote`aïáæcipyd,úéðBðéa §Ÿ£¨¨¤¨§¨©¥¦
,aeg lrad ly eziiab oic xwir `idyìáàm`ïáæipyd,úéøeaéæå úécéò £¨¨©¦¦§¦¦
,oey`xd cia zipepiad z` xi`yde,àìmeyndéì øîàc,ipyd gweld Ÿ§¨©¥

éðáæå é÷ééc éëäìzerwxw izipwe izwcwc jk meyn -,úéøeaéæå úécéò §¨¦¨§¦§¨§¦¦¦§¦¦
mdyCì àéæç àìc àòøàjpic ixdy ,jl zeie`x opi`y zerwxw ± ©§¨§Ÿ©§¨¨

gweld ciay zipepiadn `l` dabz `l jka izwcwcy oeike ,zipepiaa

,x`al `xnbd dkiynn .oey`xdeléôàåm`ïáæipydàì énð ,úéðBðéa ©£¦¨©¥¦©¦Ÿ
ïøîà,aeg lrad epnn dabiyàlàote`aøéiL àìccia xi`yd `ly - £¨¨¤¨§Ÿ©¥

oey`xddéúååëc úéðBðéaoeik ,[dzenk±]déì øîà éöî àìc,aeg lral - ¥¦¦§¨¥§Ÿ¨¥¨©¥
Cì ézçpä'íB÷îjaeg z` zeabl,'ïBòîL éaâì,oey`xd gweld `edy ¦©§¦¨¨§©¥¦§

.epnn daeb ,ipyd gweld zeyxa z`vnp dcigid zipepiady oeikeìáàm` £¨
dépéî éáâ àì ,ïBòîL éab déúååëc úéðBðéa øéiLdaeb aeg lrad oi` ± ©¥¥¦¦§¨¥©¥¦§Ÿ¨¥¦¥

meyn ,ipyd gweld `edy ,ielníB÷î Cì ézçpä' déì øîà éöîccia §¨¥¨©¥¦©§¦¨¨
oerny,'epnî úBaâì.dpnn daebe ,oey`xd cia dx`ypy zipepiad `ide ¦§¦¤

zeabl aeg lra `ay gwel iabl oic o`k `aen ,lirl e`aedy mipicd ab`

:epnnì äãN øënL ïáeàø ,éiaà øîà,'úeéøçà'a ïBòîLilra m`y ¨©©©¥§¥¤¨©¨¤§¦§§©£¨
,dinc z` xkend el mlyi ,gweldn deabi xkend ly eizeaegìòa àúàå§¨¨©©

óøèå ,ïáeàøc áBçdzeabl dvexe ±,ïBòîMîrxt xaky oreh xkende ¦§¥§¨©¦¦§
,elïáeàø ìéæàc àeä àðéc,xkend -déãäa àðéc éòzLîelrad mr oce ± ¦¨§¨¦§¥¦§¨¥¦¨©£¥

,ezriaz lr oic ziaa aegdéì øîà éöî àìåoerhl leki aeg lrad oi`e ± §Ÿ¨¥¨©¥
'zà éãéc íéøác ìòa åàì'ixdy ,jnr oecl jixv ipi`e ipic lra jpi` ± ©©©§¨¦¦¦©§

,oicd mrhe .gweldn `l` oenn jnn `ivedl `a ipi`déì øîàc,xkend §¨©¥
dépéî z÷tî éà,gweldn dcyd z` dabz m` -øãä éìòdraezl xefgi ± ¦©§©§¦¥¨©¨©

.df oecipa 'xac lra'k aygp ip` okle ,zeixg`a el dizxkn ixdy ,ipnn

:df oica zxg` oeyl `xnbd d`ian,éøîàc àkéàåyeléôàdxkn m` §¦¨§¨§¥£¦
énð ,úeéøçàa àlL,oerny lrn ewlqle aeg lrad mr oecl xkend leki ¤Ÿ§©£¨©¦

meyndéì øîàcc oeik ,il rbep df oic ,xkendì éåäúc éì àçéð àìïBòîL §¨©¥Ÿ¦¨¦§¤¡¥§¦§
éìò úîBòøzdcy el izxkny ,ilr znerxz oernyl didzy dvex ipi` ± ©§¤¨©

.ecin de`ivede zcareyn

e`ae ,exiagl rwxw xken iabl sqep oic o`k `aed mincewd mipicd ab`

:ecin d`ivedlì äãN øënL ïáeàø ,éiaà øîàå,úeéøçàa àlL ïBòîL §¨©©©¥§¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ§©£¨
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עט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc `nw `aa(ipy meil)

éëä àîéð énð ïé÷æðazipepian zeabl mikqz m` ,gweld xn`i wfipl mb - ¦§¨¦©¦¥¨¨¦
.zixeaifdn dabze ,xkenl zixeaifd z` xifg` ,`l m`e ,ahenàlài`cea ¤¨

c ,xnel jixvàëä`ziixaa -éîúéa ,ïðé÷ñò éàîaxnelk ,minezia - ¨¨§©©§¦¨§©§¥
,minezi gipde zn xkendyeäðéð ïBòøt éða åàìcrextl miaiig mpi`y - §©§¥¥¨¦§

,zerwxw mdl yixed `ly mdia` zeaeg z`déìéc àãeaòéLåeceary - §¦§¨¦¥
,zny aiigd lyàéîø déãéc déìòe ,gweld lr wx lhen ±Ckìä[okl-] £¥¦¥©§¨¦§¨

éëä øîéîì àkéìm` s`e ,zixeaifd z` el xifgdl leki gweld oi` - ¥¨§¥©¨¦
zxfeg ok m`e .gweldn eabi `l` ,rextl eaiigzi `l miyxeil dxifgi

.zicirdn miaeb mlek oi` recn ,seqa zicird z` dpwy oeik ,`iyewd

:`xnbd zvxzn .xg` ote`a `ziixaa mrhd z` zx`an `xnbdàlà¤¨
,mpick miaeb mleky mrhdeäì øîàc íeMî,gweldøeîà éàî àîòè ¦§¨©§©§¨©¨

ïðaøy minkg epwizy mnrh dn ±íB÷îa íéãaòeLî ïéñëpî ïéòøôð ïéà ©¨¨¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦§¨
ïéøBç éða LiL,envr aiigd cia miqkp -éãéc àzðwz íeMîepwiz ixd ± ¤¥§¥¦¦©©§¨¦¦

,ok m`e ,envr aiigdn `l` ipnn eabi `ly ick ,izaehl z`fàðà,ip` ± £¨
,dpexg`a zicir izgwlyéì àçéð àì àzðwz àäameiwa il gp `l ± §¨©©§¨Ÿ¦¨¦

dpwz lhal leki mc`y `xnbd dgiken .mkpick eabzy ipevxe ,ef dpwz

,ezaehl dpwzpyúðwúa éLôà éà øîBàä ìk ,àáø øîàc ,àáøãk¦§¨¨§¨©¨¨¨¨¥¦¤§¦§©¨©
íéîëç,izaehl epwizyïBâkdpwzBì ïéòîBL ,Bæzx`an .eixack miyere £¨¦§§¦
:`xnbd,'Bæ ïBâk' éàî,eixac z` `ax xn` dpwz efi` lr,àðeä áøãk ©§¦§©¨

,àðeä áø øîàc,dlral mikiiy dy`d ici iyrny minkg epwizy s` §¨©©¨
s` dqpxtl dlra aiig dici iyrn zxenzy oeik ,dzaehl `id ef dpwz ixd

okle ,dici iyrnn mixwi dzqpxt inc m`,dìòáì øîàzL äMà äìBëé§¨¦¨¤Ÿ©§©§¨
e ,ef dpwz lr zxzeen ip`úéðBféð éðéà,jnnäNBò éðéàådk`ln jxear: ¥¦¦¥§¥¦¨

wlg xkne xfg j` ,dpexg`a zicird z` dpwy df ote`a dpc `xnbd

:`xnbd zxne` .mixg`l zecydn,àèéLtm`yç÷Bì øëîz` df §¦¨¨©¥©
døéiLå ,úéøeaéæå úéðBðéad z` wxåéðôì úécéòc `ed oicd ,envrl -eúéì ¥¦§¦¦§¦¥¦¦§¨¨¥

úécéòî eaâéìå eälekgweld ciay zicirdn eabie miyepd lk e`eai ± §§¦§¥¦¦
,oey`xdàäcef zcir,àéä 'äðBøçà'aiigd cia dpexg` dzidy oeike §¨©£¨¦

s`e ,ef dcy lr mlek ceary lg ,zecyd x`y z` gweld dpwy xg`l

dpwzpy ef dpwz meiwa dvex epi`y xnel gweld lekiy lirl x`azdy

,zexg` zecyn mzeabdl eciayk epiid ,ezaehled ixd o`k eli`úéðBðéá¥¦
déab eäðúéì úéøeaéæå,ecia mpi` -eäì øîéîì éöîcxnel lkeiy - §¦¦¥§§©¥§¨¥§¥©§

miyepl,úéøeaéæå úéðBðéaî eáb'meyn,'ïðaøc àzðwúa éì àçéð àìc §¦¥¦§¦¦§Ÿ¦¨¦§©©§¨§©¨¨
dx`ypy zicirdn egxk lra miaeb ,ok xnel leki epi`e ecia mpi`y oeike

:`xnbd zwtzqn .eciaìáàm`øëîd z` gweldøéiLå ,úécéòenvrl £¨¨©¦¦§¦¥
,éàî ,úéøeaéæå úéðBðéae` ,ecia zicirdy ipyd gweldn mlek eabi m`d ¥¦§¦¦©

.oey`xd gweldn s` miaeby

:iia` zxaq z` `xnbd d`ianeáb eälek eúà ,øîéîì éiaà øáñúécéòî ¨©©©¥§¥©¨§§¥¦¦
epwizy oeike ,aiigd cia dpexg` dx`ypy rwxwd `idy oeik ,ipyd ciay

.mlek ceary dilr lg ,oixeg ipa yiyk micareynn miaeb oi`y minkg

:`ax dgec,àáø déì øîàixdøën äîd gweld,éðMì ïBLàømbìk ¨©¥¨¨©¨©¦©¥¦¨
úeëædprheàázL[`eal die`xy-]Bãéì,oey`xd lyeúà eléàc ïåéëå §¤¨Ÿ§¨§¥¨§¦¨

l miyepd [e`a±]ïBLàø ç÷Bì éabdid ,ecia zicird dzidy onfaéöî ©¥¥©¦¨¥
eäì éaâàmzeabdl leki ±úéøeaéæå úéðBðéaî,ezeyxayéëc ét ìò óàå ©§¥§¦¥¦§¦¦§©©¦§¦

éðáæd z` oey`xd dpwyky ±ézkà ,úéøeaéæå úéðBðéarwxw ,oiicr - ©§¥¥¦§¦¦©©¦
dàkéàc ïîæ ìk íéãaòeLî íéñëpî ïéòøôð ïéàå ,éàåä ïéøBç éða úécéò¦¦§¥¦£©§¥¦§¨¦¦§¨¦§§¨¦¨§©§¦¨

,ïéøBç éðad`pwy xg` s`e ,zicird lr mlek ceariy lg `linne §¥¦
mewn lkn ,epnn deabiy ie`x did aiigdndéì øîà éöî,dyeplàçéð àì ¨¥¨©¥Ÿ¦¨

äðwz éàäa éìzerwxwdn eabie ,izaehl epwizy ef dpwza utg ipi` ± ¦§©©¨¨
d `linne ,ezeyxay zexg`dç÷Bìddéì øîà éöî énð éðLleki ok mb - ¥©¥¦©¦¨¥¨©¥

,dyepl xneléabdnúéøeaéæå úéðBðéa.iciay zicirdn `le oey`xd ciay §¥¥¦§¦¦
oeik jkl mrhdeéðL ç÷Bì ïéáæ éëc,zicird z`àúeëæ ìëc àzòcà §¦¨¦¥©¥¦©©§¨§¨§¨

ïéáæ deâa ïBLàøì déì äåäcyiy zeiekfd lk el eidiy ok zrc lr d`pw ± ©£¨¥¨¦§©¨¨¦
.da oey`xl

:mixg`l mwlg xkne ,deldn zerwxw dpwy ina sqep oic `xnbd d`ian

L ïáeàø ,àáø øîàjk xg`e ,zern deløënz`ì åéúBãN ìk,ïBòîL ¨©¨¨§¥¤¨©¨§¨§¦§
e ,éåìì úçà äãN øëîe ïBòîL Cìäåokn xg`lïáeàøc áBç ìòa àa §¨©¦§¨©¨¤©©§¥¦¨©©¦§¥

m` ,ecia dxixady `ed oicd ,zegewldn eaeg z` zeabläöøzeabläfî ¨¨¦¤
,ipyd gweld `edy ,ieln ±äáBbm`e ,[oldl x`eaiy mrhke] epnnäöø ¤¨¨

zeabläfî,oey`xd gweld `edy ,oernyn ±äáBb`edy oeik ,epnn ¦¤¤
ote` dfi`a `xnbd zx`an .aeg lrad ly eceary lk z` dpwy oey`xd

,df oic xn`pïøîà àìå,ipydn daebyàlàote`aïáæcipyd,úéðBðéa §Ÿ£¨¨¤¨§¨©¥¦
,aeg lrad ly eziiab oic xwir `idyìáàm`ïáæipyd,úéøeaéæå úécéò £¨¨©¦¦§¦¦
,oey`xd cia zipepiad z` xi`yde,àìmeyndéì øîàc,ipyd gweld Ÿ§¨©¥

éðáæå é÷ééc éëäìzerwxw izipwe izwcwc jk meyn -,úéøeaéæå úécéò §¨¦¨§¦§¨§¦¦¦§¦¦
mdyCì àéæç àìc àòøàjpic ixdy ,jl zeie`x opi`y zerwxw ± ©§¨§Ÿ©§¨¨

gweld ciay zipepiadn `l` dabz `l jka izwcwcy oeike ,zipepiaa

,x`al `xnbd dkiynn .oey`xdeléôàåm`ïáæipydàì énð ,úéðBðéa ©£¦¨©¥¦©¦Ÿ
ïøîà,aeg lrad epnn dabiyàlàote`aøéiL àìccia xi`yd `ly - £¨¨¤¨§Ÿ©¥

oey`xddéúååëc úéðBðéaoeik ,[dzenk±]déì øîà éöî àìc,aeg lral - ¥¦¦§¨¥§Ÿ¨¥¨©¥
Cì ézçpä'íB÷îjaeg z` zeabl,'ïBòîL éaâì,oey`xd gweld `edy ¦©§¦¨¨§©¥¦§

.epnn daeb ,ipyd gweld zeyxa z`vnp dcigid zipepiady oeikeìáàm` £¨
dépéî éáâ àì ,ïBòîL éab déúååëc úéðBðéa øéiLdaeb aeg lrad oi` ± ©¥¥¦¦§¨¥©¥¦§Ÿ¨¥¦¥

meyn ,ipyd gweld `edy ,ielníB÷î Cì ézçpä' déì øîà éöîccia §¨¥¨©¥¦©§¦¨¨
oerny,'epnî úBaâì.dpnn daebe ,oey`xd cia dx`ypy zipepiad `ide ¦§¦¤

zeabl aeg lra `ay gwel iabl oic o`k `aen ,lirl e`aedy mipicd ab`

:epnnì äãN øënL ïáeàø ,éiaà øîà,'úeéøçà'a ïBòîLilra m`y ¨©©©¥§¥¤¨©¨¤§¦§§©£¨
,dinc z` xkend el mlyi ,gweldn deabi xkend ly eizeaegìòa àúàå§¨¨©©

óøèå ,ïáeàøc áBçdzeabl dvexe ±,ïBòîMîrxt xaky oreh xkende ¦§¥§¨©¦¦§
,elïáeàø ìéæàc àeä àðéc,xkend -déãäa àðéc éòzLîelrad mr oce ± ¦¨§¨¦§¥¦§¨¥¦¨©£¥

,ezriaz lr oic ziaa aegdéì øîà éöî àìåoerhl leki aeg lrad oi`e ± §Ÿ¨¥¨©¥
'zà éãéc íéøác ìòa åàì'ixdy ,jnr oecl jixv ipi`e ipic lra jpi` ± ©©©§¨¦¦¦©§

,oicd mrhe .gweldn `l` oenn jnn `ivedl `a ipi`déì øîàc,xkend §¨©¥
dépéî z÷tî éà,gweldn dcyd z` dabz m` -øãä éìòdraezl xefgi ± ¦©§©§¦¥¨©¨©

.df oecipa 'xac lra'k aygp ip` okle ,zeixg`a el dizxkn ixdy ,ipnn

:df oica zxg` oeyl `xnbd d`ian,éøîàc àkéàåyeléôàdxkn m` §¦¨§¨§¥£¦
énð ,úeéøçàa àlL,oerny lrn ewlqle aeg lrad mr oecl xkend leki ¤Ÿ§©£¨©¦

meyndéì øîàcc oeik ,il rbep df oic ,xkendì éåäúc éì àçéð àìïBòîL §¨©¥Ÿ¦¨¦§¤¡¥§¦§
éìò úîBòøzdcy el izxkny ,ilr znerxz oernyl didzy dvex ipi` ± ©§¤¨©

.ecin de`ivede zcareyn

e`ae ,exiagl rwxw xken iabl sqep oic o`k `aed mincewd mipicd ab`

:ecin d`ivedlì äãN øënL ïáeàø ,éiaà øîàå,úeéøçàa àlL ïBòîL §¨©©©¥§¥¤¨©¨¤§¦§¤Ÿ§©£¨
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xcde"פ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc `nw `aa(iyily meil)

'ïé÷éñò' äéìò eàöéåly `le mdly dcydy miprehd ,mixrxrn ± §¨§¨¤¨£¦¦
exrxr m` ,xkendda ÷éæçä àlL ãòda dyry mcew xnelk ,gweld ©¤Ÿ¤¡¦¨

,xkenl zernd z` gweld ozp `l oke ,'dwfg' oipwìBëégweldBa øBæçì ¨©£
la` .'zerh gwn' edfy dprha gwndnda ÷éæçäMîs` ,d`pwe gweld ¦¤¤¡¦¨

,gwnd inc z` ozp `l m`,Ba øBæçì ìBëé ïéà.xkenl mlyl aiigeéàî ¥¨©£©
àîòèmeyn ,ea xefgl leki epi`ydéì øîàcz` zipwy jka ixd ,xkend ©§¨§¨©¥

,zeixg`a `ly dcydzìa÷å zøáñ 'éøè÷c àzééç'znkqd xeyw wy ± ©§¨§¦§¥¨©§§§©¥§§
epi`y ,ea yi dn rcei epi`y xeyw wy dpewd mc`k jpd xnelk ,zepwl

`ll dcy zipwy dz` jk ,cala gex `ln did m` s` ea xefgl leki

,`xnbd zxxan .xerxr dilr `viy s` ,ja xefgl leki jpi` zeixg`

ä÷æç éàåä úîéàîdaiyn .'dwfg'a dcyd z` gweld dpw iznn ± ¥¥©£©£¨¨
,`xnbdéøönà Lééc ékîedfy ,dcyd zeleab z` diabde owizy dryn ± ¦¦¨¥©©§¥

.rwxwa dwfg oipw

:df oic xn`p izn `xnbd zx`anà÷åãådpwy inaìáà ,úeéøçàa àlL §©§¨¤Ÿ§©£¨£¨
dpw m`,úeéøçàa,xkend el mlyi rwxwd z` epnn e`ivei m`y,àì §©£¨Ÿ

.ea xefgl leki dcyd lr xerxr `vi m` ,dcya wifgdy ixg` s` `l`

:zxg` oeyl d`ian `xnbdeléôà ,éøîàc àkéàådpw m`énð ,úeéøçàa §¦¨§¨§¥£¦§©£¨©¦
meyn .dcya wifgdy ixg` ea xefgl leki epi` ok mb -déì øîàc,xkend §¨©¥

Côøéè éåçàoic zia jl eazky `txihd xhy z` dligz il d`xd ± ©§¥¦§¨
,oick jnn deabyåf`,Cì ílLàmlyl jixv ipi` cala xerxr zngn j` ©£©¥¨

.jcin de`iveiy xexa `l ixdy ,jl

oia dxizq dxe`kl yiy ,(.f) lirl d`aedy `iyewl zxfeg `xnbd

EdcU ahin' xn`p cg` weqta ,wifn ly minelyzd aeig iabl miweqtd¥©¨¥

xg` weqtae ,zicirn mlyiy rnyne (c ak zeny) 'mNWi FnxM ahinE¥©©§§©¥

oeyln miaxne ,(cl `k my) 'eilral aiWi sqM mlWi xFAd lrA' xn`p©©©§©¥¤¤¨¦¦§¨¨

.'ahin' `weec `le ,sqk deyd xac lk aiydl lekiy 'aiWi'¨¦

:`xnbd zvxzn,øîà àðeä áøwifnd lekie ,miweqtd oia dxizq oi` ©¨¨©
wfipl zzl.'áèéî' Bà 'óñk' Bà:`xnbd dywnáøì ïîçð áø déáéúéà ¤¤¥©¥¦¥©©§¨§©

,àðeädlinde ,'eilral aiWi sqM' (my) weqtd lr `ziixaa epipy'áéLé' ¨¤¤¨¦¦§¨¨¨¦
d`a `l` ,'eilral sqk mlyi' aezkl xyt` did ixdy ,zkxvp dpi`

úBaøìd xac lka mlyl wifnd lekiy,óñk äåLeeléôàaïéaeñzleqt - §©¨¤¤¤£¦¦
e` sqk e`' xne`d `ped ax ixack `ly epiide ,rexb xac mdy ,mihigd

:`xnbd zvxzn .'ahinàëä`ziixaa -déì úéìãa ,ïðé÷ñò éàîa- ¨¨§©©§¦¨¦§¥¥
dywn .oiaeqa elit` mlyl leki lkd ixacly ,ahin e` sqk el oi`yk

:`xnbdàèéLt ,déì úéìc éàdnn mlyiyyexcl jxev oi`e ,el yiy ¦§¥¥§¦¨
:`xnbd zvxzn .weqtn z`fàîéúc eäîc [xnel xyt` did-]ïðéøîà ©§¥¨©§¦©

déìwifnlóñk déì éúééàå ,ïéaæ ,çøè ìéæzxikna dz` gxhze jl ± ¥¦¨©©¦§©§¥¥¤¤
,`weec sqka wfipl rxtze ,oiaeqdïì òîLî à÷`l` ,jka aiegn epi`y ¨©§©¨

.mnvr oiaeqa s` rextl leki

:zerwxwe mitqk oipra dpcd ztqep `xnin d`ian `xnbd,éqà áø øîà̈©©©¦
.ò÷ø÷k ïä éøä íéôñk,`xnbd zxxanàúëìä éàîìdkld efi` iabl ± §¨¦£¥¥§©§©§©¦§§¨

,iq` ax z`f xn`ïéðòì àîéìéàaeigáèéîmb mlyl lekiy ,wifnd ly ¦¥¨§¦§©¥©
ixd ,ahina wx `le sqkaeðééäepicàðeä áøc,'ahin e` sqk e`' xn`y ©§§©¨

zx`an .envr ipta oick e`iadl `le ,'iq` ax xn` oke' xnel `xnbl dide

:`xnbdàlàepic z` xn` iq` axìiabe÷ìçL íéçà éðL,mdia` zyexia ¤¨§§¥©¦¤¨§
ãçàå ,ò÷ø÷ ãçà ìèðålhpáBç ìòa àáe ,íéôñka`d lyìèðåz` §¨©¤¨©§©§¤¨§¨¦¨©©§¨©

dò÷ø÷deld iyxein zeabl lekiy aeg lra oick ,a`d ly eaeg oerxta ©§©
epic z` iq` ax xn` df lre ,rwxw wxéàä ìéæàclhpy g`d jliy - §¨¦©

,epnn deabe rwxwdéãäa íéôñëa àbìt ìé÷Låzivgn z` eig`n lehie ± §¨¦©§¨¦§¨¦©£¥
.a`d mdl gipdy mitqkd

:`xnbd dywnàèéLtike ,mitqka ewlgie exfgiy oicd jkyéàädf - §¦¨©

`ed rwxw lhpyàøa,eizeaeg z` rextl jixve ,eia` ly epa -éàäådf - §¨§©
,mitqk lhpyàøa åàìoeik ixde ,eizeaeg z` rextl aiig epi`e ,epa epi` ± ©§¨

mdn cg`n eab m`e ,aegd oerxta mdipy miaiig ,eiyxeie eipa mdipyy

`xnbd d`ian .`ped ax zpeek efy xazqn `le ,dyexia miwlege mixfeg

:`ped ax ixaca df xe`ia lr `iyewa zxg` oeyl,äaøcà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥©§©¨
dyw df xe`iaàñéb Cãéàì,llk xazqn epi` df oicy xnelk ,[ipyd cvl±] §¦¨¦¨

oeikdéì øîàc,mitqk lhpy g`díéôñk éì÷L éëäìizlhp ok zrc lr - §¨©¥§¨¦¨§¦§¨¦
,mitqkd z`éáðbî éàc,eapbi m` s` -péî àðîlzLî àìCraz` `l - §¦¦©§¥Ÿ¦§©¥§¨¦¨

.rwxwa inir welgzy jnnàòøà zì÷L éëäìez` zlhp ok zrc lre - §¨¦¨©§§©§¨
,rwxwdàôøhî éàc,zeaeg ilra jnn deabi m` s`y -Cì àîlzLî àì §¦¦¨§¨Ÿ¦§©§¨¨

éàpéî éãéîdf yexit `xnbd dgec mewn lkne .iwlgn melk lehz `l ± ¦¦¦©
.oekp epi`y zngn e` ,heyt df oicy zngn e` ,iq` ax ixaca

:xg` ote`a iq` ax ixac z` `xnbd zx`anàlàexn`p iq` ax ixac ¤¨
ìiabe÷ìçL íéçà éðL,mdia`n eyxiy rwxwaáBç ìòa àáea`d ly §§¥©¦¤¨§¨©©

ìèðåz`,ïäî ãçà ìL B÷ìçrwxwa miwlege mixfeg iq` ax zrcly §¨©¤§¤¤¨¥¤
`ly g`d lekie 'rwxwk md ixd mitqk'y iq` ax df lr xn`e ,dx`ypy

`weec el zzl aiig epi`e ,rwxwd zivgn ieeya sqk eig`l mlyl epnn eab

:`xnbd dywn .ynn rwxwàðîéæ àãç éqà áø døîà àäåxak ixde ± §¨£¨¨©©¦£¨¦§¨
mrt o`k z`f xn`e xfgy xazqn `le ,zg` mrt df oic iq` ax xn`

.ztqepe÷ìçL íéçàä ,øîzéàc,mdia`n eyxiy rwxwaáBç ìòa àáe §¦§©¨©¦¤¨§¨©©
,ïäî ãçà ìL B÷ìç ìèðå.` :zerc yly dfa yiäìèa øîà áø §¨©¤§¤¤¨¥¤©¨©¨§¨

ú÷Bìçî,dx`ypy rwxwa miwlege mixfege ,dyexid zwelg dlhazd ± ©£¤
z` wlqle ecia rwxwd lk z` xi`ydl leki epi` epnn eab `ly g`de

.a .zerna eig`,øîà ìàeîLeepnn eaby g`døzéå,ewlg z` ciqtd ± §¥¨©¦¥
.b .enr wlege xfeg eig` oi`eìèBð ,øîà éqà áøåwx eig`nòéáødnn §©©¦¨©¥§¦©

e` ,epnn eabyúBòîa òéáøe ,ò÷ø÷a.ozepd ly epevxk ,zerna e` ± §©§©§¦©§¨
:mdinrh z` `xnbd zx`anøáñ÷ ,'ú÷Bìçî äìèa' øîà áøyíéçàä ©¨©¨§¨©£¤¨¨©¨©¦

e÷ìçL,mdia` zyexia,eåä íéLøBékmzwelge ,'dxixa yi' xnelk ¤¨§§§¦£
oeike ,eia` zyexia el ie`x didy wlgd z` laiw cg` lky dxxia

z` rextl mdipy miaiig ,'miyxei'k mpic z` mdn dlhia `l dwelgdy

.ewlg z` el mlyl exiag aiig mdn cg`n eab m`e ,mdia` aegìàeîLe§¥
,'øzéå' øîàc oeikøáñ÷ye÷ìçL íéçàämpic ,mdia` zyexia ¨©¦¥¨¨©¨©¦¤¨§

k,úBçB÷ìcg` lk zn`ay zxxan dpi` mzwelge ,'dxixa oi`' xnelk ¨
z` exiagl xkn cg` lk `l` ,ef dyexia el ie`x didy wlgd z` laiw

,ecil `ay eig` ly wlgd zxenz ,exiag lhpy dna el ie`xd wlgdålk §
g`,éîc úeéøçàa àlL ç÷Bìkz` reazl leki epi` gweldn eab m`y §¥©¤Ÿ§©£¨¨¥

.ciqtd epnn eaby g`d okle ,xkendò÷ø÷a òéáø ìèBð øîà éqà áøå§©©¦¨©¥§¦©§©§©
òéáøe[riax e`±],úBòîacdéì à÷tñî,wteqn `ed -,eîc ïéLøBék éà §¦©§¨§©§¨¥¦§§¦¨

Ckìä ,eîc úBçB÷ìk éà,oenna ewlgiy `ed oicd wtqd zngn ,okl ± ¦§¨¨¦§¨
okleìèBðwxòéáøe` ,mekqdnúBòîa òéáøe ,ò÷ø÷alre .zerna e` ± ¥§¦©§©§©§¦©§¨

iabl 'rwxwk md ixd mitqk' iq` ax zxnin z` yxtl xyt` i` mipt lk

.zg` mrt ezrc z` iq` ax ea yxit xak ixdy ,df oecip

:zl`eye `xnbd zxfegéàî ,àlàmitqk' iq` ax xn` dn lr -ïä éøä ¤¨©£¥¥
.'ò÷ø÷k:`xnbd daiyn,áèéî ïéðòìx`al `xnbd dzvxy itke §©§©§¦§©¥©

:`xnbd dywn .ahina wx `le sqka mb rextl leki wifndy ,dligzaéà¦
,éëäixd ,lirl epiywdy `iyewd xefgzeðééäepic,àðeä áøceli`e ¨¦©§§©¨

:`xnbd zvxzn .envr ipta oic `edy rnyn 'iq` ax xn`' oeyldnàîéà¥¨
xnel yi ok` -éqà áø øîà ïëå'.`ped axke ,'rwxwk od ixd mitqk §¥¨©©©¦

:`ped ax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd,àðeä áø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¨
äåöîaepennn zzl mc`l yi devn meiwl ±.LéìL ãò,`xnbd zxxan §¦§¨©§¦

LéìL éàî,'yily' xeriy mixryn dna ± ©§¦
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zea` drax`` cenr h sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïé÷éñò:`id EpNW xnFl oixxFr.éøèé÷c àúééç:gEx `ln dxEWw wUàkéàå £¦¦§¦©¤¨¦©§¨§¦§¥©§¨¨¥©§¦¨
.énð úeiøçàa eléôà éøîàcFtFqe li`Fd xnFl WiC eilr zEIxg` lAw 'it` §©§¥£¦§©§©©¦£¦¦¥©§©¨¨§¥©¦§

:FA xFfgl lFki Fpi` d"t` dPlHie xFfgi iOp eiWkr eilr xFfgl.déì øîàc:xkFn ©£¨¨©§¨©¦©£§¦§¤¨¥¨©£§¨©¥¥
.Côøè éåçà:Ll mNW`e LOn Elhp oicAW `txih xhW c"a Ll EazMWàðeä áø ©£¥¦§¨¤¨§§§¨¦§¨¤§¦¨§¦§©£©¥§©¨

.øîàahinE sqM lirlC i`xw `iWw `l ¨©Ÿ©§¨§¨¥¦§¥¤¤¥©
ahin F` Fl oYi sqM F` `pngx xn`w ikdC§¨¥¨¨©©§¨¨¤¤¦¥¥©
`kd cr `pEd ax ixii` `lC `de eizFcU§¨§¨§Ÿ©§¥©¨©¨¨
iAxC `zNinl iwEq`l iraC mEXn¦§¨¥©£¥§¦§¨§©¦
FzF` oinW odWM lirl EraC r"xe l`rnWi¦§¨¥§§¨§¥§¤¥¨¦
`kd cre 'Ek oinW od FNWA (zipFpiA)¥¦§¤¥¨¦§©¨¨

:lif`e ixiinw.óñk äåL:sqM zxn` Y`e ¨©§¥§¨¦¨¤¤¤§©§©§¨¤¤
.déì úéìãa:zFcU `le sqM `leäî ¦§¥¥Ÿ¤¤§Ÿ¨©

.déì ïðéøîà àîéúc:wiGnlçøè ìéæ §¥¨©§¦¨¥§©¦¦§©
.ïéaæå: l"nw sqM Dil izii`e sqkA oiAEq §©¦¦§¤¤§©§¥¥¤¤

.áèéî ïéðòìwNqn ziCir Fl Wi 'it`C §¦§©¥©©£¦¥¦¦§©¥
:irA i` sqkA.àðeä áøc eðééäDil dede §¤¤¦¨¥©§§©¨©£¨¥

:iQ` ax xn` oke xninl.ò÷ø÷ ìèðå §¥©§¥¨©©©¥§¨©©§©
:mdia` zFaFg liaWA.éàä ìéæàc:g` ¦§¦£¦¤§¨¦©¨

.íéôñëa àbìt ìé÷LåEpiide eig` mr §¨¦©§¨¦§¨¦¦¨¦§©§
iOp mitqM lraC rwxwM od ixd xn`wC§¨¨©£¥¥§©§©§©©§¨¦©¦

:eia` lW FaFg ivg rxtiéàäå àøa éàä ¦§©£¦¤¨¦©§¨§©
.àøa àì`l mitqM lrA xnFlM dInzA Ÿ§¨¦§¦¨§©©©§¨¦Ÿ

rwxw lrA la` eia` aFg rFxtl `xA ied£¥§¨¦§©¨¦£¨©©©§©
:`xA ied.éøîàc àkéà`qiB Kci`lC £¥§¨¦¨§©§¥¦§¦¨¦¨

Dil xn`C aiIgil `l mitqM lraC opikxR©§¦¨§©©§¨¦Ÿ¦©¥§¨©¥
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,`xnbd zxne` .zxcednd devnd incne÷éz.hytp `l df wtq - ¥
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y iptn ,`id dzegt dxinyé÷ezðì dékøcm` s`e ,xywdn envr wzpl - ©§¥§©¥
oke ,el exqend aiig exizd yxgdøBadzegt dxiny ,`ed dqekny s` lr

y iptn ,`iddékøcieqikd lyéøezðìyxgd m` s`e ,envrn letil - ©§¥§©¥
la` ,aiig el exqend ,ieqikd z` xiqddì ÷éáLc änk ,úìçblkk - ©¤¤©¨§¨¦¨

deafriyàìæàå àéîò àéîòîyegl eilr lhen `le ,zklede ziakp - ¦©§¨©§¨§¨§¨
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àîéìéàcr devn jxevl `ivedl aiigy,Búéa LéìLyily xnelk ¦¥¨§¦¥
,dyw ok m` ,eiqkpnàúåöî àúìz déì énøúéà éà ,äzòî àlàm` - ¤¨¥©¨¦¦§©¥¥§¨¨¦§¨¨

,ax oenn zelery ,zeevn yly mc`l epncfddéúéa déleëì áéúéì- ¥¦§¥¥¥
qkp lk z` zzl aiigzilk ax oenn fafal aeig ep`vn `le ,mniiwl ick ei

:`xnbd zx`an .dyr zeevn miiwl ick jkøecéäa ,àøéæ éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¥¨§¦
äåöîsiqedl yia LéìL ãòd xign,äåöîxignn yily siqeiy xnelk ¦§¨©§¦§¦§¨

:`xnbd zwtzqn .zxcedn devna zekfl ick zxcedn dpi`y devndéòä¥
,éMà áøsiqedl aiig m`dåéâlî LéìLdpi`y devnd inc jezn - ©©¦§¦¦§¨

,dpeny mlyi dyy mlyl mewna oebke ,zxcednøálî LéìL Bàuegn - §¦¦§©
yily md siqedy ylydy ,dryz mlyi dyy mlyl mewnae ,dincl

,`xnbd zxne` .zxcednd devnd incne÷éz.hytp `l df wtq - ¥
:df oipra ztqep `xnin `xnbd d`ianàáøòîal`xyi ux`a -éøîà §©£¨¨¨§¥

,àøéæ éaøc déîMîmc`d z`vedLéìL ãò`id ,devn xecidaBlMî- ¦§¥§©¦¥¨©§¦¦¤
la` ,el aevwd oenndnCìéàå ïàkîdf ixd ,yilyn xzei siqei m` - ¦¨§¥¨
,àeä Ceøa LBãwä ìMî:siqedy dn lr eiiga minydn el enlyi xnelk ¦¤©¨¨

äðùî

epizpyn zx`an ,mdizepekze oiwifpd zea` dpey`xd dpyna epnpy xg`

dfi`ae ,xeht el` lre aiig miqkp el` lre ,ewifd m` maeig ipte` z`

:aiigzdl ick wfpd dyrii mewn

ézáçL ìk[izaiigzdy -],BúøéîLa,wifde ie`xk eizxny `l m` ¨¤©§¦¦§¦¨
ézøLëäjka izpnife izpkd -.B÷æð úàm` s`eézøLëäwx izpnif - ¦§©§¦¤¦§¦§©§¦

éîeìLúa ézáç ,B÷æð úö÷îalkB÷æð ìk øLëäk B÷æðizpnif eli`k - §¦§¨¦§©§¦§©§¥¦§§¤§¥¨¦§
.wfpd lk z`

wx :mlyl aiig ip` ipenn ici lr ewfedy miqkp el` lr dpynd zx`ane

ewfed m`äìéòî ïäa ïéàL íéñëð,mlyl aiig ip` ,ycwd iqkp mpi`y - §¨¦¤¥¨¤§¦¨
ewfed m` wx oke .xeht ip` ,ycwd iqkp ewfed m` j`éða ìL ïäL íéñëð§¨¦¤¥¤§¥

úéøaip` ieb iqkp ewfed m` j` ,mlyl aiig ip` ,l`xyil mikiiyy - §¦
ewfed m` wx oke .xehtíéãçeénä íéñëðaiig ip` ,milra mdl yiy - §¨¦©§¨¦

.xeht ip` xwtd iqkp ewfed m` j` ,mlyl

íB÷î ìëáe,aiig ip` ipenn wifn eay,÷éfîì úãçeénä úeLøî õeç §¨¨¥§©§¤¤§©¦
el did `ly iptn ,xeht ip` ,my wfede zeyx ila izeyxl xey qpkp m`y

.qpkidl

úeLøely,÷éfnäå ÷fépä.my exiag z` wifd mdn cg`e §©¦¨§©©¦
miaiigny mipte`d lka÷éfäLk,exiag oenn z` epennì ÷éfnä áçílL §¤¦¦¨©©¦§©¥

õøàä áèéîa ÷æð éîeìLz:eiqkpay zicird rwxwdn - ©§¥¤¤§¥©¨¨¤

àøîâ

dfa wfpd z` xiykn aygp ote` dfi`a x`al `ziixa d`ian `xnbd

:ezxinya aiigy,BúøéîLa ézáçL ìk ,ïðaø eðz,dti eizxny `l m` ¨©¨¨¨¤©§¦¦§¦¨
ézøLëäjka izpnife izpkd -ïøñnL øBáe øBL ,ãöék ,B÷æð úàmdilra ¦§©§¦¤¦§¥©¤§¨¨

ïè÷å äèBL Løçì,mxneyláéiç ,e÷éfäåxead e` xeyd lraìäî ,ílL §¥¥¤§¨¨§¦¦©¨§©¥©
,Làa ïk ïéàM.mlyln xeht y` mdl xqn m`y ¤¥¥§¥
,`xnbd zl`eyïðé÷ñò éàîay`a mcbpke aiig xeae xeya ote` dfi`a - §©©§¦¨

,xehtàîéìéàxaecnyamdl xqenäqeëî øBáe øeL÷ øBL,ie`xk ¦¥¨§¨§¤
dúååëc[ote` eze`a -],Là éabmdl xqeny xaecn,úìçbdpi`y ¦§¨¨©¥¥©¤¤

dyw ,dze` mixiran m` `l` zxreaàëä àðL éàîxeae xey - ©§¨¨¨
,eze` miaiignyàëä àðL éàîedzid mdipya ,eze` mixhety y` - ©§¨¨¨

.exhetl yie dlern dxinyeàlàxaecny xn`pamdl xqenøzeî øBL ¤¨§¨
[xeyw epi`y -]dúååëc ,äleâî øBáe[ote` eze`a -],Là éabxaecn §¤¦§¨¨©¥¥
mdl xqeny,úáäìLxn`p df lr ikeàäå ,øeèôc Làa ïk ïéàM äî ©§¤¤©¤¥¥§¥§¨§¨

eðL àì ,äi÷æçc déîMî Lé÷ì Léø øîàyxg cia dxirad z` gleydy ¨©¥¨¦¦§¥§¦§¦¨Ÿ¨
,mc` ipicn xeht ohwe dheyàlàkBì øñnLyxgl -äaéìå úìçb,dze` ¤¨¤¨©©¤¤§¦¨

ìáàel xqn m`à÷éfä éøa àäc ,àîòè éàî ,áéiç ,úáäìLmeyn - £¨©§¤¤©¨©©§¨§¨¨¦¤¥¨
.`eaiy i`cee onefn wfpdy

:dligzak yxtl zxfeg `xnbd oklíìBòìxaecnamdl xqenøeL÷ øBL §¨§¨
dúååëãå ,äqeëî øBáe[xac eze`e -],Là éabmdl xqena xaecn,úìçb §¤§¦§¨¨©¥¥©¤¤

zøîà à÷ãeziywdy dne -àëä àðL éàî,aiigy xeae xey xqena - §¨¨§©§©§¨¨¨
àëä àðL éàîey ,yxtl yi ,xehty y` xqena -øBL,`ed xeywy s` lr ©§¨¨¨

y iptn ,`id dzegt dxinyé÷ezðì dékøcm` s`e ,xywdn envr wzpl - ©§¥§©¥
oke ,el exqend aiig exizd yxgdøBadzegt dxiny ,`ed dqekny s` lr

y iptn ,`iddékøcieqikd lyéøezðìyxgd m` s`e ,envrn letil - ©§¥§©¥
la` ,aiig el exqend ,ieqikd z` xiqddì ÷éáLc änk ,úìçblkk - ©¤¤©¨§¨¦¨

deafriyàìæàå àéîò àéîòîyegl eilr lhen `le ,zklede ziakp - ¦©§¨©§¨§¨§¨
.xeht mdl dxqend okle ,zlgbd z` eali mdy

,`xnbd zl`eyøîàc ïðçBé éaøìedhey yxg cia dxirad z` gleydy §©¦¨¨§¨©
ohweeléôàm`,øeèt énð úáäìL Bì øñî`ziixaa xn`py dn df itle £¦¨©©§¤¤©¦¨

ok m`e ,zadly mdl xqny yxtzn ,xeht y` mdl xqendydúååëc¦§¨¨
àëäxaecn xeae xeya ote` eze`a -amdl xqen,äleâî øBáe øzeî øBL ¨¨§¨§¤
dyweàëä àðL éàî,xehty y` xqena -àëä àðL éàîexey xqena - ©§¨¨¨©§¨¨¨

,`xnbd dper .aiigy xeaeíúä,zadly xqena -àzáö[ezfig` -]Løçc ¨¨©§¨§¥¥
,zadlyaíéøb à÷yicbl y`d z` `ian `edy ,wfpl znxebd `id - ¨¨¦

la` ,xeht xqend okle ,sxypeàëä,dlebn xeae xzen xey xqena -àì ¨¨Ÿ
àzáö[ezfig` -]íéøb à÷ Løçcxzend xeyd `l` ,wfpd z` znxeb - ©§¨§¥¥¨¨¦

okle ,ekezl ltepd z` envrn wifd dlebnd xeade ,wifde envrn jld

.aiig xqend

,ohwe dhey yxgl xea e` xey xqen oia welig `ziixaa x`azdy ab`

zexnegd z` dpend `ziixa `xnbd d`ian ,y` mdl xqen oial

welig mb da xkfene ,ezlefa oi`y y`e xea xeyn cg` lka yiy zecgeind

:df

,ïðaø eðzy mixac yia øîBçiwfpøBLxzei ,oxw -aîiwfp,øBáyie ¨©¨¨¤§¦§
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,iprpkáéiçeilraìLaíéLmilwy,ãáò ìLxzei dey card m` oia ©¨¦§Ÿ¦¤¤¤

e mc` bxd m`e .zegt dey m` oiaeBðéc øîâð,dliwql xeyd lyøeñà ¦§©¦¨
äàðäa.lwqpy mcew ehgy m` s`Bkøãåxeyd lyäî .÷éfäìe Cìéì ©£¨¨§©§¥¥§©¦©

,øBáa ïk ïéàM,xeal ltpy oixeg oa zzin lr xtek aiig epi` xead lray ¤¥¥§
`l` ,wifne jled epi`e ,ekezl ltpy car zzin lr milwy miyly `le
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y yi :sqep ote` d`ian `ziixada øîBçiwfp,øBLxzeiaîiwfp,Làyie ¤§¦§¥
ya øîBçiwfpaî LàiwfpøBMäL ,Làaî øBLa øîBç .øBLoa bxdy ¤§¥¦§¤§¦§¥¤©

,oixegå ,øôBk ílLî,iprpk car bxd m`ìLa áéiçíéLmilwy.ãáò ìL §©¥¤§©¨¦§Ÿ¦¤¤¤
e ,mc` bxd m`eBðéc øîâð,dliwql.äàðäa øeñàm`eäèBL Løçì Bøñî ¦§©¦¨©£¨¨§¨§¥¥¤

ïè÷å,wifde `vie ,exnyláéiç.wfpd inelyza,Làa ïk ïéàM äîepi`y §¨¨©¨©¤¥¥§¥
da jiiy oi`e ,car ztixy lr miyly `le ,mc` ztixy lr xtek mlyn

.xeht ,ohwe dhey yxgl dxqn m`e ,oic xnb

dúléçzî úãòeî LàäL ,øBLaî Làa øîBçmrta mlyny - ¤§¥¦§¤¨¥¤¤¦§¦¨¨
,mly wfp dpey`xdøBLa ïk ïéàM äîwx zepey`xd minrta mlyny ©¤¥¥§

.wfp ivg

y yi :sqep ote` d`ian `ziixada øîBçiwfpLàxzeiaîiwfpå ,øBáyi ¤§¥¦§§
ya øîBçiwfpøBáxzeiaîiwfpBúéiNò úléçzL ,Làaî øBáa øîBç .Là ¤§¦§¥¤§¦§¥¤§¦©£¦¨

cner did ,xea dyrpy dn zligz -,÷æðìm`eïè÷å äèBL Løçì Bøñî §¤¤§¨§¥¥¤§¨¨
,wifde ,exnyl,Làa ïk ïéàM äî .áéiçzxivil zaygp y` zwlcd oi`y ©¨©¤¥¥§¥

.xeht ,ohwe dhey yxgl dxqn m`e ,wifn

øîBçzexnegd -øBáaî Làa,odúãòeîe ,÷éfäìe Cìéì dkøc LàäL ¤§¥¦§¤¨¥©§¨¥¥§©¦¤¤
ìBëàì,mly wfp znlyne -ïéadtxyykdì éeàøä øácjxcdy ,mivr - ¤¡¥¨¨¨¨¨

,mda wiqdlïéáedtxyykdì éeàø BðéàL øáczelibx oi`y ,milk - ¥¨¨¤¥¨¨
.mda wiqdl,øBáa ïk ïéàM äî,milke mc` lr xehte ,wifne jled epi`y ©¤¥¥§

.xeal eltiy giky oi`y ,ea wfpidl miie`x mpi`y

,`xnbd zl`eyéðúéìåmb `ziixad aezkzy -øBáaî øBLa øîBç §¦§¥¤§¦§
,íéìkä úà Ba áéiç øBMäL,mlyl aiig milka hra e` gbp m`yäî ¤©¦¥¤©¥¦©

øBáa ïk ïéàM,`xnbd zvxzn .milk lr xehtyépî àäef `ziixa - ¤¥¥§¨©¦
zhiy ,`id in zhiyøBáa íéìk é÷æð ìò áéiçîc ,àéä äãeäé éaø. ©¦§¨¦¦§©©©¦§¥¥¦§

,`xnbd dywnäãeäé éaø éà,`idàîéàd z` xen` -Làa øîBç ,àôéñ ¦©¦§¨¥¨¥¨¤§¥
ìBëàì ãòeîe ,÷éfäìe Cìéì dkøc LàäL ,øBáaîmly wfp znlyne - ¦§¤¨¥©§¨¥¥§©¦¨¤¡

ïéadtxyykdì éeàøä øác,ea wiqdl milibxy -ïéáedtxyykøác ¥¨¨¨¨¨¥¨¨
dì éeàø BðéàL,ea wiqdl milibx oi`y -øBáa ïk ïéàM äîjled epi`y - ¤¥¨¨©¤¥¥§

,`xnbd zxxan .xeadn wfpiy giky epi`y xac lr xehte ,wifneøác̈¨
dì éeàøäy`l -eäðéð éàî,[md dn -],íéöòedì éeàø ïéàL øác- ¨¨¨©¦§¥¦¨¨¤¥¨¨

y`leäðéð éàî,[md dn -],íéìk`ziixad dxn` jk lreïk ïéàM äî ©¦§¥¦©¤¥¥
øBáae ,ladd zngn elwlwziy zelibx oi`y ,milk lr xehtyéà §¦

k `ziixadzøîà àä ,äãeäé éaøyíéìk é÷æð ìò äãeäé éaø äéä áéiçî ©¦§¨¨¨§©§§©¥¨¨©¦§¨©¦§¥¥¦
.øBáa§

:dcedi iaxk `ziixady uexizdn da zxfeg `xnbd okleíìBòì àlà¤¨§¨
zhiy `ziixad,àéä ïðaø,milkn xea mixhetdåxneg dazk `ly dn ©¨¨¦§

y meyn ,milk lr aiigy xeyaàðú,xeadn xeyd zexnegn wlgøéiLå ¨¨§¦¥
,`xnbd zl`ey .dazk `le ef `xnegøéiL éàäc øéiL éàî`xneg efi` - ©¦¥§©¦¥

.ef z` mb xi`ydy ,dazk `le `pzd xi`yd ztqep,`xnbd dperøéiL¦¥
,ïeîèeilre xeng xeaa ltpy e` ,mxaye milk `ln wya hra xey m`y ¨

y` eli`e ,mipenh eidy s` lr aiig ,d`eazd dwefipe d`eaz `ln wy

.dxeht ,oenh xac dtxyy

:sqep ote`a zvxzn `xnbdàîéà úéòaéà,xen` dvxz m`e -íìBòì ¦¨¦¥¨§¨
k `ziixad,äãeäé éaø,milka aiig xeydy xeaan xeya xneg dazk `le ©¦§¨
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.xdeh ini dylye miylye d`neh ini dray dpen ,xkf cled m`e .dxedh

`ed ekezae `ily `xwpy mexw enr xvep en` irna xaerd zxivi mr

`ily dlitn dy`yke .`ilyd jeza genipe zn cledy minrte ,gpen

m` reci oi`y oeik j` .xdeh inie dcil z`neh dl yie ,dcilk xacd aygp

,daiwp lyk d`neh ini miireay `xnegl dpen ,daiwp e` xkf did cled

mixyr mdy ,mini dylye miyly znlyd cr wx xkf lyk xdeh inie

:xdeh ini dyye

ïBLàø íBéa dúö÷î äúöiL àéìL ,øæòìà éaø øîà àleò øîàå§¨©¨¨©©¦¤§¨¨¦§¨¤¨§¨¦§¨¨§¦
dúö÷îed`vi,éðL íBéameia d`viy `ilyd zvwnay miyyeg ¦§¨¨§¥¦

okle ,dcill xacd aygpe ,cled aex `vi oey`xddì ïéðBîxyr drax` ¦¨
d`neh iniïîmeid,ïBLàøämi`nh oey`xd meia drbpy zexdh lke ¦¨¦

.`ilyd zcila mc `vi `l m` s` ,wtqn

,`xnbd dywnàáø déì øîà,`lerlCzòc äî,oey`xd meidn d`nhl ¨©¥¨¨©©§¨
miyyegy iptnàøîeçì`lde ,cled f` `vi `nyéãéì éúàc àøîeç §§¨§¨§¨¥¦¥

àeä àle÷,`lew icil dze` d`ian ef `xneg -ïBLàøî dì úøäèî à÷c ¨§¨§©¤¤¨¥¦
dyngd meia ,oey`xd meidn d`neh ini xyr drax` zepnl lgz m`y -

`ede ipyd meia `l` cled aex `vi `ly okzi ixde ,xdeh ini ligzz xyr

xyr drax`d mei `ed xyr dyngd meide ,dz`nehl oey`xd meid

.dcil z`neha d`nh oiicre ,dcill,àáø øîà àlàmpn`Leçì`ny ¤¨¨©¨¨¨
,oey`xd meia cled aex `vi,úLLBçla` ,wtqn zexdh d`nhneàðîéî ¤¤¦§¨

,d`nehd ini xyr drax` z` zepnl -àéðîî àì[dpen dpi` -]àlà Ÿ¦§¨¨¤¨
éðMì`ilyd z`ivi zligzl xyr dyyd meia wxe ,ipyd meidn - ©¥¦

.dxdh ini dligzn

,`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî`nhl yyegy `ler ycgn dn - ©¨©§©¨
ycgn `ler ,`xnbd dper .oey`xd meidn xak zexdhàéìL úöwî ïéàc§¥¦§¨¦§¨

,ãìå àìawtqy `l` ,cle da yiy i`ce `ily zvwn wx d`vi m` s`y §Ÿ¨¨
epi`e `vi eherin wx e` ,dcil aygpe zvwn eze`a `vi cled aex m`

epiid `l ,cle ila `ily zvwn z`vl dleki dzid m`y .dcil aygp

l miyyegcle didy mb ,zexneg izy dfy oeik ,oey`xd meia zexdh `nh

.df ote`a zexdh mi`nhn epiid `le ,eaex did dfy mbe ,zvwn eze` jeza

`lde ,cle `la `ily zvwn oi`y eprinydl jixv recn ,`xnbd dywn

àðéðzdxizn dnda zhigyy s` lry ,(.fr oileg) dpyna z`f epipy - ¨¦¨
j` ,dirnay xaerd z` mb dlik`aàéìLdnda lydúö÷î äúöiL ¦§¨¤¨§¨¦§¨¨

,dhigy mcew dndadnäøeñà`ilydäìéëàa,mipta x`ypy wlgd mb £¨©£¦¨
`id `ilyy iptn,äMàa ãìå ïîéñ,dy` ly `ilya cle yiy i`cey ¦¨¨¨§¦¨

`id `ily oke,äîäáa ãìå ïîéñ,dhigyd mcew `ily zvwn d`viyke ¦¨¨¨¦§¥¨
eze`a eaex did `ny miyyeg ,cle yi i`ce `viy zvwn eze`ay oeik

ila `ily zvwn oi`y ixd .m`d zhigya xzip epi`e ,celik aygpe zvwn

,`ilyd lk z` mixqe` epiid `l cle `la `ily zvwn did m`y ,cle

did elit`e ,cle did `l zvwn eze`a `ny ,`witq wtq dfa yiy zngn

.eaex did `l `ny cle

,`xnbd zvxznïéúéðúnî éà,dpyndn wx z`f cnlp m` -àðéîà äåä ¦¦©§¦¦£¨£¦¨
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,äìéáð,dzin zrya eidy dnn dinc ezgte dliapd dgixqd m`y §¥¨
oiay yxtdd z` wx mlyn wifnde ,ely dliapdy ,wfipd ly `ed cqtdd

.dzin zrya dliapl ig xey inc

,`xnbd zl`eyàîéìy xn`p m`d -,äìéáð úçte` wfipd ciqtn m` ¥¨§©§¥¨
zwelgn ,wifnd,àéðúc .àéä éàpzdnda laiwy xky xneya xn`p ©¨¥¦§©§¨
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המשך ביצור למסכת בבצ קמצ ליום רביעי עמוד ב'

zea` drax`` cenr `i sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øeèôeoi` dAWp F` xAWp F` znE DiA aizkcM oiqpF`A xEhR xkU xnFWC ¨§¥¨¨¨§§¦§¦§¦¥¥¦§©¦§¨¥
mdipW oiA didY 'd zrEaW d`Fx(ak zeny):.äãeãò àéáé:dliap.ã"áìDnEWl ¤§©¦§¤¥§¥¤¨¦£¨§¥¨§§¨

aizkcM dcEcrd `iai cr Ed`iai `xw rnWn ikde deW `id dOM(hn ziy`xa) ©¨¦¨¨§¨¥©§©§¨§¦¥¥¨¦¨£¨§¦§¦
:ixFn iRn d`cr opinBxYncM llW EpiidC cr lk`i xwAAàäa åàì éàî ©Ÿ¤Ÿ©©§©§¨¨§¦§©§§¦¨£¨¨¦¦¦©©§¨

.éâìôéî÷`A` bilR `l i`Ce `d oiqpF`aC ¨¦§§¥¦§§¦¨©©Ÿ¨¦©¨
`di qpF`A dtxhp 'it`C xninl lE`Ẅ§¥©©£¦¦§§¨§¤§¥
`N` oiqpF`A aiIg xkU xnFW oi`C aiIg©¨§¥¥¨¨©¨§§¦¤¨
xA `dIW driWtA dtxhp m` w"d¦¦§§¨¦§¦¨¤§¥©
lr FziAn siqFie dcEcr `iai oinElWY©§¦¨¦£¨§¦¦¥©
mEXn i`C dzin zrWA deW `idW minCd©¨¦¤¦¨¨¦§©¦¨§¦¦

inCi` `YWdC Kixhvi` `l `YWdC m ¨¦§©§¨Ÿ¦§§¦§©§¨¦
lM Dil aidi `ziipxg` zFliap Dil zi ¦̀¥§¥¨¢¨§¨¨¨¦¥¨
`lC w"ze `z` dliap zgtl `N` `d oMW¤¥¨¤¨¦§©§¥¨¨¨§§Ÿ
dliap zgR xaq dWxC Kdl Dil wiRn©¦¥§©§¨¨¨©§©§¥¨
`xwl inwF`l ivn `l KMld ied wiGnC§©¦£¥¦§¨Ÿ¨¥§§¥¦§¨
`l `YWdC minC mEXn i`C dWxC Kdl§©§¨¨§¦¦¨¦§©§¨Ÿ
:sqM deW zFAxl aiWi `ipY `dC Kixhvi ¦̀§§¦§¨©§¨¨¦§©¨¤¤¤

.äìéáð çøBèadzOW mFwOn D`iadl §©§¥¨©£¦¨¦¨¤¥¨
lr xaq lE`W `A` mW dzidW mFwnl mẄ§¨¤¨§¨¨©¨¨¨©©

:`Ed wiGOd.àéðúäå:`zEgipAáéLé óñk ©©¦§¨©§¨§¦¨¤¤¨¦
.únäå åéìòáìaiWi zOd s`W rnWn ¦§¨¨§©¥©§©¤©©¥¨¦

:eilral.àãebàå:xFAd ztUdéLôðãa ¦§¨¨§©¨§©©¦§©§¥
.çøè à÷miIWC ciar `w DiWtpC geixe ¨¨©§¤©§©§¥¨¨¦§©¥

`xw il dOle ixizi incA wGipl Dil¥§¦¨¦§¥§¥¥§¨¨¦§¨
:zOdeC.àøeLk:dxFw.àøáãadcVA ¦§©¥§¨¨§©§¨©¨¤

:fEfA xMnp xirl d`ad xQEgOW b"r`e§¤§©£¨¨¨¦¦§¨§
. ìàeîL øîàoinW oi`W `Ed oipiIC bdpn ¨©§¥¦§©©¨¦¤¥¨¦

dndA lfbe apB m`W olfbl `le aPbl `lŸ§©¨§Ÿ§©§¨¤¦¨©§¨©§¥¨
dliaPd oinW oi` Flv` Ezgtpe milM F`¥¦§¦§£¤§¥¨¦©§¥¨
`N` zgRd aPB xifgIW milrAl mixaXde§©§¨¦©§¨¦¤©£¦©¨©§¨¤¨
:FNW mixaXde miNErn milke dndA mNWi§©¥§¥¨§¥¦§¦§©§¨¦¤

.ïé÷æðì àlà:FN didi zOde aizkcM oinW ¤¨¦§¨¦¨¦§¦§¦§©¥¦§¤
.éì äãBî àaàå ìàBMì óà øîBà éðàå©£¦¥©©¥§©¨¤¦

:axì óà.ïéîL ìàBL:i`w oiwGiP`eBà ©©§¥¨¦§©¦¨¦¨¥
ì óà àîìc.ïéîL ïéà ìàBLs` i`de ¦§¨©§¥¥¨¦§©©

:i`w olfbe aPB`àðäk áø déì éøîàcî ©©¨§©§¨¨¥¦§©§¥¥©©£¨
.éqà áøål`FXd 'tA `rivn `aAA(:ev sc): §©©¥§¨¨§¦¨§©¥

.'eë äúöiL àéìL`ilW zlROd l"iwC ¦§¨¤¨§¨§©©¤¤¦§¨
oi`W dxdh inie d`nEh ini dilr zaWFi¤¤¨¤¨§¥§¨¦¥¨¢¨¤¥

:DkFzA gFOiPW `N` cle `lA `ilW.ïBLàøä ïî dì ïéðBîoFW`x mFInC ¦§¨§Ÿ¨¨¤¨¤¦©§¨¦¨¦¨¦§¦¦
:dYWiai dcil i`ed 'it`e d`nh.àøîeçìoFW`xA drbPW zFxdh oi`OhnC §¥¨©£¦£¨¦¥¨§¦§¨§§¨¦§©§¦¨¢¤¨§¨¨¦

:`ilW z`ivi zrXn.ïBLàøî dì úøäèî à÷cdawp lW c"i zxtFq `dYW ¦§©§¦©¦§¨§¨§©£¨¨¥¦¤§¥¤¤¤§¥¨
`ipn `ied i`C `NEw EpiidC oixFdh e"h mFiA d`xYW mince oFW`xd mFi mr¦¨¦§¨¦¤¦§¤§§¦§©§¨§¦©§¨©§¨

:xgnl cr Dxdh ini `liig `l ipXn.úLLBç:oFW`xA rBYW zFxdh `Ohl ¦¥¦Ÿ©§¨§¥¨¢¨©§¨¨¤¤§©¥¨¢¤¦©¨¦
.àéðîî àì àðîéî:ipXn `N` dawpC miirEaW.ì"î÷ éàîxn`C `NEr ¦§¨Ÿ¦§§¨§©¦¦§¥¨¤¨¦¥¦©¨§¨©

:zWWFg.ãìå àìa àéìL úö÷î ïéàcclEd iEgin aFx `OW zWWFg d"ynE ¤¤§¥¦§©¦§¨§Ÿ¨¨¤¤¤¨¦©¨¨
dCp zkQnA opixn`cM cEliM Dil ied aFx wtp iknE zvwn FzF`A `vi(.gk sc)`vi ¨¨§¦§¨§¦¨©£¥¥§¨¦§©§¦¨§©¤¤¦¨¨¨

wtp `l `OWC oFW`xn `ipn `l i`Ce `pninE FAEx `vIW cr qxFqn F` KYEgn§¨§¨©¤¥¥¦§¨©©Ÿ©§¨¥¦§¤¨Ÿ¨©
opiWiig ded `l cle `lA `ilW zvwn Wi i`C ipW cr `AExiNEkC zFxdh `Ohl ¨©¥¦§¦¥¦§©¦§¨§Ÿ¨¨Ÿ£¨©§¦¨§©¥¨¢§¥
:`wtp aFxe `wtp `nlC ixnEg ixY `nipC opiWiig `l i`d.àéìL:dndA lW ©Ÿ©§¦¨§¥¨§¥§¥¦§¨©§¨§©§¨¦§¨¤§¥¨

.dúö÷î úàöiL:dndAd zhigW mcFw.äøeñà:cle DA oi`W t"r`e DNEM ¤¨¨¦§¨¨¤§¦©©§¥¨£¨¨§¤¥¨¨¨
.äîäáa ãìå ïîéñå äMàa ãìå ïîéñ â"äoiA cle oniq `ilXdW ipRn xnFlM ¦©¨¨§¦¨§¦©¨¨¦§¥¨§©¦§¥¤©¦§¨¦©¨¨¥

FzF`A `OW opiWiige gFOiPW `N` cle `lA `ilW oi`W dndAA oiA dX`Ä¦¨¥©§¥¨¤¥¦§¨§Ÿ¨¨¤¨¤¦©§©§¦¨¤¨§
cEliM f"d FAEx `vi ol `niiwe xAEr lW FAEx did dhigW mcFw `vIW zvwn¦§¨¤¨¨¤§¦¨¨¨¤¨§©§¨¨¨¨§¨

:m`d zhigWA xYip Fpi`e§¥¦¨¦§¦©¨¥
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àéáéoipOE`d wxRA WxFC iqi`e .qpF`A dtxhPW micr(.bt n"a)d`Fx oi` ¨¦¥¦¤¦§§¨§¤§¦¦¥§¤¤¨§¦¥¤
`Mi` oiWxFC zErnWnC xEhtE dtxhPW micr `iai d`Fx Wi `d̈¥¤¨¦¥¦¤¦§§¨¨§©§¨§¦¦¨

:EdiipiAàéáéFnM dxEcr qxbC zi`e dkxA `lA dzOW 'iR .c"al dxEx` ¥©§¨¦£¨§¦¤¥¨§Ÿ§¨¨§¦§¨©£¨§
dxCrp `l dPdn zg`(cl Kdiryi):cr lk`i FnM dcEcr qixB qxhpETaE ©©¥¥¨Ÿ¤§¨¨©§§¥¨¦£¨§Ÿ©©

úBzìàLaxn` 'ixB i`g` axC ¦§¦§§©©©¨¦¨©
`A` il xn` l`EnW§¥¨©¦©¨
:`Ed KM oipiIC bdpnC WxiRC d"tM `le§Ÿ§§¦¥§¦§©©¨¦©

ïéàoi` d"t .olfbl `le aPbl `l oinW ¥¨¦Ÿ§©¨§Ÿ§©§¨¥
milrAl mixaXde dliaPd oinẄ¦©§¥¨§©§¨¦©§¨¦
dndA mNWi `N` zgRd aPBd xifgIW¤©£¦©©¨©§¨¤¨§©¥§¥¨
FNW mixaXde miNErn milke dnilW§¥¨§¥¦§¦§©§¨¦¤
sqM deW zFAxl aiWi ol `niiwC b"r`e§§©§¨¨¨¦§©¨¤¤¤
mEXn ip`W olfbe aPB oiAEq 'it`e sqkM§¤¤©£¦¦©¨§©§¨©¦¦
Kixv KMld lfBW oirM lfB xW` aizkC¦§¦£¤¨¨§¥¤¨©¦§¨¨¦
oke oiAEq `le dinC F` dlifBd xifgdl§©£¦©§¥¨¨¤¨§Ÿ¦§¥
`l oinW oi`W oiPn inlWExiA rnWn©§©¦©§¦¦©¦¤¥¨¦Ÿ
miIg lOn xA `A` x"` olfbl `le aPbl§©¨§Ÿ§©§¨©¨©©¨©¦
daipB oFcM cr mizn `le mNWi mipW§©¦§©¥§Ÿ¥¦©§§¥¨
aiWde lOn xA `A` x"` oiPn dlifB§¥¨¦©¦©¨©©¨§¥¦
`nrh Epiide lfB xW`M lfB xW` dlfBd©§¥¨£¤¨¨©£¤¨©§©§©§¨
zEWxn E`ivFdWM cIn Epw olfbe aPbC§©¨§©§¨¨¦¨§¤¦¥§
FnM `N` aiIgzp `l wiGn la` milrA§¨¦£¨©¦Ÿ¦§©¥¤¨§
aiIgC oeiM l`FWl s` c"nC h"de wiGdW¤¦¦§§©§¥¥¨§©¨
cIn `ivFdW drXn F`pTW `vnp oiqpF`A§§¦¦§¨¤¨§¦¨¨¤¦¦©
aPB FnM aiIgzpC `Ed minCde milrAd©§¨¦§©¨¦§¦§©¥§©¨

:olfbe§©§¨
à÷cWExiR .oFW`xn Dl zxdhn §¨§©£¨¨¥¦¦

oFW`xn dawp lW c"i zxtFQW¤¤¤¤§¥¨¥¦
z"`e oixFdh Eidi e"hA d`xYW minCde§©¨¦¤¦§¤§¦§§¦§
mFiA `nlC mixFdh Eidi `l i`O`e§©©Ÿ¦§§¦¦§¨§
`vi `l 'it`e FAEx F` FW`x `vi oFW`x¦¨¨Ÿ©£¦Ÿ¨¨
ixWinl ivn `lC l"ie xkf `Ed `nlC¦§¨¨¨§§Ÿ¨¥§¦§¥
ixzqC iNEw ixY EedC `witq wtQn¦¨¥§¥¨©£§¥¥§©§¥
iOp ixYWY `"n mFi d`xY m`W iccd ©̀£¨¥¤¦¦§¤¦§§¥©¦
mFiA FAEx `vi `l `OWC `witq wtQn¦§¥§¥¨§¤¨Ÿ¨¨§
`id dawp `nlC FAEx `vi 'it`e oFW`x¦©£¦¨¨¦§¨§¥¨¦
xkf `OWC mEXn EpxYd dNigYA `YWde§©§¨©§¦¨¦©§¦§¤¨¨¨
dOn ixd dawp `OW mEXn EPxiYp `YWd©§¨©¦¤¦¤¨§¥¨£¥¦¨
zlROdA opY b"dkE xEQi` dUrp KWtp©§¨©£¤¦§§©§©©¤¤

(.hk dcp)wtq ied DiWtp iR`A xEQi` lkC b"r` dCplE dawple xkfl aWY¥¥§¨¨§¦§¥¨§¦¨§¨¦§©¥©§¥£¥§¥
:`witqïéàcoi`C mEXn oiWWFg xn`C `"xl z"`e .cle `lA `ilW zvwn §¥¨§¥¦§©¦§¨§Ÿ¨¨§§§¨©§¦¦§¥

zWWFg dzid `l cle `lA `ilW zvwn did m` la` cle `lA `ilW zvwn¦§©¦§¨§Ÿ¨¨£¨¦¨¨¦§©¦§¨§Ÿ¨¨Ÿ¨§¨¤¤
iOp `witq wtqA 'it` i"dxA i`e 'ixdhn `witq cgA 'it` x"dxA i` c"d¦¦£¦§©§¥¨§©£¦§¦¦£¦¦§¥§¥¨©¦

opY `dC `nh(c"n e"t zexdh)wtq 'it` i"dxA zFAxdl lFki dY`W zFwitq lM ¨¥§¨§©¨§¥¤©¨¨§©§¦£¦§¥
:Dlral DxqF`l oiprl ixii` oiYrnWC l"ie `nh `witq§¥¨¨¥§¦§©§¦©§¥§¦§©§§¨§©§¨

àéìL`OWC miptAX dn 'it` dxEq` 'iR .dlik`A dxEq` Dzvwn dzvIW ¦§¨¤¨§¨¦§¨¨£¨©£¦¨¦£¨£¦©¤¦§¦§¤¨
opixw `le cEliM FNEM iede cle lW FW`x `vi `vIW zvwn FzF`A§¦§¨¤¨¨¨¨Ÿ¤¨¨©£¥§¨§Ÿ¨¦¨
mrHn xiYdl Epl did cle `lA `ilW zvwn Wi m`C Elk`Y dndAA lM DiA¥Ÿ©§¥¨Ÿ¥§¦¥¦§©¦§¨§Ÿ¨¨¨¨¨§©¦¦©©
i` Dzvwn dzvIW `ilWA xfrl` 'x ixWC gkEn `kdC `ibEqC DniY q"q¥©§§¨§¨¨©§¨¥¤§¨¨§¦§¨¤¨§¨¦§¨¨¦

dWwOd dndA sFqaE dlik`A q"q ied(:fr oileg)iAx xq` q"qA ENit`C rnWn £¥©£¦¨§§¥¨©©§¨©§©©£¦¦¨©©¦
n`w Dzvwn dzvIW `ilWC dpWn Kd lrC xfrl``N` EpW `l xfrl` 'x x ¤§¨¨§©©¦§¨§¦§¨¤¨§¨¦§¨¨¨¨©¤§¨¨Ÿ¨¤¨

dxEWw oi`WaE xg` clel oiWWFg oi` clEA dxEWw la` clEA dxEWw Fpi`WA§¤¥§¨©¨¨£¨§¨©¨¨¥§¦§¨¨©¥§¤¥§¨
lW xitW gFOip `OW mzd ipYwC `ziixaA ipYwcM q"q `N` ied `l k"rŸ£¥¤¨¦§¨¨¥¦§©§¨§¨¨¥¨¨¤¨¦©¨¦¤
mW Wi 'it`e xg` cle mW oi` `OWC ixYWY dxEWw oi`WM k"`e 'Ek `ilW¦§¨§§¤¥§¨¦§§¥§¤¨¥¨¨¨©¥©£¦¥¨
`ilWA ixiin 'Ek `OW mzd ipYwC `ziixA l"ie FAEx `vi `l `OW xg` clë¨©¥¤¨Ÿ¨¨§§©§¨§¨¨¥¨¨¤¨©§¥§¦§¨
xg` cle mW Wi i`CeC clEd mcFTW `ilWA ixii` xfrl` 'xe clEd xg` lW¤©©©¨¨§¤§¨¨©§¥§¦§¨¤¤©¨¨§©©¥¨¨¨©¥

zlRndA opixn`cM DA dxEWw oi`WM(:ek sc dcp)zvwn dxifB q"qA ixq` mzdC l"i cFre clEd xg` d`Ad `ilWA `N` clEA `ilXd z` oilFY opixn` `lC §¤¥§¨¨¦§©§¦¨§©©¤¤§Ÿ©§¦¨¦¤©¦§¨©¨¨¤¨§¦§¨©¨¨©©©¨¨§§¨¨©§¥¦§¥¨¦§¨
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בה� ואמר חיה מיני שבעת הכתוב מנה שהרי בעשה הוא אסור

ולאו תאכלו לא מה� שהוא כל הא � תאכלו אשר החיה זאת

(כתובות חז"ל דברי סמ� על וזאת, עשה". � עשה מכלל הבא

משו� שתיי�", "מהלכי באכילת תעשה' 'לא איסור שאי� ב) ס,

משו� אסור הדבר ולכ� בלבד, פרסות בעלי על מדבר שהפסוק

באכילה, אסור אד� שבשר טוע� זאת, לעומת (הראב"ד, 'עשה'

חז"ל). בדברי האיסור מקור אול�

השאלה הועלתה האחרוני� הפוסקי� אחד בפני והנה,

האכילה שבעת ייתכ� בשפתיי� יובש לאד� יש כאשר הבאה:

האוכל ע� אות� בולע והאד� הפה, לתו� העור מלמולי ניתקי�

משו� חשש בכ� יש הא� השאלה, אפוא נשאלת משי�. מבלי

האד�. עור אכילת איסור

כא� זו. בהלכה הרמב"� דברי על התבססה שהשיב התשובה

ומאחר הסתרי�". כ"בית נידונות שהשפתיי� רבינו פוסק

mcdשהשפתיי� on zexeng opi`הפה שבתו� שהד� כש� הרי ,

השפתיי� כ� לפה), מחו� פירש לא (א� לבולעו מותר

ומותרות הפה), בתו� כמו (היינו הסתרי�" כ"בית הנחשבות

מהשפתיי�). חו� פירשו לא (א� בבליעה

(dny 'nr ,dgiy jxc)

המשך מעמוד ממ
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ïåéëcàìcéæçie`x epi` -úéà ,äáø÷äìeäìíéðäkìäéiëæeäééeâayi - §¥¨§Ÿ¨¥§©§¨¨¦§©Ÿ£¦§¦¨§©©§

,mpenn `ed ixde ,ea diikf mipdklìáàïîæaúéaLLc÷näéæçc ,íéi÷ £¨¦§©¤¥©¦§¨©¨§¨¥
,àì ,äáø÷äìgkene .ea ycwl xyt` i`e deab oennk aygp xekad `l` §©§¨¨Ÿ

iax ixack `lye ,deab oenn md daxwdl micnerd miig milw miycwy

ipic lkl milrad oennk miaygp md miig mcera s`y xne`d opgei

.dxezd

,ililbd iqei iax zrca df welig xn` ongp axy `xnbd dgikenåixd §
déáéúéààáøáøìïîçð,lirl d`aedy `ziixadnäìòîe'ìòî,''äa ¥¦¥¨¨§©©§¨¨£¨©©©
úBaøìíéLã÷íél÷ïäLéøác ,BðBîîéaøéñBé,éìéìbäjynday oeike §©¨¨¦©¦¤¥¨¦§¥©¦¥©§¦¦

ziay onfa xaecn i`cea ,(dk d my) ''dl `iai FnW` z`e' xn`p dyxtd§¤£¨¨¦©

iqei iax xaeq daxwdl miie`x zepaxwdy onfa s`y gkene ,miiw ycwnd

dywdy jkne .ongp ax ixack `lye ,milrad oennk miaygp mdy ililbd

dpynd z` yxit ongp axy gken ililbd iqei iax ixacn ongp ax lr `ax

onfa milw miycw eixacly xaeq `ed mewn lkne ,ililbd iqei iax zhiyk

i` ycwnd zia.opgei iax ixack `lye ,milra oenn mp

:opgei iaxk xaeq epi` `piax s`y `xnbd dgikenépLîeuxize -àðéáø §©¥¨¦¨
miaygp milw miycwy ililbd iqei iax ixacy xn`e ,`ax ly eziiyew z`

wx exn`p milrad oennøBëáaõeçaõøàì,miiw ycwnd ziay onfa s`e ¦§§¨¨¤
àaélàåezhiyke -éaøcøîàc ,ïBòîLueg zexeka iabl (.`k) dxenza §©¦¨§©¦¦§§¨©
y ,ux`líàeàamdyk l`xyi ux`leáøwé ,íéîéîzrnyne ,gafnd lr ¦¨§¦¦¦¨§

,carica wxyíà'ïéà ,'eàala` ,mze` miaixwn ok` ±àì ,älçzëì ¦¨¦§©§¦¨Ÿ
z` xi`ydl yi dligzkly oeike ,daxwdl l`xyi ux`l mze` migley

la` ,milra oenn `edy iqei iax xn` ,eaixwdl `le ux`l uega xekad

miaygp mpi` ,miiw ycwnd ziay onfa l`xyi ux`ay milw miycw

.ongp ax ixacke ,dy` mda ycwl xyt` i`e ,milra oennkzniiqn

,`xnbdíàåàúéàxacd oekp m`e ±éëcøîàéaøéñBééìéìbämiycwy §¦¦¨§¦¨©©¦¥©§¦¦
milwBðBîîíéiçî àeäminkgy `vnp ,dxezd ipic lk iabl epiid ¨¥©¦

ok m`e ,oaxwd iiga deab oenn md milw miycwy exaqi eilr miwlegd

,ux`l uega xekaa wqer ililbd iqei iaxy `piax xn` recn
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a"i sc `nw `aa(iyiy meil)

ïì àîéi÷ àä,(.ek oiyeciw) dkldl wqtp ixd -ïðéòa àìcjxev oi`y - ¨©§¨¨§Ÿ§¦¨
eidiyïéøeáö.dab` mipwpy rwxwa §¦

øîéîì Cì úéà éàî àlàc ,xnel jl yi dn -éðàLoic dpey -éìèìhî ¤¨©¦¨§¥©©¦¦©§§¥
éãééðc,miciip -éãééð àìc éìèìhnîmpi`y el` wxy ,miciip mpi`y - §¨§¥¦¦©§§¥§Ÿ¨§¥

.mixeav zeidl mikixv ,miffy el` la` ,mixeav eidiy jixv `l mifféëä̈¦
énðmpi` ,rwxwk mpic micary s` lry ,oey`xd oeyll mb xnel yi jk - ©¦

y meyn ,zerwxw x`yk dkeza mpi`yk dnr mipwpéðàLoic dpey - ©¦
éò÷ø÷îéãééðc,mnewnn mikledy -éò÷ø÷nîàìcéãééðmpi`y - §©§§¥§¨§¥¦§©§§¥§Ÿ¨§¥

,`ed weligde .mnewnn mikledàcáòéò÷ø÷îéãééðc,àeäxaegn epi`e ©§¨§©§§¥§¨§¥
la` .ezepwl rwxway oipwd liren `l dkeza epi`yk okle ,rwxwlíúä̈¨

,zepicn xyra zecy xyr xkena -àðãñàòøàcãçàeäux`d seb - ©§¨§©§¨©
zg`a oipwa ic okle ,cg` sebk efl ef zexaegn zerwxwd lke ,`ed cg`

:mlek z` zepwl ick zecydn

:oiwfp iaeig iabl (:h) dpyna epipyíéñëðïéàLïäaäìéòî,('åëå)m`y §¨¦¤¥¨¤§¦¨
minelyza mwifnd aiig ewfed:dpynd oeyln rnyn :`xnbd zwiicn

miwfend miqkpayäìéòîàeäúéìceäam`y oeik ,mda oi` dlirn wx - §¦¨§¥§
,'edrx xey' llka mpi` dlirn mda yiàäLc÷îéLã÷dyecw la` - ¨¦§©¨§¥

.aiig mwifnd miyecw mdy s`e ,mda didzy xyt` dlirn da oi`y

:`xnbd zxxanïàîd `ed in -àpziqkp wifnd z` aiignd epizpyn ly ©©¨
:`xnbd zx`an .dlirn mda oi` m` ,ycwdøîàéaø,ïðçBéepizpyn ¨©©¦¨¨

zwqeríéLã÷aíél÷x`eank dlirn mda oi`y ,minly znda oebk §¨¨¦©¦
,(:f) dlirnaàaélàåezhiyke -éaøcéñBéøîàc ,éìéìbämilw miycwy §©¦¨§©¦¥©§¦¦§¨©

ïBîîíéìòa,àeäd`ian .aiig dwifnde ,'edrx xey' llka `id ixde ¨§¨¦
:ililbd iqei iax ixac z` `xnbdàéðúcoecwta xtek iabl ,`ziixaa §©§¨

`hgz iM Wtp' (ak-`k d `xwie) xn`p ,my`e yneg aiigy xwyl raype¤¤¦¤¡¨

äìòîeìòî'äamb 'Wgke' dlind z` miyxece ,'oFcTtA FzinrA Wgke ¨£¨©©©§¦¥©£¦§¦¨§¦¥

,'ygke ezinra' 'ygke 'da' azkp eli`ke ,dixg`l mbe diptlúBaøìxney §©
ly oecwta xtkyíéLã÷,íél÷oeik my`e yneg aiigyïäLmiaygp ¨¨¦©¦¤¥

BðBîî,ezinra dygkd mbe 'da dygkd mb o`k yiy `vnpe ,ciwtnd ly ¨
éøácéaøéñBé.éìéìbäiqei iax xeaqi miwfp iabl ok enky opgei iax xaeqe ¦§¥©¦¥©§¦¦

.aiig mwifnde ,milra oenn md milw miycwy ililbd

xaeq mipicd x`y iabl mby xnel ozip cvik :opgei iax lr `xnbd dywn

,milra oenn md milw miycwy ililbd iqei iaxïðúäåoiyeciwa dpyna §¨§©
l`xyi e` odk ,(:ap)Lc÷nädy`B÷ìça,oaxwa dlik`l laiwyïéa ©§©¥§¤§¥

éLã÷aíéLã÷e ,my`e z`hg oebkïéaíéLã÷aíél÷,minly oebkdðéà §¨§¥¨¨¦¥§¨¨¦©¦¥¨
,úLce÷î,opgei iax ixacle .epenn df oi`y oeikàîéìxn`p m`d - §¤¤¥¨

zxaeq ef dpynyàìcéaøkéñBé,éìéìbämd milw miycwy eixacl ixdy §Ÿ§©¦¥©§¦¦
:`xnbd zvxzn .dy`d z` mda ycwl xyt` ,milra oenneléôààîéz £¦¥¨

k zxaeq oiyeciwa dpyndyéaøéñBé,éìéìbäc oeikékøîàéaøéñBé ©¦¥©§¦¦¦¨©©¦¥
éìéìbäepiid ,milra oenn md milw miycwyíéiçîoiicr dndadyk ± ©§¦¦¥©¦
,digìáàøçàìeléôà ,äèéçLéaøéñBééìéìbäéëc ,äãBîà÷eëæ- £¨§©©§¦¨£¦©¦¥©§¦¦¤§¦¨¨

,xyaa oaxwd lrae mipdkd ziikfyïçìMîdBábà÷eëæ'd ly epglyn - ¦ª§¨¨©¨¨
j` .dy` dfa ycwl mileki mpi` okle ,mpennk aygp df oi`e ,mikef md

oeike ,dhigy mcew milw miycw ly dnda wifdy ote`a zwqer epizpyn

,mlyl wifnd aiig ,milra oenn `idy ililbd iqei iax xaeq onf eze`ay

.dy`d z` da ycwl milrad lekiy oicd `ede

xaeq ililbd iqei iaxy ,opgei iax ixac lr zeywdl dkiynn `xnbd

:`xnbd dywn .dxezd ipic lk iabl milra oenn miaygp milw miycwy

íéiçîe,miiga oiicr dndadyke -éîøîàmilw miycwy ililbd iqei iax ¥©¦¦¨©
,dxezd ipic x`y iabl milra oenn mdïðúäå`"t) ipy xyrna dpyna §¨§©

,(a"nøBëa,mipdkd oenne ,'milw miycw' `edy ,dxedh dndaïéøëBî §§¦
BúBà`edyk ,mixg` mipdkl exkenl edelaiwy mipdkd mi`yx -íz- ¨

,men `lléçàìå),(èåçùj` .eplk`ie men ea letiy cr oizni gwelde ©
.d`pda mixeq`y ,uega ehgypy miycwk epic mz `edyk hgyp m`

exekaìòaíeîoia xknp ,ehgeyl xzene ezyecw drwtyéçeoia,èeçL ©©©¨
,sqep oic dpynd zxne` .eplk`i gweldeeig men lraa oiae ,ig mza oia

edelaiwy mipdkd ,hegy e`ïéLc÷îBaúà,äMàä.mpenn `edy itl §©§¦¤¨¦¨
øîàåáøïîçðøîàäaøøaäeáà,dpynd xe`iaaàìeðLmipdkdy §¨©©©§¨¨©©¨©£¨Ÿ¨

,xekaa dy` ycwl milekiàlàaøBëaïîæaäfä,miiw ycwnd zia oi`y ¤¨§©§©©¤
ïåéëcàìcéæçie`x epi` -úéà ,äáø÷äìeäìíéðäkìäéiëæeäééeâayi - §¥¨§Ÿ¨¥§©§¨¨¦§©Ÿ£¦§¦¨§©©§

,mpenn `ed ixde ,ea diikf mipdklìáàïîæaúéaLLc÷näéæçc ,íéi÷ £¨¦§©¤¥©¦§¨©¨§¨¥
,àì ,äáø÷äìgkene .ea ycwl xyt` i`e deab oennk aygp xekad `l` §©§¨¨Ÿ

iax ixack `lye ,deab oenn md daxwdl micnerd miig milw miycwy

ipic lkl milrad oennk miaygp md miig mcera s`y xne`d opgei

.dxezd

,ililbd iqei iax zrca df welig xn` ongp axy `xnbd dgikenåixd §
déáéúéààáøáøìïîçð,lirl d`aedy `ziixadnäìòîe'ìòî,''äa ¥¦¥¨¨§©©§¨¨£¨©©©
úBaøìíéLã÷íél÷ïäLéøác ,BðBîîéaøéñBé,éìéìbäjynday oeike §©¨¨¦©¦¤¥¨¦§¥©¦¥©§¦¦

ziay onfa xaecn i`cea ,(dk d my) ''dl `iai FnW` z`e' xn`p dyxtd§¤£¨¨¦©

iqei iax xaeq daxwdl miie`x zepaxwdy onfa s`y gkene ,miiw ycwnd

dywdy jkne .ongp ax ixack `lye ,milrad oennk miaygp mdy ililbd

dpynd z` yxit ongp axy gken ililbd iqei iax ixacn ongp ax lr `ax

onfa milw miycw eixacly xaeq `ed mewn lkne ,ililbd iqei iax zhiyk

i` ycwnd zia.opgei iax ixack `lye ,milra oenn mp

:opgei iaxk xaeq epi` `piax s`y `xnbd dgikenépLîeuxize -àðéáø §©¥¨¦¨
miaygp milw miycwy ililbd iqei iax ixacy xn`e ,`ax ly eziiyew z`

wx exn`p milrad oennøBëáaõeçaõøàì,miiw ycwnd ziay onfa s`e ¦§§¨¨¤
àaélàåezhiyke -éaøcøîàc ,ïBòîLueg zexeka iabl (.`k) dxenza §©¦¨§©¦¦§§¨©
y ,ux`líàeàamdyk l`xyi ux`leáøwé ,íéîéîzrnyne ,gafnd lr ¦¨§¦¦¦¨§

,carica wxyíà'ïéà ,'eàala` ,mze` miaixwn ok` ±àì ,älçzëì ¦¨¦§©§¦¨Ÿ
z` xi`ydl yi dligzkly oeike ,daxwdl l`xyi ux`l mze` migley

la` ,milra oenn `edy iqei iax xn` ,eaixwdl `le ux`l uega xekad

miaygp mpi` ,miiw ycwnd ziay onfa l`xyi ux`ay milw miycw

.ongp ax ixacke ,dy` mda ycwl xyt` i`e ,milra oennkzniiqn

,`xnbdíàåàúéàxacd oekp m`e ±éëcøîàéaøéñBééìéìbämiycwy §¦¦¨§¦¨©©¦¥©§¦¦
milwBðBîîíéiçî àeäminkgy `vnp ,dxezd ipic lk iabl epiid ¨¥©¦

ok m`e ,oaxwd iiga deab oenn md milw miycwy exaqi eilr miwlegd

,ux`l uega xekaa wqer ililbd iqei iaxy `piax xn` recn
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xcde"צו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b"i sc `nw `aa(ycew zay meil)

épLéì,jk `piax uxzi -àäepenn md milw miycwy zxaeqd `ziixad - ¦©¥¨
k `id ,ziad onfa mbéaøéñBé,éìéìbäeàädpynd xe`iaa ongp ax ixac - ©¦¥©§¦¦¨

zhiya exn`p ,ycwnd onfa xekaa dy` ycwl oi`yïðaømixaeqd ©¨¨
piaxy jkne .deab oenn md daxwdl micnerd milw miycwyuxiz `l `

oenn md milw miycwy xaeq ililbd iqei iaxy xaeq `ed mby gken ,ok

exaq el` mi`xen`y gkene .xac lkl `le ,oecwtd zreay iabl wx milra

milrad oennk miaygp mpi` miig milw miycw ililbd iqei iax zrcly

.opgei iax zrck `le ,dxezd ipic lk iabl

:`xnbd zvxznøîà)(äéìøîà][Cì,opgei iaxúBðzîäpeäkzøîà÷± ¨©¨©§§¨¨¨§©§
,dywn dz` dpedk zepzn `edy xekan ikeéðàLoic dpey ±úBðzî ©¦©§

éëc ,äpeäkà÷eëæ,miign elit` mda mipdkd ziikfy ±ïçìMîdBábà÷ §¨§¦¨¨¦ª§¨¨©¨
eëæ,deab oennk miaygp md miign s` okle ,'d ly epglyn dikf `id ± ¨

,dpedk zepzn mpi`y milw miycwa epic z` xn` ililbd iqei iax eli`e

`le dyicwdy mcew mc`l zkiiy dzid dndady ,minly zepaxw oebk

xekaa oke .dpaixwiy cr epennk zaygp `id okle ,deab oglyn da dkf

oenny ililbd iqei iax xaeq dligzkl daxwdl ie`x epi`y ux`l uega

(:ai) lirl `piax ixack ,`ed milra:
d`ian `xnbd ,ililbd iqei iax ly `ziixad zligz d`aed (:ai) lirl

:`ziixad jynd z` mb dzr

àôebd `xwie) oecwtd zreay iabl weqta xn`p ,`ed jk `ziixad seb - ¨
(`käìòîe'ìòî'äa,'FzinrA WgkeúBaøìly oecwtíéLã÷,íél÷oeik ¨£¨©©©§¦¥©£¦§©¨¨¦©¦
íäLBðBîî,milrad lyéøácéaøéñBé.éìéìbäïaéàfòøîBàxe`iaa ¤¥¨¦§¥©¦¥©§¦¦¤©©¥

`a weqtd ,ililbd iqei iax ly ezrcúBaøìúà,íéîìMäoenn mdy §©¤©§¨¦
.hrnl `a `ed dn x`eai oldle ,milraàaàéñBéïaéàzñBclr wleg ©¨¥¤§©

e ,i`fr oa mya `nw `pz ixacøîBà,jkàìøîàïaéàfòiax ixac xe`iaa ¥Ÿ¨©¤©©
ililbd iqeiàlàøBëáa,ãáìa`ed dn x`eai oldle ,milra oenn `edy ¤¨¦§¦§¨
.hrnl `a

:i`fr oa zrca `nw `pz ixac z` `xnbd zx`anøîàïa ,øîéàfòøîBà ¨©©¤©©¥
`id ililbd iqei iax zpeekyúBaøìúàíéîìMärnyne ,epenn mdy §©¤©§¨¦

:`xnbd zxxan .ok oicd minlya wxyéèeòîìéàîoa `a zepaxw eli` - §©¥©
,hrnl i`fràîéìéàéèeòîìøBëaok m` ,milra oenn epi`y ux`l uega ¦¥¨§©¥§

,dywiäîe ,àzLäíéîìM`id mzxnege ,mixeng mdyíéðeòhLäëéîñ ©§¨©§¨¦¤§¦§¦¨
,oaxwd y`x lråz`adíéëñðmikqp zgpne ,gafnd iab lr ekqpl oii ± §§¨¦

,gafnd lr zxhwendúôeðúeäæç,÷BLåit lr s`eokzøîàyïBîî §©¨¤§¨§©§¨
íéìòa,àeäok m`øBëamikiiy el`d mipicd oi` eze` miaixwnyk mby §¨¦§

,eaàéòaîokzi `le ,`ed oky i`cea ixd ,epenn `edy xnel jxev yi ike ± ¦©§¨
:`xnbd zx`an .epenn epi` xekay i`fr oa zpeekyàlàøîàéaø,ïðçBé ¤¨¨©©¦¨¨

i`fr oa zpeekéèeòîìøNòîoenn epi` j` milw miycw `edy ,dnda §©¥©£¥
e ,milraàéðúãk,`ziixaaøBëáamzøîàð(fi gi xacna)àì','äcôú ¦§©§¨¦§¤¡©Ÿ¦§¤

ea xn`p `l j` ,lwynae weya xkndl ,oilegl e`ivedle ezectl xeq`y

,dxikn xeqi`å`ed okløkîðíz,éçdyecwa eplk`i e` ,epaixwi gwelde §¦§©¨©
,men ea leti m`åxekad m`ìòa,íeîoia exkenl xzenéçåoia.èeçL §©©©§¨

la`øNòîadndaøîàð(bl fk `xwie)àì','ìàbéef oeyl yexcl yie §©£¥¤¡©Ÿ¦¨¥
`le xkOi `l' (gk fk `xwie) xn`p myy mipdkd inxgn dey dxifbaŸ¦¨¥§Ÿ

,dxikn xeqi` yi dnda xyrna s` ,dxikn xeqi` yi myy myke ,'l`Bi¦¨¥

åoklBðéàøkîðàìéçàìåàì ,èeçLízàìåìòa.íeî,i`fr oa zpeek efe §¥¦§©Ÿ©§Ÿ¨Ÿ¨§Ÿ©©
.eilr milrak aygp `ed oi` ,dnda xyrn xeknl leki mc` oi`y oeiky

,`xnbd zxne` :`ziixad xe`iaa `piax zrc z` d`ian `xnbdàðéáø̈¦¨
éðúîdìàôéqà`tiqd lr ,lirl `aedy `ibeqd jldn z` cnel `piax - ©§¥¨©¥¨

,`ziixad lyàaàéñBéïaéàzñBcàì ,øîBàøîàïaéàfòiqei iax zrca ©¨¥¤§©¥Ÿ¨©¤©©
milra oenn md milw miycwy ililbdàlàøBëáa.ãáìa:`xnbd zxxan ¤¨¦§¦§¨

éèeòîìàîéìéà ,éàîéèeòîìíéîìL,dyw ok m` ,milra oenn mpi`y §©¥©¦¥¨§©¥§¨¦
äîe ,àzLäøBëaL`edLBãwíçøîcin dnvrn dlg ezyecw - ©§¨©§¤¨¥¤¤

ok it lr s` ,ezcilaBðBîîíéîìL ,àeä,dta myicwdl jxev yiy ¨§¨¦
àéòaîzpeeky okzi `le ,oky heyt ixde ,epenn mdy xnel jxev yi ike - ¦©§¨
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'øå ÷éfnä áç ÷éfäLk ÷éfnäå ÷fépä úeLøe øeètc§¨§©¦¨§©©¦§¤¦¦¨©©¦§
õeç øîà÷ éëäå ìâøä ìòå ïMä ìò øeèt øîà øæòìà¤§¨¨¨©¨©©¥§©¨¤¤§¨¥¨¨©
øeèt énð ÷éfnäå ÷fépä úeLøe ÷éfnì úãçeénä úeLøî¥§©§¤¤©©¦§©¦¨§©©¦©¦¨

ì àçéðä ïø÷ ééeúàì ÷éfnä áç ÷éfäLëeàlà ìàeîL §¤¦¦¨©©¦©£¥¤¤¨¦¨¦§¥¤¨
ééeúàì ÷éfnä áç øBLc éléî ìëå øBL àðz øîàc áøì§©§¨©¨¨§¨¦¥§¨©©¦©£¥
øîBL àéáäì ÷éfnä áç ÷éfäLk ø"úc àä ééeúàì éàî©©£¥¨§§¤¦¦¨©©¦§¨¦¥
ílLî ãòeîe ÷æð éöç ílLî íz ïúeLøa äîäa ä÷éfäL øëBOäå øëN àNBð ìàBMäå ípç¦¨§©¥¥¨¨§©¥¤¦¦¨§¥¨¦§¨©§©¥£¦¤¤¨§©¥
÷éfnä áç ÷éfäLk øî øîà øeèt ä÷éfäå äúöéå ïéèñì äeöøtL Bà äìéla äöøôð íìL ÷æð¤¤¨¥¦§§¨©©§¨¤¨§¨¦§¦§¨§¨§¦¦¨¨¨©©§¤¦¦¨©©¦
àøBúì ìéàLîc àøBz dé÷fàc àîéìéà éîc éëéä øëBOäå øëN àNBð ìàBMäå ípç øîBL àéáäì§¨¦¥¦¨§©¥¥¨¨§©¥¥¦¨¥¦¥¨§©§¥¨§©§¦§¨

ì úéòa àîìòa ÷éfà eléà déì àîéì ìàBLcàðéòa Cãéc àøBúì dé÷fàc àzLä zà éîeìL §¥¥¨¥¦©¦§©§¨¨¦¦§¥©§©§¨§©§¥§¨¦¨§¦¨
ìúéòa àîìòî ÷æzéà eléà déì àîéì ìéàLîc àøBúì ìàBLc àøBz dé÷fàc àlà éîeìL ¦§¥¤¨§©§¥¨§¥§¨§©§¦¥¨¥¦¦§©¥©§¨¨¦
ìíìBòì éì úîlLîc àeä à÷æéð àbìt Cãéc àøBz dé÷fàc àzLä àøBz délek éîeìL ¦§¥¥¨©§¨§©§¥¨¦¨©§¨¦§¨¦§©§¨¦§¨

Bôeb úøéîL åéìò ìawL ïðé÷ñò éàîa àëäå ìàBLc àøBúì ìéàLîc àøBz dé÷fàc§©§¥¨§©§¦§¨§¥§¨¨§©©§¦¨¤¦¥¨¨§¦©
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בבא קמא. פרק ראשון - ארבעה אבות דף י"ג עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b"i sc `nw `aa(ycew zay meil)

ìáààëä,minly iabléîéöîøîàeki ike ±d wxy xnel wfipd løNa £¨¨¨¦¨¥¨©¨¨
÷éfàd eli`e ,[ewifd±]ïéøeîéààì,÷éfàedewifd mdipyy heyty oeike ©¦¥¦Ÿ©¦

.mixeni`dn daeb epi`y s` ,ewlgn xzei xyadn zeabl leki epi`

:dwifdy dcez oaxw znda oic z` `xnbd d`ianøîà,àáøoaxw znda ¨©¨¨
äãBzdnzäáBb ,ä÷éfäLwfipddøNaî,etebn mlyny mz xey oick ¨¤¦¦¨¤¦§¨¨
BðéàåäáBbdîçlî`iadl aiig dcez oaxw `iandy mgld mirax`n ± §¥¤¦©§¨

:`xnbd ddnz .oaxwd mr cgiàèéLt ,íçìxey ixdy ,epnn dabi `ly ¤¤§¦¨
:`xnbd zvxzn .wfpa szzyd `l mglde ,etebn wx mlyn mzàôéñ¥¨

éøèöàCdéìdy ,`ax ixac meiqa `ed yecigd ±÷féðoaxwd z` daby ¦§§¦¥¦¨
ìëBàd z`øNa,mixeni`d zaxwd xg`l'øtkúî'e`ed oaxwd lra ± ¥¨¨¦§©¥
àéáîd z`,íçì:`xnbd dywn .wfipd `leàäénð,àèéLtwfipd ixdy ¥¦¤¤¨©¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .mgld z` `iadl aiigzi recne ,oaxwa aiig epi`eäî©
àîéúc,xnel xeaq iziid ±ïåékíçìcàøéLëäçáæcàeämgld z`ad ± §¥¨¥¨§¤¤¤§¥¨§¤©

,daxwdl oaxwd z` dxiyknd `idàîéìdéìe ,wfipl wifnd xn`i ±jk ik ¥¨¥
y ,xacd ie`xe oekpzàzìëààðàå ,øNaéúééàd z` `ia` ip`e ±,íçì ©§¨§©§¨¨©£¨©§¥¤¤

,mgld z` `iaz dz`y xzei ie`x ixdeà÷òîLîïì`axàáeiç ,íçìc ¨©§©¨§¤¤¦¨
íéìòác,àeäe`iadl eilr okle: ¦§¨¦

ewfedyk `ed oiwfp aeigy (:h) dpyna epipyíéñëðïäLìLéða:úéøa §¨¦¤¥¤§¥§¦
,`xnbd zxxanéèeòîìéàî,hrnl dpynd d`a miqkp eli` -éà §©¥©¦

éèeòîìmiqkpãáBòc,íéáëBk,dyw ok m`àäéðz÷dìdpynaïn÷ì §©¥§¥¨¦¨¨¨¥¨§©¨
,(:fl)øBL'ìLìàøNéçâpLøBLìLãáBòíéáëBk.'øeèt:`xnbd zvxzn ¤¦§¨¥¤¨©¤¥¨¦¨
àðz,dxvwa o`k `pzd z`f dpy -øãäåLøôîdpyna eyxite xfge - ¨¨§¨©§¨¥

zekix`a oldl:
a wx `ed wfp lr aeigy (:h) dpyna epipyíéñëð:ïéãçeénäzxxan §¨¦©§¨¦

:`xnbdéèeòîìéàî:`xnbd zx`an .hrnl dpynd d`a miqkp eli` - §©¥©
øîàáøéèeòîì ,äãeäéeidy oebk ,wifnd xeyd did in reci `ly ote` ¨©©§¨§©¥

,mixeey dnk myäæøîBàEøBL'äæå ,'÷éfäøîBàEøBL','÷éfädycige ¤¥§¦¦§¤¥§¦¦
,cg` mc`l mikiiy ewifdy okziy miqkpd lk zeidl mikixvy dpynd

:`xnbd dywn .wifnd xeyd lra `ed in wtq `di `leàäéðzixd - ¨¨¥
dpyna df oic epipyïn÷ì,(.dl)eéäíéðLmixeey ipy -ïéôãBøøçàxey §©¨¨§©¦§¦©©

ãçà,mdn cg` egbp ok`y `vnpe ,egbepläæøîBàEøBLäæå ,÷éfäøîBà ¤¨¤¥§¦¦§¤¥
EøBLíäéðL ,÷éfä,ïéøeètwfipd lre di`xd eilr exiagn `ivendy oeik §¦¦§¥¤§¦

:`xnbd zvxzn .ewifd xey dfi` gikedléðzdf oic `pzd o`k dpy - ¨¥
,dxvwaøãäåLøôî.oldl dpyna zekix`a eyxite xfge - §¨©§¨¥

:zxg` jxca epizpyn z` zyxtnd `ziixa `xnbd d`ianàúéðúîa§©§¦¨
àðzp' ,jk epipy `ziixaa ±,'micgeind miqkèøtéñëðì.ø÷ôäzxxan ¨¨§¨§¦§¥¤§¥

:`xnbdéëéäàîéìéà ,éîcote`açâðcàøBzïãécyiy ,eply xey gbpy ± ¥¦¨¥¦¥¨§¨©¨¦¨
,milra elàøBúì,ø÷ôäcok m`ïàîòázdéì,eraezl leki in - §¨§¤§¥©¨©¥

.exhetl epizpyn dkxvedyçâðc ,àlààøBzø÷ôäcàøBúì,ïãécok m` ¤¨§¨©¨§¤§¥§¨¦¨
ìéæéìdéúéìådfa jiiy `le ,epakri ine ,xwtdd xey z` lehie wfipd jli ± ¥¦§¥¥

zwqer epizpyn :`xnbd zx`an .xeht e` aeigaote`íãwLäëæåBa- §¤¨©§¨¨
mc` ,wifdy xwtdd xeya,øçàzeabl i`yx wfipd oi`y dpynd dycige ©¥

.dgibpd zryn wfipl hlged xeydy mixne` `le ,xeydn ewfp z`

:'micgeind miqkp' dpynd oeyla sqep xe`ia `xnbd d`ianàðéáø,øîà ¨¦¨¨©
dpynd zpeekéèeòîìy xeyøçàå ,çâðCkLéc÷äe` gafnl eilra eze` §©¥¨©§©©¨¦§¦

y e` ,ziad wcaløçàå ,çâðCkøé÷ôäxeht wifndy ,eilra eze` ¨©§©©¨¦§¦
cg` mc`l micgein eidiy epiid 'micgein miqkp' dpynd oeyle .mlyln

.oica dcnrd zry cr wfpd zrynixacl `ziixan `xnbd zriiqn

:`piaxàéðzénð,éëäxwtd ly xeyy (:cn) dcedi iax ly epic iabl ©§¨©¦¨¦
,lwqp mc` zindyøúéìòïkøîàéaøeléôà ,äãeäém`çâðmc` zinde ¨¥©¥¨©©¦§¨£¦¨©

øçàåCkLéc÷äy e` ,eilra eze`çâðøçàåCkøé÷ôä,eilra eze`øeèt §©©¨¦§¦¨©§©©¨¦§¦¨
,xtek mlyln milrade dliwqn xeydøîàpL(hk `k zeny)ãòeäå' ¤¤¡©§©

åéìòáaúéîäåLéà'Bâådxikfdy jkne ,'znEi eilrA mbe lwQi xFXd ¦§¨¨§¥¦¦§©¦¨¥§©§¨¨¨

cenll yi xeyd zliwq zrya mbe d`crdd zrya mb 'eilra' z` dxezd

aiig wifnd oi`yãòàäzLäúéîäãîòäåïéãaïéåLãçàkdidiy ± ©¤§¥¦¨§©£¨¨§¦¨¦§¤¨
.oica dcnrd zry cr mc`d zznd zryn mc` eze` zeyxadywn

,oicl dcnrd zrya ezeyxa didiy jka ic ike :`xnbdea ikøîâïécäàì §©©¦Ÿ
ïðéòae ,ezelraa didiy jxev oi` ±àäweqtdøBMä'ì÷qéeilrA mbe §¦¨¨©¦¨¥§©§¨¨

,df oic micnel epnny 'znEiøîâaïécàeä.áéúëc:`xnbd zvxznàlà ¨¦§©¦¦§¦¤¨
àîéà,jk `ziixaaãò'àäzLäãîòäå ,äúéîøîâe ,ïéãaïécïéåLãçàk ¥¨©¤§¥¦¨§©£¨¨§¦§©¦¨¦§¤¨

cg` milraa -:
,einelyza aiig wfpd lray dpyna epipyõeçîa did wfiddy ote`úeLø ¥§

úãçeénä:÷éfnìoeik `ed xehtd mrhy ,`xnbd zx`anøîàcdéì ©§¤¤©©¦§¨©¥
,wfipl wifndCøBz'éúeLøaéàî'éòa,izeyxa jxey ly epevx dn ± ¨¦§¦©¨¥

envr z` wifd `edy ixd zeyx `ll qpkp `edy oeik xnelk:
,wifnl zcgeind zeyxn ueg' md miwfp iaeigy dpyna epipyúeLøe÷fépä §©¦¨

,÷éfnäå'ux`d ahina wfp inelyz mlyl wifnd ag wifdyk:`xnbd §©©¦
m`d x`eai df itle ,mitzeyd xvga wifdy xey oica zwelgn d`ian

,dpynay mincewd mipicl jynd `id 'wifnde wfipd zeyx' oeyld

.dilr miaiige ,dpyna xn`py `ad oicl zkiiy `idy e` ,dilr mixehte

øîàáøàcñçøîàøöç ,éîéáà,ïéôzeMäszeyd ly exey wifdy ¨©©¦§¨¨©£¦¦£©©¨¦
,ipyd szeyd iqkp z` cg`dáéiçdaìòïMäìòå,ìâøäxn`py s`e ©¨¨©©¥§©¨¤¤

,wifnl mb zkiiyd dcy `id o`ke ,'xg` dcUA xraE' (c ak zeny) mda¦¥¦§¥©¥

z` `le ,miaxd zeyx ef didz `ly hrnl wx dxezd zpeeky oeik ,aiig

.mitzeyd zeyxå,df itléëäøîà÷aiig wifnd mlerl ,epizpyna `pzd §¨¦¨¨©
õeçúeLøîúãçeénä,øeèôc ,÷éfnì,ycg oic dpynd zxne`eewfpd m` ¥§©§¤¤©©¦§¨

a didúeLø÷fépä÷éfnäåy `ed oicd ,mitzeyd zeyx ±÷éfäLkáç §©¦¨§©©¦§¤¦¦¨
÷éfnä:`cqg ax lr wlegd zrc z` `xnbd d`ian .mlyléaøåøæòìà ©©¦§©¦¤§¨¨
,øîà,mitzeyd zeyxa wifdy xeyøeètìòïMäìòå,ìâøäxn`p ixdy ¨©¨©©¥§©¨¤¤
mda'dcy' dpi`e wifnl mb zkiiy mitzeyd dcy eli`e ,'xg` dcUA xraE¦¥¦§¥©¥

.'xg`å,df itléëäøîà÷wifnd aiig mlerl ,epizpyna `pzdõeç §¨¦¨¨©
úeLøîúãçeénäe ,÷éfnìn ueg okúeLø÷fépä,÷éfnäåcénð,øeèt ¥§©§¤¤©©¦§©¦¨§©©¦©¦¨

ycg oic dpynd zxne`e÷éfäLëe'áç÷éfnäahina wfp inelyz mlyl §¤¦¦¨©©¦
epizpyn d`a ,(.a) lirl epipy xak ahin ly oicd xwir z`y s`e ,'ux`d

ééezàìa dgibp ici lr wifdy xey zeaxl -,ïø÷lr `xnbd dywn .aiigy §©¥¤¤
:`tiqa df xe`iaàçéðäì,ìàeîLlirl dpyna xkfend 'xey'y (:b) xaeqd ¨¦¨¦§¥

,oxw zeaxl d`a epizpyny xnel xyt` ,'lbx' epiid (.a)àlàáøì,øîàc ¤¨§©§¨©
àðz(.a) `pzd dpy -å ,'øBL'dfa llkëìéléîøBLc,xeyd iwfp lk - ¨¨§¨¦¥§

oeyl ok m` ,oxw mllkaeáç''÷éfnä,epizpynayééezàìéàîd`a dn ± ¨©©¦§©¥©
:`xnbd zvxzn .zeaxlééezàìàäeðúcïðaøepizpyn lr ,`ziixaa §©¥¨§¨©¨¨

÷éfäLk'áçàéáäì ,'÷éfnäly mpic z`øîBLípçàNBð ,ìàBMäåøëN §¤¦¦¨©©¦§¨¦¥¦¨§©¥¥¨¨
ä÷éfäL ,øëBOäådäaäîïúeLøaoicdy ,[in z` wifd in x`eai oldl] §©¥¤¦¦¨§¥¨¦§¨

y `edízílLîéöçãòeîe ,÷æðílLî÷æð.íìLmeiq z` `xnbd d`ian ¨§©¥£¦¤¤¨§©¥¤¤¨¥
m` ,`ziixadäöøôðdvigndäìéla,dwfg dzid dvigndy oebk ,qpe`a ¦§§¨©©§¨

BàäeöøtLäúöéå ,ïéèñìdndadøeèt ,ä÷éfäå.mlyln xneyd ¤§¨¨¦§¦§¨§¨§¦¦¨¨
:`ziixaa mixen`d mipicd z` `xnbd zx`anøîàøî,`ziixaa ¨©©

÷éfäLk'áçàéáäì ,'÷éfnäøîBLípçàNBð ,ìàBMäåøëNøëBOäå §¤¦¦¨©©¦§¨¦¥¦¨§©¥¥¨¨§©¥
:`xnbd zxxan .ozeyxa dndad dwifdyéëéäàîéìéà ,éîcxn`p m` - ¥¦¨¥¦¥¨

dé÷fàcàøBzìéàLîcàøBúììàBLcxey z` wifd li`ynd xeyy ± §©§¥¨§©§¦§¨§¥
,li`ynd aiig recn ,l`eydàîéìdéìixd ,l`eyl li`ynd xn`i ± ¥¨¥

elit`eléà÷éfààîìòa,xg` mc` ly xey wifn ixey did m` ±úéòa ¦©¦§¨§¨¨¦
ìéîelLzà,jzxiny zeixg`a `ed ixdy ,wfipl mlyl jixv ziid dz` ± §©¥©§

ok m`àzLädé÷fàcàøBúìCãéc,jxey z` wifd ixeyy dzr ±àðéòa ©§¨§©§¥§¨¦¨§¦¨
ìéîelL.wifi `ly zxny `ly ea zryt dz` ixd ,mlyl jixv ip` ike ± §©¥

:xg` ote`a `xnbd zx`andé÷fàc ,àlààøBzìàBLcàøBúì,ìéàLîc ¤¨§©§¥¨§¥§¨§©§¦
`ziixaa x`ean ixd :`xnbd dgec .li`ynd ly exey iwfpa aiig l`eyde

,recne ,wfp ivg mlyn mz xeyyàîéìdéìixd ,l`eyl li`ynd xn`i ± ¥¨¥
eléà÷æzéààîìòîxg` xey ici lr wefip did ixey m` ±úéòaìéîelL ¦¦§©¥¨§¨¨¦§©¥

délekàøBzl`eye ,jl eizl`yd ixdy ,mly wfp il mlyl jixv ziid ± ¥¨
,oiqpe`a elit` aiigàzLädé÷fàcàøBzCãéc`ed jxeyy ,dzr ± ©§¨§©§¥¨¦¨

,ipwifdyàbìtà÷æéðàeäzîlLîcéìixd ,il mlyz wfp ivg wx ike ± ©§¨¦§¨¦§©©§§¦
:`xnbd zx`an .mly wfp il mlyl aiig dz` i`cedé÷fàc ,íìBòìàøBz §¨§©§¥¨

ìéàLîcàøBúìå ,ìàBLcoeik xhtdl jixv li`yndy ziywdy dn §©§¦§¨§¥§
zxinya aiig l`eydyc ,ayiil yi ,wifi `ly exeyàëäéàîa,ïðé÷ñò ¨¨§©©§¦¨

ìawLåéìòz` l`eydúøéîLBôeb,wfei `ly ,li`ynd xey ly ¤¦¥¨¨§¦©
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צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b"i sc `nw `aa(ycew zay meil)

ìáààëä,minly iabléîéöîøîàeki ike ±d wxy xnel wfipd løNa £¨¨¨¦¨¥¨©¨¨
÷éfàd eli`e ,[ewifd±]ïéøeîéààì,÷éfàedewifd mdipyy heyty oeike ©¦¥¦Ÿ©¦

.mixeni`dn daeb epi`y s` ,ewlgn xzei xyadn zeabl leki epi`

:dwifdy dcez oaxw znda oic z` `xnbd d`ianøîà,àáøoaxw znda ¨©¨¨
äãBzdnzäáBb ,ä÷éfäLwfipddøNaî,etebn mlyny mz xey oick ¨¤¦¦¨¤¦§¨¨
BðéàåäáBbdîçlî`iadl aiig dcez oaxw `iandy mgld mirax`n ± §¥¤¦©§¨

:`xnbd ddnz .oaxwd mr cgiàèéLt ,íçìxey ixdy ,epnn dabi `ly ¤¤§¦¨
:`xnbd zvxzn .wfpa szzyd `l mglde ,etebn wx mlyn mzàôéñ¥¨

éøèöàCdéìdy ,`ax ixac meiqa `ed yecigd ±÷féðoaxwd z` daby ¦§§¦¥¦¨
ìëBàd z`øNa,mixeni`d zaxwd xg`l'øtkúî'e`ed oaxwd lra ± ¥¨¨¦§©¥
àéáîd z`,íçì:`xnbd dywn .wfipd `leàäénð,àèéLtwfipd ixdy ¥¦¤¤¨©¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .mgld z` `iadl aiigzi recne ,oaxwa aiig epi`eäî©
àîéúc,xnel xeaq iziid ±ïåékíçìcàøéLëäçáæcàeämgld z`ad ± §¥¨¥¨§¤¤¤§¥¨§¤©

,daxwdl oaxwd z` dxiyknd `idàîéìdéìe ,wfipl wifnd xn`i ±jk ik ¥¨¥
y ,xacd ie`xe oekpzàzìëààðàå ,øNaéúééàd z` `ia` ip`e ±,íçì ©§¨§©§¨¨©£¨©§¥¤¤

,mgld z` `iaz dz`y xzei ie`x ixdeà÷òîLîïì`axàáeiç ,íçìc ¨©§©¨§¤¤¦¨
íéìòác,àeäe`iadl eilr okle: ¦§¨¦

ewfedyk `ed oiwfp aeigy (:h) dpyna epipyíéñëðïäLìLéða:úéøa §¨¦¤¥¤§¥§¦
,`xnbd zxxanéèeòîìéàî,hrnl dpynd d`a miqkp eli` -éà §©¥©¦

éèeòîìmiqkpãáBòc,íéáëBk,dyw ok m`àäéðz÷dìdpynaïn÷ì §©¥§¥¨¦¨¨¨¥¨§©¨
,(:fl)øBL'ìLìàøNéçâpLøBLìLãáBòíéáëBk.'øeèt:`xnbd zvxzn ¤¦§¨¥¤¨©¤¥¨¦¨
àðz,dxvwa o`k `pzd z`f dpy -øãäåLøôîdpyna eyxite xfge - ¨¨§¨©§¨¥

zekix`a oldl:
a wx `ed wfp lr aeigy (:h) dpyna epipyíéñëð:ïéãçeénäzxxan §¨¦©§¨¦

:`xnbdéèeòîìéàî:`xnbd zx`an .hrnl dpynd d`a miqkp eli` - §©¥©
øîàáøéèeòîì ,äãeäéeidy oebk ,wifnd xeyd did in reci `ly ote` ¨©©§¨§©¥

,mixeey dnk myäæøîBàEøBL'äæå ,'÷éfäøîBàEøBL','÷éfädycige ¤¥§¦¦§¤¥§¦¦
,cg` mc`l mikiiy ewifdy okziy miqkpd lk zeidl mikixvy dpynd

:`xnbd dywn .wifnd xeyd lra `ed in wtq `di `leàäéðzixd - ¨¨¥
dpyna df oic epipyïn÷ì,(.dl)eéäíéðLmixeey ipy -ïéôãBøøçàxey §©¨¨§©¦§¦©©

ãçà,mdn cg` egbp ok`y `vnpe ,egbepläæøîBàEøBLäæå ,÷éfäøîBà ¤¨¤¥§¦¦§¤¥
EøBLíäéðL ,÷éfä,ïéøeètwfipd lre di`xd eilr exiagn `ivendy oeik §¦¦§¥¤§¦

:`xnbd zvxzn .ewifd xey dfi` gikedléðzdf oic `pzd o`k dpy - ¨¥
,dxvwaøãäåLøôî.oldl dpyna zekix`a eyxite xfge - §¨©§¨¥

:zxg` jxca epizpyn z` zyxtnd `ziixa `xnbd d`ianàúéðúîa§©§¦¨
àðzp' ,jk epipy `ziixaa ±,'micgeind miqkèøtéñëðì.ø÷ôäzxxan ¨¨§¨§¦§¥¤§¥

:`xnbdéëéäàîéìéà ,éîcote`açâðcàøBzïãécyiy ,eply xey gbpy ± ¥¦¨¥¦¥¨§¨©¨¦¨
,milra elàøBúì,ø÷ôäcok m`ïàîòázdéì,eraezl leki in - §¨§¤§¥©¨©¥

.exhetl epizpyn dkxvedyçâðc ,àlààøBzø÷ôäcàøBúì,ïãécok m` ¤¨§¨©¨§¤§¥§¨¦¨
ìéæéìdéúéìådfa jiiy `le ,epakri ine ,xwtdd xey z` lehie wfipd jli ± ¥¦§¥¥

zwqer epizpyn :`xnbd zx`an .xeht e` aeigaote`íãwLäëæåBa- §¤¨©§¨¨
mc` ,wifdy xwtdd xeya,øçàzeabl i`yx wfipd oi`y dpynd dycige ©¥

.dgibpd zryn wfipl hlged xeydy mixne` `le ,xeydn ewfp z`

:'micgeind miqkp' dpynd oeyla sqep xe`ia `xnbd d`ianàðéáø,øîà ¨¦¨¨©
dpynd zpeekéèeòîìy xeyøçàå ,çâðCkLéc÷äe` gafnl eilra eze` §©¥¨©§©©¨¦§¦

y e` ,ziad wcaløçàå ,çâðCkøé÷ôäxeht wifndy ,eilra eze` ¨©§©©¨¦§¦
cg` mc`l micgein eidiy epiid 'micgein miqkp' dpynd oeyle .mlyln

.oica dcnrd zry cr wfpd zrynixacl `ziixan `xnbd zriiqn

:`piaxàéðzénð,éëäxwtd ly xeyy (:cn) dcedi iax ly epic iabl ©§¨©¦¨¦
,lwqp mc` zindyøúéìòïkøîàéaøeléôà ,äãeäém`çâðmc` zinde ¨¥©¥¨©©¦§¨£¦¨©

øçàåCkLéc÷äy e` ,eilra eze`çâðøçàåCkøé÷ôä,eilra eze`øeèt §©©¨¦§¦¨©§©©¨¦§¦¨
,xtek mlyln milrade dliwqn xeydøîàpL(hk `k zeny)ãòeäå' ¤¤¡©§©

åéìòáaúéîäåLéà'Bâådxikfdy jkne ,'znEi eilrA mbe lwQi xFXd ¦§¨¨§¥¦¦§©¦¨¥§©§¨¨¨

cenll yi xeyd zliwq zrya mbe d`crdd zrya mb 'eilra' z` dxezd

aiig wifnd oi`yãòàäzLäúéîäãîòäåïéãaïéåLãçàkdidiy ± ©¤§¥¦¨§©£¨¨§¦¨¦§¤¨
.oica dcnrd zry cr mc`d zznd zryn mc` eze` zeyxadywn

,oicl dcnrd zrya ezeyxa didiy jka ic ike :`xnbdea ikøîâïécäàì §©©¦Ÿ
ïðéòae ,ezelraa didiy jxev oi` ±àäweqtdøBMä'ì÷qéeilrA mbe §¦¨¨©¦¨¥§©§¨¨

,df oic micnel epnny 'znEiøîâaïécàeä.áéúëc:`xnbd zvxznàlà ¨¦§©¦¦§¦¤¨
àîéà,jk `ziixaaãò'àäzLäãîòäå ,äúéîøîâe ,ïéãaïécïéåLãçàk ¥¨©¤§¥¦¨§©£¨¨§¦§©¦¨¦§¤¨

cg` milraa -:
,einelyza aiig wfpd lray dpyna epipyõeçîa did wfiddy ote`úeLø ¥§

úãçeénä:÷éfnìoeik `ed xehtd mrhy ,`xnbd zx`anøîàcdéì ©§¤¤©©¦§¨©¥
,wfipl wifndCøBz'éúeLøaéàî'éòa,izeyxa jxey ly epevx dn ± ¨¦§¦©¨¥

envr z` wifd `edy ixd zeyx `ll qpkp `edy oeik xnelk:
,wifnl zcgeind zeyxn ueg' md miwfp iaeigy dpyna epipyúeLøe÷fépä §©¦¨

,÷éfnäå'ux`d ahina wfp inelyz mlyl wifnd ag wifdyk:`xnbd §©©¦
m`d x`eai df itle ,mitzeyd xvga wifdy xey oica zwelgn d`ian

,dpynay mincewd mipicl jynd `id 'wifnde wfipd zeyx' oeyld

.dilr miaiige ,dpyna xn`py `ad oicl zkiiy `idy e` ,dilr mixehte

øîàáøàcñçøîàøöç ,éîéáà,ïéôzeMäszeyd ly exey wifdy ¨©©¦§¨¨©£¦¦£©©¨¦
,ipyd szeyd iqkp z` cg`dáéiçdaìòïMäìòå,ìâøäxn`py s`e ©¨¨©©¥§©¨¤¤

,wifnl mb zkiiyd dcy `id o`ke ,'xg` dcUA xraE' (c ak zeny) mda¦¥¦§¥©¥

z` `le ,miaxd zeyx ef didz `ly hrnl wx dxezd zpeeky oeik ,aiig

.mitzeyd zeyxå,df itléëäøîà÷aiig wifnd mlerl ,epizpyna `pzd §¨¦¨¨©
õeçúeLøîúãçeénä,øeèôc ,÷éfnì,ycg oic dpynd zxne`eewfpd m` ¥§©§¤¤©©¦§¨

a didúeLø÷fépä÷éfnäåy `ed oicd ,mitzeyd zeyx ±÷éfäLkáç §©¦¨§©©¦§¤¦¦¨
÷éfnä:`cqg ax lr wlegd zrc z` `xnbd d`ian .mlyléaøåøæòìà ©©¦§©¦¤§¨¨
,øîà,mitzeyd zeyxa wifdy xeyøeètìòïMäìòå,ìâøäxn`p ixdy ¨©¨©©¥§©¨¤¤
mda'dcy' dpi`e wifnl mb zkiiy mitzeyd dcy eli`e ,'xg` dcUA xraE¦¥¦§¥©¥

.'xg`å,df itléëäøîà÷wifnd aiig mlerl ,epizpyna `pzdõeç §¨¦¨¨©
úeLøîúãçeénäe ,÷éfnìn ueg okúeLø÷fépä,÷éfnäåcénð,øeèt ¥§©§¤¤©©¦§©¦¨§©©¦©¦¨

ycg oic dpynd zxne`e÷éfäLëe'áç÷éfnäahina wfp inelyz mlyl §¤¦¦¨©©¦
epizpyn d`a ,(.a) lirl epipy xak ahin ly oicd xwir z`y s`e ,'ux`d

ééezàìa dgibp ici lr wifdy xey zeaxl -,ïø÷lr `xnbd dywn .aiigy §©¥¤¤
:`tiqa df xe`iaàçéðäì,ìàeîLlirl dpyna xkfend 'xey'y (:b) xaeqd ¨¦¨¦§¥

,oxw zeaxl d`a epizpyny xnel xyt` ,'lbx' epiid (.a)àlàáøì,øîàc ¤¨§©§¨©
àðz(.a) `pzd dpy -å ,'øBL'dfa llkëìéléîøBLc,xeyd iwfp lk - ¨¨§¨¦¥§

oeyl ok m` ,oxw mllkaeáç''÷éfnä,epizpynayééezàìéàîd`a dn ± ¨©©¦§©¥©
:`xnbd zvxzn .zeaxlééezàìàäeðúcïðaøepizpyn lr ,`ziixaa §©¥¨§¨©¨¨

÷éfäLk'áçàéáäì ,'÷éfnäly mpic z`øîBLípçàNBð ,ìàBMäåøëN §¤¦¦¨©©¦§¨¦¥¦¨§©¥¥¨¨
ä÷éfäL ,øëBOäådäaäîïúeLøaoicdy ,[in z` wifd in x`eai oldl] §©¥¤¦¦¨§¥¨¦§¨

y `edízílLîéöçãòeîe ,÷æðílLî÷æð.íìLmeiq z` `xnbd d`ian ¨§©¥£¦¤¤¨§©¥¤¤¨¥
m` ,`ziixadäöøôðdvigndäìéla,dwfg dzid dvigndy oebk ,qpe`a ¦§§¨©©§¨

BàäeöøtLäúöéå ,ïéèñìdndadøeèt ,ä÷éfäå.mlyln xneyd ¤§¨¨¦§¦§¨§¨§¦¦¨¨
:`ziixaa mixen`d mipicd z` `xnbd zx`anøîàøî,`ziixaa ¨©©

÷éfäLk'áçàéáäì ,'÷éfnäøîBLípçàNBð ,ìàBMäåøëNøëBOäå §¤¦¦¨©©¦§¨¦¥¦¨§©¥¥¨¨§©¥
:`xnbd zxxan .ozeyxa dndad dwifdyéëéäàîéìéà ,éîcxn`p m` - ¥¦¨¥¦¥¨

dé÷fàcàøBzìéàLîcàøBúììàBLcxey z` wifd li`ynd xeyy ± §©§¥¨§©§¦§¨§¥
,li`ynd aiig recn ,l`eydàîéìdéìixd ,l`eyl li`ynd xn`i ± ¥¨¥

elit`eléà÷éfààîìòa,xg` mc` ly xey wifn ixey did m` ±úéòa ¦©¦§¨§¨¨¦
ìéîelLzà,jzxiny zeixg`a `ed ixdy ,wfipl mlyl jixv ziid dz` ± §©¥©§

ok m`àzLädé÷fàcàøBúìCãéc,jxey z` wifd ixeyy dzr ±àðéòa ©§¨§©§¥§¨¦¨§¦¨
ìéîelL.wifi `ly zxny `ly ea zryt dz` ixd ,mlyl jixv ip` ike ± §©¥

:xg` ote`a `xnbd zx`andé÷fàc ,àlààøBzìàBLcàøBúì,ìéàLîc ¤¨§©§¥¨§¥§¨§©§¦
`ziixaa x`ean ixd :`xnbd dgec .li`ynd ly exey iwfpa aiig l`eyde

,recne ,wfp ivg mlyn mz xeyyàîéìdéìixd ,l`eyl li`ynd xn`i ± ¥¨¥
eléà÷æzéààîìòîxg` xey ici lr wefip did ixey m` ±úéòaìéîelL ¦¦§©¥¨§¨¨¦§©¥

délekàøBzl`eye ,jl eizl`yd ixdy ,mly wfp il mlyl jixv ziid ± ¥¨
,oiqpe`a elit` aiigàzLädé÷fàcàøBzCãéc`ed jxeyy ,dzr ± ©§¨§©§¥¨¦¨

,ipwifdyàbìtà÷æéðàeäzîlLîcéìixd ,il mlyz wfp ivg wx ike ± ©§¨¦§¨¦§©©§§¦
:`xnbd zx`an .mly wfp il mlyl aiig dz` i`cedé÷fàc ,íìBòìàøBz §¨§©§¥¨

ìéàLîcàøBúìå ,ìàBLcoeik xhtdl jixv li`yndy ziywdy dn §©§¦§¨§¥§
zxinya aiig l`eydyc ,ayiil yi ,wifi `ly exeyàëäéàîa,ïðé÷ñò ¨¨§©©§¦¨

ìawLåéìòz` l`eydúøéîLBôeb,wfei `ly ,li`ynd xey ly ¤¦¥¨¨§¦©
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ÊlL ÔBÊÓ È„k ‰pnÓ ˙B„¯Ï BÏ ¯zeÓ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ „ÈÊÓa d�˙pL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰Óa˙aL ÏL ˙BceÚÒ L ©¤§¨¦£¦¤§¨¨§¥¦£¨¦¨¨¥©¦§¦¤¨§¥¨¨Ÿ§¤©¨

Ï ˙t Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ˙aMÏ ˙¯Á‡ ˙t BÏ ÔÈ‡ Ì‡‡e‰LÎe ˙BceÚÒ '‚ ÔBÊÓ ÌÎÏ e„¯e e‡a ˙aL ¦¥©©¤¤§©¨§¨©©£¥¦¤¥¨¤©§©¨Ÿ§¨¤¨§§¤

‰„¯na ‰„¯È ‡Ï ‰„B¯[alÔÈkÒa ‡l‡[blÏBÁa ‰NBÚ ‡e‰L Í¯„k ‰NÚÈ ‡lL Ba ‡ˆBiÎÂ[clBÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ¤Ÿ©§¤©©§¨¤¨§©¦§©¥¤Ÿ©£¤§¤¤§¤¤§§¦¦¤§¨

:Bk¯„k ‰„¯na ˙B„¯Ï ÏBÎÈ ÈepÈLa ˙B„¯Ï¦§§¦¨¦§©©§¨§©§

Á·eiÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ¯Á‡ ÏÈL·z BÏ ÔÈ‡L Ù"Ú‡ ‚‚BLa ÏÈL·z ‰‰Ln‰ ÏÚ eÒ�wL BÓk ‚‚BL‰ ÏÚ eÒ�˜ ‡Ï ‰nÏÂ§¨¨Ÿ¨§©©¥§¤¨§©©©§¤©§¦§¥¤¥©§¦©¥§¦¤¥¦

˙aLa ÏÈL·z ÏBÎ‡Ï Ík Ïk[dl'ÈÒa ¯‡a˙iL BÓk ˙aLa ˙BceÚÒ '‚ ˙ÂvÓ ÌÈi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ ˙t ‡Ïa Ï·‡ ¨©§¤¡©§¦§©¨£¨§Ÿ©¦¤§¨§©¥¦§©§§©¨§¤¦§¨¥§¦

¯"„Ú37˙aLa ÏÏk ÏBÎ‡Ï ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe[elBÏ ¯zeÓ ‚‚BLa ‰‰L‰L „·Ïa ÏÈL·z‰ B˙B‡ Ì‡ Èk ¦¨¨¦¥©¤¡§¨§©¨¦¦©©§¦¦§©¤¦§¨§¥©

Á"Ù¯ 'ÈÒa ¯‡a˙iL BÓk Ba ˙B�Ú˙‰Ï ¯eÒ‡L ˙aM‰ „B·k È�tÓ BÏÎ‡Ï39˙˜tÒÓ ‰ÏB„b ˙t ˙ÎÈzÁ BÏ LÈ Ì‡Â §¨§¦§¥§©©¨¤¨§¦§©§¤¦§¨¥§¦§¦¥£¦©©§¨©§¤¤

ÏlL¯wÈÚL ÔÂÈk ÌÈÓlL ‰pLÓ ÌÁÏ ÏÚ Í¯·Ï È„k ¯eqÈ‡a ˙ÈÙ‡pL eÊ ˙tÓ ˙aLa ÏBÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ ˙BceÚÒ L §¨Ÿ§¨¤¡§©¨¦©¤¤¡¥§¦§¥§¨¥§©¤¤¦§¤§¥¦¥¨¤¦¨

lL ˙ÂvÓeÊ ˙t ‡Ïa ÌÈi˜Ï ÏBÎÈ ˙aLa ˙BceÚÒ L[fl: ¦§©¨Ÿ§§©¨¨§©¥§Ÿ©

ËB‡ ÌBÈ „BÚaÓ ‰È�t eÓ¯wL ÔB‚k ¯zi‰a ˙ÈÙ‡� Ì‡ Ï·‡ ¯eqÈ‡a ˙ÈÙ‡pLk ‡l‡ ÈepÈLa ˙B„¯Ï eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏŸ¦§¦¦§§¦¤¨§¤¤¡¥§¦£¨¦¤¡¥§¤¥§¤¨§¨¤¨¦§

‰ÏÚÓÏ ¯‡a˙pL BÓk ÈezÈÁÏ LeÁÏ ÔÈ‡ Ê‡L ËÈha ÁBËÂ ‰ÒeÎÓ ¯epz‰ ÈtL B‡ Ìeh˜Â Ûe¯b‰ e�lL ¯epza41 §©¤¨©¨§¨¤¦©©§¤§©§¦¤¨¥¨§¦§¤¦§¨¥§©§¨

˙B„¯Ï ¯eÒ‡ ˙¯Á‡ ˙t BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡ ˙¯Á‡ ˙t BÏ ÔÈ‡L ˙aL Í¯Bˆ ‡e‰L ÔÂÈk Bk¯„k ‰„¯na ˙B„¯Ï ¯zeÓ©¦§©©§¨§©§¥¨¤¤§©¨¤¥©©¤¤£¨¦¥©©¤¤¨¦§

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ó ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ˙t‰ ˙ÈÈ„¯L Èe�ÈMa elÈÙ‡[gl.˙aL Í¯BˆÏ ‡l‡ ‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ £¦§¦¤§¦©©©¦£¨¦¦§¥§¦§Ÿ¦¦¨¤¨§¤§©¨

‰Óa¯e�z‰ È�ÙB„Ï ˙t ÌÈ˜Èa„Ó eÈ‰Â ‰¯È„˜ ÔÈÚk ‰È‰L Ì‰ÈÓÈaL ÌÈ¯epza ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c[hl‰Èi„¯ Ì‰a ÍÈiLÂ ©¤§¨¦£¦§©¦¤¦¥¤¤¨¨§¥§¥¨§¨©§¦¦©§§¥©©§©¨§¨¤§¦¨

‰ÈÈ„¯ ÏÏk Ì‰a ÍÈiL ‡Ï ¯epz‰ ÈÏeL ÏÚ ˙Á�eÓ ˙t‰L e�lL ÌÈ¯epza Ï·‡[n˙t‰ Ïk ¯epz‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ¯zeÓe £¨©©¦¤¨¤©©©©©¥©©Ÿ©¨§¨¤§¨§¦¨©§¦¥©©¨©©

˙Á¯a ‡ÈˆBÈ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓe ˙¯Á‡ ˙t BÏ LiL Ù"Ú‡ ¯zi‰a ˙ÈÙ‡pL[`nÏBÁa ‰NBÚ ‡e‰L Í¯„k ‰NÚÈ ‡lL ¤¤¡¥§¤¥¤¥©©¤¤¦¨¨Ÿ¦§©©¤Ÿ©£¤§¤¤§¤¤§

:Ï˜Óa d‡ÈˆBÈ B‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒ da ·BÁzÈ ‡l‡¤¨¦§¨©¦§©¥¦¨§©¥

mixe`ia

äãøîá [áìעל הדבוקה הפת את להפריד המיועד כלי –

התנור. מ� ולהוציאה התנור, דופני
ïéëñá àìà [âì,הפת בתו� הסכי� שיתחוב ידי על היינו –

חו�. כלפי וימשו�
Y ìåçá äùåò àåäù êøãë [ãìרדיית שאיסור רבינו דעת

וכ� שבות, משו� ולא דחול עובדי� משו� הוא בשבת הפת
שחל השנה בראש שופר תקיעת איסור לגבי דעתו היא

הפת רדיית ע� זאת השווה וש� .35בשבת,

Y úáùá ìéùáú ìåëàì [äìשלא טוב לכתחילה אבל
בשבת תבשילי� משני .36לפחות

Y úáùá ììë ìåëàì äî åì ïéà íà [åìאחר 37ו�בקונטרס

שהוא אלא – אחר תבשיל לו יש א� שג� רבינו הוסי�
לו שאי� או קרירותו, מחמת לאכלו שקשה [כגו� בדוחק,

בשבת. לאכלו יכול – ביתו] בני לכל מהתבשיל די
Y åæ úô àìá [æìמותר לקידוש, יי� לו אי� שא� ונראה

לו שיש אע"פ עליה, לקדש כדי בשבת הפת את לרדות לו
לאכלה אחרת .40פת

íéøôåñ éøáãî äøåñà [çìדחול עובדי� משו� –42.

øåðúä éðôåãì [èìלתנור שלנו תנור בי� ההבדל –

ו. סעי� לעיל נתבאר שבימיה�
Y äéãø ììë íäá êééù àì [îהתנור מ� פת שהוצאת כיו�

כא� שיש מפני חכמי� ואסרוה למלאכה, כלל נחשבת אינה
אי� התנור בקרקעית המונחת פת בהוצאת ואילו 'חכמה',

מלאכה. ולא חכמה לא
Y úçøá àéöåé àì [àîהכלי כעי� כ�, שבראשו כלי

התנור. מ� מצות להוצאת בזמננו המשמש

zexewn

רלח,35) ע' אגרות יצחק לוי לקוטי וראה ד, סעי� תקפח סימ�
בהתוועדות וכ� ביניה�, הקשר על ואיל� רעט ועמוד שכא, ע'

כז. אות ה'תשמ"ה אלול כ"ח
ז.36) סעי� רמב סימ�
יוצא37) אינו . . מעדני� מיני כל אד� אכל אפילו ה: סעי�

לח� שיאכל עד בשבת לסעוד אד� שחייב סעודות ג' חובת ידי
המ� אכילת שלגבי לפי המזו�, וברכת המוציא עליו שמברכי�
סעודה שעיקר (ועוד לח� בה נאמר סעודות ג' למדו שממנה

האד�). יחיה שעליו הלח� הוא

סק"א.38) רסא סימ�
אינו39) ואפילו חצות, עד בשבת להתענות שאסור א: סעי�

אחת שעה אפילו תענית לש� מתכוי� וא� תענית, לשו� מתכוי�
אסור.
על40) מקדש שכאשר משמע ש� סק"ב רעא סי' קו"א פי על

משנה) (ללח� הפת שקניית עד חשיבות הפת מקבלת הפת
כ�. כל חובה אינו משנה שלח� לדיעות ג� – היי� לקניית קודמת

א.41) סעי� סו�
ז.42) בסעי� כמבואר שבות משו� ולא

המוכני� תבשילי� דיני רנד, סימ� ב' חלק

זֿט סעיפי� בשבת להגמר כדי שבת מערב

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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‡Èעד שיתעכב מוטב מתפללי� והצבור תפילי� לו שאי� מי
שיקרא כדי מחבירו תפילי� לו לשאול הצבור תפלת אחר
שלימה שמי� מלכות עליו ויקבל בתפילי� ויתפלל שמע קריאת
בעצמו. שקר עדות ויעיד תפילי� בלא הצבור ע� שיתפלל ממה

שימצא עד שמע קריאת זמ� יעבור שמא שמתיירא מי אבל
יעבור שמא מתיירא וא� תפילי� בלא שמע קריאת קורא תפילי�
כ� אחר לידו תפילי� וכשיבואו כ� ג� מתפלל תפלה זמ� ג�
מזמור. איזה בה� ויאמר היו� באמצע יניח� או במנחה יניח�

שאי� אומרי� יש (ב) לתפלה שמע קריאת בי� לידו באו וא�
הפרק באמצע לא אבל הפרקי� בי� אלא עליה� לבר� מפסיקי�
ימשמש התפלה ואחר ברכה בלא יניח� ואיל� מויאמר לפיכ�
לבר� יכול הפרק באמצע אפילו אומרי� ויש (ג) ויבר� בה�
באמצע כמו דינו שהרי לתפלה גאולה בי� לא אבל עליה�
עוברת מצוה שהיא קדושה או קדיש לענות אפילו ממש התפלה
לנהוג. יש וכ� כ� אחר לבר� שיכול התפילי� בברכת שכ� וכל

שמי� מלכות לקבל כדי לתפלה חובה שה� בתפילי� זה וכל
טלית עליו כשיש אלא הגו� חובת שאי� ציצית אבל שלימה
לתפלה גאולה בי� בה להתעט� יפסיק לא בציצית החייבת
כמו עצמה בתפלה הפסק ג"כ חשוב שהעיטו� ברכה בלא אפילו
כיו� לתפלה גאולה בי� הדי� והוא [צ"ז] (צ"ג) בסי' שיתבאר
ישראל גאל שסיי� קוד� אבל לתפלה כ� כל צור� בו שאי�
אפילו שהרי הפרק באמצע אפילו ברכה בלא להתעט� יכול
חו� שמע קריאת קורא שהוא בעוד מותר במלאכתו לעסוק

ס"ג: בסימ� שנתבאר כמו ראשונה מבפרשה

·È(שתקנוהו (כמו שחרית ויציב אמת ברכת אמר שלא מי כל
שמע קריאת ידי שיצא אע"פ ערבית ואמונה ואמת

כלל)שהברכ אמר� לא (אפי' שמע קריאת את מעכבות אינ� ות
חסד� בבוקר להגיד שנאמר כתיקונה המצוה חובת ידי יצא לא
שעשה חסד על הוא כולה ויציב אמת וברכת בלילות ואמונת�
וברכת והעביר� הי� לה� ובקע ממצרי� שהוציא� אבותינו ע�
שיקיי� מצפי� שאנו העתידות על ג� בה מדבר ואמונה אמת
ולשו� עריצי� ומיד מלכי� מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו
הניסי� אלה כל אויבינו במות על ולהדריכנו בחיי� נפשנו

תמיד. התדירי�

ישראל לגאל לסמו� כדי מצרי� לגאולת חוזר ברכה ובסו�
ישראל צור מל� במערבית לסיי� שנוהגי� ומה עבר לשו� שהוא
שלשו� עבר לשו� ג"כ כולל זה שלשו� מפני למחות אי� וגואלו
עבר ג� שכולל לח� מוציא (כמו ועתיד והוה עבר כולל גואל

קס"ז). בסי' שיתבאר כמו

ומכות סו� י� וקריעת ומלכות מצרי� יציאת להזכיר וצרי�
מה� אחת הזכיר לא וא� ואמונה באמת וכ� ויציב באמת בכורות

אותו). (ומחזירי� חובתו ידי יצא לא

אלא לשו� אותו אמר ולא אותו שינה א� הנוסח שאר אבל
שאר בנוסח הוא וכ� יצא הרבה דילג א� ואפילו אחר בנוסח
שטבעו ממטבע שהמשנה אמרו ולא הארוכות הברכות כל
שאר אבל בחתימת� או בפתיחת� כשמשנה אלא יצא לא חכמי�
מעכבות שה� חכמי� שפרטו התיבות אלא מעכב אינו הנוסח
המזו� בברכת ומלכות ותורה ברית (וכגו� שאמרנו אלו כגו�

בה�): כיוצא וכל בתפלה וגשמי�

‚È�ולסמו שמע קריאת בעונת להתפלל לאד� פנאי אי� א�
ברכותיה בלא בעונתה שמע קריאת יקרא לתפלה גאולה
אומרי� ויש לתפלה גאולה ויסמו� בברכותיה יקראנה ואח"כ
ויציב אמת ברכת ולשייר שלפניה ברכות לומר ג"כ שיכול

לתפלה: גאולה לסמו� ואח"כ

להפסיק יכול מקו� באיזה סו, סימ� א חלק

יאֿיג סעיפי� יפסיק לא מקו� ובאיזה

ולקרות‡ לחזור צרי� קרא לא ספק שמע קריאת קרא ספק
הוא תורה של וספק התורה מ� הוא שמע שקריאת מפני

להחמיר.

מ� היא בלבד ראשונה פרשה או ראשו� שפסוק להאומרי� וא�
הג' כל ולקרות לחזור צרי� חכמי� תקנת והשאר התורה
של שמע קריאת שיקרא זמ� שכל התקנה היתה שכ� פרשיות
ולבר� לחזור כ� ג� צרי� זה ומטע� פרשיות הג' כל יקרא תורה
פי על א� אמר� א� לו נסתפק א� ולאחריה שלפניה הברכות
זמ� שכל התקנה היתה שכ� לפי סופרי� מדברי שהברכות
קורי� בלבד הספק מפני אפילו תורה של שמע קריאת שקורי�
ביר� א� שמסופק אלא שקראה יודע א� אבל בברכותיה אותה

להקל. ברכות שספק ויבר� יחזור לא ולאחריה לפניה

לאווא� א� שמע בקריאת קראה א� ציצית בפרשת ג� מסופק
ג"כ שהיא שלאחריה ויציב אמת ברכת ע� ולקרותה לחזור צרי�
ואמונה לאמת הדי� והוא תורה של ספק והוא אמרה א� בספק
בכל מצרי� יציאת לזכור התורה מ� עשה שמצות ערבית של
מאר� צאת� יו� את תזכור למע� שנאמר ובלילה ביו� יו�
הלילות להביא חיי� ימי כל הימי� חיי� ימי חיי� ימי כל מצרי�
צרי� הספק מפני מצרי� יציאת להזכיר מחויב שהוא וכיו�
אמת ברכת שהיא חכמי� לה שתקנו ובנוסח בברכה להזכירה
ה� ויציב ואמת שהיא ציצית פרשת ג� לחזור לו (ויש ויציב

אחת). ומצוה אחד דבר

שנזכר הלכה איזה או מצרי� יציאת של פסוק איזה אמר וא�
אמת ברכת ונעשית התורה מ� חובתו ידי יצא מצרי� יציאת בה
א� שכ� שמכל שאומר מי ויש ולהקל סופרי� דברי ספק ויציב

התורה: מ� שיצא הי� שירת אומר

ראשונה· פרשה אפילו או ראשו� פסוק שקרא לו ידוע וא�
א� הכל לדברי ולקרותה לחזור צרי� בשניה ומסופק
תקנוה כ� שמתחלה לפי סופרי� מדברי שהיא להאומרי�
הספק על לקרותה שיחזור לעני� תורה של שמע כקריאת שתהיה

תורה: של שמע קריאת כמו

סעיפי� ב' ובו שמע קריאת קרא א� ספק די� סז, סימ� א' חלק

קריאת‡ בברכות פיוטי� לומר הרבה במקומות שנוהגי� מה
שלא המנהג לבטל לו שאפשר מי שכל אומרי� יש שמע
הברכה מעני� שאינ� שהפיוטי� לפי יבטל המחלוקת ידי על
לומר אי� הברכה מעני� ה� א� ואפילו גמור הפסק חשובי�
שאמרו מקו� אמרו שהרי בה ומוסי� הברכה כמארי� שהוא
חכמי� שטבעו ממטבע המשנה וכל להארי� רשאי אינו לקצר
בדברי� להפסיק סיבה שהיא ועוד טועה אלא אינו בברכות

הפיוט. אומר צבור כשהשליח בטלי�
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‡Èעד שיתעכב מוטב מתפללי� והצבור תפילי� לו שאי� מי
שיקרא כדי מחבירו תפילי� לו לשאול הצבור תפלת אחר
שלימה שמי� מלכות עליו ויקבל בתפילי� ויתפלל שמע קריאת
בעצמו. שקר עדות ויעיד תפילי� בלא הצבור ע� שיתפלל ממה

שימצא עד שמע קריאת זמ� יעבור שמא שמתיירא מי אבל
יעבור שמא מתיירא וא� תפילי� בלא שמע קריאת קורא תפילי�
כ� אחר לידו תפילי� וכשיבואו כ� ג� מתפלל תפלה זמ� ג�
מזמור. איזה בה� ויאמר היו� באמצע יניח� או במנחה יניח�

שאי� אומרי� יש (ב) לתפלה שמע קריאת בי� לידו באו וא�
הפרק באמצע לא אבל הפרקי� בי� אלא עליה� לבר� מפסיקי�
ימשמש התפלה ואחר ברכה בלא יניח� ואיל� מויאמר לפיכ�
לבר� יכול הפרק באמצע אפילו אומרי� ויש (ג) ויבר� בה�
באמצע כמו דינו שהרי לתפלה גאולה בי� לא אבל עליה�
עוברת מצוה שהיא קדושה או קדיש לענות אפילו ממש התפלה
לנהוג. יש וכ� כ� אחר לבר� שיכול התפילי� בברכת שכ� וכל

שמי� מלכות לקבל כדי לתפלה חובה שה� בתפילי� זה וכל
טלית עליו כשיש אלא הגו� חובת שאי� ציצית אבל שלימה
לתפלה גאולה בי� בה להתעט� יפסיק לא בציצית החייבת
כמו עצמה בתפלה הפסק ג"כ חשוב שהעיטו� ברכה בלא אפילו
כיו� לתפלה גאולה בי� הדי� והוא [צ"ז] (צ"ג) בסי' שיתבאר
ישראל גאל שסיי� קוד� אבל לתפלה כ� כל צור� בו שאי�
אפילו שהרי הפרק באמצע אפילו ברכה בלא להתעט� יכול
חו� שמע קריאת קורא שהוא בעוד מותר במלאכתו לעסוק

ס"ג: בסימ� שנתבאר כמו ראשונה מבפרשה

·È(שתקנוהו (כמו שחרית ויציב אמת ברכת אמר שלא מי כל
שמע קריאת ידי שיצא אע"פ ערבית ואמונה ואמת

כלל)שהברכ אמר� לא (אפי' שמע קריאת את מעכבות אינ� ות
חסד� בבוקר להגיד שנאמר כתיקונה המצוה חובת ידי יצא לא
שעשה חסד על הוא כולה ויציב אמת וברכת בלילות ואמונת�
וברכת והעביר� הי� לה� ובקע ממצרי� שהוציא� אבותינו ע�
שיקיי� מצפי� שאנו העתידות על ג� בה מדבר ואמונה אמת
ולשו� עריצי� ומיד מלכי� מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו
הניסי� אלה כל אויבינו במות על ולהדריכנו בחיי� נפשנו

תמיד. התדירי�

ישראל לגאל לסמו� כדי מצרי� לגאולת חוזר ברכה ובסו�
ישראל צור מל� במערבית לסיי� שנוהגי� ומה עבר לשו� שהוא
שלשו� עבר לשו� ג"כ כולל זה שלשו� מפני למחות אי� וגואלו
עבר ג� שכולל לח� מוציא (כמו ועתיד והוה עבר כולל גואל

קס"ז). בסי' שיתבאר כמו

ומכות סו� י� וקריעת ומלכות מצרי� יציאת להזכיר וצרי�
מה� אחת הזכיר לא וא� ואמונה באמת וכ� ויציב באמת בכורות

אותו). (ומחזירי� חובתו ידי יצא לא

אלא לשו� אותו אמר ולא אותו שינה א� הנוסח שאר אבל
שאר בנוסח הוא וכ� יצא הרבה דילג א� ואפילו אחר בנוסח
שטבעו ממטבע שהמשנה אמרו ולא הארוכות הברכות כל
שאר אבל בחתימת� או בפתיחת� כשמשנה אלא יצא לא חכמי�
מעכבות שה� חכמי� שפרטו התיבות אלא מעכב אינו הנוסח
המזו� בברכת ומלכות ותורה ברית (וכגו� שאמרנו אלו כגו�

בה�): כיוצא וכל בתפלה וגשמי�

‚È�ולסמו שמע קריאת בעונת להתפלל לאד� פנאי אי� א�
ברכותיה בלא בעונתה שמע קריאת יקרא לתפלה גאולה
אומרי� ויש לתפלה גאולה ויסמו� בברכותיה יקראנה ואח"כ
ויציב אמת ברכת ולשייר שלפניה ברכות לומר ג"כ שיכול

לתפלה: גאולה לסמו� ואח"כ

להפסיק יכול מקו� באיזה סו, סימ� א חלק

יאֿיג סעיפי� יפסיק לא מקו� ובאיזה

ולקרות‡ לחזור צרי� קרא לא ספק שמע קריאת קרא ספק
הוא תורה של וספק התורה מ� הוא שמע שקריאת מפני

להחמיר.

מ� היא בלבד ראשונה פרשה או ראשו� שפסוק להאומרי� וא�
הג' כל ולקרות לחזור צרי� חכמי� תקנת והשאר התורה
של שמע קריאת שיקרא זמ� שכל התקנה היתה שכ� פרשיות
ולבר� לחזור כ� ג� צרי� זה ומטע� פרשיות הג' כל יקרא תורה
פי על א� אמר� א� לו נסתפק א� ולאחריה שלפניה הברכות
זמ� שכל התקנה היתה שכ� לפי סופרי� מדברי שהברכות
קורי� בלבד הספק מפני אפילו תורה של שמע קריאת שקורי�
ביר� א� שמסופק אלא שקראה יודע א� אבל בברכותיה אותה

להקל. ברכות שספק ויבר� יחזור לא ולאחריה לפניה

לאווא� א� שמע בקריאת קראה א� ציצית בפרשת ג� מסופק
ג"כ שהיא שלאחריה ויציב אמת ברכת ע� ולקרותה לחזור צרי�
ואמונה לאמת הדי� והוא תורה של ספק והוא אמרה א� בספק
בכל מצרי� יציאת לזכור התורה מ� עשה שמצות ערבית של
מאר� צאת� יו� את תזכור למע� שנאמר ובלילה ביו� יו�
הלילות להביא חיי� ימי כל הימי� חיי� ימי חיי� ימי כל מצרי�
צרי� הספק מפני מצרי� יציאת להזכיר מחויב שהוא וכיו�
אמת ברכת שהיא חכמי� לה שתקנו ובנוסח בברכה להזכירה
ה� ויציב ואמת שהיא ציצית פרשת ג� לחזור לו (ויש ויציב

אחת). ומצוה אחד דבר

שנזכר הלכה איזה או מצרי� יציאת של פסוק איזה אמר וא�
אמת ברכת ונעשית התורה מ� חובתו ידי יצא מצרי� יציאת בה
א� שכ� שמכל שאומר מי ויש ולהקל סופרי� דברי ספק ויציב

התורה: מ� שיצא הי� שירת אומר

ראשונה· פרשה אפילו או ראשו� פסוק שקרא לו ידוע וא�
א� הכל לדברי ולקרותה לחזור צרי� בשניה ומסופק
תקנוה כ� שמתחלה לפי סופרי� מדברי שהיא להאומרי�
הספק על לקרותה שיחזור לעני� תורה של שמע כקריאת שתהיה

תורה: של שמע קריאת כמו

סעיפי� ב' ובו שמע קריאת קרא א� ספק די� סז, סימ� א' חלק

קריאת‡ בברכות פיוטי� לומר הרבה במקומות שנוהגי� מה
שלא המנהג לבטל לו שאפשר מי שכל אומרי� יש שמע
הברכה מעני� שאינ� שהפיוטי� לפי יבטל המחלוקת ידי על
לומר אי� הברכה מעני� ה� א� ואפילו גמור הפסק חשובי�
שאמרו מקו� אמרו שהרי בה ומוסי� הברכה כמארי� שהוא
חכמי� שטבעו ממטבע המשנה וכל להארי� רשאי אינו לקצר
בדברי� להפסיק סיבה שהיא ועוד טועה אלא אינו בברכות

הפיוט. אומר צבור כשהשליח בטלי�
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שאמרו במקו� שאמרו שזה בדבר איסור שאי� אומרי� ויש
ארוכות בברכות אלא אמרו לא להארי� רשאי אינו לקצר
לפתוח שלא לקצר רשאי אינו בברו� וחותמות בברו� שפותחות
שטבעו ממטבע משנה זה הרי שינה וא� לחתו� שלא או בברו�
לא הברכה נוסח שאר אבל חובתו ידי יצא ולא בברכות חכמי�
יותר ולא פחות לא מלות וכ� כ� שיאמר שיעור חכמי� בו נתנו
לא וזה מנויות במלות ברכה כל נוסח לתק� לה� היה כ� שא�
בה� הקפדה שיש המלות אלא הזכירו ולא מקו� בשו� מצינו
בכורות ומכות סו� י� וקריעת ומלכות מצרי� יציאת כגו� לבד
שאר אבל בה� וכיוצא האר� בברכת ותורה וברית ויציב באמת
שינה א� כלל מעכב אינו בו הקפדה שיש הזכירו שלא הנוסח
א� הדי� והוא כלל אמרו לא אפילו או אחר בלשו� ואמרו אותו
וכמו העיקר על מרובה התוספות אפילו בו והארי� הוסי�
וכמו וברכה ברכה כל מעי� התפלה בברכת להוסי� שהתירו
ואינו והמקיל אלו במדינות נוהגי� וכ� קי"ט בסימ� שיתבאר

הפסיד. לא אומר�

אסור תורה בדברי ואפילו דבר בשו� יעסוק לא מקו� ומכל
שו� לדבר כ"ש פיוטי� אומרי� שהצבור זמ� כל לעסוק להפסיק
שרואה הרהור ידי על שלומד מי מקו� ומכל בטילה שיחה
ואינו כדבור אינו שהרהור כלל איסור בזה אי� ומהרהר בספר
הלומד מ� יראו שאל ע� להמו� לחוש שיש אלא הפסק חשוב
לפרוש לאד� אי� כ� על אחרי� בדברי� כ� ג� ויפסיקו בספר

עמה�. אות� ויאמר לאמר� שנהגו במקו� מהצבור עצמו

הפיוט לומר מוטב בניגוני�) הרבה מאריכי� (שהחזני� ובפסח

וחשוב הברכה מעי� שלא הוא שהרוב הברכה שיתחיל קוד�
כולה). את לגמור כדי בו (כששוהי� הברכה באמצע הפסק

שו� לומר לו אי� ביחיד המתפלל אבל בצבור זה פיוטוכל
אסור שהרי הברכה שמתחיל קוד� אפילו שמע קריאת בברכת

ליוצר. ישתבח בי� להפסיק

אסור הברכה שגמר עד הפיוט לומר שכח א� בצבור ואפילו
משו� הוא ההיתר טע� הברכה באמצע שכשאומרו לאמרו

להפסיק: אסור לברכה ברכה בי� אבל הברכה מעי� שהוא

הפיוטי�· אי� י"ח בתפלת אבל שמע קריאת בברכת זה וכל
וברכה ברכה כל מעי� להוסי� מותר שהרי הפסק חשובי�
לומר מתירי� יש צרכיו בה� לבקש שאסור ראשונות בג' ואפילו
רבי וכ� קי"ב בסי' שיתבאר כמו רבי� צרכי וה� הואיל פיוטי�
היו ובימיו ספר מקרית ישראל מאר� שהיה הקליר אלעזר
שני ליו� קרוב"� שו� תיק� לא שהרי הראיה פי על מקדשי�

ראשונות. לג' קרוב"� תיק� והוא הוא ותנא

קריאת בברכת שלא אפילו פיוט שו� לומר שלא נוהגי� ויש
דר� על שתקנו הקליר"י כגו� הראשוני� שסדרו מה אלא שמע

האמת.

ממנהג לשנות אי� התפלה בשרשי שנהגו המנהגי� אמנ�
יש שבט וכל שבטי� י"ב כנגד בשמי� שערי� י"ב כי אבותיו
בדברי (או בגמ' שנזכר מה לבד עצמו בפני ומנהג שער לו

לכל: שוה הוא מהגמ') דבריה� שלמדו הפוסקי�

סעיפי� ב' ובו בפיוטי� להפסיק שלא סח סימ� א' חלק

•
dxez ihewl

הפרק: וביאורתוכ� תמצא", מאי� "והחכמה פירוש

ברא" בחוכמתא � ברא "בראשית התרגו� דברי

ד העני� הקודמי� בפרקי� שנתבאר ישתבח"[לאחרי

""שמ� בבחינת אלא אינ� הנשמות של העליות שכל "ש�,

" הלשו� דיוק זה בפרק יבאר קדושי�� ישתבחבורא

:]"שמ�

ïéàî äàéøá úðéçá íäù ,íéùåã÷ àøåá øîà ïëìå
.ùéì

חידוש על מורה "ברא" דלשו� הרמב"� מ"ש ידוע
מיש", "יש משמעו ועשי' יצירה דלשו� מאי�", "יש
צורתו שמשני� אלא קיי� כבר הדבר שעצ� פירוש,
עצ� על נופל בריאה ל' משא"כ אותו; ומתקני�

מ"אי�". הדבר התהוות

") זה שבמאמר מודגש,בוראונמצא, קדושי�")
מאי� בריאה ה� ישראל) (נשמות ה"קדושי�" שאפילו

ליש.

העני�:] [וביאור

éë ,ùåøéô ,àöîú ïéàî äîëçäå áéúë äðä éë
ïéàî úåìùìúùää úéùàø àåäù ,äîëçä úååäúä
,äèîì äîëçäîù úåìùìúùä åîë åðéà ,ä"á óåñ

.ìåìòå äìéò êøã àåäù
בכתוב הפנימי הפירוש בהקד� יוב� העני�

תמצא": מאי� "והחכמה

(היינו החכמה" "ספירת על קאי כא� "חכמה"
מ"עשר הראשונה הספירה שהיא הקב"ה), של חכמתו
� אלקיי� כוחות עשרה [שה� העליונות הספירות"
יסוד הוד נצח תפארת גבורה חסד דעת, בינה חכמה
כל את ומנהיג בורא הקב"ה יד� שעל � מלכות]

כול�. העולמות

מ� החכמה וגילוי שהתהוות הכתוב, אמר זה ועל
" בריאה היא עצמו) הקב"ה (היינו ב"ה" סו� ישה"אי�

ה"ספירה"מאי� היא שחכמה דלפי תמצא"). ("מאי� "
פירוש: ההשתלשלות", "ראשית היא כ� על הראשונה,
נקראי� שבה� המדריגות פרטי כל ע� העולמות כל
(ומדריגה) עול� שכל השתלשלות", "סדר בש�
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� ממנו שלמעלה (ומדריגה) מעול� "משתלשל"
המדריגה היינו ההשתלשלות", "ראשית היא והחכמה
"המעלה להיותה השתלשלות", "סדר של הראשונה
בנפש שמצינו וכמו הנבראי�", אצל הראשונה ומדרגה
(וממנו שבה עליו� היותר הכח הוא ששכלו האד�,
היא החכמה גופא, ובשכל הנפש), כוחות שאר נמשכו

והדעת. הבינה מ� למעלה

סו�" ה"אי� מ� ו"נמצאה" נתהוותה היא ולפיכ�
"יש בדר� העולמות) "השתלשלות" מגדר (שלמעלה
הספירות תשע לשאר בניגוד � תמצא") ("מאי� מאי�"
מספירת "משתלשלות" שה� מחכמה), (שלמטה

ועלול". "עילה בדר� החכמה

השורש הוא "עילה" ועלול": "עילה פירוש
זה וביטוי "עלול", נקרא ממנו הנוצר והדבר והמקור,
לדבר המקור בי� הקיי� קירוב של יחס על מורה
הוא, מ"עילתו" "עלול" יצירת דאופ� ממנו. שנוצר

שמצי פירוש, ב"עילתו", תחילה כלול אותושה"עלול"
ע"י היא ויצירתו עצמה, העילה בתו� מתחילה
שהי' העלול את הגילוי אל מההעל� "מגלה" שהעילה
לדבר). בדוגמאות בסמו� שימשי� (וכפי בתוכה כלול

שהדבר שמשמעו, מאי�", "יש הוא לזה הניגוד �

תחילה "כלול" הי' ולא לגמרי חדש דבר הוא שנתהוה
אפשרות שו� קיימת היתה ולא בהעל�, אפילו במקורו
שאי� (כ� האי� שהוא ממש היפוכו הי' אלא למציאותו
ל"יש" היש, את הבורא המקור, בי� ויחס ער� שו�

עצמו).

"והחכמה נאמר זה שהתהוותמאי�ועל תמצא",
בדר� לא היא ב"ה סו� מאי� דלמעלה החכמה ספירת

מאי�". "יש בדר� אלא ועלול" "עילה

" לעני� משל ומביא ועלול[והול� :]"עילה

øåáãå äáùçîå úåãîå ìëù åá ùéù ,íãàá ìùîë
åîöò ìëùä äðä ,äæî äæ íéìùìúùîù ,äùòîå
øåáãäá äáùçîä ïëå ,äáùçîäá ùáìúîå êùîð

.'åë úåãîå ìëùä ïëå
בדר� נחלקות, האד� בנפש השונות המדרגות
הנפש), כוחות נק' (שה� מדות שכל, � לחמש כלל,
כל אשר הנפש), לבושי (הנק' ומעשה דיבור מחשבה

ממנה: שלמעלה ממדרגה "משתלשלת" מה� אחת

� לדוגמא השכל, מ� "משתלשלות" ה"מדות"
יגרו� פלוני שדבר בשכלו היטב ומשיג מבי� כשאד�

של רגש (מדה) בלבו יתעורר מרובה, ועונג הנאה לו
ההוא; הדבר את להשיג ותשוקה אהבה

השכל מ� "משתלשלות" האד� מחשבות וכ�
להבי� ומתייגע קשה, סוגיא הלומד אד� כמו והמדות,
האותיות את יוצר עצמו השכל הרי מסויימת, סברא
אד� וכ� במחשבתו; והסברא ההגיו� מלובש שבה�
מתמלא מוחו הרי לחבירו, אהבה ברגשי שמתעורר
וכו'; אהובו אודות טובות במחשבות ממילא בדר�

שבתחלה � מהמחשבה "משתלשל" והדיבור
אלו מחשבות מוריד ואח"כ מסויי�, בעני� חושב

הדיבור; באותיות

מעשה לידי יבא עני� באיזה ודיבורו וממחשבתו
במחשבתו. שעלה למה בהתא� מעשה שעושה �

לכח המקור בי� מסוי� ודמיו� יחס שיש ונמצא
מתלבשת עצמו המקור שמהות ממנו, ה"משתלשל"
הדבר טיב בהבנת עוסק השכל כמו: ממנו, הנוצר בכח
יותר שמבי� וככל להדבר, בלב תשוקה ממנו שנוצר עד
תגדל כ� אותו לאהוב ראוי ואשר ההוא הדבר טיב
טיב הבנת היינו � עצמו שהשכל (לפי בלב התשוקה
במדות, מלובש � ) המדה וסיבת הטע� שזהו הדבר)

וכ�חיותוהוא המדה,המדה); רגש או השכלית הסברא
המכילות במחשבתו, האותיות את "יוצרי�" עצמ� ה�
עצמה המחשבה וכ� שבלב; הרגש או הרעיו� את
והתיבות האותיות שאות� הדיבור, באותיות מתלבשת
במחשבתו, קיימות היו כבר מדיבורו מוציא שאד�
ונשתנו ירדו ובדיבור רוחניות, אותיות היו שש� אלא
היתה כבר מהות� אבל גשמיות, ותיבות אותיות להיות

האד�. במחשבת במקור� בהיות� במציאות

úðéçá àåäù ,ìåìòå äìéò úåìùìúùä '÷ðä åäæå
úñôúð äîöò äìéòä éë ,ïéàî ùé àìå ,ùéî ùé

.ìåìòäá úùáìúîå
שהמדריגה � ועלול" עילה "השתלשלות גדר וזהו
מסודר בסדר ו"משתלשלת" נמשכת התחתונה
כבר שמציאותה באופ� לה, שקדמה מהמדריגה
מיש", "יש שהוא ונמצא עצמו, המקור בתו� התחילה
כבר היא אלא "חידוש" אינה ה"עלול" שמציאות
היא ויצירתו עצמו, (ה"עילה") המקור בתו� התחילה

בה"עלול". ומתלבש "יורד" עצמו שהמקור ע"י

úåìéöàáù ìåìòå äìéò úåìùìúùä ïéðò àåä êëå
.úéùàøá øäæá ù"îë äèîìå äîëçäî
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� ממנו שלמעלה (ומדריגה) מעול� "משתלשל"
המדריגה היינו ההשתלשלות", "ראשית היא והחכמה
"המעלה להיותה השתלשלות", "סדר של הראשונה
בנפש שמצינו וכמו הנבראי�", אצל הראשונה ומדרגה
(וממנו שבה עליו� היותר הכח הוא ששכלו האד�,
היא החכמה גופא, ובשכל הנפש), כוחות שאר נמשכו

והדעת. הבינה מ� למעלה

סו�" ה"אי� מ� ו"נמצאה" נתהוותה היא ולפיכ�
"יש בדר� העולמות) "השתלשלות" מגדר (שלמעלה
הספירות תשע לשאר בניגוד � תמצא") ("מאי� מאי�"
מספירת "משתלשלות" שה� מחכמה), (שלמטה

ועלול". "עילה בדר� החכמה

השורש הוא "עילה" ועלול": "עילה פירוש
זה וביטוי "עלול", נקרא ממנו הנוצר והדבר והמקור,
לדבר המקור בי� הקיי� קירוב של יחס על מורה
הוא, מ"עילתו" "עלול" יצירת דאופ� ממנו. שנוצר

שמצי פירוש, ב"עילתו", תחילה כלול אותושה"עלול"
ע"י היא ויצירתו עצמה, העילה בתו� מתחילה
שהי' העלול את הגילוי אל מההעל� "מגלה" שהעילה
לדבר). בדוגמאות בסמו� שימשי� (וכפי בתוכה כלול

שהדבר שמשמעו, מאי�", "יש הוא לזה הניגוד �

תחילה "כלול" הי' ולא לגמרי חדש דבר הוא שנתהוה
אפשרות שו� קיימת היתה ולא בהעל�, אפילו במקורו
שאי� (כ� האי� שהוא ממש היפוכו הי' אלא למציאותו
ל"יש" היש, את הבורא המקור, בי� ויחס ער� שו�

עצמו).

"והחכמה נאמר זה שהתהוותמאי�ועל תמצא",
בדר� לא היא ב"ה סו� מאי� דלמעלה החכמה ספירת

מאי�". "יש בדר� אלא ועלול" "עילה

" לעני� משל ומביא ועלול[והול� :]"עילה

øåáãå äáùçîå úåãîå ìëù åá ùéù ,íãàá ìùîë
åîöò ìëùä äðä ,äæî äæ íéìùìúùîù ,äùòîå
øåáãäá äáùçîä ïëå ,äáùçîäá ùáìúîå êùîð

.'åë úåãîå ìëùä ïëå
בדר� נחלקות, האד� בנפש השונות המדרגות
הנפש), כוחות נק' (שה� מדות שכל, � לחמש כלל,
כל אשר הנפש), לבושי (הנק' ומעשה דיבור מחשבה

ממנה: שלמעלה ממדרגה "משתלשלת" מה� אחת

� לדוגמא השכל, מ� "משתלשלות" ה"מדות"
יגרו� פלוני שדבר בשכלו היטב ומשיג מבי� כשאד�

של רגש (מדה) בלבו יתעורר מרובה, ועונג הנאה לו
ההוא; הדבר את להשיג ותשוקה אהבה

השכל מ� "משתלשלות" האד� מחשבות וכ�
להבי� ומתייגע קשה, סוגיא הלומד אד� כמו והמדות,
האותיות את יוצר עצמו השכל הרי מסויימת, סברא
אד� וכ� במחשבתו; והסברא ההגיו� מלובש שבה�
מתמלא מוחו הרי לחבירו, אהבה ברגשי שמתעורר
וכו'; אהובו אודות טובות במחשבות ממילא בדר�

שבתחלה � מהמחשבה "משתלשל" והדיבור
אלו מחשבות מוריד ואח"כ מסויי�, בעני� חושב

הדיבור; באותיות

מעשה לידי יבא עני� באיזה ודיבורו וממחשבתו
במחשבתו. שעלה למה בהתא� מעשה שעושה �

לכח המקור בי� מסוי� ודמיו� יחס שיש ונמצא
מתלבשת עצמו המקור שמהות ממנו, ה"משתלשל"
הדבר טיב בהבנת עוסק השכל כמו: ממנו, הנוצר בכח
יותר שמבי� וככל להדבר, בלב תשוקה ממנו שנוצר עד
תגדל כ� אותו לאהוב ראוי ואשר ההוא הדבר טיב
טיב הבנת היינו � עצמו שהשכל (לפי בלב התשוקה
במדות, מלובש � ) המדה וסיבת הטע� שזהו הדבר)

וכ�חיותוהוא המדה,המדה); רגש או השכלית הסברא
המכילות במחשבתו, האותיות את "יוצרי�" עצמ� ה�
עצמה המחשבה וכ� שבלב; הרגש או הרעיו� את
והתיבות האותיות שאות� הדיבור, באותיות מתלבשת
במחשבתו, קיימות היו כבר מדיבורו מוציא שאד�
ונשתנו ירדו ובדיבור רוחניות, אותיות היו שש� אלא
היתה כבר מהות� אבל גשמיות, ותיבות אותיות להיות

האד�. במחשבת במקור� בהיות� במציאות

úðéçá àåäù ,ìåìòå äìéò úåìùìúùä '÷ðä åäæå
úñôúð äîöò äìéòä éë ,ïéàî ùé àìå ,ùéî ùé

.ìåìòäá úùáìúîå
שהמדריגה � ועלול" עילה "השתלשלות גדר וזהו
מסודר בסדר ו"משתלשלת" נמשכת התחתונה
כבר שמציאותה באופ� לה, שקדמה מהמדריגה
מיש", "יש שהוא ונמצא עצמו, המקור בתו� התחילה
כבר היא אלא "חידוש" אינה ה"עלול" שמציאות
היא ויצירתו עצמו, (ה"עילה") המקור בתו� התחילה

בה"עלול". ומתלבש "יורד" עצמו שהמקור ע"י

úåìéöàáù ìåìòå äìéò úåìùìúùä ïéðò àåä êëå
.úéùàøá øäæá ù"îë äèîìå äîëçäî
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ש"השתלשלות למעלה שאמרנו במה הביאור וזהו
זה (מושג ועלול" עילה דר� היא למטה שמהחכמה
הספירות שתשע והכוונה, בראשית), פ' בזהר מקורו
(דאצילות) החכמה מ� שלמטה האצילות) עול� (של
ספירה שכל "השתלשלות", בדר� היא התגלות�
ומעי� ע"ד � ממנה שלמעלה מספירה "משתלשלת"

(כנ"ל). מזה זה הנפש כוחות "השתלשלות"

åëùîð úååäúää ìëù ,úéùò äîëçá íìåë ù"îëå
åéä äìçúáù ,äîëç úðéçáî éåìéâì íìòäî

.äîëç úðéçáá ãçé íéìåìë
מה"ספירה" "משתלשלת" "ספירה" שכל מאחר
ממקורה, מתחלת שמציאותה [היינו ממנה שלמעלה
שבספירת נמצא, הרי � כנ"ל] בו, כלולה והיא
(בדקות "כלולות" כול�, ראשית שהיא ה"חכמה",
מסתעפות שכול� מאחר הספירות, שאר כל דדקות)

ממנה.

שכל עשית", בחכמה "כול� הכתוב פירוש וזהו
הספירות שכל לפי והיינו מחכמה, נתהוו הנבראי�
היו כול�) הנבראי� כל של התכונות כל נמשכו (שמה�
ה� שש� אלא החכמה. בספירת תחילה כלולות
ידי על יצירת� ועני� "בהעל�", נמצאות
ההעל� מ� נמשכות שה� � הוא "השתלשלות"

הגילוי. אל (שבחכמה)

, úåàøáäì ìåëé åáù ãçàä øîàîä úðéçá àåäå
.úåøîàî 'è ìëì ììåëä àåäù åðééäã

"בעשרה רז"ל במאמר הפנימי הפירוש זהו
יכול אחד במאמר והלא כו' העול� נברא מאמרות
לספירת היא אחד" ב"מאמר שהכוונה להבראות",
כל שאר (בהעל�) כלולות שבה (כדלקמ�), החכמה
הנבראי� שבכל התכונות לכל שורש (שה� הספירות
הכל, להבראות יכול זה אחד" שב"מאמר וזהו � כול�)

הספירות. כל שאר כלולות שבחכמה מאחר

,íìåòä àøáì åðåöøá äìòùë ë"â äèîì àåä ïëå
.ììë êøãá úåîìåòä ìë åàøáð 'à äáùçîá

יכול אחד "במאמר חז"ל במאמר הכוונה עומק
יצאה (שלא "יכולת" רק זו שאי� � הוא להבראות"

כ� נעשה זו שמ"יכולת" אלא פועל), ,בפועללידי

הרי העול�, את לברוא יתבר� ברצונו כשעלה דתיכ�
כמאמר כול�, העולמות כל נבראו עצמה זו ממחשבה
ההתהוות והיא � העולמות כל נבראו אחת במחשבה

כנ"ל), אחד", ה"מאמר (שזהו ה"חכמה" בחינת שמצד
בהעל�; הכל כלול שבה

פירוש, כלל", "בדר� רק היא זו שהתהוות אלא
כל של הכללית הנקודה רק ישנה זו שבהתהוות
הנבראי� של הפרטיות התכונות כי כול�, הנבראי�
שכל כפי הספירות משאר הבריאה ידי על רק מתגלות

התגלות. לידי באה פרטית ספירה

נמצאי� שבו הגרעי�, מציאות � לזה משל [קצת
גזע, (השורש, ממנו הצומחי� האיל� פרטי כל בהעל�
הפרי), של הפרטי� כל ע� הפירות וכ� עלי�, ענפי�,
כל לעי� ניכרי� לא עצמו בגרעי� מקו�, מכל א�
כללית]. אחת נקודה רק אלא בו, הכלולי� הפרטי�

éîìùåøé íâøúå àøá úéùàøá ù"î àåäå
úùùá úåøîàî 'èá ë"çà åèøôðå ,àúîëåçá

.'åë íéîé
פירוש, הוא", מאמר נמי "בראשית בגמ' איתא
מאמרות מעשרה הראשו� המאמר הוא ש"בראשית"

העול�. נברא שבה�

לעיל שנתבאר מה ע� אחד בקנה עולה וזה
על דקאי להבראות", יכול אחד "במאמר בפירוש
מאמר הוא הוא אחד" ה"מאמר כי � החכמה ספירת
שתרג� וזהו החכמה; בחינת והוא "בראשית"
נמצא ברא". "בחוכמתא ברא בראשית ירושלמי
ההתהוות (היינו "בראשית" הראשו� שמהמאמר

ה"כלל", נברא החכמה) ובתוכושמבחינת כנ"ל,
במש� שנאמרו הפרטיי� המאמרות תשעה כל כלולי�
הנבראי� כל פרטי נבראו (שמה� בראשית ימי ששת

כול�).

לא שב"בראשית" ההבדל, סיבת היא גופא [וזו
כי שלאח"ז, המאמרות כתשעת "ויאמר" מפורש

" על מורה ית'יציאתהדיבור ממנו והחיות האור
הגילוימההעל� וה�אל ולהחיות�.. עולמות לברוא

שיציאה � העול�" נברא שבה� מאמרות עשרה ה�
שכל באופ� הנבראי� בבריאת היא זו והתגלות
בכח עדיי� כשה� ולא התגלות, לידי באי� פרטיה�
אחד ("במאמר כללי מאמר ידי שעל כבבריאה ובהעל�

להבראות")].יכול

שהחכמה להסביר וממשי� דבריו, לראש חוזר [ועתה

לעלול מעילה שמשתלשלות הספירות כשאר אינה

דיוק וזהו מאי�. יש בחינת היא אלא מיש, יש בבחינת

" תמצאהכתוב מאי� :]"והחכמה
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ïéàî ùé àåä ä"á óåñ ïéàî äîëçä úååäúä ìáà
äìòî äìòîì àåä ä"á óåñ ïéà éë úåéäì ,ùîî
äéäéù éãë ïëìå ,äîëç úâøãîå úðéçáî õ÷ ïéà

.ïéàî ùé äàéøá åäæ äîëç úðéçá úååäúä
הוא ועלול" עילה "השתלשלות בעני� משנת"ל כל

החכמה. מ� שלמטה הספירות התהוות לעני� רק

ב"ה" סו� מה"אי� מתהווה עצמה החכמה א�
ובעצמו בכבודו הקב"ה כי ממש", מאי� "יש בדר�

כלל. "חכמה" בגדר אינו

פירוש:

"עשר עני� לביאור (בהמש� בתיקוני� איתא
[הוא כלל" איהו מדות אלי� מכל "לאו � ספירות")

כלל]. הללו המדות כל בו אי� יתבר�

בקצרה: הדברי� ביאור

סו�" "אי� פירוש ואי� סו�", "אי� נקרא הקב"ה
לנפש (בניגוד גבול בלי כוחות להקב"ה שיש רק
אלא כוחות), מעשרה רק המורכבת להבדיל, האד�
בתכלית "פשוט יתבר� שהוא היא סו�" ב"אי� הכוונה

והגדרה. ציור שו� בו שאי� הפשיטות",

תמונה בעל אינו שהקב"ה בלבד זו לא אומרת: זאת
ציורגשמית ג� אלא יתבר�רוחני, הוא כי לו, אי�

אנו ואי� והגדרה, תואר מכל להגדירמופשט יכולי�
לומר יכולי� אנו אי� למשל: שהיא. צורה בשו� אותו
וחסדו שחכמתו לומר (ואפילו חסד� או חכ� שהוא עליו
שהוא אחד על אומרי� כשאנו כי סו�), לה� אי� ית'
מסויי� וציור הגדרה נות� זה תואר הרי חסד� או חכ�
לו אי� הקב"ה אבל חסד. או חכמה של ציור זה, לאד�
תואר). מכל מופשט יתבר� והוא והגדרה, ציור שו�

כמו � הקב"ה את מתארי� שאנו התוארי� [וכל
והגבור הגדול ורחמ�, חסד� חכי�"), הוא ("אנת חכ�
רק אלא הקב"ה של ועצמותו במהותו אינ� � וכיו"ב

עליונות]. ספירות בעשר שמתצמצ� כפי

ספירת היא � הראשונה הספירה גילוי ולפיכ�,
שהוא מאי�", "יש בדר� הוא יתבר�, מאתו � החכמה
את "להוציא" כביכול אפשר אי כי ממנו, חדש דבר
ב"אי� כנ"ל, שהרי, � סו�" ה"אי� מתו� החכמה כח
"היא ולפיכ� ומסויי�, מוגדר כח שו� נמצא לא סו�"

קוד�". במציאות היתה שלא לגמרי חדשה בריאה

" הלשו� ביאור � ראשו� לעני� חוזר בורא[ועתה

שמ� ישתבח :]"קדושי�

åìòù úåîùðäù ,ùåøéô ,íéùåã÷ àøåá åäæå
àåä ïøå÷îå ïúåììëù ,íéùåã÷ '÷ð ïëìù äáùçîá
ïáä åîëå ,ùã÷ '÷ðù äàìéò äîëç úðéçáî

.áàä çåî úðéçáî àåä åúååäúäù
"קדושי�", נק' ישראל שנשמות לעיל נתבאר
גו� מגדר לגמרי מובדלות להיות� הבדלה, מלשו�

ומקו�). זמ� (ומהגבלות

ש"ישראל לפי הוא, זו והבדלה ל"קדושה" והטע�
בזה, הפירוש לעיל שנתבאר וכמו במחשבה", עלו
המיוחדת יתבר�, ממחשבתו נמשכו ישראל שנשמות
ע� שבאד� המחשבה בי� ההתאחדות (מעי� יתבר� בו
� הוא במחשבה" ב"עלו הפירוש עומק אשר נפשו).

ממחשבתו נמשכו [וכפיוחכמתושהנשמות יתבר�
דלא ריעי� תרי� ה� והמחשבה ש"השכל לעיל שהובא
"בני� להקב"ה, בני� בש� נקראי� שלכ� מתפרשי�"],
ממוח נמש� שהב� דכמו "פירוש, אלקיכ�", לה' את�
נמשכה ישראל איש כל נשמת כביכול כ� האב

ית'". וחכמתו ממחשבתו

כי � "קדושי�" בש� הנשמות נקראות ולכ�
ספירת שהיא העליונה, (חכמה עילאה" "חכמה
ג� ולפיכ� "קדש", בש� (בזהר) נקראת החכמה)
"קדושי�". נק' עילאה" ב"חכמה ששרש� הנשמות

.ïéàî ùé äàéøá úðéçá íä äðä
הנפלאה המעלה כל ע� ישראל,והנה שבנשמות

גו� מגדר ומובדלי� קדושי� להיות� "קדושי�" שנק'
בתכלית אלקות ע� התאחדות� מחמת � ומקו�) (וזמ�
האי� לגבי "נברא" בגדר ה� ג� מקו�, מכל � האחדות
בדר� היא סו� האי� מ� שהתהוות� עצמו, ב"ה סו�
שעלי' עצמה החכמה ספירת (כמו מאי�" יש "בריאה

" נאמר ולכ� כנ"ל), תמצא מאי� והחכמה בוראנאמר

קדושי�".

.êîù úðéçáî åðééäå
בדר� ב"ה סו� האי� מ� נבראו שהנשמות היות
שבאופ� כנ"ל), החכמה, ספירת (כמו מאי� יש בריאה
ממנו, הנברא בדבר מלובש עצמו המקור אי� זה
מציאות את להחיות ית' המאציל מ� הנמשכת והחיות
הארה היא מהחכמה) ששרש� (והנשמות החכמה
[בניגוד כלל לעצמותו נוגעת שאינה חיצונית
נתפסת עצמה ש"העילה ועלול", עילה ל"השתלשלות
הנשמות שבריאת נמצא, � בהעלול"] ומתלבשת
של (שמו "שמ�" בחינת ידי על רק היא ("קדושי�")
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ïéàî ùé àåä ä"á óåñ ïéàî äîëçä úååäúä ìáà
äìòî äìòîì àåä ä"á óåñ ïéà éë úåéäì ,ùîî
äéäéù éãë ïëìå ,äîëç úâøãîå úðéçáî õ÷ ïéà

.ïéàî ùé äàéøá åäæ äîëç úðéçá úååäúä
הוא ועלול" עילה "השתלשלות בעני� משנת"ל כל

החכמה. מ� שלמטה הספירות התהוות לעני� רק

ב"ה" סו� מה"אי� מתהווה עצמה החכמה א�
ובעצמו בכבודו הקב"ה כי ממש", מאי� "יש בדר�

כלל. "חכמה" בגדר אינו

פירוש:

"עשר עני� לביאור (בהמש� בתיקוני� איתא
[הוא כלל" איהו מדות אלי� מכל "לאו � ספירות")

כלל]. הללו המדות כל בו אי� יתבר�

בקצרה: הדברי� ביאור

סו�" "אי� פירוש ואי� סו�", "אי� נקרא הקב"ה
לנפש (בניגוד גבול בלי כוחות להקב"ה שיש רק
אלא כוחות), מעשרה רק המורכבת להבדיל, האד�
בתכלית "פשוט יתבר� שהוא היא סו�" ב"אי� הכוונה

והגדרה. ציור שו� בו שאי� הפשיטות",

תמונה בעל אינו שהקב"ה בלבד זו לא אומרת: זאת
ציורגשמית ג� אלא יתבר�רוחני, הוא כי לו, אי�

אנו ואי� והגדרה, תואר מכל להגדירמופשט יכולי�
לומר יכולי� אנו אי� למשל: שהיא. צורה בשו� אותו
וחסדו שחכמתו לומר (ואפילו חסד� או חכ� שהוא עליו
שהוא אחד על אומרי� כשאנו כי סו�), לה� אי� ית'
מסויי� וציור הגדרה נות� זה תואר הרי חסד� או חכ�
לו אי� הקב"ה אבל חסד. או חכמה של ציור זה, לאד�
תואר). מכל מופשט יתבר� והוא והגדרה, ציור שו�

כמו � הקב"ה את מתארי� שאנו התוארי� [וכל
והגבור הגדול ורחמ�, חסד� חכי�"), הוא ("אנת חכ�
רק אלא הקב"ה של ועצמותו במהותו אינ� � וכיו"ב

עליונות]. ספירות בעשר שמתצמצ� כפי

ספירת היא � הראשונה הספירה גילוי ולפיכ�,
שהוא מאי�", "יש בדר� הוא יתבר�, מאתו � החכמה
את "להוציא" כביכול אפשר אי כי ממנו, חדש דבר
ב"אי� כנ"ל, שהרי, � סו�" ה"אי� מתו� החכמה כח
"היא ולפיכ� ומסויי�, מוגדר כח שו� נמצא לא סו�"

קוד�". במציאות היתה שלא לגמרי חדשה בריאה

" הלשו� ביאור � ראשו� לעני� חוזר בורא[ועתה

שמ� ישתבח :]"קדושי�

åìòù úåîùðäù ,ùåøéô ,íéùåã÷ àøåá åäæå
àåä ïøå÷îå ïúåììëù ,íéùåã÷ '÷ð ïëìù äáùçîá
ïáä åîëå ,ùã÷ '÷ðù äàìéò äîëç úðéçáî

.áàä çåî úðéçáî àåä åúååäúäù
"קדושי�", נק' ישראל שנשמות לעיל נתבאר
גו� מגדר לגמרי מובדלות להיות� הבדלה, מלשו�

ומקו�). זמ� (ומהגבלות

ש"ישראל לפי הוא, זו והבדלה ל"קדושה" והטע�
בזה, הפירוש לעיל שנתבאר וכמו במחשבה", עלו
המיוחדת יתבר�, ממחשבתו נמשכו ישראל שנשמות
ע� שבאד� המחשבה בי� ההתאחדות (מעי� יתבר� בו
� הוא במחשבה" ב"עלו הפירוש עומק אשר נפשו).

ממחשבתו נמשכו [וכפיוחכמתושהנשמות יתבר�
דלא ריעי� תרי� ה� והמחשבה ש"השכל לעיל שהובא
"בני� להקב"ה, בני� בש� נקראי� שלכ� מתפרשי�"],
ממוח נמש� שהב� דכמו "פירוש, אלקיכ�", לה' את�
נמשכה ישראל איש כל נשמת כביכול כ� האב

ית'". וחכמתו ממחשבתו

כי � "קדושי�" בש� הנשמות נקראות ולכ�
ספירת שהיא העליונה, (חכמה עילאה" "חכמה
ג� ולפיכ� "קדש", בש� (בזהר) נקראת החכמה)
"קדושי�". נק' עילאה" ב"חכמה ששרש� הנשמות

.ïéàî ùé äàéøá úðéçá íä äðä
הנפלאה המעלה כל ע� ישראל,והנה שבנשמות

גו� מגדר ומובדלי� קדושי� להיות� "קדושי�" שנק'
בתכלית אלקות ע� התאחדות� מחמת � ומקו�) (וזמ�
האי� לגבי "נברא" בגדר ה� ג� מקו�, מכל � האחדות
בדר� היא סו� האי� מ� שהתהוות� עצמו, ב"ה סו�
שעלי' עצמה החכמה ספירת (כמו מאי�" יש "בריאה

" נאמר ולכ� כנ"ל), תמצא מאי� והחכמה בוראנאמר

קדושי�".

.êîù úðéçáî åðééäå
בדר� ב"ה סו� האי� מ� נבראו שהנשמות היות
שבאופ� כנ"ל), החכמה, ספירת (כמו מאי� יש בריאה
ממנו, הנברא בדבר מלובש עצמו המקור אי� זה
מציאות את להחיות ית' המאציל מ� הנמשכת והחיות
הארה היא מהחכמה) ששרש� (והנשמות החכמה
[בניגוד כלל לעצמותו נוגעת שאינה חיצונית
נתפסת עצמה ש"העילה ועלול", עילה ל"השתלשלות
הנשמות שבריאת נמצא, � בהעלול"] ומתלבשת
של (שמו "שמ�" בחינת ידי על רק היא ("קדושי�")
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מורה ד"ש�" בארוכה, לעיל שנתבאר וכפי הקב"ה),

בעלמא. חיצונית הארה על

.êîù çáúùé åäæå
והילול שבח באמירת עבודת� כל גופא זה ומטע�

ותענוג בהשגה חיל אל מחיל עליית� על (המורה

והארה ש� "שמ�", בבחינת רק היא מאלקות)

יתבר�). ומהותו עצמותו (ולא מאלקות

מה�, לגמרי ומרומ� מובדל ית' שהוא מאחר כי

לשו� עצמ�) (בכח להגיע לנשמות אפשר אי כ�, על

השגת� וכל עצמו, ב"ה סו� לאי� קשר או דביקות

בלבד. "שמו" בבחינת אלא אינ� ודביקות�

:äééìò êøåö àéäù óåâá åùáìúðå åãøé ïëìå
יכולה שהנשמה יתכ� אי� יוב� הנ"ל כל ע"פ
שהיתה כפי ממדריגתה יותר עוד למעלה להתעלות
וה� במחשבה עלו שישראל א� למטה, ירידתה קוד�
של העליות שכל לפי תמיד; חיל אל מחיל ש� עולי�
ש� "שמ�", בבחינת רק ה� עד� בג� למעלה הנשמות
כדי בגו� למטה הנשמות ירדו ולכ� בלבד, והארה
קוד� שהיו כפי ממדריגת� למעלה להתעלות שיוכלו

עלי'". צור� "ירידה עני� וזהו למטה, ירידת�

f wxt exnyz izezay z` d"c
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Í‡מריבי"ו יחת"ו ה' במ"ש להבי� יש עדיי� הנה
אבל לקטרג לעמוד כח באי� וישברו שיחתו דמשמע
ויפוצו ה' קומה כמו רק לסניגור הקטיגור שנהפ� לא
יותר זהו ובאמת כו', ויתפרדו יאבדו כמו או כו' וינוסו
יותר זכות מלמד להיו' לאוהב נהפ� האויב כאשר מעלה
בשונא"י אר"א' ואני בעני� כידוע ואבדו� מפלה לו משיהי'
לסניגור יהפ� כאשר ושונא באויב מזו גדולה נקמה שאי�
לבר� אוהב להיו' שהוכרח בבלע� מוצאי' שאנו וכמו כו',
נהפ� והרי ברכתו ונתקיי� ה' ציווי עפ"י ישראל את
בלע� אל לשמוע ה' אבה ולא וכמ"ש לברכה שלו הקללה
על יותר מרובה ברכה שזה לברכה, דבלע� הקללה ויהפו�
ארורי' כי"א כזכיו' שנעשו זדונו' בעני� כידוע הברכה עצ�
חיי� לס� שנהפ� דמות כס� שזהו כו', לברכה שנהפ�
תעצר הקטרת הטע� (שלזה כו' מ"ה זה מאד טוב א' שע"ז
במ"א), וכמ"ש טרשא בכפר אחא דר' וכעובדא המגפה
נעשו זדונו' לטוב עצמו הרע שנהפ� ביו"כ התשו' ע"י וכ�
כו' יותר הרבה דרע הקללה מ� הברכה ניתוס� הרי זכיו'

וד"ל.
Ì�Ó‡Â'כו למלכו עוז וית� בסו� שמסיי� זהו הנה באמת

ע"י וישברו שיכנעו מריביו יחתו ה' א' תחלה א�
להקדי� ויש זה. הוי' תיבת שעל דגרשיי' עליו' ב' בחי'

בחי' יש הרי העליו' שאחר הללו עליו' ב' בעני� תחלה
זו אחר זו ירידו' ב' ג"כ והיינו ש� שעלה ממקו� ירידו'
וביאור כנ"ל. מזו למעלה זו עליו' ב' תחלה שהי' כמו
על ה' ויעבור מדה"ר בי"ג במ"ש להבי� יש הנה הדברי'
ה' ויקרא ואח"כ תחלה ויעבור מהו כו' ה' ה' ויקרא פניו
מהו וישתחו ארצה ויקוד משה וימהר מ"ש וג� כו', ה'
יש שבאמת בהיות כו' במהירות דמשה זו השתחוא' עני�
אי� כו' וחסד"י שא' ממש העצמו' חסד אור בעני� להבי�
לא ולמעלה באצי' ג� ודאי כי אורו לקבל המקבלי' יוכלו
לזה (וראי' כו' ממש עצמו א"ס בבחי' להיותו יכילוהו
שהוצר� ההשתלשלו' קוד� שבעצמו' חסד חפ� מבחי'
כדי העצמו' והעל� בצמצו� זה דחסד הגדול האור לצמצ�
כו'). דאבי"ע ההשתלשלו' מקור הקו"ח בחי' להיו' שיוכל
היינו זו העברה פי' כו' פניו על ה' ויעבור שא' זהו הנה א�
בעצמו' העל� אחר וההעל� הצמצו� שהוא העלי' בחי'
בירידה אח"כ שיומש� כדי דגרשי"י' קוי� בב' כנ"ל דוקא
החסד אור מתקבל להיות כו' ויקר"א וזהו ירידה, אחר
עד ערכו לפי עול� בכל באבי"ע למקבלי' ג� הזה הגדול
עו� נושא להיות מדה"ר י"ג נמש� ש� שג� השפל עוה"ז

כו'. מדה"ר י"ג שאו' פע� בכל בפ"מ

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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מושלי�Ê"ÙÚÂב) עכומ"ז שהיו מצרי� הגלות עני� יוב�
יונקי� עליוני� שרי� שהע' מפני ישראל על
כמ"ש עיבור בחי' הוא שהגלות מפני והיינו מדאי יותר
בבט� עיבור בבחי' דאצי' ז"א הי' מצרי� שבגלות בפע"ח
מאד קטנות בבחי' הוא עיבור בבחי' שבהיותו וידוע אימא
בי� מקופל ראשו שהולד וכמארז"ל תלת גו כליל� תלת
חב"ד בחי' ג' בז"א שיש ג' במצוה ביארנו כי והעני� ברכיו,
הנקראת הג' הבחי' והנה ענינ�, היטב ע"ש נה"י חג"ת
כמו שרשו דהיינו בתחלתו הז"א הוויית שרש היא נה"י
לבד מאו"א ולא מהכתר שרשו שהרי מהכתר שנמש�
דז"א רישא וכמ"ש באו"א אח"כ בעיבור שהוא אע"פ
הוא מהכתר התהוותו שרש אמנ� ותליא אחיד בעתיקא
שנת' מה לפי עצמיותו שה� לפי נה"י הנק' שבו הג' בחי'
טע� שבלי המדות עצ� בחי' שה� הנ"ל במצוה ש� ענינ�
בחי' ג' וה� מוטבע מורגש מושכל יש במדות כי ודעת
רואי� שאנו כמו הוא שבה� מוטבע ובחי' ש� שנת' שבה�
ויאהב שיחפו� דהיינו טבעיי' מדות לו שיש התחתו� באד�
יש וזה לחי� והמאוס המר דבר וישנא לחי� המתוק דבר
שהרי כלל ושכל טע� איזה מפני ולא יומו ב� בתינוק ג�
כלל דעת לה שאי� בבהמה וג� כלל שכל לו אי� התינוק
אל ותרו� טובי� עשבי� תאהוב שהרי אלו מדות יש
הרעי� מדברי� ותברח בה אותה אובסי� אשר השוקת
שאינ� אלו מדות הוויית ושרש וכיוצא, האש מ� או והמרי�
הרצו� מ� שנמשכו כפי עצמיות� שזהו היינו מהשכל
לסיבת ביותר חזקי� אלו המדות ולכ� השכל מ� שלמעלה
וכמ"כ השכל מכח ונעלה מהשכל למעלה שהוא שרש�
נה"י בחי' הוא מהכתר הז"א הוויית ששרש למעלה מוב�
למעלה שרש� וה� עליונות המדות עצמיות שה� שבו
בעני� פ"ב תכ"ב) (תכ"א תפילי� במצות וכמשנ"ת מאו"א
ואז אי' במעי בעיבור ה� אלו המדות ואח"כ ע"ש הרצועות
ומוחי' דיניקה מוחי' לה� מיתוספי� דאו"א יחוד ע"י
ואע"פ הנ"ל שבמדות העליונות בחי' ב' שה� דגדלות
מהכתר נמשכו נה"י ובחי' או"א ע"י נמשכי� שהמוחי'
כשהמדות כי נעלה מאד גדולה המוחי' מעלת מ"מ
לפי מתנהגת שהמדה עד"מ היינו המוחי' ע"י מתנהגי�

שהוא והטע� המדעהשכל והוא היודע שהוא ית' חכמתו
חכמתו לפי כראוי להשפיע מדותיו מתנהגי� חכמתו וע"פ
מאירי� המוחי' שאי� מכפי ביותר מאד מושבחי� ה� ואז
בעליה את תחי' החכ' כי כ"כ פנימי' בה� שאי� בה�
בעליה הוא שהרצו� ר"ל פ"א תפילי� במצות וכמ"ש

לפי אותו תחי' החכמה ואעפ"כ ממנה ונעלה דחכמה
ויש פנימי' בחי' היותה והוא יתירה מעלה בה יש שבאחת
וכאשר חיצונית בחי' הוא הרצו� משא"כ טע� טוב בה
החכמה ע"פ הראוי כפי שיתנהג הרצו� את תלביש החכמה
בעני� משנת"ל ע"ד והעני� השלימות תכלית יהי' אז
מחמת לחיצוני' ג� חיות להגיע יוכל שמש� העגולי�
שאינו למי ג� מלהטיב מדקדק שאי� המקי� אור רוממות
הי' החכמה ע"פ מתנהג כשאינו הרצו� בחי' וכמ"כ ראוי
(תהלי� חסד וגדל אפי� אר� כמ"ש לרשעי� ג� מטיב
גדל הוא סו� לאי� ית' אורו אריכות שמחמת ח') קמ"ה
שלו הפקר הפרורי� וג� כו' לכלבי� ג� עצמות לזרוק חסד
שלא נכונה מדה יהי' החכמה ע"י אבל במאד גדולי�
נק' זה שמצד כידוע התורה ע"פ שראוי למי אלא להטיב
הוא ידו שעל לפי ממותק די� הוא זה די� אמנ� די� החכמה
מוב� וכמ"כ לרשעי�, ועונש לצדיקי� ושכר העול� קיו�
שהוא שכפי מוחי' לו להמשי� אי' במעי הז"א עיבור בעני�
שכל שבלי המדות בחי' מהכתר שנמש� כמו תלת גו תלת
ובחי' מאד קטנות בחי' הוא מ"מ נעלה מאד ששרש� אע"פ
אזי או"א ע"י אח"כ לו נמשכי� כשהמוחי' אבל חיצוני'
עיבור הי' הגלות סיבת ולזאת ופנימית: גדלות בבחי' הוא
נת"ל וכבר מאד, בקטנות הוא שאזי אי' בבט� הז"א
מגיע אזי שוני� מכלי� בכלי� מתצמצ� היושר שכשאור
בקטנות עליונות המדות כשהיו וא"כ להחיצוני' יניקה
מאד בקטנות היתה יד� על שהי' השפע הרי מוחי' בלתי
ביותר יניקה להחיצוני� מגיע הי' ואז שוני� בצמצומי�
כמ"ש החיצוני� ביניקת פ"א שנת"ל הב' דר� ע"פ והוא
בבט� הז"א שעיבור זאת ועוד כו', לפנימי ופניה� בע"ח
מאחר כי הא' הדר� ע"פ יניקת� ג"כ הגור� הוא אי'
בבחי' ונכללי' פנימי' בבחי' בו מלהאיר מסתלקי� שהמוחי�
מקור שבינה אימא בבט� העיבור עני� שזהו מקיפי�
לחיצוני' יניקה ג"כ מגיע המקיפי� מבחי' ואז המקיפי�
דאו"א כשהמוחי' משא"כ המקי�, אל שאחוריה� כנ"ל
להיות דיושר גדלות בחי' הוא אז בגלוי בז"א מאירי�
שלכבודי החכמה ע"י הראוי כפי המדות מ� ההשפעה
הוא העיבור אבל כנ"ל, לחיצוני' יניקה אי� ואז כו' בראתיו
שהמדות לחיצוני� יניקה מגיע שמה� הבחי' שני הגור�
הרצו� בחי' המקיפי� ע"י וההנהגה מאד בקטנות נעשו
נה"י עצמיות ששרש תליא בהא הא כי החכמה שבלי
וכשהחכמה כנ"ל מהחכמה שלמעלה מהרצו� הוא שבמדות
כנ"ל: יניקת� נמנע אזי בהמדות מוחי' ומשפעת מלבישתו

gqt oaxw zevn
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מושלי�Ê"ÙÚÂב) עכומ"ז שהיו מצרי� הגלות עני� יוב�
יונקי� עליוני� שרי� שהע' מפני ישראל על
כמ"ש עיבור בחי' הוא שהגלות מפני והיינו מדאי יותר
בבט� עיבור בבחי' דאצי' ז"א הי' מצרי� שבגלות בפע"ח
מאד קטנות בבחי' הוא עיבור בבחי' שבהיותו וידוע אימא
בי� מקופל ראשו שהולד וכמארז"ל תלת גו כליל� תלת
חב"ד בחי' ג' בז"א שיש ג' במצוה ביארנו כי והעני� ברכיו,
הנקראת הג' הבחי' והנה ענינ�, היטב ע"ש נה"י חג"ת
כמו שרשו דהיינו בתחלתו הז"א הוויית שרש היא נה"י
לבד מאו"א ולא מהכתר שרשו שהרי מהכתר שנמש�
דז"א רישא וכמ"ש באו"א אח"כ בעיבור שהוא אע"פ
הוא מהכתר התהוותו שרש אמנ� ותליא אחיד בעתיקא
שנת' מה לפי עצמיותו שה� לפי נה"י הנק' שבו הג' בחי'
טע� שבלי המדות עצ� בחי' שה� הנ"ל במצוה ש� ענינ�
בחי' ג' וה� מוטבע מורגש מושכל יש במדות כי ודעת
רואי� שאנו כמו הוא שבה� מוטבע ובחי' ש� שנת' שבה�
ויאהב שיחפו� דהיינו טבעיי' מדות לו שיש התחתו� באד�
יש וזה לחי� והמאוס המר דבר וישנא לחי� המתוק דבר
שהרי כלל ושכל טע� איזה מפני ולא יומו ב� בתינוק ג�
כלל דעת לה שאי� בבהמה וג� כלל שכל לו אי� התינוק
אל ותרו� טובי� עשבי� תאהוב שהרי אלו מדות יש
הרעי� מדברי� ותברח בה אותה אובסי� אשר השוקת
שאינ� אלו מדות הוויית ושרש וכיוצא, האש מ� או והמרי�
הרצו� מ� שנמשכו כפי עצמיות� שזהו היינו מהשכל
לסיבת ביותר חזקי� אלו המדות ולכ� השכל מ� שלמעלה
וכמ"כ השכל מכח ונעלה מהשכל למעלה שהוא שרש�
נה"י בחי' הוא מהכתר הז"א הוויית ששרש למעלה מוב�
למעלה שרש� וה� עליונות המדות עצמיות שה� שבו
בעני� פ"ב תכ"ב) (תכ"א תפילי� במצות וכמשנ"ת מאו"א
ואז אי' במעי בעיבור ה� אלו המדות ואח"כ ע"ש הרצועות
ומוחי' דיניקה מוחי' לה� מיתוספי� דאו"א יחוד ע"י
ואע"פ הנ"ל שבמדות העליונות בחי' ב' שה� דגדלות
מהכתר נמשכו נה"י ובחי' או"א ע"י נמשכי� שהמוחי'
כשהמדות כי נעלה מאד גדולה המוחי' מעלת מ"מ
לפי מתנהגת שהמדה עד"מ היינו המוחי' ע"י מתנהגי�

שהוא והטע� המדעהשכל והוא היודע שהוא ית' חכמתו
חכמתו לפי כראוי להשפיע מדותיו מתנהגי� חכמתו וע"פ
מאירי� המוחי' שאי� מכפי ביותר מאד מושבחי� ה� ואז
בעליה את תחי' החכ' כי כ"כ פנימי' בה� שאי� בה�
בעליה הוא שהרצו� ר"ל פ"א תפילי� במצות וכמ"ש

לפי אותו תחי' החכמה ואעפ"כ ממנה ונעלה דחכמה
ויש פנימי' בחי' היותה והוא יתירה מעלה בה יש שבאחת
וכאשר חיצונית בחי' הוא הרצו� משא"כ טע� טוב בה
החכמה ע"פ הראוי כפי שיתנהג הרצו� את תלביש החכמה
בעני� משנת"ל ע"ד והעני� השלימות תכלית יהי' אז
מחמת לחיצוני' ג� חיות להגיע יוכל שמש� העגולי�
שאינו למי ג� מלהטיב מדקדק שאי� המקי� אור רוממות
הי' החכמה ע"פ מתנהג כשאינו הרצו� בחי' וכמ"כ ראוי
(תהלי� חסד וגדל אפי� אר� כמ"ש לרשעי� ג� מטיב
גדל הוא סו� לאי� ית' אורו אריכות שמחמת ח') קמ"ה
שלו הפקר הפרורי� וג� כו' לכלבי� ג� עצמות לזרוק חסד
שלא נכונה מדה יהי' החכמה ע"י אבל במאד גדולי�
נק' זה שמצד כידוע התורה ע"פ שראוי למי אלא להטיב
הוא ידו שעל לפי ממותק די� הוא זה די� אמנ� די� החכמה
מוב� וכמ"כ לרשעי�, ועונש לצדיקי� ושכר העול� קיו�
שהוא שכפי מוחי' לו להמשי� אי' במעי הז"א עיבור בעני�
שכל שבלי המדות בחי' מהכתר שנמש� כמו תלת גו תלת
ובחי' מאד קטנות בחי' הוא מ"מ נעלה מאד ששרש� אע"פ
אזי או"א ע"י אח"כ לו נמשכי� כשהמוחי' אבל חיצוני'
עיבור הי' הגלות סיבת ולזאת ופנימית: גדלות בבחי' הוא
נת"ל וכבר מאד, בקטנות הוא שאזי אי' בבט� הז"א
מגיע אזי שוני� מכלי� בכלי� מתצמצ� היושר שכשאור
בקטנות עליונות המדות כשהיו וא"כ להחיצוני' יניקה
מאד בקטנות היתה יד� על שהי' השפע הרי מוחי' בלתי
ביותר יניקה להחיצוני� מגיע הי' ואז שוני� בצמצומי�
כמ"ש החיצוני� ביניקת פ"א שנת"ל הב' דר� ע"פ והוא
בבט� הז"א שעיבור זאת ועוד כו', לפנימי ופניה� בע"ח
מאחר כי הא' הדר� ע"פ יניקת� ג"כ הגור� הוא אי'
בבחי' ונכללי' פנימי' בבחי' בו מלהאיר מסתלקי� שהמוחי�
מקור שבינה אימא בבט� העיבור עני� שזהו מקיפי�
לחיצוני' יניקה ג"כ מגיע המקיפי� מבחי' ואז המקיפי�
דאו"א כשהמוחי' משא"כ המקי�, אל שאחוריה� כנ"ל
להיות דיושר גדלות בחי' הוא אז בגלוי בז"א מאירי�
שלכבודי החכמה ע"י הראוי כפי המדות מ� ההשפעה
הוא העיבור אבל כנ"ל, לחיצוני' יניקה אי� ואז כו' בראתיו
שהמדות לחיצוני� יניקה מגיע שמה� הבחי' שני הגור�
הרצו� בחי' המקיפי� ע"י וההנהגה מאד בקטנות נעשו
נה"י עצמיות ששרש תליא בהא הא כי החכמה שבלי
וכשהחכמה כנ"ל מהחכמה שלמעלה מהרצו� הוא שבמדות
כנ"ל: יניקת� נמנע אזי בהמדות מוחי' ומשפעת מלבישתו
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l`eny zxez

ÔÈ·‰ÏÂביאור והאיתני�,1בתוס' בעני� הנחלי� כל עני�
בא בזהר מאד, אותו ששיבחו רשב"י, עני� צ"ל

רשב"י דא צבאות ה' האדו� פני האי�2מא� דלכאורה ,

נברא. אד� על יאמרו
Ô·ÂÈÂש"מ שבחו יסדר לעול� עני� ועני�3בהקד� פי' ,

החסד� כטבע נרו, בהילו הללוי' כעני� השבחי�
ע"י כ� המל�, לב פונה חדש דבר ע"י וכ� השבח, ע"י מתעורר
שיומש� משכיל לבחי' החכמה העלאות מעוררי' השבחי�

האזרחי. לאית� משכיל שזה"ע לשכל, משכיל מבחי'
¯Â‡È·Â�שמ ישתבח קדושי� בורא דהנה שג�4העני� ,

מאי�, והחכמה כמ"ש מאי� יש בריאה היא החכ'
וח"ת ח"ע ראשית ב' בחי' ברא, בראשית מציאה, ע"ד
דשביבי�, כורסי' על דיתבא וכנ"ל דכתר, אלקי� ברא
מבי"ע, שמתברר דתהו הבירור ע"י י"ל להו� לאכפי'
ישתבח ולכ� חכ', בחי' ב' שהיא ברה"ע, ע"י כ"א שא"א
סלה יהללו� בכ"י חכ' וקדושי� עילוי, אחר בעילוי שמ�
וכ� כו', מנוחה אי� צדיקי� דג"ע, ק� אי� עד עליות ע"ד
כלל, ל� ערו� שאי� לפי שמ� בבחי' הוא וכ"ז כו', קדושי�
צרי� שמ� מבחי' שיומש� ובכדי לשמ�, רק הוא וההילול

ממוצע. להיות
Ú"ÊÂ�גש פעל התורה לימוד ע"י ולכ� בדורו, רשב"י

בזח"ג שנה5כמ"ש בדורו, משה כמו דנ"ט, אחרי
ע"ד לאר� לכנוס משה שביקש וזהו אחד, פרק עליו

ביטול6מלמעלמ"ט הגדולה ה' ל� ב"פ שכתו' הג� כי ,

כו' יעלה מי מ"מ בחו"ב, ז"א נחלי' העלאת ה"ע בתפלה
ע"י א� מאד, כבד שהוא י"ה, ב� בינה התבוננות ע"י שצ"ל

נק' תורה, בוני� אלא בני� א"ת הוי', למודי בני� וכל התורה
שע"י לפי וג� דפרודא, טורי ג� שמבררת לפי שלו� ורב
עדיי�, מזוכ� אינו א� אפי' יכולי� והכל יותר בנקל התורה
ע"ד בכ"י כ� שיהי' משה רצה ולכ� תחה"מ, לגבי מ"ת כעני�
פעל לא א� ג"כ, גשמיות יומש� ועי"ז א' פרק עליו שנה
הממוצע. הי' הוא ולכ� רשב"י, אומנת� תורת� ביח"ס כ"א

ÔÈ�ÚÂ,�אית לבחי' משכיל מבחי' שיומש� לעורר השבח
ארי' לאריות זנב בחי' ב' יש ובו הממוצע, להיותו
לתלמידי�, השפעה לשועלי� וראש שאג, ארי' דכתר
וכעני� השבח, ע"י זהו לאית� ממשכיל שיומש� ובכדי
דממוצע. העליונה בבחי' כתר מבחי' שיומש� הללוי'

ÔÎÏÂ'ש צבאות שה' כש� כי רשב"י, האדו�, פני מא�
בדורו, לתלמידי� האיר רשב"י כ� בבריאה, שמאיר
ל"ג ועני� עלמא. חשכת דתסתלק לעיד� ואי בזהר כמ"ש

שבהוד הוד הודאה7בעומר בחי' האופ�, בתו� האופ� ע"ד
אז ולכ� הנ"ל, שמ� מבחי' שלמעלה לעצמותו שזהו
שורש האיר ובהסתלקו הממוצע, הי' הוא כי רשב"י נסתלק
מודה להיותו בהוד זהו ולכ� שמ� בחי' נשמתו דשורש

תדיר. קארי תתאה נהורא ע"ד לעצמותו,
Â‰ÊÂהממוצע ע"י שקיבלו התנאי� כל הוא הנחלי� כל

משכיל הוא ורשב"י אר�, מוסדי והאיתני� דרשב"י,
כ� עדאת"כ גילוי הי' בקרי"ס כמו האזרחי ועני� לאית�,
בכתב כו' לוית� ד"ה שמיני בלק"ת ע' ימא נוני רשב"י

מש� האזרחי8שנדפס וזהו משיתהו, המי� מ� כי משה ע"ד ,
וגו"א ג"ר משה כי לזרוח, שעתיד שהאזרחי9מה מה ולכ� ,

שבהוד. בהוד בעלייתו רשב"י לאית� משכיל עכשיו זהו

`"lxz mixgde jynd

milgpd lk oipr 'ek oiadle d"c

(1xe`ia 'qeza oiadleמשכיל מד"ה בקצרה דברי� רישומי הוא :

ואיל�. שיח ע' לעיל שנדפס האזרחי לאית�
(2i"ayx `c ze`av 'd oec`d ipt o`n xdfaהובא א לח, בזח"ב :

(ועד"ז ה'" האדו� פני את זכור� כל יראה כג) לד, (תשא הפסוק
ה' האדו� הנה לג: י, [ובישעי' צבאות". תי' בלא יז), כג, במשפטי�
או"ת קו. ע' תקס"ד אדה"ז במאמרי נת' שכב]. ע' לעיל הובא צבאות"

ואיל�. ר וע' וש"נ. לח. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ב. שנח, ויחי
(3[mewn ly] n"y egay ..oipr mcwda oaeieראה לקמ� בהבא :

ח"א תקס"ח אדה"ז מאמרי ואיל�. ג קג, א. קב, ויחי לתו"א הוספות
א תתקלה, ה) (כר� חנוכה אוה"ת ואיל�. תש ע' ח"ב ואיל�. שע ע'

ועוד. ואיל�. א קמח, דרמ"צ ואיל�.
(4jny gazyi miyecw `xea dpdc oiprd xe`iae�לקמ בהבא :

ואיל�. ב מא, בהר לקו"ת בארוכה ראה זו בפיסקא
(5b"gfa y"nk myb lrt dxezd cenil i"r ..i"ayx r"fe'נת :

וש"נ. ואיל�. רצא ע' תרכ"ז בסה"מ בארוכה
(6h"nlrnln c"r ux`l qepkl dyn ywiay edfeבארוכה ראה :

תכג. ע' ח"ב תרל"ג סה"מ ואיל�. ג ג, ואיל�. סע"ג ב, ואתחנ� לקו"ת
המאמר]. בתחילת ש� [ובהנסמ�

(7ceday ced xnera b"l oipre�ע סידור בארוכה בכ"ז ראה :

א'קיט. ע' ד) (כר� ויקרא אוה"ת ואיל�. ג שו, ואיל�. א דש, דא"ח
ועוד.
(8myn qtcpy azka 'ek oziel d"c ipiny z"wla 'rבלקו"ת :

ברוחניות שעבודת� אות� הא' צדיקי�, מיני ב' יש כי א: יח, שמיני
רשב"י וכגו� עליות, ובבחי' עליוני� יחודי� לייחד הלב בכוונת פי'
ובהגהות זו. בבחי' ג"כ הי' האריז"ל וכ� כו' שנה י"ג במערה כשהי'
וכ� נוס�: כי"ק" שב"לקו"ת מעיר ללקו"ת מהורש"ב אדמו"ר כ"ק
הי' ומה� קסד: ע' תקע"א אדה"ז מאמרי בס' ובנו"א הבעש"ט".
והבעש"ט בלבד) זו ולא זו, מבחי' ג� בו שהי' (פי' בדורו האריז"ל
(וכמו קמד: ע' מארז"ל על אדה"ז מאמרי בס' ובנו"ב בדורו". ז"ל
דור בכל וכ� בדורו, וחביריו ז"ל והבעש"ט בדורו, וחביריו האריז"ל

.57 ע' תשי"א�י"ג בסה"מ הובא ודור)".
(9`"ebe x"b dyn.�אחרו וגואל ראשו� גואל :

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

Â‰ÊÂ'הוי דבאמת אלקי�, לש� הוי' ש� בי� ההפרש
ממש סו� אי� הוא אלקי� דש� חד כולא ואלקי�
ש� על כלל מסתיר אלקי� הש� אי� וממילא הוי' ש� כמו
ה� אלקי� ש� ידי על שמתהווי� הנבראי� שג� עד הוי'
מגלה אלקי� דש� אלא כו'. האחדות תכלית בבחינת
בבחינת נבראי� להיות והיינו שבה�, ההתחלקות בחינת
בחינת התגלות זהו דבאמת כו'. מחולקי� פרטי� ריבוי
מה מוב� אינו דלכאורה שבעצמות. הפרטי� ריבוי
שה� דמאחר ושיעור, ק� אי� עד ריבוי יש שבנבראי�
למציאות�, וגבול ק� להיות צרי� היה הרי גבול בעלי
ושיעור ק� אי� עד התחלקות בריבוי נמצאי� ה� ואי�
נושא הרי שבו השלימות מצד סו� דאי� העני� א� כלל.
אי�ֿסו�. בבחינת שיעור אי� ועד ק� אי� עד ריבוי בעצמו
דאינו ממש יחיד בבחינת האחדות בבחינת בו הכל א�
הוא כאחד הפרטי� והתאחדות ח"ו פרטי� ש� לומר שיי�
יחיד דבחינת לומר אפשר אי וזה כו'. ממש יחיד בבחינת
שנושא לומר בהכרח השלימות דמצד הריבוי שולל שבו
שכתוב (וכמו ממש. יחיד בבחינת והכל כ� ג� הריבוי
ההפכי� שנושא מה דוקא השלימות עני� דזהו אחר במקו�
ח"ו הפכי� בבחינת בו אינ� אמנ� אחד) קו בבחינת ולא
בהשכל נית� לא זה (ודבר ממש כאחד שניה� א� כי
ידעתיו אל� אמרו זה כגו� ועל הוא. ומה אי� ִלהשיגו
הוא בהכרח השלימות שעני� מחייב שהשכל רק כו' הייתיו
הריבוי שנושא דברי� ב' כא� יש כ� וא� שנתבאר) באופ�

לומרוכול� יש וההתגלות ממש. דיחיד האחדות בבחינת

מגלה אלקי� דהש� אלקי�, וש� הוי' ש� ידי על שהוא
ושיעור ק� אי� עד נבראי� ריבוי שיהיו והוא הריבוי את
המדריגות שכל האחדות בחינת מגלה הוי' וש� כו'.
ומתכללי� מתאחדי� בנבראי� וה� בנאצלי� ה� פרטיות
ממש, אחד ה� פרטי� שהריבוי דיחיד היחוד בבחינת
יוב� זה פי ועל כו'. שבעצמות היחוד בחינת שמגלה והיינו
ליה הוה דלכאורה אחד, הוי' כו' ישראל שמע שנאמר מה
כידוע כו' מאחד יותר אחדות על שמורה יחיד הוי' למימר
הוא העני� א� ביניה�. ההפרש אחר במקו� ומבואר
אחד יש נאמר זה שעל יחיד בחינת הוא זה אחד דבאמת
כו'. הפרטי� התאחדות ולא המנוי אחד שאינו לו שני ואי�
הוא הוי' והש� שבעצמות הריבוי ה� שהפרטי� להיות כי
יחיד בבחינת הוא כ� א� שבעצמות היחוד בחינת התגלות
הוא הוי' דש� דהיחוד להיות אחד הוי' שנאמר אלא ממש.
הש� ובנבראי� בנאצלי� מדריגות הפרטי נתגלו כאשר
נאמר היה דא� אחד הוי' נאמר ולכ� כנ"ל. מייחד� דהוי'
א� כי הפרטי� התגלות על שקאי יודעי� היינו לא יחיד
נאמר לזאת כו'. בעצמותו שהוא כמו העצמות בחינת על
הנאצלי� פרטי בחינת שנתגלו לאחר דג� אחד הוי'
מתאחדי� ה� הרי מדריגות פרטי בריבוי והנבראי�
ממש יחיד בבחינת להיות דהוי' בהש� כול� ומתכללי�

כו'.
.¯ÂˆÈ˜�ש יחיד. בבחינת בו והוא הריבוי נושא אי�ֿסו�

האחדות � הוי' ש� הריבוי בנבראי� מגלה אלקי�
יחיד. בבחינת הנבראי� אחדות אחד הוי' דיחיד.

h''px gp zyxte dxez zgny

•

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"yz'd mixn`n

האמונה כח האמונה. את לפרנס – אמונה ורעה ארץ שכן הבטחון, מדת – טוב ועשה בה' בטח
אותה להמשיך האמונה, את מחזק אלקית, השגה וע"י והלב. המוח פנימיות בעומק מתלבש

בגוף הנשמה התקשרות שמחזקים ושתיה אכילה כמו נפשו, כחות בכל

ÁËa"וח�יב אמ�נה". �רעה אר� �כ� ט�ב, וע�ה �הוי' ¿«ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
�ל ח�י� ט�ב, ע��ת �ה', ה��ח�� עניני�: ד' ְֲִִִִִֶַַַַָָָ�א�
ואזהרה, ה�ראה ה� מה� �ני� �אמ�נה. וה�רנסה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמנ�חה,
ה� ה��ב וע��ת �הוי' ה��ח�� �הבטחה. ה� מה� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ��ני�
מנ�חה �ל �ח�י� מבטח �� והע��ה ואזהרה, ְְְִֶַָָ�ְְְֵֶַָָָָָה�ראה

ואל – �הוי' "�טח ר�"י, ��ר� וזה� ית�רנס. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�באמ�נת�
את�רנס. ��ה צדקה לעני א�� א� ואגנב אגזל לא א� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ�אמר
– אמ�נה ותרעה ימי�, לאר� אר� ����� ואז – ט�ב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹוע�ה
�ר�� �ה�ד�� �האמנ� האמ�נה מ�כר ותת�רנס ְְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�אכל
האמ�נה ידי �על והינ�, ט�ב. ולע��ת עליו לסמ� ְְְְְֱֲִֵֶַַַָָָָֹה�א



קט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

Â‰ÊÂ'הוי דבאמת אלקי�, לש� הוי' ש� בי� ההפרש
ממש סו� אי� הוא אלקי� דש� חד כולא ואלקי�
ש� על כלל מסתיר אלקי� הש� אי� וממילא הוי' ש� כמו
ה� אלקי� ש� ידי על שמתהווי� הנבראי� שג� עד הוי'
מגלה אלקי� דש� אלא כו'. האחדות תכלית בבחינת
בבחינת נבראי� להיות והיינו שבה�, ההתחלקות בחינת
בחינת התגלות זהו דבאמת כו'. מחולקי� פרטי� ריבוי
מה מוב� אינו דלכאורה שבעצמות. הפרטי� ריבוי
שה� דמאחר ושיעור, ק� אי� עד ריבוי יש שבנבראי�
למציאות�, וגבול ק� להיות צרי� היה הרי גבול בעלי
ושיעור ק� אי� עד התחלקות בריבוי נמצאי� ה� ואי�
נושא הרי שבו השלימות מצד סו� דאי� העני� א� כלל.
אי�ֿסו�. בבחינת שיעור אי� ועד ק� אי� עד ריבוי בעצמו
דאינו ממש יחיד בבחינת האחדות בבחינת בו הכל א�
הוא כאחד הפרטי� והתאחדות ח"ו פרטי� ש� לומר שיי�
יחיד דבחינת לומר אפשר אי וזה כו'. ממש יחיד בבחינת
שנושא לומר בהכרח השלימות דמצד הריבוי שולל שבו
שכתוב (וכמו ממש. יחיד בבחינת והכל כ� ג� הריבוי
ההפכי� שנושא מה דוקא השלימות עני� דזהו אחר במקו�
ח"ו הפכי� בבחינת בו אינ� אמנ� אחד) קו בבחינת ולא
בהשכל נית� לא זה (ודבר ממש כאחד שניה� א� כי
ידעתיו אל� אמרו זה כגו� ועל הוא. ומה אי� ִלהשיגו
הוא בהכרח השלימות שעני� מחייב שהשכל רק כו' הייתיו
הריבוי שנושא דברי� ב' כא� יש כ� וא� שנתבאר) באופ�

לומרוכול� יש וההתגלות ממש. דיחיד האחדות בבחינת

מגלה אלקי� דהש� אלקי�, וש� הוי' ש� ידי על שהוא
ושיעור ק� אי� עד נבראי� ריבוי שיהיו והוא הריבוי את
המדריגות שכל האחדות בחינת מגלה הוי' וש� כו'.
ומתכללי� מתאחדי� בנבראי� וה� בנאצלי� ה� פרטיות
ממש, אחד ה� פרטי� שהריבוי דיחיד היחוד בבחינת
יוב� זה פי ועל כו'. שבעצמות היחוד בחינת שמגלה והיינו
ליה הוה דלכאורה אחד, הוי' כו' ישראל שמע שנאמר מה
כידוע כו' מאחד יותר אחדות על שמורה יחיד הוי' למימר
הוא העני� א� ביניה�. ההפרש אחר במקו� ומבואר
אחד יש נאמר זה שעל יחיד בחינת הוא זה אחד דבאמת
כו'. הפרטי� התאחדות ולא המנוי אחד שאינו לו שני ואי�
הוא הוי' והש� שבעצמות הריבוי ה� שהפרטי� להיות כי
יחיד בבחינת הוא כ� א� שבעצמות היחוד בחינת התגלות
הוא הוי' דש� דהיחוד להיות אחד הוי' שנאמר אלא ממש.
הש� ובנבראי� בנאצלי� מדריגות הפרטי נתגלו כאשר
נאמר היה דא� אחד הוי' נאמר ולכ� כנ"ל. מייחד� דהוי'
א� כי הפרטי� התגלות על שקאי יודעי� היינו לא יחיד
נאמר לזאת כו'. בעצמותו שהוא כמו העצמות בחינת על
הנאצלי� פרטי בחינת שנתגלו לאחר דג� אחד הוי'
מתאחדי� ה� הרי מדריגות פרטי בריבוי והנבראי�
ממש יחיד בבחינת להיות דהוי' בהש� כול� ומתכללי�

כו'.
.¯ÂˆÈ˜�ש יחיד. בבחינת בו והוא הריבוי נושא אי�ֿסו�

האחדות � הוי' ש� הריבוי בנבראי� מגלה אלקי�
יחיד. בבחינת הנבראי� אחדות אחד הוי' דיחיד.

h''px gp zyxte dxez zgny

•

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"yz'd mixn`n

האמונה כח האמונה. את לפרנס – אמונה ורעה ארץ שכן הבטחון, מדת – טוב ועשה בה' בטח
אותה להמשיך האמונה, את מחזק אלקית, השגה וע"י והלב. המוח פנימיות בעומק מתלבש

בגוף הנשמה התקשרות שמחזקים ושתיה אכילה כמו נפשו, כחות בכל

ÁËa"וח�יב אמ�נה". �רעה אר� �כ� ט�ב, וע�ה �הוי' ¿«ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
�ל ח�י� ט�ב, ע��ת �ה', ה��ח�� עניני�: ד' ְֲִִִִִֶַַַַָָָ�א�
ואזהרה, ה�ראה ה� מה� �ני� �אמ�נה. וה�רנסה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמנ�חה,
ה� ה��ב וע��ת �הוי' ה��ח�� �הבטחה. ה� מה� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ��ני�
מנ�חה �ל �ח�י� מבטח �� והע��ה ואזהרה, ְְְִֶַָָ�ְְְֵֶַָָָָָה�ראה

ואל – �הוי' "�טח ר�"י, ��ר� וזה� ית�רנס. ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�באמ�נת�
את�רנס. ��ה צדקה לעני א�� א� ואגנב אגזל לא א� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ�אמר
– אמ�נה ותרעה ימי�, לאר� אר� ����� ואז – ט�ב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹוע�ה
�ר�� �ה�ד�� �האמנ� האמ�נה מ�כר ותת�רנס ְְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�אכל
האמ�נה ידי �על והינ�, ט�ב. ולע��ת עליו לסמ� ְְְְְֱֲִֵֶַַַָָָָֹה�א



c"agקי i`iyp epizeax zxezn

ז� לא ה�ה ט�ב, וע��ה ית�ר� עליו �ב�טח �ה' ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��אמי�
זאת, ע�ד א�א צדקה, וע��ה �כ�ר�ת ��ת�רנס ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�לבד
ד' �לל�ת וה�ה מנ�חה. �ל �ח�י� חי �ה�א אר�", ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ"�כ�
וה� ��ללי�, עניני� ��ני נכללי� �זה האמ�רי� ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶָָָָָָהעניני�
האמ�נה, עני� ה�א אמ�נה" �רעה אר� "�כ� �ב�ח��, ְְְֱֱֱִִֵֶֶַָָָָָָאמ�נה
ה�בר וטע� ה��ח��. עני� ה�א ט�ב" וע�ה �ה' ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ�"בטח
לפי הרמ�"� �תב האמ�נה, קד� ��ח�� על להזהיר ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�הק�י�
ה��טח �ל אבל ��טח, ה�אמי� �ל להי�ת ה�כרח מ� ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ�ִֵֶַ�אי�
י�תר ה��ח�� על �מיד מזהיר ה�ת�ב לכ� ספק, �לי ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָמאמי�
א�י� א�� �הת���ת, איד� אלע �א איז אמ�נה האמ�נה. ְְְֱֱִִִֵֶַַַַָָָמעל
א ��ר� איז �העל�, אמ�נה �י איז אמאל ווע� ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָאפ��
א�י� עב�דה קיי� א�ער נתע�רר, זי ווערט ק�ה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהתע�רר�ת
��ח�� א�י� �� �אי� מה הא��, ניט מע� �עדאר� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ע�
אי� נאר ניט זיי� זאל ��ח�� �ער אז עב�דה מע� ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ�עדאר�

מ�� �פעל מע�ה אי� נאר �לבד עד�א���ר נ�מת� ור�נ� . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
האמ�נה את �מפרנס ז� ��הא – אמ�נה" "�רעה ְְְְֱֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ר�,
להבי� וצרי� י�תר. �ח וח��ק והת��ט�ת ר��י �� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹלע��ת
לפרנסה. אמ�נה צריכה �מד�ע לאמ�נה, ה�רנסה עני� ְְְְְֱֱִִַַַַַַַָָָָָָָָמה�
����מה ה�ח�ת אחד ה�א �אמ�נה ה�א, העני� ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹא�
וה�ב, ה�ח �נימ��ת �עמק ה��� �אברי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹה�תל��י�
��פלאה �מ� אד� �ני מה�גת נפלאה ז� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�התל���ת
א�א ואינ� ה���, �אברי ה�פ� וח��ת א�ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהתל���ת
ה�פ� את לק�ר לע��ת ה�פליא �עי� �מי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ�לא�ת
הרצ�� �היה אחר ה�ה זה ע� אבל ה��מי, ���� ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהר�חנית
ח��ק הרי �ה���, ה�פ� התל���ת ��היה ית�ר� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהעלי��
וה�א לה�, ��ח�� �בר ידי על �א ���� ה�פ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתק�ר�ת

האכיל ��א�ר ��ת�ה, אכילה ידי מתע�ל�תעל וה�ת�ה ה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ה�פ� וח��ת �א�ר ההתק�ר�ת �ח��ק �ע�ת� ��על�ת ְְְְְִִֶֶַַַַָָ�ְֲֵה�
נמ�� ז� התק�ר�ת ידי ועל ה��מ�י�, ואברי� ���� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהר�חני

�אברי� להתל�� הר�חני ה�פ� מ� י�תר �נימי וח��ת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא�ר
ידי �על �מ�ח� ר�אי� �אנ� �כמ� �י�תר, לח�ק� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה��מ�י�
הר�חנ�י� �ח�ת נחל�י� רב זמ� מ�� ��ת�ה אכילה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהע�ר
מתח�קי� ��ת�ה אכילה ידי ועל �ע�ת�, ��עלי� ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ�ְְֲִֵָואינ�
�ב�דר ה�בריאי� מ�ברי� ה� מז�נ�תיו א�ר וכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ח�תיו,
�ההתק�ר�ת והינ� �ח�תיו, יתח�ק� י�תר ה�ה י�תר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹהרא�י
י�תר וחזק �נימי �ח ממ�י� וה��קה ה�אכל ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ��אה
אכילה ידי על ��ע�ה ה�ח�ת וח��ק ה�פ�, �פנימ��ת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמעמק
ה��תר האברי� אפ�� והאברי�, ה�ח�ת �כל ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ��ת�ה
�ח וח��ק ה�כל לא�ר �לי �ה�א ה�ח חמר �מ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ��י�
�האכילה הי�ת �ע� �י�תר, נעלה ר�חני �ח �ה�א ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹה���יל
�� �ע�ת� ה�ה זה �כל ��מ�י�, �ברי� ה� ַָָ�ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ��ת�ה
הר�חנית �העב�דה ה�א וכ� ונעלי�. ��י� ה��תר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�האברי�
לח�ק� האמ�נה את �מפרנס ז� ��הא האמ�נה, ְְְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�פרנסת
�� לע��ת עד� נ�מת� ר�נ� ��תב �מ� ח��ק, מיני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�כל
ה�ח�ת �כל ית��ט האמ�נה �כח והינ� והת��ט�ת, ְְְְְְְְֱִִִֵַַַַַָָָֹֹר��י
�א זה �ח וח��ק י�תר, �ח ח��ק ידי על וה�א �ד�ל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ�בר��י
��ר ויגיעת נפ� �יגיעת �מצו�ת �ת�רה עב�דה ידי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָעל
��� ה�ה �אז אלקית, �ה�גה והתק�ר�ת והבנה ְְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�ה��לה
�ג�מ��ת �כמ� לגמרי, אחר �אפ� ה�א ה�צו�ת ק��� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹועצ�
זה ידי �על ו��תה, א�כל �אד� וה��קה ה�אכל �בר ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהרי
��ע�ת �הכרח הרי ה���, ע� ה�פ� התק�ר�ת ַ�ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנע�ה
הר�חנ�י� �בה�ח�ת ה��מ�י� �אברי� היא ��ת�ה ְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹהאכילה

�ר�� ה��רא הט�יע �� א�ר ��ניה�,�אחד, ��פעל ה�א ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
�יגיעת העב�דה להי�ת ��ריכה הר�חנית �העב�דה ה�א ��ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָ
�באהבה מ�� �פעל ה�צו�ת ק��� �לבד נפ�, ויגיעת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ��ר
�להס�יר לבאר נפ� היגיעת להי�ת צריכה ה�ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויראה,
��ר�� עד אלקית �ה�גה וההבנה הה��לה את ְַ�ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֹלעצמ�

�מצו�ת. ה��רה �ק��� התח�ק�ת וג�ר� העני� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָאצל�

aeh dyre 'ieda gha d"c

a"yz'd ,hay 'f '`

איןא. אבל מתעוררת, היא קלה התעוררות ידי על הרי בהעלם, האמונה פעם אם ואפילו בהתגלות, ישראל בכל קיימת אמונה

במעשה אלא בלבד, בדיבור רק לא יהיה שהבטחון עבודה צריכים (בה') בטחון בשביל כן שאין מה עבודה, שום כך על צריך

ממש. בפועל

•
mixeaic ihewl

.‰Ïבמקצת חסידים שכחו שכיום פעם, דיברנו כבר

החסידים. דרכי על

החסידים. דרכי וישנן החסידות דרכי ישנן

שזקני היתה, והדרכה, בחינוך החסידים מדרכי אחת

העול את עצמם על נטלו ומושב עיר בכל החסידים

האברכים את ולהדריך לחנך שהיווהאחריות החסידיים

החסידים. לזקני ובנפש בלב מסורים

כלפי החסידים אברכי של וההתמסרות המשמעת את

ביטול של ענין זה היה ממש, להעריץ יש החסידים זקני

פנימי.

חסידות למד הנגלה, בלימוד הרבה שיגע חסידי אברך

שיום גם מה התפלה, בעבודת עסק גם קרובות ולעתים

שבלב. ועבודה לתורה מוקדש היה קודש השבת

החסיד כלפי הביטול בתכלית בטל היה זה כל ולאחרי
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שראה ותנועה הנהגה כל מפיו, ששמע מלה כל הקשיש.

ההשפעה להם והיתה ובלבו, במוחו חדר חסיד, באותו

לחסיד. ולהיעשות חסרונותיו את לתקן ביותר הגדולה

.ÂÏנעשים חסידיים" "אברכים הנקראים אלה כיום,

את ומדריכים מחנכים הם מעצמם. חסידים � כאילו �

ואיזו זה הוא חינוך איזה לשער איפוא וניתן עצמם,

זאת. היא הדרכה

עם שלום עשו היום של החסידיים האברכים

שקר, צביעות, כגון פעם, של החסידיים השונאים

רק הם הלב, ורוע חוצפה גאוה, הרע, לשון רכילות,

כביכול. חיצוניים חסידות בלבושי זאת עוטפים

הרי האמיתי. בשמו דבר כל קורא שאני על לי סלחו

שירחמו רחמים, לבקש האמת, את לומר מוכרחים פעם

נמצאים. הם רוחני ובוהו תוהו באיזה ויראו עצמם על

בישיבות שלמדו אלה גם כיום, החסידיים האברכים

חיצוניות. של הזרה הדעה בגלי נסחבים חסידיות,

.ÊÏכגון חיצוניים, חסידות שבדברי הזרה הדעה

חסידית, בשמחה השתתפות בהתוועדות, השתתפות

ונגינת חסידים בלבושי התלבשות הילולא, יום שמירת

וכמה כמה ר"ל איבדה לחסיד, נעשים � חסידי ניגון

טבועים חסידיים אברכים והרבה חב"ד, בחסידי נפשות

רע. בעומק � המרה האמת את לומר לי מר �

שהדבר כמה עד אך, האמת. את ולומר לדבר קשה

שהוא. כפי המצב את לתאר ההכרח מן קשה,

בסביבה שגדלו כאלה ישנם החסידיים האברכים בין

שבגלל חסידיים, מלמדים אצל חסידיים, בבתים חסידית,

אבל חסידית, היא אברכים אותם של חיצוניותם זאת כל

ריקה. פנימיותם

שמים, מיראת ריקים מתורה, ריקים אלה אברכים

טובות. ממדות ריקים

לא מקטנותו המשמעת. העדר הוא זה לכל הסיבה

את חינך הוא ומדריך, מחנך של עולו עצמו על קיבל

פראי פרי צמח כזה ומחינוך עצמו, את הדריך הוא עצמו,

מבפנים. ורקוב מבחוץ ומבריק יפה כזה,

.ÁÏ.סיפור לכם לספר ברצוני

שיעור גם היה אבי, אתי שלמד הלימוד בסדרי

ראשונים. כמה עם יסודי היה והלימוד בגמרא

אבי היה שלמדנו, שבגמרא האגדה דברי את אף

ומעמיק. יסודי באופן אתי לומד

"מכות הסוגיא את סוטה במסכת אבי אתי כשלמד

ב"מכות10פרושין" המשנה הגדרת שסיים לאחרי ,

ל"מכה" נחשב הפרישות שענין ,11פרושין",

של העבודה בחסרון באריכות אבי אתי דיבר

עליו לומר שייך לא הרי שאסור מה באמרו, פרישות.

ענין שייך לא צריכים, שלא מדבר גם הפרישות. ענין

שייך לא גם לו, ושצריכים שמותר מה ועל הפרישות.

הפרישות. ענין

עבודה. מתוך לעשות יש שצריכים, ומה שמותר מה

הדבר, את שעושים דוקא לאו הכוונה ב"עבודה" לעשות

נקרא כן גם זה לעשות, צריכים שלא מה עושים כשלא

צריך שאינו שהדבר כך על עובדים שכן, שעושים.

ייעשה. לא � להיעשות

.ËÏעם ולהתעסק לעשות שיש הוא העבודה ענין

עצמו, אברי על דעה בעל ולהיות להתייגע הדבר,

הנפש. ולבושי החושים הכוחות,

יהיה שהשכל במה השכל כוח על דעה בעל להיות

לאהוב מה לרצות, במה הלב על דעה בעל להיות שקוע,

דעה בעל להיות ולדחות, לשנוא מה ואת לחשוק ובמה

דעה בעל ולהיות וטעם ריח שמיעה, הראיה, חושי על

ומעשה. דיבור המחשבה, לבושי על

עורות מלשון היא עבודה אומר: הזקן] [רבנו הרבי

לנקותו אותו, לעבד כשצריכים הבהמה עור עבודים.

עבודה רבה, ויגיעה עבודה בכך להשקיע יש ולזככו,

והדרגה. בסדר

הוא ל"אדם", ולהפכו אדם" פרא ה"עיר את לעבד

בסדר שתיעשה ההכרח שמן עבודה קשה, די עבודה

מופתית השגחה ומתוך ובחיפזון, במהירות לא והדרגה,

ביותר הקטנה הטעות כי טעות. שום לעשות שלא

ביותר. הגדול ולחסרון לטעות להביא עלולה בעבודה,

עבירה עבר ולא אדם "ישב של הענין את מסביר אבי

מצוה" עשה כאילו שכר לו נותנים גם12� אי�העשיה .

א שכן טוב, עבודה.כן פי על באה י�העשיה

פרישות אומרת13ואילו פרושין" ו"מכות "מכה", היא

לאדם הן מכה משום בכך יש שכן, רבים. לשון המשנה

נעשה האדם אין הפרישות בענין כי עצמו. לדבר והן

מכה זוהי כך ומשום מתברר, הדבר ואין אדם בן יותר

כפולה.

.Óשבעת את בהרחבה אבי הסביר מכן לאחר

סדר הוא מה והסביר פירש סוג וכל שבפרושים, הסוגים

סדר ובאיזה הטעות טמונה במה שלו, והעבודה התורה

לתקנו. ויכולים צריכים עבודה

האומר יצחק בר נחמן רב של למימרתו כשהגיע

רבה דינא בי מגליא, ומדמגליא מטמרא "דמטמרא

אדם מבני נסתרות (הנסתרות גונדי" דחפו מהני ליתפרע

כב.10) ד� סוטה

ל�11) במותר עצמ� בקדש האמיתית העבודה בי� ההבדל לבאר למותר

פרושי�. במכת המבואר הפרישות לעני�

ב.12) לב, קידושי�

(13.11 הערה לעיל ראה
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שראה ותנועה הנהגה כל מפיו, ששמע מלה כל הקשיש.

ההשפעה להם והיתה ובלבו, במוחו חדר חסיד, באותו

לחסיד. ולהיעשות חסרונותיו את לתקן ביותר הגדולה

.ÂÏנעשים חסידיים" "אברכים הנקראים אלה כיום,

את ומדריכים מחנכים הם מעצמם. חסידים � כאילו �

ואיזו זה הוא חינוך איזה לשער איפוא וניתן עצמם,

זאת. היא הדרכה

עם שלום עשו היום של החסידיים האברכים

שקר, צביעות, כגון פעם, של החסידיים השונאים

רק הם הלב, ורוע חוצפה גאוה, הרע, לשון רכילות,

כביכול. חיצוניים חסידות בלבושי זאת עוטפים

הרי האמיתי. בשמו דבר כל קורא שאני על לי סלחו

שירחמו רחמים, לבקש האמת, את לומר מוכרחים פעם

נמצאים. הם רוחני ובוהו תוהו באיזה ויראו עצמם על

בישיבות שלמדו אלה גם כיום, החסידיים האברכים

חיצוניות. של הזרה הדעה בגלי נסחבים חסידיות,

.ÊÏכגון חיצוניים, חסידות שבדברי הזרה הדעה

חסידית, בשמחה השתתפות בהתוועדות, השתתפות

ונגינת חסידים בלבושי התלבשות הילולא, יום שמירת

וכמה כמה ר"ל איבדה לחסיד, נעשים � חסידי ניגון

טבועים חסידיים אברכים והרבה חב"ד, בחסידי נפשות

רע. בעומק � המרה האמת את לומר לי מר �

שהדבר כמה עד אך, האמת. את ולומר לדבר קשה

שהוא. כפי המצב את לתאר ההכרח מן קשה,

בסביבה שגדלו כאלה ישנם החסידיים האברכים בין

שבגלל חסידיים, מלמדים אצל חסידיים, בבתים חסידית,

אבל חסידית, היא אברכים אותם של חיצוניותם זאת כל

ריקה. פנימיותם

שמים, מיראת ריקים מתורה, ריקים אלה אברכים

טובות. ממדות ריקים

לא מקטנותו המשמעת. העדר הוא זה לכל הסיבה

את חינך הוא ומדריך, מחנך של עולו עצמו על קיבל

פראי פרי צמח כזה ומחינוך עצמו, את הדריך הוא עצמו,

מבפנים. ורקוב מבחוץ ומבריק יפה כזה,

.ÁÏ.סיפור לכם לספר ברצוני

שיעור גם היה אבי, אתי שלמד הלימוד בסדרי

ראשונים. כמה עם יסודי היה והלימוד בגמרא

אבי היה שלמדנו, שבגמרא האגדה דברי את אף

ומעמיק. יסודי באופן אתי לומד

"מכות הסוגיא את סוטה במסכת אבי אתי כשלמד

ב"מכות10פרושין" המשנה הגדרת שסיים לאחרי ,

ל"מכה" נחשב הפרישות שענין ,11פרושין",

של העבודה בחסרון באריכות אבי אתי דיבר

עליו לומר שייך לא הרי שאסור מה באמרו, פרישות.

ענין שייך לא צריכים, שלא מדבר גם הפרישות. ענין

שייך לא גם לו, ושצריכים שמותר מה ועל הפרישות.

הפרישות. ענין

עבודה. מתוך לעשות יש שצריכים, ומה שמותר מה

הדבר, את שעושים דוקא לאו הכוונה ב"עבודה" לעשות

נקרא כן גם זה לעשות, צריכים שלא מה עושים כשלא

צריך שאינו שהדבר כך על עובדים שכן, שעושים.

ייעשה. לא � להיעשות

.ËÏעם ולהתעסק לעשות שיש הוא העבודה ענין

עצמו, אברי על דעה בעל ולהיות להתייגע הדבר,

הנפש. ולבושי החושים הכוחות,

יהיה שהשכל במה השכל כוח על דעה בעל להיות

לאהוב מה לרצות, במה הלב על דעה בעל להיות שקוע,

דעה בעל להיות ולדחות, לשנוא מה ואת לחשוק ובמה

דעה בעל ולהיות וטעם ריח שמיעה, הראיה, חושי על

ומעשה. דיבור המחשבה, לבושי על

עורות מלשון היא עבודה אומר: הזקן] [רבנו הרבי

לנקותו אותו, לעבד כשצריכים הבהמה עור עבודים.

עבודה רבה, ויגיעה עבודה בכך להשקיע יש ולזככו,

והדרגה. בסדר

הוא ל"אדם", ולהפכו אדם" פרא ה"עיר את לעבד

בסדר שתיעשה ההכרח שמן עבודה קשה, די עבודה

מופתית השגחה ומתוך ובחיפזון, במהירות לא והדרגה,

ביותר הקטנה הטעות כי טעות. שום לעשות שלא

ביותר. הגדול ולחסרון לטעות להביא עלולה בעבודה,

עבירה עבר ולא אדם "ישב של הענין את מסביר אבי

מצוה" עשה כאילו שכר לו נותנים גם12� אי�העשיה .

א שכן טוב, עבודה.כן פי על באה י�העשיה

פרישות אומרת13ואילו פרושין" ו"מכות "מכה", היא

לאדם הן מכה משום בכך יש שכן, רבים. לשון המשנה

נעשה האדם אין הפרישות בענין כי עצמו. לדבר והן

מכה זוהי כך ומשום מתברר, הדבר ואין אדם בן יותר

כפולה.

.Óשבעת את בהרחבה אבי הסביר מכן לאחר

סדר הוא מה והסביר פירש סוג וכל שבפרושים, הסוגים

סדר ובאיזה הטעות טמונה במה שלו, והעבודה התורה

לתקנו. ויכולים צריכים עבודה

האומר יצחק בר נחמן רב של למימרתו כשהגיע

רבה דינא בי מגליא, ומדמגליא מטמרא "דמטמרא

אדם מבני נסתרות (הנסתרות גונדי" דחפו מהני ליתפרע

כב.10) ד� סוטה

ל�11) במותר עצמ� בקדש האמיתית העבודה בי� ההבדל לבאר למותר

פרושי�. במכת המבואר הפרישות לעני�

ב.12) לב, קידושי�

(13.11 הערה לעיל ראה
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גלויות כולם הגדול דין לבית מקום ומכל גלויות והגלויות

עצמן ומראין בטליתות המתכסים מן יפרע והוא

בעיניו. דמעות עמדו רש"י) � פרושין ואינן כפרושין

רבה: במרירות ואמר

תכלית, חסרת מספיק היא אמיתי פרוש של עבודתו

שהוא לבוש, כמו אלא אינה אצלו הפרישות אם ביחוד

לגמרי. אחר הוא ובפנימיותו לזולת, עצמו מראה

הם ותוכו שברו "חיצון" נקרא זה החסידות בלשון

מבפנים ואילו משהו עוד יש מבחוץ נפרדים, דברים שני

דבר. שום אין

"חיצונים" כלומר � צבועין אודות הוא בגמרא הסיום

אומר, שרש"י צניעותא" לענין לה דמפרש וה"איכא �

מפרש ורש"י אומרת הגמרא כלומר מכאיב, מאד הוא

להביא. חלילה עלולה שחיצוניות למה

מאמר שזה אפילו וסיפרתי, דיברתי אשר כל

שהחינוך לזכור, חשוב אך אגב, כבדרך המוסגר,

של לדבריו לשמוע הרצון ואי האברכים, של וההדרכה

מום בעל ונשארים ולשקר לחיצוניות מביא קשיש, חסיד

קשיש. רוחני

.‡Óחנוך ר' החסיד של הטובות ומדותיו הטוב לבו

בעבודה עצמו את שבר הוא יגיעה. מתוך לו באו הענדל,

עול. קבלת של וביגיעה

מצורע, הענדל: חנוך הר' אמר ההתוועדויות באחת

לבית לבוא לו אסור מצרעתו, נרפא הוא שאין זמן כל

ממדותיו נרפא הוא שאין זמן כל אברך, המקדש.

את לטמא אסור לליובאוויטש, ללכת לו אסור המאוסות,

הרבי. של אמותיו שבד' ה' היכל

יונה, לרבנו תשובה" "שערי למדתי שנים עשר במשך

ועשרים עורים", "פוקח חכמה", "ראשית "חרדים",

מסויימ ופרקים התשובה" "אגרת למדתי יםפעמים

ולהיפטר הרעות המדות את לקרצף כדי חיים", ב"דרך

זקני של הסכמתם ואחרי אז, ורק הגופנית, מהרגילות

הרבי אל הראשונה בפעם הלכתי החסידים,

בליובאוויטש.

נעשה איך מספר קשיש שחסיד מה אברכים שמעו

חסיד.

ובמשך טובות, מדות על אברך מתייגע שנים עשר

אב� אל לליובאוויטש נוסע הוא אין אלו שנים עשר

בפני הרוחנית מהותו את להראות בהתביישו הסבא,

הרבי.

חסיד. להיות כדי טובה הכנה נקרא זה

.·Óהימים � תרנ"ד שנת של לעשור כסא בין

היו � הרשב"ץ מורי אצל ללמוד שהתחלתי הראשונים

עזר וכמו פעל האויר מזג גם וסגריריים, גשומים ימים

הנפש. וחשבון תשובה אודות לחשוב

ומורי מעריב, אחרי תשרי, ח' שני ביום זה היה

ר' הענדל, חנוך ר' החסידים עם לשבת נשאר הרשב"ץ

חסידות בעניני לדבר מדוקשיץ, יקותיאל ור' אהרן

שונים. סיפורים וסיפרו

הר' הזמין שעות, כמה במשך כך והתוועדו כשישבו

באחד גר בו לחדרו להיכנס המסובים את הענדל חנוך

כמה עוד והמשיכו הסכימו כולם הסמוכים. הבתים

מרוממת. חסידים באוירה שעות

ר' המפורסם מהחסיד ששמע סיפר הענדל חנוך הר'

מסמיליאן: הירשל

של אמות בד' בעמדו הרי הלב, טמטום בו שאין מי �

אימרת שומע וכשהוא בושה, מתמלא הוא צדיק,

פנימית. בהתעוררות בוכה הוא � התעוררות

.‚Ó:אמר מכן ולאחר רב, זמן משך ניגן אבי

קבלת14אבי עול. בקבלת הוא רב" לך ש"עשה אומר

להיעשות. מוכרח הדבר לא, או רוצים כן אם משמע עול

שישנם אבי, לי אמר לצבא, לעמוד צריך כשהייתי

לקבוע נחוץ שמאד הצבא בעבודת ענינים וכמה כמה

ה'. בעבודת אותם

הם זמנו וכל מציאותו כל לעצמו, מציאות אינו חייל

הוא � כשאוכל חייל, תמיד הוא חייל לעבודה. קודש

וגם מדבר כשהוא חייל, הוא – ברחוב כשהולך חייל,

חייל. ומתעורר חייל נרדם חייל, הוא � ישן כשהוא

חייל, להיות ללמוד הוא ביותר הקשים הדברים אחד

את ולחנך ללמד המוכשרים מיוחדים ממונים וישנם

החייל.

ה'. עובד חייל הוא חסיד כל

גזע15הרבי נמנים בזה שגם פעלה שחסידות אמר,

לקבל אותם לעורר הקושי מן ולא הכלל, על החסידים

שמים. מלכות עול עצמם על

שלו המדריך לו יש חסיד וכל ה' עובד הוא חסיד כל

ואורה. תורה בקרן שהעמידו
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וה� בלמדנותו ה� בעיר מפורס� לייב זלמ� ר' היה כבר לינוביטש השניה בפע� ברו� כשהגיע
חיי� זלמ� לר' להודות יש מרדכי של חתנו אצל הגדול השינוי שעל היטב, ידע ברו� הטובי�. במעשיו
דר� לעצמו לסגל לייב זלמ� על להשפיע השכיל ועדינות לב טוב של חיה דוגמה שבשמשו ְֵַהשמש
ג� רצה הוא טובות. מידות ממנו וללמוד חיי�, זלמ� ר' את יותר מקרוב להכיר רצה ברו� חדשה.
המקו�, את עזב כשנה לפני בינוביטש. היה לא שוב חיי� זלמ� ר' בר�, ותולדותיו. עברו על יותר לדעת

מועדות. פניו היו לא� ידע לא איש אחר. למישהו השמשות את במסרו

בעיר. הראשונה שהייתו בתקופת במגע בא שאית� האנשי� כל ע� שוב להיפגש מעוניי� היה ברו�
רענני� היו עדיי� בינוביטש. הראשונה כתחנתו ששימש הקברות, בית שליד הכנסת בבית ביקר א� הוא
שהיו הקברני� מפגש כמקו� ששימש ביתֿמדרש, באותו � שמחה ושל אימה של � חוויותיו בזיכרונו
הקברני� אחד כאשר עסק שבה הגמרא בסוגית נזכר א� ברו� יי"ש. בבקבוק ליב� את משמחי� תכופות
שבשוק, המדרש לבית ועבר המקו� את לעזוב שהחליט עד ונשיקות, בחיבוקי� עליו התנפל השיכורי�
של הסוגיה ס"ז ד� בבאֿקמא, במסכת היתה, אז, עסק בה הסוגיה כשמש. חיי� זלמ� ר' כיה� בו
קני". הש� ושינוי "יאוש או קני" "יאוש א� לויכוח בקשר התוספות בדברי אז התעמק והוא "יאוש",

כדי לפרקי� אצל� עבד אשר והאחרי� האופי� החנווני�, ע� עתה ברו� התראה בינוביטש
היה ברו� הכירו. לא מה� ואיש נישואיו, לפני העומד מגודל בחור כבר היה עתה ללחמו. להשתכר
לקבוע היה ברו� של רצונו וניסיונותיה�. מתולדותיה� ולהיוודע מה�, אחד מכל משהו ללמוד מעוניי�
או הע�, להמוני עצמו המקדיש חיי�, זלמ� של דרכו הא� בחיי�, הנכונה הדר� איזו בדיוק לעצמו
והיה אמותיו, בד' העול�, מ� מופרש לו, שישב מוויטבסק, הפרוש זעליג, שלמה רבי הגאו� של דרכו

מתורה. הרחוקי� הע� פשוטי אל למטה מלמעלה מסתכל

להתו פשוט רצה הוא בנפשו. לו ונגעה ברו� את מאד הטרידה זו שלובעיה דרכו את לעצמו ות
רבות דרגות לעבור ועליו ללמוד, מה הרבה עדיי� לו יש א� ולמד, חקר עתה עד שנותיו כל בחיי�.

לשלמות. שיגיע עד

עד כאחרי� היטב ידע ברו� קרובה. היכרות לברו�, היטב מוכר היה הפרוש זעליג שלמה רבי
הערכה היתה ובליבו אגדות, מתהלכות וגדולתו למדנותו שעל הישיש, הפרוש של גאונותו מגיעה היכ�

זה. לגאו� עמוקה

היה שנה 15 בגיל כשהיה בפולי�. ידועי� למדני� ממשפחת היה זעליג שמחה רבי של מוצאו
ועסק ישב הוא לו. דומה היה לא בשקידתו הש"ס. בכל בקי היה הוא מסטוויסק. כעילוי מפורס�
שני יו� בכל צ� היה לכ� נוס� שינה. שעות לשתי�ֿשלש פרט היממה, שעות בכל ממש בתורה
ורק א� מדבר והיה חולי�, שיחת מכל לחלוטי� מתנזר היה נערותו משחר ששי. ביו� וא� וחמישי,
לדבר מה לו היה שלא משו� פשוט, אד� ע� מגע מכל ונמנע מתרחק, היה מעמיֿהאר� תורה. בדברי
הגדול המדרש בבית שנה כחמישי� מש� הסתגר צעיר, כאבר� לוויטבסק, הגיעו מאז כאלה. ע�

משכנו. קבע מחדריו שבאחד שבעיר,

השמש, חיי� זלמ� רבי או הגאו� זעליג שמחה רבי אלה, שני מבי� מי להחליט ברו� רצה עתה
חיי� זלמ� ר' או והתבודדותו, בתורתו זעליג שמחה ר' הא� להקב"ה, כביכול, נחתֿרוח, יתר גור�
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וה� בלמדנותו ה� בעיר מפורס� לייב זלמ� ר' היה כבר לינוביטש השניה בפע� ברו� כשהגיע
חיי� זלמ� לר' להודות יש מרדכי של חתנו אצל הגדול השינוי שעל היטב, ידע ברו� הטובי�. במעשיו
דר� לעצמו לסגל לייב זלמ� על להשפיע השכיל ועדינות לב טוב של חיה דוגמה שבשמשו ְֵַהשמש
ג� רצה הוא טובות. מידות ממנו וללמוד חיי�, זלמ� ר' את יותר מקרוב להכיר רצה ברו� חדשה.
המקו�, את עזב כשנה לפני בינוביטש. היה לא שוב חיי� זלמ� ר' בר�, ותולדותיו. עברו על יותר לדעת

מועדות. פניו היו לא� ידע לא איש אחר. למישהו השמשות את במסרו

בעיר. הראשונה שהייתו בתקופת במגע בא שאית� האנשי� כל ע� שוב להיפגש מעוניי� היה ברו�
רענני� היו עדיי� בינוביטש. הראשונה כתחנתו ששימש הקברות, בית שליד הכנסת בבית ביקר א� הוא
שהיו הקברני� מפגש כמקו� ששימש ביתֿמדרש, באותו � שמחה ושל אימה של � חוויותיו בזיכרונו
הקברני� אחד כאשר עסק שבה הגמרא בסוגית נזכר א� ברו� יי"ש. בבקבוק ליב� את משמחי� תכופות
שבשוק, המדרש לבית ועבר המקו� את לעזוב שהחליט עד ונשיקות, בחיבוקי� עליו התנפל השיכורי�
של הסוגיה ס"ז ד� בבאֿקמא, במסכת היתה, אז, עסק בה הסוגיה כשמש. חיי� זלמ� ר' כיה� בו
קני". הש� ושינוי "יאוש או קני" "יאוש א� לויכוח בקשר התוספות בדברי אז התעמק והוא "יאוש",

כדי לפרקי� אצל� עבד אשר והאחרי� האופי� החנווני�, ע� עתה ברו� התראה בינוביטש
היה ברו� הכירו. לא מה� ואיש נישואיו, לפני העומד מגודל בחור כבר היה עתה ללחמו. להשתכר
לקבוע היה ברו� של רצונו וניסיונותיה�. מתולדותיה� ולהיוודע מה�, אחד מכל משהו ללמוד מעוניי�
או הע�, להמוני עצמו המקדיש חיי�, זלמ� של דרכו הא� בחיי�, הנכונה הדר� איזו בדיוק לעצמו
והיה אמותיו, בד' העול�, מ� מופרש לו, שישב מוויטבסק, הפרוש זעליג, שלמה רבי הגאו� של דרכו

מתורה. הרחוקי� הע� פשוטי אל למטה מלמעלה מסתכל

להתו פשוט רצה הוא בנפשו. לו ונגעה ברו� את מאד הטרידה זו שלובעיה דרכו את לעצמו ות
רבות דרגות לעבור ועליו ללמוד, מה הרבה עדיי� לו יש א� ולמד, חקר עתה עד שנותיו כל בחיי�.

לשלמות. שיגיע עד

עד כאחרי� היטב ידע ברו� קרובה. היכרות לברו�, היטב מוכר היה הפרוש זעליג שלמה רבי
הערכה היתה ובליבו אגדות, מתהלכות וגדולתו למדנותו שעל הישיש, הפרוש של גאונותו מגיעה היכ�

זה. לגאו� עמוקה

היה שנה 15 בגיל כשהיה בפולי�. ידועי� למדני� ממשפחת היה זעליג שמחה רבי של מוצאו
ועסק ישב הוא לו. דומה היה לא בשקידתו הש"ס. בכל בקי היה הוא מסטוויסק. כעילוי מפורס�
שני יו� בכל צ� היה לכ� נוס� שינה. שעות לשתי�ֿשלש פרט היממה, שעות בכל ממש בתורה
ורק א� מדבר והיה חולי�, שיחת מכל לחלוטי� מתנזר היה נערותו משחר ששי. ביו� וא� וחמישי,
לדבר מה לו היה שלא משו� פשוט, אד� ע� מגע מכל ונמנע מתרחק, היה מעמיֿהאר� תורה. בדברי
הגדול המדרש בבית שנה כחמישי� מש� הסתגר צעיר, כאבר� לוויטבסק, הגיעו מאז כאלה. ע�

משכנו. קבע מחדריו שבאחד שבעיר,

השמש, חיי� זלמ� רבי או הגאו� זעליג שמחה רבי אלה, שני מבי� מי להחליט ברו� רצה עתה
חיי� זלמ� ר' או והתבודדותו, בתורתו זעליג שמחה ר' הא� להקב"ה, כביכול, נחתֿרוח, יתר גור�
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זעליג, שמחה ר' ולא חיי�, זלמ� ר' שדווקא למסקנה להגיע נטה ברו� היהודי. ההמו� בי� בפעילותו
הקב"ה. לפני לרצו� שהיא הנכונה, בדר� הול�

לפגוש יכול היה שהשאיר הרב הרוש� את הרי בינוביטש, ברו� פגש לא כבר חיי� זלמ� ר' את א�
שהשמיע לשיעור והאזי� כשמש, חיי� זלמ� ר' כיה� בו המדרש בבית ביקר הנה ושעל. צעד כל על
במסכת בגזל", ו"קידשה במלוה" "המקדש של בסוגיא היה השיעור גדול. ציבור לפני לייב זלמ�
שידע ברו�, בעיני חידוש כל היווה שלא דבר רבה, בחריפות השיעור את הרצה לייב זלמ� ר' קידושי�.
לייב, זלמ� התפלל שבה ההתלהבות היתה ברו� את שהפליא מה א� לייב. זלמ� של למדנותו על מכבר

חו�. של נצנו� כל ובלי בחיפזו� תפלתו את סיי� כאשר מבעבר, לגמרי שונה היתה תפלתו

חו�, של ביטוי לידי סו� סו� באה לייב זלמ� של שנשמתו היא שמשמעותו זה, ששינוי ידע ברו�
מהותו את בקרבו עורר נשמתו, את הלהיב אשר השמש, חיי� זלמ� ר' להשפעת ורק א� לזקו� יש
בביתו לבקר לברו� כשהזדמ� טובות. מידות בעל להיות הוא בחיי� שהעיקר להכרה והביאו הפנימית

ב מתעמק כשהוא פגשו � לייב זלמ� בבירורשל היה ניכר זוהרות. ופניו מפראג מהר"ל מספרי אחד
זלמ� של השש ב� ילדו לש� נכנס בחדר שהייתו כדי תו� נשמתו. ואת ליבו את ג� כובש שהלימוד
שימשה זו עובדה הציצית. מחוטי אחד חסר שלו קט�" שב"טלית כשגילה פניו על הוכיחו ואביו לייב,

נשמתו. ובכל בליבו ג� א� כי במוחו, רק לא היהדות את עתה חש לייב שזלמ� הוכחה לברו�

המדרש בית מתפללי בי� ובמיוחד בינוביטש, אחרי� יהודי� לגבי ג� ברו� הבחי� דומי� בשינויי�
חיי�. זלמ� ר' השפעת תחת שעמדו שבשוק,

עתה יעקב", ב"עי� חיי� זלמ� ר' של בשיעורו המשתתפי� מראשוני היה הוא הפחח. פיניה הרי
מפורס� היה שיעור אותו ינוביטש. של ה"גביר" אייזיק, יעקב רבי שמשמיע הגמרא בשיעור פיניה יושב
טובי השתתפו שבשיעור משו� ג� אלא אייזיק, יעקב ר' של פרסומו בגלל רק לא בינוביטש, היטב

העיר. של הלמדני�

שהוא יעקב", מ"עי� קטע בקושי קלט שבעבר הפשוט, הפחח פיניה, את לראות השתומ� ברו�
מבלי סת�ֿככה, כא� לו התיישב שפיניה הניח תחילה הלמדני�. גדולי ע� הגמרא לשיעור עתה יושב
בפלפול פעיל חלק נוטל פיניה את מיד שמע הגדולה להפתעתו א� בשיעור, המדובר את להבי�
מני� � למד� להיות הפ� שפיניה כ�, א� הוא, הדבר פירוש השולח�. ליד שהושמעו הסברות ובחילופי

ללימודי�. העת כל הקשיב שפיניה משו� פשוט, � הדבר? נבע

יהודי� של ידיעותיה� רמת את להעלות שאפשר ביותר, טובה הוכחה הדבר שימש ברו� בשביל
ברבי� לנלמד שיטתית בהקשבה הרי � בילדות� מאד מעט שלמדו למרות ביותר. פשוטי�

חיי�. זלמ� ר' של נוס� הישג ל� והרי יותר. נעלית לדרגה להתרומ� מסוגלי� ה� בביתֿהמדרש

תחילה היו אלה שלושה הקדר. ופייבע הקצב שמעו� הקמח מוכר שמעו� שימשו נוספות כדוגמאות
עתה מזה. יותר לקלוט מסוגלי� שאינ� היה נראה החומש. בשיעור חיי� זלמ� ר' של לקחו משומעי

במשניות. ניכרת ידיעה כבר לה� היתה א� � ברו� שהבחי� וכפי המשניות, לשיעור ישבו כבר

ברו� השתנתה. הכללית התנהגות� שג� אלא יותר, למדני� יחסית נהיו אלו שיהודי� בלבד זו לא
רבי� ליצנות, דברי מגלגלי� דוכנו, ליד או חנותו ליד איש בשוק, עומדי� היו אלו שאנשי� היטב זכר
כיראי והתנהגו טובות מידות לבעלי אלה כל נעשו עתה זה. את זה ומגדפי� ומחרפי� רעהו ע� איש

באמת. שמי�
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תרפ"ח שבט ז' א' ב"ה

ריגא

בכל די התמימי� ותלמידי אנ"ש ידידנו אל

יחיו עליה� ד' ואתר, אתר

וברכה. שלו�

בפועל העבודה היא החסידות, ועמוד החסידי� יסוד

ע"י הבאי� עול�, בחיי ג� יושר וארחות טובות, מדות בקני�

ושרשא עיקרא זהו אשר תפלה, זו שבלב בעבודה ההתעסקות

דכולא.

הנה החסידי�, דגל על המתיחסי� מ� ואחד אחד כל הנה

וה� בעצמו ה� ועובד, פועל להיות מחייבתו החסידות תורת

הוא אשר לדעת, עליו כאו"א כי ענינו, לפי אחד כל בזולתו,

אבותנו כ"ק הוד נטעו אשר החיי�, ע� הגדול, מהאיל� ענ�

ענייניו בהנהגת ג� להתחשב הוא ומחוייב הק', רבותנו

חיותו. ומקור שרשו ע� הפרטיי�,

הנעל� הכח ולהוציא הבהיר, האמת אל להגיע בכדי והנה

אל יחיו והתמימי� מאנ"ש בכאו"א ישנו אשר המיוחד,

ידה, ועל בה אשר טובה הדרכה ידי על ורק א� הוא הגילוי,

לראות בהשגה, ובינוני בדעה עשיר הבדל בלי כאו"א, יכול

שהוא. מקו� בכל הפרטיי� בעניניו ג� טוב, כי באור חיי�

מאנ"ש ואחד אחד כל אל זה, במכתבי פונה הנני

המאמר את ילמדו כי ואתר, אתר בכל ביחוד, יחיו והתמימי�

כי עד לעצמו, ואחד אחד כל וכ� בחבורה, התפלה קונטרס

במוחו וקבועי� בפיו, שגורי� בו, האמורי� העניני� יהיו

פע� בו) בקי בהיותו (ג� ללמדו לכאו"א קביעות ויהי' ולבו,

והרבה האחד, מ� השני� טובי� אז וג� במתינות, בחודש

עושי�. טובי� חברי�

ורעיי! אחיי

אבותכ� ואבות אבותכ� וזכרו חוצבת� צור אל הביטו

לימוד על נפש� ונתינות מסירות נ"ע, החיי�, בארצות אשר

תקי� בקשר התקשרות� וטוהר דביקות� ועבודתה דא"ח

דחייא. אילנא אל ואמי�

בנפשו חובה ירגיש שהוא, מקו� בכל ואחד, אחד כל

שיעורי לקבוע ובכתב בדיבור נוע�, בדברי חבירו את לעורר

אור ימי בזכרו� לשוח התועדות, זמני לקבוע כ� ברבי�, לימוד

אלקי. בחו�

עזרה יד והדליקוהבו הקדש, וחיבת באהבת לאחיו איש

הקדשי�, קדש אש בלבת בתוככ�, אשר האלקי, הנר את

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד האלקי� איש הנחילנו אשר

כולנו ונלכה נסע הק' זכותו ובאור זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

כי עד והעבודה, התורה בדרכי בנינו, ובני בנינו אנחנו, יחדיו

שילה. יבוא

והצלחתכ� טובכ� שלומכ� הדורש עוז ידידכ� והנני

בשר ועד מנפש טוב בכל המברככ�

שניאורסאה� יצחק יוס�

השולח� ליד המדרש בבית ישבו � בינוביטש נקראו כ� � "שיניי�" וחצ'י העי�" "שתו� בערל ְַג�
תהלי�. אמרו או אגדה לדברי והקשיבו

בגלל בינוביטש לנחותי� שנחשבו הכליֿזמר, זלמ� ויעקב גונבֿהסוסי� שאול כמו טיפוסי� אפילו
ה"פריצי�", בחצרות ההוללות בנשפי בהשתתפותו וזה סוסי� בגניבת זה המפוקפקי�, מקצועותיה�
חדל זלמ� ויעקב כפיי� מיגיע ביושר להתפרנס החל שאול לגמרי. דרכ� את ושינו לטובה עתה השתנו
בביתֿהמדרש. שניה� בילו הפנוי זמנ� את יהודיות. בשמחות כ"כליֿזמר" שימש א� כי גויי� אצל לנג�

וכיה� בינוביטש, חנות לבעל עתה נעשה כזכור, אשר, הטוח�, מרדכי שימש לברו� גדולה כהפתעה
עתה ישב � אגדה של קטע רב בקושי וקלט בכפר שנותיו כל את שחי זה, מרדכי ביתֿהמדרש. כגבאי
מאנשי לעשות שאפשר מה של דוגמא לפניו ברו� ראה שוב בויכוחי�. חלק נטל וא� גמרא, בשיעור
זעליג שמחה ר' של והמסתגרת המתבודדת דרכו שלא ספק כל לברו� אפוא, היה, לא פשוטי�. המו�

הע�. פשוטי בי� טובי� ומעשי� תורה שהפי� השמש חיי� זלמ� ר' של דרכו א� כי הנכונה, היא

•
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תרפ"ח שבט ז' א' ב"ה

ריגא

בכל די התמימי� ותלמידי אנ"ש ידידנו אל

יחיו עליה� ד' ואתר, אתר

וברכה. שלו�

בפועל העבודה היא החסידות, ועמוד החסידי� יסוד

ע"י הבאי� עול�, בחיי ג� יושר וארחות טובות, מדות בקני�

ושרשא עיקרא זהו אשר תפלה, זו שבלב בעבודה ההתעסקות

דכולא.

הנה החסידי�, דגל על המתיחסי� מ� ואחד אחד כל הנה

וה� בעצמו ה� ועובד, פועל להיות מחייבתו החסידות תורת

הוא אשר לדעת, עליו כאו"א כי ענינו, לפי אחד כל בזולתו,

אבותנו כ"ק הוד נטעו אשר החיי�, ע� הגדול, מהאיל� ענ�

ענייניו בהנהגת ג� להתחשב הוא ומחוייב הק', רבותנו

חיותו. ומקור שרשו ע� הפרטיי�,

הנעל� הכח ולהוציא הבהיר, האמת אל להגיע בכדי והנה

אל יחיו והתמימי� מאנ"ש בכאו"א ישנו אשר המיוחד,

ידה, ועל בה אשר טובה הדרכה ידי על ורק א� הוא הגילוי,

לראות בהשגה, ובינוני בדעה עשיר הבדל בלי כאו"א, יכול

שהוא. מקו� בכל הפרטיי� בעניניו ג� טוב, כי באור חיי�

מאנ"ש ואחד אחד כל אל זה, במכתבי פונה הנני

המאמר את ילמדו כי ואתר, אתר בכל ביחוד, יחיו והתמימי�

כי עד לעצמו, ואחד אחד כל וכ� בחבורה, התפלה קונטרס

במוחו וקבועי� בפיו, שגורי� בו, האמורי� העניני� יהיו

פע� בו) בקי בהיותו (ג� ללמדו לכאו"א קביעות ויהי' ולבו,

והרבה האחד, מ� השני� טובי� אז וג� במתינות, בחודש

עושי�. טובי� חברי�

ורעיי! אחיי

אבותכ� ואבות אבותכ� וזכרו חוצבת� צור אל הביטו

לימוד על נפש� ונתינות מסירות נ"ע, החיי�, בארצות אשר

תקי� בקשר התקשרות� וטוהר דביקות� ועבודתה דא"ח

דחייא. אילנא אל ואמי�

בנפשו חובה ירגיש שהוא, מקו� בכל ואחד, אחד כל

שיעורי לקבוע ובכתב בדיבור נוע�, בדברי חבירו את לעורר

אור ימי בזכרו� לשוח התועדות, זמני לקבוע כ� ברבי�, לימוד

אלקי. בחו�

עזרה יד והדליקוהבו הקדש, וחיבת באהבת לאחיו איש

הקדשי�, קדש אש בלבת בתוככ�, אשר האלקי, הנר את

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד האלקי� איש הנחילנו אשר

כולנו ונלכה נסע הק' זכותו ובאור זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

כי עד והעבודה, התורה בדרכי בנינו, ובני בנינו אנחנו, יחדיו

שילה. יבוא

והצלחתכ� טובכ� שלומכ� הדורש עוז ידידכ� והנני

בשר ועד מנפש טוב בכל המברככ�

שניאורסאה� יצחק יוס�

השולח� ליד המדרש בבית ישבו � בינוביטש נקראו כ� � "שיניי�" וחצ'י העי�" "שתו� בערל ְַג�
תהלי�. אמרו או אגדה לדברי והקשיבו

בגלל בינוביטש לנחותי� שנחשבו הכליֿזמר, זלמ� ויעקב גונבֿהסוסי� שאול כמו טיפוסי� אפילו
ה"פריצי�", בחצרות ההוללות בנשפי בהשתתפותו וזה סוסי� בגניבת זה המפוקפקי�, מקצועותיה�
חדל זלמ� ויעקב כפיי� מיגיע ביושר להתפרנס החל שאול לגמרי. דרכ� את ושינו לטובה עתה השתנו
בביתֿהמדרש. שניה� בילו הפנוי זמנ� את יהודיות. בשמחות כ"כליֿזמר" שימש א� כי גויי� אצל לנג�

וכיה� בינוביטש, חנות לבעל עתה נעשה כזכור, אשר, הטוח�, מרדכי שימש לברו� גדולה כהפתעה
עתה ישב � אגדה של קטע רב בקושי וקלט בכפר שנותיו כל את שחי זה, מרדכי ביתֿהמדרש. כגבאי
מאנשי לעשות שאפשר מה של דוגמא לפניו ברו� ראה שוב בויכוחי�. חלק נטל וא� גמרא, בשיעור
זעליג שמחה ר' של והמסתגרת המתבודדת דרכו שלא ספק כל לברו� אפוא, היה, לא פשוטי�. המו�

הע�. פשוטי בי� טובי� ומעשי� תורה שהפי� השמש חיי� זלמ� ר' של דרכו א� כי הנכונה, היא

•



igiegnקטז fnoey`x meiqelwpe`

æîçëéçéåïåùàøäðL äøNr òáL íéøöî õøàa á÷ré ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−¨¨®
íéraøàå íéðL òáL åéiç éðL á÷ré-éîé éäéå©§¦³§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½§©§¨¦¬

äðL úàîei''yx:èëúeîì ìàøNé-éîé eáø÷iå §©−¨¨«©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼
àø÷iå|éúàöî àð-íà Bì øîàiå óñBéì Bðáì ©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤Æ¦¨̧¨¨³¦

éðéra ïçúéNrå éëøé úçz Eãé àð-íéN E ¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®§¨¦³¨
éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnr¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦

íéøöîai''yx:ìéðúàNðe éúáà-ír ézáëLå §¦§¨«¦§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ
éëðà øîàiå íúøá÷a éðzøá÷e íéøönî¦¦§©½¦§©§©−¦¦§ª«¨®̈©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−

Eøáãë äNrài''yx:àìéì äráMä øîàiå ¤§¤¬¦§¨¤«©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½
Làø-ìr ìûøNé eçzLiå Bì òáMiå©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ

ähnäi''yx:ô(éåì)çîàíéøácä éøçà éäéå ©¦¨«©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´
éáà äpä óñBéì øîàiå älàäçwiå äìç E ¨¥½¤©´Ÿ¤§¥½¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º

„ÌÈ¯ˆÓכח ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ‡ÈÁÂ«¬»«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

·˜ÚÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â ÔÈ�L È¯NÚ Ú·L¿«∆¿≈¿ƒ«¬≈«¬…

Ú·Le ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó È‰BiÁ È�L¿≈«ƒ¿»¿«¿¿ƒ¿«

:ÔÈ�LכטÏ‡¯NÈ ÈÓBÈ e·È¯˜e ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈

¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ d¯·Ï ‡¯˜e ˙ÓÓÏƒ¿»¿»ƒ¿≈¿≈«¬«

ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ

Èk¯È ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈ�ÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ

ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e e·ÈË ÈnÚ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒƒƒ¿»¿«

:ÌÈ¯ˆÓa È�p¯a˜zל·ekL‡Â ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿

ÌÈ¯ˆnÓ È�pÏh˙Â È˙‰·‡ ÌÚƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ

‡�‡ ¯Ó‡Â ÔB‰z¯·˜a È�p¯a˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»

:CÓb˙Ùk „aÚ‡לאÌi˜ ¯Ó‡Â ∆¿≈¿ƒ¿»»«¬«««

ÏÚ Ï‡¯NÈ „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈«

:‡Ò¯Ú LÈ¯א¯˙a ‰Â‰Â ≈«¿»«¬»»«

‡‰ ÛÒBÈÏ ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈»

ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡¬¿ƒ¿»¿«»¿≈

˙ÈÂ ‰M�Ó ˙È dnÚ È‰B�a¿ƒƒ≈»¿«∆¿»

é"ùø

(ÁÎ)·˜ÚÈ ÈÁÈÂ.?סת�מה ז� �ר�ה לפיל�ה «¿ƒ«¬…ְְִָָָָָָ

ול�� עיניה� נס�מ� אבינ�, יעקב ��פטר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��יו�

�התחיל� ה�ע��ד, מ�רת י�ראל ל�ע�ד�.�ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ונס�� לבניו ה�� את לג��ת ���� אחר: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�בר

eÓÏ˙(ËÎ):(בב"ר)מ��� Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ. ִֶ«ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»
ה�יע(ב"ר) לא למ�ת', 'קריבה :�� ��אמר מי ְֱִִִִֶֶַַָָָֹ�ל

אב�תיו. �דוד(לימי קמ"ז. ויעקב ק"פ חי יצחק ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

ת' חי אביו 'קריבה', פ')נאמר: וה�א(ס"א �ני� ְְֱִִִֶַַָָָ

ע'): ÛÒBÈÏחי B�·Ï ‡¯˜iÂ.�יד� יכלת �היה למי ַ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְִֶֶָָָֹ

E„È:לע��ת ‡�ŒÌÈN.וה�בע:˙Ó‡Â „ÒÁ.חסד ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ֶֶ

אמת, �ל חסד ה�א ה�תי� ע� �אינ��ע��י� ֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַ

�מ�ל: לת�ל�� ÌÈ¯ˆÓaמצ�ה È�¯a˜˙ ‡�ŒÏ‡. ְְְְֶַַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ
��פי), �חת (�מרח�י� ��י� עפר� להי�ת ְְֲֲִִִִִַַַָָָס�פ�

�ל��ל �צער א�א ח�י�, לאר� ח�צה מתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָו�אי�

אלילי� עב�דת מצרי� יע��ני ו��א ְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַֹמח��ת,

È˙·‡ŒÌÚ(Ï):(ב"ר) Èz·ÎLÂ.מח�ר ז� וי"ו ¿»«¿ƒƒ¬…«ְָ�ָ

ה�קרא: לתח�ת ירכי"למעלה �חת יד� נא "�י� ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

וא�ה אב�תי ע� ל��ב ס�פי ואני לי, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָוה�בע

אבתי", ע� "ו�כב�י ל�מר: ואי� מ�צרי�. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹ��אני

אחריו: �תיב �הרי ��ערה, אב�תי ע� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָה��יבני

מצינ� וע�ד �קברת�". �קבר�ני מ�צרי� ְִָָָ�ְְְְְִִִִִִַַַַָ"�נ�אתני

ה�ויעה היא אב�תיו', ע� '�כיבה ל��� מק�� ְְְְֲִִִִַָָָָָ�כל

�מ�: ה�ב�רה, ב)ולא א ע�(מלכי� �וד "ו���ב ְְְְִִִַַַָָֹ

:�� ואחר �ודאב�תיו", �עיר ":"ו��בר ְְֲִִִֵַַַָָָָ

(‡Ï)Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ.�עי�ני� לי�:�עלא סגיד «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ

‰hn‰ L‡¯ŒÏÚ.,ה�כינה לצד עצמ� מ�א�הפ� «…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

ח�לה �ל מרא�תיו למעלה �ה�כינה (שבתאמר� ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מ) נדרי� עלי ה��ה", רא� "על אחר: �בר .ִֵַַַַָָָֹ

�הרי ר�ע, �� היה ולא �למה מ�ת� ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹ�היתה

והרי ה��י� לבי� ����ה וע�ד, ה�א, מל� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָי�ס�

�צדק�: ע�מד ÛÒBÈÏ(‡)ה�א ¯Ó‡iÂ.�מ אחד ְְִֵ«…∆¿≈ִֶָ

א�מרי�: וי� קצר. מקרא זה והרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה��ידי�,

�כ�חלה �תלמ�ד, יעקב לפני רגיל היה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאפרי�

,��� �אר� למצרי�יעקב אביו אצל אפרי� הל� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

igiegnoey`x mei qelwpe`

-úàå äMðî-úà Bnr åéðá éðL-úà¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤
íéøôài''yx:áða äpä øîàiå á÷réì ãbiåE ¤§¨«¦©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬

éìà àa óñBé-ìr áLiå ìàøNé ÷fçúiå E ¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©
ähnäi''yx:âécL ìû óñBé-ìà á÷ré øîàiå ©¦¨«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²

a æeìa éìà-äàøð:éúà Cøáéå ïrðk õøà(ìàøùé) ¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«
ãézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåE ©´Ÿ¤¥©À¦§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−

Erøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénr ìä÷ì¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬
éøçàíìBò úfçà Ei''yx:äéðá-éðL äzråE ©«£¤−£ª©¬¨«§©¿̈§¥«¨¤ÁÁ

éìà éàa-ãr íéøöî õøàa Eì íéãìBpäE ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²
ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬

éì-eéäé ïBòîLåi''yx:åzãìBä-øLà EzãìBîe §¦§−¦«§¦««©§§²£¤©¬§¨
eàøwé íäéçà íL ìr eéäé Eì íäéøçà©«£¥¤−§´¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−

íúìçðai''yx:æéðàå|éìr äúî ïctî éàáa §©«£¨¨«©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧

:ÌÈ¯Ù‡ב‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ ∆¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…«¬«»

Û˜˙‡Â C˙ÂÏ ‡˙‡ ÛÒBÈ C¯a¿»≈¬»¿»»¿«¿«

:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈג¯Ó‡Â ƒ¿»≈ƒ≈««¿»«¬«

ÈÏ ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ«¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ

:È˙È CÈ¯·e ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CÏד LÈtÓ ‡�‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»

ÔÈË·L ˙L�ÎÏ Cp�z‡Â CpbÒ‡Â¿«¿ƒ»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

C¯˙a CÈ�·Ï ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â»∆≈»«¿»»»ƒ¿»«¿»

:ÌÏÚ ˙�ÒÁ‡הCÈ�a ÔÈ¯z ÔÚÎe «¬»«¬»¿«¿≈¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a CÏ e„ÈÏÈ˙‡c¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ

ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰L�Óe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿

:ÈÓ„˜ ÔB‰Èו„ÈÏB˙ Èc CÈ�·e ¿√»»¿»ƒƒ

ÌeL ÏÚ ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a«¿≈ƒ»¿«

:ÔB‰z�ÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

ÈÏÚז ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡�‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«

„BÚa ‡Á¯‡a ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÏÁ»̄≈¿«¿»ƒ¿««¿»¿»¿

˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k¿»¿«¿»¿≈«¿∆¿»

‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ

é"ùø

ל�: BnÚלה�יד ÂÈ�· È�LŒ˙‡ ÁwiÂ.�ברכ�� �די ְִַ«ƒ«∆¿≈»»ƒְְְֵֵֶָ

לפני ולא.biÂ„(·)מ�ת�:יעקב ליעקב, ה��יד ְֲִֵַֹ««≈ְְֲִַַַֹֹ

ל���: קצרי מקרא�ת והר�ה מי, fÁ˙iÂ˜�ר� ְְְְִִִֵֵֵַַָָ«ƒ¿«≈
Ï‡¯NÈ.,ה�א מל� �ני, �ה�א �י על 'א� אמר: ƒ¿»≈ְִִֶֶֶַַַָ

ל�לכ�ת, �ב�ד �ח�לקי� מ�א� �ב�ד', ל� ְְֱִִֶֶַַָָָֹאחלק

עבדי� כל "וירד� ל�לכ�ת: �ב�ד חלק מ�ה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹוכ�

אלי" יא)א�ה מתניו(שמות "וי��ס אל�ה�: וכ� , ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יח)וג�'" א ÌÈnÚ(„):(מלכי� Ï‰˜Ï EÈz˙�e. ְ¿«ƒƒ¿««ƒ
וא� וע�י�, קהל ע�ד מ��י לצאת �עתידי� ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ��רני

לי אמר "��י", ��י�", �קהל "��י לי: �אמר �י ְִִִִֶַַַַָָעל

מ�נימי�, לבד �ני� הרי ��י�", "קהל �נימי�, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָעל

מ�בטי אחד �עתיד ל�דני, .�� לי נ�לד לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹו��ב

ל�:ליח נ�ת� אני מ�נה א�ת� וע�ה, לק, ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

(‰)EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰.אי�� לפני «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִִֵ

��אתיאלי�, עד מ��י מ��ר�� ���לד� �ל�מר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

חלק.Ì‰ŒÈÏאצל�: ל�ל ה�, �ני �אר �ח���� ְְֶƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָֹ

�נג��: אי� B‚Â'(Â)�אר� Ez„ÏBÓe.ליד�� א� ְְִֶֶָָ«¿¿¿ִִ

אפרי�ע�ד �בטי �ת�� א�א �ני, �מני� יהי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלא

��בטי� �� לה� יהא ולא נכללי�, יהי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�מנ�ה

למני� האר� �נחלקה �י על וא� ה�חלה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלעני�

אי� וכל נחלת�", �ר�� "לרב �דכתיב: ְְְְְְֲִִִַַַָָָָ��לגל�ת�,

לא מק�� מ�ל ה�כ�ר�ת, מ� ח�� ��וה נטל ְְְִִִֶַַָָָָֹואי�

�בטי� למני�נקרא� האר� ��רל (לה�יל א�� א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

�דגלי� ו�בט, �בט לכל ונ�יא ה�בטי�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�מ�ת

ולזה): B‚Â'(Ê)לזה ÔctÓ È‡·a È�‡Â.על וא� ְֶֶָָ«¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְַַ

�נע� �אר� לה�בר לה�ליכני עלי� מטריח �אני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�י

לבית סמ�� מתה �הרי לא��, ע�יתי �� ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹולא

א�ה,.ı¯‡Œ˙¯·kלח�: אל�י� וה� אר�, מ�ת ֶֶƒ¿«∆∆ְְִִֵֶֶַַַַָ

ולא ה�ר��. מ�ה ר�י �דברי ��ת, �ח�� ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹ�מ�ת

� �לקבר��אמר מ�ה�ליכ� ��מי� עלי ע�ב� ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

�מנ�בת חל�לה �האר� היה, ה�ריד עת ֶֶ�ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�חבר��.

ÌM�כברה: ‰¯a˜‡Â.לבית אפ�� ה�לכ�יה ולא ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵַָֹ

לאר�, להכניס� אבללח� עלי, �ל�� ��� וידע�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לעזרה ��הא ,�� קבר�יה ה���ר �י �על ל� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ע
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-úàå äMðî-úà Bnr åéðá éðL-úà¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤
íéøôài''yx:áða äpä øîàiå á÷réì ãbiåE ¤§¨«¦©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬

éìà àa óñBé-ìr áLiå ìàøNé ÷fçúiå E ¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©
ähnäi''yx:âécL ìû óñBé-ìà á÷ré øîàiå ©¦¨«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²

a æeìa éìà-äàøð:éúà Cøáéå ïrðk õøà(ìàøùé) ¦§¨«¥©¬§−§¤´¤§¨®©©§−̈¤Ÿ¦«
ãézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåE ©´Ÿ¤¥©À¦§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−

Erøæì úàfä õøàä-úà ézúðå íénr ìä÷ì¦§©´©¦®§¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬
éøçàíìBò úfçà Ei''yx:äéðá-éðL äzråE ©«£¤−£ª©¬¨«§©¿̈§¥«¨¤ÁÁ

éìà éàa-ãr íéøöî õøàa Eì íéãìBpäE ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬¥¤²
ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬

éì-eéäé ïBòîLåi''yx:åzãìBä-øLà EzãìBîe §¦§−¦«§¦««©§§²£¤©¬§¨
eàøwé íäéçà íL ìr eéäé Eì íäéøçà©«£¥¤−§´¦«§®©´¥¯£¥¤²¦¨«§−

íúìçðai''yx:æéðàå|éìr äúî ïctî éàáa §©«£¨¨«©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧

:ÌÈ¯Ù‡ב‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ ∆¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…«¬«»

Û˜˙‡Â C˙ÂÏ ‡˙‡ ÛÒBÈ C¯a¿»≈¬»¿»»¿«¿«

:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈג¯Ó‡Â ƒ¿»≈ƒ≈««¿»«¬«

ÈÏ ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ«¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ

:È˙È CÈ¯·e ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CÏד LÈtÓ ‡�‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»

ÔÈË·L ˙L�ÎÏ Cp�z‡Â CpbÒ‡Â¿«¿ƒ»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

C¯˙a CÈ�·Ï ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â»∆≈»«¿»»»ƒ¿»«¿»

:ÌÏÚ ˙�ÒÁ‡הCÈ�a ÔÈ¯z ÔÚÎe «¬»«¬»¿«¿≈¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a CÏ e„ÈÏÈ˙‡c¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ

ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰L�Óe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿

:ÈÓ„˜ ÔB‰Èו„ÈÏB˙ Èc CÈ�·e ¿√»»¿»ƒƒ

ÌeL ÏÚ ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a«¿≈ƒ»¿«

:ÔB‰z�ÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

ÈÏÚז ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡�‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«

„BÚa ‡Á¯‡a ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÏÁ»̄≈¿«¿»ƒ¿««¿»¿»¿

˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k¿»¿«¿»¿≈«¿∆¿»

‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ

é"ùø

ל�: BnÚלה�יד ÂÈ�· È�LŒ˙‡ ÁwiÂ.�ברכ�� �די ְִַ«ƒ«∆¿≈»»ƒְְְֵֵֶָ

לפני ולא.biÂ„(·)מ�ת�:יעקב ליעקב, ה��יד ְֲִֵַֹ««≈ְְֲִַַַֹֹ

ל���: קצרי מקרא�ת והר�ה מי, fÁ˙iÂ˜�ר� ְְְְִִִֵֵֵַַָָ«ƒ¿«≈
Ï‡¯NÈ.,ה�א מל� �ני, �ה�א �י על 'א� אמר: ƒ¿»≈ְִִֶֶֶַַַָ

ל�לכ�ת, �ב�ד �ח�לקי� מ�א� �ב�ד', ל� ְְֱִִֶֶַַָָָֹאחלק

עבדי� כל "וירד� ל�לכ�ת: �ב�ד חלק מ�ה ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹוכ�

אלי" יא)א�ה מתניו(שמות "וי��ס אל�ה�: וכ� , ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

יח)וג�'" א ÌÈnÚ(„):(מלכי� Ï‰˜Ï EÈz˙�e. ְ¿«ƒƒ¿««ƒ
וא� וע�י�, קהל ע�ד מ��י לצאת �עתידי� ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ��רני

לי אמר "��י", ��י�", �קהל "��י לי: �אמר �י ְִִִִֶַַַַָָעל

מ�נימי�, לבד �ני� הרי ��י�", "קהל �נימי�, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָעל

מ�בטי אחד �עתיד ל�דני, .�� לי נ�לד לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹו��ב

ל�:ליח נ�ת� אני מ�נה א�ת� וע�ה, לק, ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

(‰)EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰.אי�� לפני «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִִֵ

��אתיאלי�, עד מ��י מ��ר�� ���לד� �ל�מר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

חלק.Ì‰ŒÈÏאצל�: ל�ל ה�, �ני �אר �ח���� ְְֶƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָֹ

�נג��: אי� B‚Â'(Â)�אר� Ez„ÏBÓe.ליד�� א� ְְִֶֶָָ«¿¿¿ִִ

אפרי�ע�ד �בטי �ת�� א�א �ני, �מני� יהי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלא

��בטי� �� לה� יהא ולא נכללי�, יהי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�מנ�ה

למני� האר� �נחלקה �י על וא� ה�חלה, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלעני�

אי� וכל נחלת�", �ר�� "לרב �דכתיב: ְְְְְְֲִִִַַַָָָָ��לגל�ת�,

לא מק�� מ�ל ה�כ�ר�ת, מ� ח�� ��וה נטל ְְְִִִֶַַָָָָֹואי�

�בטי� למני�נקרא� האר� ��רל (לה�יל א�� א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

�דגלי� ו�בט, �בט לכל ונ�יא ה�בטי�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�מ�ת

ולזה): B‚Â'(Ê)לזה ÔctÓ È‡·a È�‡Â.על וא� ְֶֶָָ«¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְַַ

�נע� �אר� לה�בר לה�ליכני עלי� מטריח �אני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�י

לבית סמ�� מתה �הרי לא��, ע�יתי �� ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹולא

א�ה,.ı¯‡Œ˙¯·kלח�: אל�י� וה� אר�, מ�ת ֶֶƒ¿«∆∆ְְִִֵֶֶַַַַָ

ולא ה�ר��. מ�ה ר�י �דברי ��ת, �ח�� ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹ�מ�ת

� �לקבר��אמר מ�ה�ליכ� ��מי� עלי ע�ב� ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

�מנ�בת חל�לה �האר� היה, ה�ריד עת ֶֶ�ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�חבר��.

ÌM�כברה: ‰¯a˜‡Â.לבית אפ�� ה�לכ�יה ולא ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵַָֹ

לאר�, להכניס� אבללח� עלי, �ל�� ��� וידע�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לעזרה ��הא ,�� קבר�יה ה���ר �י �על ל� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ע



igiegnipyקיח meiqelwpe`

õøà-úøák ãBòa Cøca ïrðk õøàa ìçø̈¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤§¬¦§©¤−¤
àåä úøôà Cøãa íM äøa÷àå äúøôà àáì̈´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤¤§½̈¦−

íçì úéai''yx:çóñBé éða-úà ìûøNé àøiå ¥¬¨«¤©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®
älà-éî øîàiåi''yx:èåéáà-ìà óñBé øîàiå ©−Ÿ¤¦¥«¤©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½

øîàiå äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éðä©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾
íëøáàå éìà àð-íç÷i''yx:(ìåçá ë''ò)éðùééðérå ¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«§¥¥³

Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
:íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà íúààéøîàiå Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«©³Ÿ¤

éðô äàø óñBé-ìà ìàøNéäpäå ézìlô àì E ¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦§¦¥̧
Erøæ-úà íb íéýìû éúà äàøäi''yx:áéàöBiå ¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«©¥¬

åétàì eçzLiå åékøa írî íúà óñBé¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
äöøài''yx:âé-úà íäéðL-úà óñBé çwiå ¨«§¨©¦©´¥»¤§¥¤¼¤

äMðî-úàå ìàøNé ìàîOî Bðéîéa íéøôà¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬
åéìà Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNái''yx:ãéBðéîé-úà ìàøNé çìLiå ¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−¥¨«©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹

:ÌÁÏ ˙Èaח˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ ≈»∆«¬»ƒ¿»≈»

:ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ È�a¿≈≈«¬««ƒ≈

‡Ôepט È�a È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒ

Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰ ÈÈ ÈÏ ·‰Ècƒ«ƒ¿»»»«¬«»≈ƒ

:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚkיÈ�ÈÚÂ ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ¿≈≈

ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ

˜ÈM�Â d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ

:ÔB‰Ï ÛÈt‚Â ÔB‰Ïיא¯Ó‡Â ¿¿«ƒ¿«¬«

‡Ï CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»

˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»

:CÈ�aיבÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â ¿»¿«≈≈»¿ƒ

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe È‰BÓ„√̃»ƒ¿≈««ƒ«

:‡Ú¯‡יגÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e «¿»¿«≈»«¿≈

‡Ï‡ÓqÓ d�ÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡ ˙È»∆¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»»

dÏ‡Óq· ‰M�Ó ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡�ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

d�ÈÓÈיד ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈

‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ«≈»¿∆¿«ƒ¿

‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ¿≈»¿»¿»≈«≈»

é"ùø

�ר� ע�ברי� והי� נב�זראד�, א�ת� ���גלה ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלבניה

עליה� �מב��ת �ב�כה קבר� על רחל יצאת ,��ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

��אמר: לא)רחמי�, נ�מע(ירמיה �רמה "ק�ל ְְֱֲִִֶֶַַָָָ

�כר "י� מ�יב�: ה�א �ר�� וה�ד�� ְְְִֵַָָָָָוג�'",

לגב�ל�". �ני� ו�ב� וג�' ה' נא� ְְְִִָָָ�ְֵָ�ְִלפע�ת�

חרי�ת �ע�ר �די ארעא', '�ר�ב �ר��: ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָוא�נקל�ס

לה� �היה אני, וא�מר אר�), אחרי�: (ספרי� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָי��

אחת, מחר�ה �די א�ת� ק�רי� �הי� ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָקצב

'�ריב �דאמרינ�: �לע"ז, '��הקוריאד"א ותני' ְְְְִִִִַַַָָָָָ

�רבא': מ�י �עלא Ï‡¯NÈ(Á)דמ�יק ‡¯iÂ ְְֲִִֵַַָָָ««¿ƒ¿»≈
ÛÒBÈ È�aŒ˙‡.כינה� ונס��קה לברכ�, ��� ∆¿≈≈ְְְְְְִִִֵַָָָָ

מאפרי�, לצאת ואחאב ירבע� �עתיד לפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ���,

מ�נ�ה: �בניו l‡ŒÈÓ‰ויה�א ¯Ó‡iÂ.�יצא מהיכ� ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְֵֵָָ

לברכה?: רא�יי� �אינ� ל�.Êa‰(Ë)א�� הראה ְְִִֵֵֶָָָ»∆ְֶָ

על רחמי� י�ס� �ב�� �ת�ה, ��טר אר�סי� ֲִִֵֵַַָ�ְְְִֵַַ�טר

ה�ד�: ר�ח עליו ונחה ˜ŒÌÁ�‡ה�בר, ¯Ó‡iÂ ְֶַַַָָָָָָֹ«…«»∆»
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡.ה�ת�ב �אמר יא)זה� :(הושע ≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

אנכי זר�עתיו", על קח� לאפרי�, �ר�ל�י ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ"ואנכי

��קח� עד אפרי�, ��ביל �יעקב ר�חי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹ�ר�ל�י

זר�ע�תיו: ל�י.ÏÈzÏlÙ‡(È‡)על מלאני לא ְַָ…ƒ»¿ƒְִִִַָֹ

ע�ד: �ני� �אראה מח�בה ל���ÈzÏlÙ.לח�ב ְֲֲֶֶֶֶַַָָָֹƒ»¿ƒְ

�מ�: טז)מח�בה, ע�י(ישעיה עצה, "הביאי ְֲֲִִִֵַָָָָ

‡˙Ì(È·)":פלילה ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ.�ק��� לאחר ְִָ«≈≈…»ְְֶַַָָ

לימי� זה לי�ב� �די �ר�יו, מע� י�ס� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָה�ציא�

�לברכ�: עליה� ידיו לסמ� ל�מאל, eÁzLiÂוזה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָֹֹ«ƒ¿«
ÂÈt‡Ï.:אביו מ�פני לאח�ריו ‡˙Œ(È‚)��חזר ¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ∆

Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ B�ÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡.לקראת ה�א ∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְִַַָ

ה�כ�ר, �יהא וכו� חבר�, �מאל �נגד ימינ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹחבר�,

לברכה: ‡˙ÂÈ„ÈŒ(È„)מי�� ÏkN.:�תר��מ� ְ�ְִָָָƒ≈∆»»ְְַ

לכ� ידיו את ה��יל וחכמה, �ה��ל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ'אח�ימ���',

igiegniyily mei qelwpe`

-úàå øérvä àeäå íéøôà Làø-ìr úLiå©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ§´©¨¦½§¤
ék åéãé-úà ìkN äMðî Làø-ìr BìàîN§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬

øBëaä äMðîi''yx:åèøîàiå óñBé-úà Cøáéå §©¤−©§«©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®
íäøáà åéðôì éúáà eëläúä øLà íéýìûä̈«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´
íBiä-ãr éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−©©¬

:äfäæèCøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáài''yx: ©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
éùéìùæéBðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²

åéáà-ãé Cîúiå åéðéra òøiå íéøôà Làø-ìr©¬Ÿ¤§©−¦©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À
Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúà øéñäì§¨¦¬Ÿ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ

äMðîi''yx:çéïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå §©¤«©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´
ðéîé íéN øëaä äæ-ék éáà:BLàø-ìr E ¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬§¦«§−©Ÿ«

èé-íb ézrãé éðá ézrãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©
åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå írì-äéäé àeä¬¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³

íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwäi''yx: ©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
ëCøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³

å íéøôàk íéýìû Eîùé øîàì ìàøNéíéøôà-úà íNiå äMðîë ¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«Ÿ§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦

È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰M�Ó„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈

:‡¯Îea ‰L�ÓטוÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e ¿«∆¿»»ƒ»≈

È‰BÓ„˜ È˙‰·‡ eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿»¬»»«√»ƒ

È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú È�˙È‡cÓƒ¿ƒ»ƒ«»»≈

ÏkÓטז È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»

È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ ˙È C¯·È ‡LÈaƒ»¿»≈»≈«»¿ƒ¿¿≈

Ì‰¯·‡ È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰·¿¿ƒ¿¬»»««¿»»

È�· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ È�e�Îe ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L�‡יזÛÒBÈ ‡ÊÁÂ ¡»»««¿»«¬»≈

ÏÚ d�ÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«

È‰B�ÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ

d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„ ‡„È „ÚÒe¿≈¿»¿»ƒ¿«¬»»»«

d˙eÁp‡Ï ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ≈«≈»¿∆¿«ƒ¿«»«

:‰M�Ó„ ‡LÈ¯ ÏÚיח¯Ó‡Â «≈»ƒ¿«∆«¬«

È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ≈¿»ƒ»≈«»¬≈

ÔÈ„:dLÈ¯ ÏÚ C�ÈÓÈ ÂL ‡¯Îea ≈¿»«¿ƒ»«≈≈

Ú„È�‡יט ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»

‡nÚÏ È‰È ‡e‰ Û‡ ‡�Ú„È È¯·¿ƒ¿«¿»«¿≈¿«»

È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â¿«ƒ¿≈¿«»ƒ

ÔB‰È È‰B�·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿

:‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLכÔepÎÈ¯·e «ƒƒ¿«¿«»¿≈ƒ

C¯·È Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿≈«»¿»≈

ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ C�ÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ

Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ ‰M�ÓÎÂ¿ƒ¿«∆¿«≈»∆¿«ƒ√»

é"ùø

�י על וא� ה�כ�ר, מנ�ה �י היה י�דע �י ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ�מ�עת,

עליו: ימינ� �ת לא ‡˙È(ÊË)כ� Ï‡b‰ C‡Ïn‰. ְִֵָָָֹ««¿»«…≈…ƒ
לה���ח הרגיל ��אמר:מלא� �עני� �צרתי, אלי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

וג�' יעקב �חל��: האלהי� מלא� אלי ְְֱֲֲִֵֶַַַַַַָֹֹֹ"ו�אמר

אל": �ית האל ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œאנכי C¯·È.מנ�ה ִֵֵֵָָֹ¿»≈∆«¿»ƒְֶַ

ואי�.eb„ÈÂואפרי�: ורבי�, ��רי� ה�ל� ��גי� ְְִֶַ¿ƒ¿ְְִִִֵֶַַָָָָ

�ה�: ��לטת הרע ÂÈ·‡Œ„È(ÊÈ)עי� CÓ˙iÂ. ִֶֶֶַָָָ«ƒ¿…«»ƒ
�נ� רא� מעל �יד�:הרימ� ÈzÚ„È(ËÈ)�תמכ� ְְְִֵֵַָָָָֹ»«¿ƒ

ÈzÚ„È È�·.:ה�כ�ר ÌÚlŒ‰È‰È�ה�א ‡e‰ŒÌb ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»

'B‚Â.��ר� �ה�ד�� מ���, לצאת �דע�� �עתיד ¿ְִִִֵֶֶֶַָָָָ

יד� על נס ע��ה Ïc‚È:ה�א ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â ֵֶַָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«
epnÓ.את ��נחיל מ���, לצאת יה��ע �עתיד ƒ∆ְִֶָ�ְִִֵֶֶֶַַָ

לי�ראל: ��רה ויל�ד Œ‡ÏÓהאר� ‰È‰È BÚ¯ÊÂ ְְִִֵֵֶַָָָָ¿«¿ƒ¿∆¿…
ÌÈBb‰.,�מ�� �מע� �צאת יתמ�א הע�ל� �ל «ƒְְְְִִֵֵַָָָ

א�ל��: �עמק וירח �גבע�� ח�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ���עמיד

(Î)Ï‡¯NÈ C¯·È Ea.,ניו� את לבר� ה�א ¿¿»≈ƒ¿»≈ְֵֶַָָָָ

אלהי� "י�ימ� לבנ�: אי� ויאמר �ברכת� ְְְְְְְְֱִִִִִֵַָָָֹֹיברכ�

וכמנ�ה": ‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ�אפרי� ÌNiÂ.,�ברכת� ְְְְִִֶֶַַ«»∆∆∆¿«ƒְְִָ



קיט igiegniyily mei qelwpe`
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íBiä-ãr éãBòî éúà ärøä íéýìûä ÷çöéå§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−©©¬

:äfäæèCøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä ©¤«©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»
éúáà íLå éîL íäá àøwéå íéørpä-úà¤©§¨¦¼§¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−

õøàä áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáài''yx: ©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
éùéìùæéBðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²

åéáà-ãé Cîúiå åéðéra òøiå íéøôà Làø-ìr©¬Ÿ¤§©−¦©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À
Làø-ìr íéøôà-Làø ìrî dúà øéñäì§¨¦¬Ÿ¨²¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ

äMðîi''yx:çéïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå §©¤«©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´
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íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwäi''yx: ©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
ëCøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³

å íéøôàk íéýìû Eîùé øîàì ìàøNéíéøôà-úà íNiå äMðîë ¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«Ÿ§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦

È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰M�Ó„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈

:‡¯Îea ‰L�ÓטוÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e ¿«∆¿»»ƒ»≈
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ÏÚ d�ÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«

È‰B�ÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ

d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„ ‡„È „ÚÒe¿≈¿»¿»ƒ¿«¬»»»«

d˙eÁp‡Ï ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ≈«≈»¿∆¿«ƒ¿«»«

:‰M�Ó„ ‡LÈ¯ ÏÚיח¯Ó‡Â «≈»ƒ¿«∆«¬«

È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ≈¿»ƒ»≈«»¬≈

ÔÈ„:dLÈ¯ ÏÚ C�ÈÓÈ ÂL ‡¯Îea ≈¿»«¿ƒ»«≈≈
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‡nÚÏ È‰È ‡e‰ Û‡ ‡�Ú„È È¯·¿ƒ¿«¿»«¿≈¿«»

È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â¿«ƒ¿≈¿«»ƒ

ÔB‰È È‰B�·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿

:‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLכÔepÎÈ¯·e «ƒƒ¿«¿«»¿≈ƒ

C¯·È Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿≈«»¿»≈

ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ C�ÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ

Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ ‰M�ÓÎÂ¿ƒ¿«∆¿«≈»∆¿«ƒ√»

é"ùø

�י על וא� ה�כ�ר, מנ�ה �י היה י�דע �י ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ�מ�עת,

עליו: ימינ� �ת לא ‡˙È(ÊË)כ� Ï‡b‰ C‡Ïn‰. ְִֵָָָֹ««¿»«…≈…ƒ
לה���ח הרגיל ��אמר:מלא� �עני� �צרתי, אלי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

וג�' יעקב �חל��: האלהי� מלא� אלי ְְֱֲֲִֵֶַַַַַַָֹֹֹ"ו�אמר

אל": �ית האל ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œאנכי C¯·È.מנ�ה ִֵֵֵָָֹ¿»≈∆«¿»ƒְֶַ

ואי�.eb„ÈÂואפרי�: ורבי�, ��רי� ה�ל� ��גי� ְְִֶַ¿ƒ¿ְְִִִֵֶַַָָָָ

�ה�: ��לטת הרע ÂÈ·‡Œ„È(ÊÈ)עי� CÓ˙iÂ. ִֶֶֶַָָָ«ƒ¿…«»ƒ
�נ� רא� מעל �יד�:הרימ� ÈzÚ„È(ËÈ)�תמכ� ְְְִֵֵַָָָָֹ»«¿ƒ

ÈzÚ„È È�·.:ה�כ�ר ÌÚlŒ‰È‰È�ה�א ‡e‰ŒÌb ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»

'B‚Â.��ר� �ה�ד�� מ���, לצאת �דע�� �עתיד ¿ְִִִֵֶֶֶַָָָָ

יד� על נס ע��ה Ïc‚È:ה�א ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â ֵֶַָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«
epnÓ.את ��נחיל מ���, לצאת יה��ע �עתיד ƒ∆ְִֶָ�ְִִֵֶֶֶַַָ

לי�ראל: ��רה ויל�ד Œ‡ÏÓהאר� ‰È‰È BÚ¯ÊÂ ְְִִֵֵֶַָָָָ¿«¿ƒ¿∆¿…
ÌÈBb‰.,�מ�� �מע� �צאת יתמ�א הע�ל� �ל «ƒְְְְִִֵֵַָָָ

א�ל��: �עמק וירח �גבע�� ח�ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ���עמיד

(Î)Ï‡¯NÈ C¯·È Ea.,ניו� את לבר� ה�א ¿¿»≈ƒ¿»≈ְֵֶַָָָָ

אלהי� "י�ימ� לבנ�: אי� ויאמר �ברכת� ְְְְְְְְֱִִִִִֵַָָָֹֹיברכ�

וכמנ�ה": ‡˙ÌÈ¯Ù‡Œ�אפרי� ÌNiÂ.,�ברכת� ְְְְִִֶֶַַ«»∆∆∆¿«ƒְְִָ



igiehniriaxקכ meiqelwpe`

äMðî éðôìi''yx:àëóñBé-ìà ìàøNé øîàiå ¦§¥¬§©¤«©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½
áéLäå íënr íéýìû äéäå úî éëðà äpä¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´

:íëéúáà õøà-ìà íëúàáëEì ézúð éðàå ¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«©«£¦º¨©¯¦§²
éçà-ìr ãçà íëLãiî ézç÷ì øLà E §¤¬©©−©©¤®£¤³¨©̧§¦Æ¦©´

ézL÷áe éaøça éøîàäi''yx:ôéòéáø ¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«
èîàeôñàä øîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ

úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬
íéîiäi''yx:áeòîLå á÷ré éða eòîLå eöáwä ©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−

:íëéáà ìûøNé-ìàâéçk äzà éøëa ïáeàø ¤¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−
ær øúéå úàN øúé éðBà úéLàøåi''yx:ãæçt §¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©

éáà éákLî úéìr ék øúBz-ìà íénkæà E ©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬

:‰M�ÓכאÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â ¿«∆«¬«ƒ¿»≈¿≈

ÈÈc ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ˙È‡Ó ‡�‡ ‡‰»¬»»ƒƒ≈≈¿»«¿»

‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡cכבCÏ ˙È·‰È ‡�‡Â «¬»«¿«¬»¿»ƒ»

Èc CÈÁ‡ ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ«««ƒ««»ƒ

È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ�¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··eאÈ‰B�·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e ¿»ƒ¿»«¬…ƒ¿ƒ

Èc ˙È ÔBÎÏ ÈeÁ‡Â eLpk˙‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿«»«¬«≈¿»ƒ

:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ¿««»¿¿«»

ÚÈ˜·ב È�a eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…

Ï‡¯NÈ ÔÓ ÔÙÏe‡ eÏÈa˜Â¿«ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÔBÎe·‡גÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¯ ¬¿≈¿ƒ«¿≈ƒ

·qÓÏ ÈÊÁ ‰Â‰ CÏ Èt˜z LÈ¯Â¿≈»¿ƒ»¬»»≈¿ƒ«

‡z�‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓeדÏ·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ «¿»««¬«¿»»√≈

‡˙È�‰‡ ‡Ï Ì¯a ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡«»»¿«»¿«»«¬≈»

é"ùø

ה��יאי�:לפני �בחנ�ת �דגלי� להק�ימ� מנ�ה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָ�ְִִַַ

(·Î)EÏ Èz˙� È�‡Â.להתע�ק ט�רח �א�ה לפי «¬ƒ»«ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָ

ואי�קב�רתי, ,�� ���בר נחלה ל� נת�י אני וג� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

��אמר: �כ�, ז� כד)ז�? עצמ�ת(יהושע "ואת ְְְֱֶֶֶֶַַ

קבר� מ�צרי� י�ראל �ני העל� א�ר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָי�ס�

EÈÁ‡ŒÏÚ:��כ�" „Á‡ ÌÎL.היא מ��, �כ� ְִֶ¿∆««««∆ְִֶַָ

ל� אחי�:�היה על יתרה אחד Èa¯Áaחלק ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ¿«¿ƒ
ÈzL˜·e.,�כ� אנ�י את ולוי �מע�� ��הרג� ¿«¿ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָ

יעקב וחגר לה�, להז��ג סביב�תיה� �ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנת��ס�

היא אחד", "�כ� אחר: �בר �נג��. מלחמה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�לי

ל��� �'�כ�', חלקי�, �ני �ניו ���ל� ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָה�כ�רה,

��קרא: ��מי� ל� י� והר�ה �תר��מ�, ה�א, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָחלק

כא) לפני(תהלי� ��נאי ��ית �כ�", ת�יתמ� ְְְִִִֵֶֶַַָָ"�י

ס)לחלקי�. �כ�",(ש� ו)"אח�קה "�ר�(הושע ְְֲֲִֶֶֶַַָָ

חלק�, אי� ג)יר�ח�ֿ�כמה", �כ�(צפניה "לעבד� ְְְְְְְִֶֶֶַָָ

‰‡È¯Óאחד": „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡.,ע�ו מ�ד ֶָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒִֵַָ

אביו צד �היה אחר: �בר אמ�רי. מע�ה ֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ע�ה

פיו ÈzL˜·e:�אמרי Èa¯Áa.חכמתי �תפ�תיהיא ְְִִֵ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְִִִִָָָ

חר�� על לפר� אפ�ר �אי ��תב �רא"� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ(וע��

�עס �הרי מ�ע��, ע�� לא �הא ולוי, �מע�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ל

אפ�ר אי הכי �לאו �ע�י, ולענ��ת זה. על ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעליה�

��תנ� על יהיה טע� �תינת �מה עליה�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפר�

�חר�� ולוי �מע�� ��קח�ה� מ�ני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָלי�ס�

���ת� רא�י ה�ע� מ�ה אדר�א, והלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�בק���,

וד�ק): לי�ס�, ולא ולוי, Èb‡Â„‰(‡)ל�מע�� ְְְְְְִִֵֵֹ¿«ƒ»
ÌÎÏ.(ב"ר),��ה את לג��ת מ������ ונס��קה »∆ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

אחרי�: �ברי� ל�מר והתחיל ְְְְֲִִִִִֵַָָ�כינה,

(‚)È�B‡ ˙ÈL‡¯Â.א�� ,��� רא��נה ט�ה היא ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ

מ�מיו קרי �מ�:.‡È�B:(ב"ר)ראה יב)�חי, (הושע ְִִָָָָƒְִֹ

לי", א�� מ)"מצאתי "�לאי�(ישעיה א�ני�", "מרב ְִִִֵֵָָֹ

N‡˙א�ני�": ¯˙È.על יתר להי�ת היית רא�י ִ∆∆¿≈ְִִֵַָָָָ

��י�: נ�יא�ת ל��� �כה�ה, ÊÚאחי� ¯˙ÈÂ. ְִֶַ�ְְִִַַָ¿∆∆»
�מ�: ב)�מלכ�ת, א �מי(שמואל למל��", עז "וי�� ְְְְְְִִֵַַֹ

א�ה?: �ל להפסיד ל� ÌÈnk(„)�ר� ÊÁt. ְְְִֵֶַַָָ««««ƒ
��י� �עס�, להרא�ת מהר� א�ר וה�הלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָה�חז

לכ�: למר�צת�, ה�מהרי� אל.‡BzŒÏ˙¯ה�ל� ְְְֲִִַַַָָָָ««ַ

ל�, רא�י�ת �הי� ה�ל� היתר�ת �ל ל�ל ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ�ר�ה

�חז�?: א�ר ה�חז ‡·EÈ�מה� È·kLÓ ˙ÈÏÚ Èk ְֲֶַַַַַָָƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ
zÏlÁ Ê‡.והיא יצ�עי, על �עלה �� א�ת� »ƒ«¿»ְְִִֵֶַָָ

יצ�עיה�כינה, על ע�לה להי�ת �ר�� :�היה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ
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äìr éreöé zìlçi''yx:ôäíéçà éåìå ïBòîL ¦©−§¨§¦¬¨¨«¦§¬§¥¦−©¦®
íäéúøëî ñîç éìki''yx:åàáz-ìà íãña §¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ

eâøä ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ¨´§
øBL-eøwr íðöøáe Léài''yx:æék ítà øeøà ¦½¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´

á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå ær̈½§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ

‡z˜ÏÒ È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ»«ƒ»ƒ»¬≈¿∆¿»

‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏהÔBÚÓL ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿

Ú¯‡a ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««

:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

�ÈLÙו ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ

ÔÓ ˙È˙Á� ‡Ï C‰ÓÏ ÔB‰Lpk˙‡a¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«»¿»ƒƒ

ÏBË˜ eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»¿

:‰‡�Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·eזÔep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL˜ È¯‡ ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏ ƒ¿¿«»«¿»ƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈«¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ
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ÊÁt.��וכ למעלה טעמ� לפיכ� ה�א, �בר �� ««ְְְְֲִֵַַָָָָ�

חצי� נק�ד היה עבר, ל��� היה וא�� ��"ח, ְְְִֶַַָָָָָָָָנק�ד

למ�ה: וטעמ� ��"ח וחצי� ל���.ÈÚeˆÈקמ"� ְְְְֲֶַַַָָָָ¿ƒְ

לבדי� ידי על א�ת� ���יעי� ��� על ְְְִִִִֵֶַַַָָמ��ב,

ל�: ��מי� והר�ה סג)�סדיני�, "א�ֿזכר�י�(תהלי� ְְְְְִִִִִֵַַ

קלב)עלֿיצ�עי", יצ�עי(ש� עלֿער� ":"א�ֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַַָָ

(‰)ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL.�כ� על אחת �עצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְֵֶַַַָ

לכ� וע�ה וג�' אחיו אל אי� "ו�אמר� י�ס�: ְְְְְִִֵֶַַַָָֹועל

יה�דה, א� רא�ב� �אמר: א� ה�? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגה�",

�ני �אמר: א� �הריגת�. הס�ימ� לא ְְֲֲִִִִֵֵַַָֹֹהרי

��אמר: �למה, �נאת� היתה לא הרי ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹה�פח�ת,

וג�'", זל�ה ואתֿ�ני בלהה אתֿ�ני נער ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ"וה�א

אחיה� �פני מד�רי� הי� לא �זב�ל�� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹי�שכר

��רא� ה�, ולוי �מע�� �רח�, על מה�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�ד�לי�

אחי�: ÒÓÁאביה� ÈÏk.,רציחה �ל ז� א�נ�ת ֲִִֶַ¿≈»»�ְִֶָָ

��� א�נ�ת ז�. היא ע�ו מ�ר�ת �ידכ�, ה�א ֶָ�ְְְִִִֵֶֶַָָָחמס

הימ��: א�ת� חמס�� וא�� ל���.Ì‰È˙¯ÎÓהיא, ְְֲִֵֶֶֶַַָ¿≈…≈∆ְ

מכי"ר יוני �ל��� �י� זי�. �בר(תנחומא)�לי . ְְְִִִֵַַָָָָ

"מכרתיה�" מג�רת�(ב"ר)אחר: נהג��אר� ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

�מ�: חמס, �כלי טו)עצמ� "מכרתי�(יחזקאל ְְְְִִֵַַָָָֹֹ

א�נקל�ס: �ל �ר��� וזה Ì„Òa(Â)�מלדתי�", ְְְְְִֶֶַַֹֹ¿…»
ÈLÙ� ‡·zŒÏ‡.(ב"ר)�תק�צ��� זמרי, מע�ה זה «»…«¿ƒְְְְֲִִִֵֶֶַַ

מ�ה, לפני ה�דינית את להביא �מע�� �ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ�בט�

�אמר א� מ�רת'? א� אס�רה 'ז� ל�: ִֶֶַֹ�ְְֲָָואמר�

ל�? ה�יר� מי יתר� �ת �מיאס�רה, י�כר אל ְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

ביתֿאב נ�יא ��ֿסל�א "זמרי ��אמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ��בר,

יעקב �� �תב ולא ���קהיל.ÌÏ‰˜a:ל�מע�ני" ְְֲִִֶַַַָֹֹƒ¿»»ְְִֶַ

עלקר העדה �ל את לוי, �ל מ�בט� �ה�א ח, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אהר�: ועל È„·kמ�ה „ÁzŒÏ‡.יתיחד אל �� ְֲֶַַֹֹ«≈«¿…ƒְִֵַַָ

��ֿקהת ��ֿיצהר "קרח ��אמר: �מי, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹע�ה�

ה�מי� �דברי אבל יעקב', ��' נאמר: ולא ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��ֿלוי",

נאמר: ה��כ�, על קרח �ני הימי����תיחס� (דברי ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָֹ

ו) ��ֿא ��ֿלוי ��ֿקהת ��ֿיצהר, ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ"��ֿקרח,

È„·kי�ראל": „ÁzŒÏ‡.,ה�א זכר ל��� �ב�ד ְִֵָ«≈«¿…ƒְָָָ

ה�ב�ד אל �מד�ר לפר� צרי� א�ה �רח� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָועל

�מ�: ע�ה�, �תיחד אל �ב�די, א�ה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָוא�מר:

יד) �קב�רה":(ישעיה א�� ·‡Ìt"לאֿתחד Èk ְִִֵַָָֹƒ¿«»
LÈ‡ e‚¯‰.�ח��בי ואינ� �כ�, ואנ�י חמ�ר א�� »¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶַָ

�גדע��: א�מר ה�א וכ� אחד. �אי� א�א ����ְְְְִִֵֵֶֶָָָ

ו) וכ�(שופטי� אחד", �אי� מדי� את ְְְְִִִִֵֶֶָָָ"וה�ית

מדר��. זה� ב��", רמה ור�כב� "ס�ס ְְְְְִִִֶַַָָָָ�מצרי�:

אחד �ל אי�, ק�רא הר�ה אנ�י� ְְֲִִֵֵֶַָָָ�פ��ט�:

וכ�: עליו', ��עס� אי� �ל הרג� '�א�� ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָלעצמ�:

יט) אכל"(יחזקאל אד� טר� לטר� :"ו�למד ְְִִֶֶַַַָָָֹ

¯BLŒe¯wÚ Ì�ˆ¯·e.קרא�� י�ס� את לעקר רצ� ƒ¿…»ƒ¿ְֲִֵֶֶַָָֹ

ע�ר�, ל�". הדר ��ר� "�כ�ר ��אמר: ְְֱִֶֶַָָ��ר,

ל��� �לע"ז, יא)אשריטו"ר ס�סיה�(יהושע "את ְְֵֶֶַַ

ÊÚ(Ê)":�ע�ר Èk Ìt‡ ¯e¯‡.עת�� אפ�� ְֵַ»«»ƒ»ְֲִִַ

�לע�: �אמר וזה� א��, את א�א ק�ל לא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��כחה

אל": ק�ה לא א��ב ÚÈa˜·"מה Ì˜lÁ‡. ֵֶַָֹֹ¬«¿≈¿«¬…
ה�בטי�, �מני� לוי יהא ��א מ�ה, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאפריד�

ענ�י� ל� אי� אחר: �בר חל�קי�. ה� ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָוהרי

�די מ�מע��, א�א �ינ�ק�ת, �מל�די ְְְְְְִִִִֵֵֶַָוס�פרי�

על מח�ר ע�א� לוי �ל ו�בט� נפ�צי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ��הי�
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:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

�ÈLÙו ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ

ÔÓ ˙È˙Á� ‡Ï C‰ÓÏ ÔB‰Lpk˙‡a¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«»¿»ƒƒ

ÏBË˜ eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»¿

:‰‡�Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·eזÔep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL˜ È¯‡ ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏ ƒ¿¿«»«¿»ƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈«¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ

é"ùø

ÊÁt.��וכ למעלה טעמ� לפיכ� ה�א, �בר �� ««ְְְְֲִֵַַָָָָ�

חצי� נק�ד היה עבר, ל��� היה וא�� ��"ח, ְְְִֶַַָָָָָָָָנק�ד

למ�ה: וטעמ� ��"ח וחצי� ל���.ÈÚeˆÈקמ"� ְְְְֲֶַַַָָָָ¿ƒְ

לבדי� ידי על א�ת� ���יעי� ��� על ְְְִִִִֵֶַַַָָמ��ב,

ל�: ��מי� והר�ה סג)�סדיני�, "א�ֿזכר�י�(תהלי� ְְְְְִִִִִֵַַ

קלב)עלֿיצ�עי", יצ�עי(ש� עלֿער� ":"א�ֿאעלה ְְֱִֶֶֶֶַַָָ

(‰)ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL.�כ� על אחת �עצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְֵֶַַַָ

לכ� וע�ה וג�' אחיו אל אי� "ו�אמר� י�ס�: ְְְְְִִֵֶַַַָָֹועל

יה�דה, א� רא�ב� �אמר: א� ה�? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגה�",

�ני �אמר: א� �הריגת�. הס�ימ� לא ְְֲֲִִִִֵֵַַָֹֹהרי

��אמר: �למה, �נאת� היתה לא הרי ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹה�פח�ת,

וג�'", זל�ה ואתֿ�ני בלהה אתֿ�ני נער ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ"וה�א

אחיה� �פני מד�רי� הי� לא �זב�ל�� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹי�שכר

��רא� ה�, ולוי �מע�� �רח�, על מה�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�ד�לי�

אחי�: ÒÓÁאביה� ÈÏk.,רציחה �ל ז� א�נ�ת ֲִִֶַ¿≈»»�ְִֶָָ

��� א�נ�ת ז�. היא ע�ו מ�ר�ת �ידכ�, ה�א ֶָ�ְְְִִִֵֶֶַָָָחמס

הימ��: א�ת� חמס�� וא�� ל���.Ì‰È˙¯ÎÓהיא, ְְֲִֵֶֶֶַַָ¿≈…≈∆ְ

מכי"ר יוני �ל��� �י� זי�. �בר(תנחומא)�לי . ְְְִִִֵַַָָָָ

"מכרתיה�" מג�רת�(ב"ר)אחר: נהג��אר� ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

�מ�: חמס, �כלי טו)עצמ� "מכרתי�(יחזקאל ְְְְִִֵַַָָָֹֹ

א�נקל�ס: �ל �ר��� וזה Ì„Òa(Â)�מלדתי�", ְְְְְִֶֶַַֹֹ¿…»
ÈLÙ� ‡·zŒÏ‡.(ב"ר)�תק�צ��� זמרי, מע�ה זה «»…«¿ƒְְְְֲִִִֵֶֶַַ

מ�ה, לפני ה�דינית את להביא �מע�� �ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ�בט�

�אמר א� מ�רת'? א� אס�רה 'ז� ל�: ִֶֶַֹ�ְְֲָָואמר�

ל�? ה�יר� מי יתר� �ת �מיאס�רה, י�כר אל ְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

ביתֿאב נ�יא ��ֿסל�א "זמרי ��אמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ��בר,

יעקב �� �תב ולא ���קהיל.ÌÏ‰˜a:ל�מע�ני" ְְֲִִֶַַַָֹֹƒ¿»»ְְִֶַ

עלקר העדה �ל את לוי, �ל מ�בט� �ה�א ח, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אהר�: ועל È„·kמ�ה „ÁzŒÏ‡.יתיחד אל �� ְֲֶַַֹֹ«≈«¿…ƒְִֵַַָ

��ֿקהת ��ֿיצהר "קרח ��אמר: �מי, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹע�ה�

ה�מי� �דברי אבל יעקב', ��' נאמר: ולא ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��ֿלוי",

נאמר: ה��כ�, על קרח �ני הימי����תיחס� (דברי ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָֹ

ו) ��ֿא ��ֿלוי ��ֿקהת ��ֿיצהר, ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ"��ֿקרח,

È„·kי�ראל": „ÁzŒÏ‡.,ה�א זכר ל��� �ב�ד ְִֵָ«≈«¿…ƒְָָָ

ה�ב�ד אל �מד�ר לפר� צרי� א�ה �רח� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָועל

�מ�: ע�ה�, �תיחד אל �ב�די, א�ה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָוא�מר:

יד) �קב�רה":(ישעיה א�� ·‡Ìt"לאֿתחד Èk ְִִֵַָָֹƒ¿«»
LÈ‡ e‚¯‰.�ח��בי ואינ� �כ�, ואנ�י חמ�ר א�� »¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶַָ

�גדע��: א�מר ה�א וכ� אחד. �אי� א�א ����ְְְְִִֵֵֶֶָָָ

ו) וכ�(שופטי� אחד", �אי� מדי� את ְְְְִִִִֵֶֶָָָ"וה�ית

מדר��. זה� ב��", רמה ור�כב� "ס�ס ְְְְְִִִֶַַָָָָ�מצרי�:

אחד �ל אי�, ק�רא הר�ה אנ�י� ְְֲִִֵֵֶַָָָ�פ��ט�:

וכ�: עליו', ��עס� אי� �ל הרג� '�א�� ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָלעצמ�:

יט) אכל"(יחזקאל אד� טר� לטר� :"ו�למד ְְִִֶֶַַַָָָֹ

¯BLŒe¯wÚ Ì�ˆ¯·e.קרא�� י�ס� את לעקר רצ� ƒ¿…»ƒ¿ְֲִֵֶֶַָָֹ

ע�ר�, ל�". הדר ��ר� "�כ�ר ��אמר: ְְֱִֶֶַָָ��ר,

ל��� �לע"ז, יא)אשריטו"ר ס�סיה�(יהושע "את ְְֵֶֶַַ

ÊÚ(Ê)":�ע�ר Èk Ìt‡ ¯e¯‡.עת�� אפ�� ְֵַ»«»ƒ»ְֲִִַ

�לע�: �אמר וזה� א��, את א�א ק�ל לא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��כחה

אל": ק�ה לא א��ב ÚÈa˜·"מה Ì˜lÁ‡. ֵֶַָֹֹ¬«¿≈¿«¬…
ה�בטי�, �מני� לוי יהא ��א מ�ה, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאפריד�

ענ�י� ל� אי� אחר: �בר חל�קי�. ה� ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָוהרי

�די מ�מע��, א�א �ינ�ק�ת, �מל�די ְְְְְְִִִִֵֵֶַָוס�פרי�

על מח�ר ע�א� לוי �ל ו�בט� נפ�צי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ��הי�
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�פ�צת� ל� נת� �למע�ר�ת, לתר�מ�ת �ר�ה�רנ�ת ְְְְְִֶֶַַַַָָָ

‡EÈÁ(Á)�ב�ד: Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È.לפי ָ¿»«»«∆ְִ

יה�דה התחיל �קנט�רי�, הרא��ני� את ְְְְִִִִִִִֶֶַָָ�ה�כיח

�מר), מע�ה על י�כיח�� (��א לאח�ריו ֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹל��ג

א�ה לא 'יה�דה, ר��י: �דברי יעקב ְְְְֲִִֵַַָָָֹֹ�קרא�

‡EÈ·È:(ב"ר)�מ�ת�' Û¯Úa E„È.:וד� �ימי ְָ»¿¿…∆…¿∆ִִֵָ

כב) ב ער�":(שמואל לי ��ה ‡·EÈ"וא�יבי, È�a. ְְִֶַַָֹ¿≈»ƒ
א��', '�ני אמר: לא הר�ה מ��י� �הי� �� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

יצחק: �אמר ‡¯È‰(Ë)�דר� ¯eb.וד� על ְְִֶֶֶַָָ«¿≈ִַָ

'��ר': �תח�ה, ה)נתנ�א: ב �א�ל(שמואל "�הי�ת ְְְִִִִֵַָָ

את וה�ביא ה��ציא היית א�ה עלינ�, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמל�

עליה�, ��המליכ�ה� אריה, �לב���, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָי�ראל",

��ר�יא', יהי '�לט�� א�נקל�ס: ��ר�� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָוזה�

טר�.Û¯hÓ�תח�ת�: �"טר� �ח�ד�י� מ�ה ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

��מ�ל יה�דה וזה� אכלתה�", רעה ח�ה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָי�ס�,

ÈÏÚ˙לאריה: È�a.:�ואמר עצמ� את ס�ק� ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

�מר, �הריגת וכ� וג�'", �ה�דה:"מהֿ�צע ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

לפיכ�: מ��י", B‚Â'."צדקה ı·¯ Ú¯kימי� ְְִִִֶָָָ»«»«¿ִֵ

ה)�למה: א וג�'"אי�(מלכי� �פנ� ":�חת ְְְִַַַֹֹ

(È)‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï.,�ואיל א��מ�וד …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ

��בט, הע� את �ר�די� ��בבל, �ל��ת ְִֵֶֶֶֶֶַָָָ�ֵָָרא�י

ה�לכ�ת �י על ה)��מ�י� ÔÈaÓ:(סנהדרי� ˜˜ÁÓe ְֶ�ְִִַַַ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚¯.:י�ראל אר� נ�יאי א�� Ú„�למידי�, «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡·ÈŒÈk.ה�ל�כה� ה��יח, וכ�מל� ,��� ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

ל�, �י "�יל�", א�דה: �מדר� א�נקל�ס. ְְְְִִִֵַַַָָ�ר��

עו)��אמר: ל��רא":(תהלי� �י wÈ‰˙"י�ביל� BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ.,יס�ד� היא ע�ר �ה��"ד הע�י�, אסיפת «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

וכ�ה מ���, ���פלת �פעמי� "יפעת�", ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ�מ�:

ע�ר נקראי� וה� זה, �ל��� מ����ת ְְְְְִִִִֵֶַָָָא�ת��ת

ואל"� נ���, ו�ל נ�ג�, �ל נ�"� �ג�� ְְְֵֵֵֶֶֶָנ�פל,

�אזניכ�" יג)��"אחותי ו��"אבחתֿחרב"(איוב . ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

כא) 'אימת(יחזקאל �פר���: חרב ל��� ְְֵֵֶֶַ(וה�א

זי�), ל��� וה�א ד)חרב', ב �מ�",(מלכי� "ואס�� ְְְִֶֶֶַָָ

��אמר: ע�י�, אסיפת ע�י�", "י�הת זה, ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַא�

יא) ל�:(ישעיה וד�מה ידר��", ��י� (משלי"אליו ְְִִֵֶָֹ

לק���ל) א�", לי�הת ותבז לאב �לעג ְְְִִֵַ�ְְְִִַַָָ"עי�

'דיתבי �ב�מרא: זקנת�, מ�ני ��פניה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָקמטי�

אקהתא [דפ�מ�דיתא]',�מקה� דנהר�עא ���קי ְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָ

יבמ�ת קי)�מ�כת קה�ת(ד� ל�מר: היה ויכל . ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

ÈÚ¯‰(È‡)ע�י�: ÔÙbÏ È¯Ò‡.�אר על נתנ�א ִַ…¿ƒ«∆∆ƒ…ְִֵֶֶַַ

יאסר יה�דה אי� �מעי�, יי� מ��כת ��הא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיה�דה

אחד, �מ��רק אחת מ�פ� ויטענ�� אחד, עיר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָל�פ�

אחד: את�� ��‰˜¯N.קורייר"א אר�ה, זמ�רה ֲֶֶָ≈»ְֲָ�ָ

ÔÈia�לע"ז: Òak.:�יי ר��י ל��� זה .eÒ˙‰�ל ְַַƒ≈««ƒְִִֶַָ…
��קרא:ל� �מי�� ל� ואי� ה�א, �גד מי� ��È¯Ò‡. ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒ

�גמת�: א�סר, קיג)�מ� �ל",(תהלי� מעפר "מקימי ְֵ�ְְִִֵָָָָ
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Ô�ÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ LaÎÈ ‡e‰Â È¯LÈƒ¿≈¿¿«≈¿ƒƒ¿ƒ«

È‰È dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ¿«»≈¿≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓיד¯ÈzÚ ¯Î˘OÈ »≈«ƒƒ»»«ƒ

:‡iÓeÁz ÔÈa dz�ÒÁ‡Â ÔÈÒÎ�a¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈¿«»
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קכג) אתנ�",(ש� "�ני וכ�: ��מי�", ְְְֲִִִֵַַָָֹ"ה���בי

�מל� �ר�� וא�נקל�ס זה. ה��עני� �פ�, ה��יח: ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

י�ראל א�� �רקה, יר��לי�, ז� עירה, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹי�ראל,

ב) ��רק":(ירמיה נטע�י� ‡˙B�B."ואנכי È�a��יבנ ְְְִִֵַָֹ¿ƒ¬ְִ

יחזקאל �ספר האית��" "�ער ל���: ,(מ)היכל�, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

�ני צ�יקי�. א�� �פ�, אחרי�: �פני� �ר�מ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָוע�ד

"ר�כבי :�� על �אלפ�, א�ריתא עבדי ְְֵֵַַ�ְְְֲֵַַָאת�נ�,

טבאת�נ�ת אר�ו� יהא ��י�, ��ס צח�ר�ת". ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ל��� ה�א וצבע�ני� ליי�, ��מה ����ע� ְְְְְִִִִִֶֶַלב���הי,

ה�כר את �ה� �מסיתה ל�ב��� �הא�ה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹס�תה,

ל��� ��מרא �ר�� ר��תינ� וא� .�� עיניו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָלי��

�ת��ת �מ�כת �כר�ת קיא)הסתת ה�י�,(ד� 'ועל : ְְְֲִֶֶַַָ�ְִַַַ

"ס�תה ל�מר: �למ�ד מרוה'? אינ� �אמר ":��א ְְֵֶֶַַַַָֹֹ

(·È)ÈÏÈÏÎÁ.:�וכ �תר��מ�, אד�, (משליל��� «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ

יי�,כג) ��תי �ר� ��� עיני�", חכליל�ת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַ"למי

מאדימי�: �ארצ�.ÏÁÓ·עיניה� ��הא חלב, מרב ֲִִֵֵֶַ≈»»ְְְֵֵֶַָָֹ

אד� ה�קרא: �יר�� וכ� צא�, לעדרי ט�ב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹמרעה

חלב. מרב יהא �לב�ֿ��י� יי�, מרב יהא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹעיני�

צ�פי� ���� הרי�, ל��� עיני�, �ר��מ�: ְְְִִִִִֵֶַַָָ�לפי

מעינ�ת ל��� אחרי�: �פני� �ר�מ� וע�ד ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָלמרח�ק.

אר�י ול��� ,��� יקבי� נעו�הי, ה�קבי�: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָוק��ח

זרה עב�דה �מ�כת עד)ה�א אר�ח�'.(ד� 'נעוה : ְְֲֲֶֶַַַָָָָָ

��" �ר��: �קעת�, ��ייחור� ל���: י�", ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ÌÈnÈ(È‚)ה�לעי�: ÛBÁÏ ÔÏe·Ê.�י�י ח�� על ְִַָ¿À¿«ƒִַַ

ארצ�: מרק"אÛBÁ.�היה 'ספר', �תר��מ�: ְְְְְִֶַַַ

מח)�לע"ז, ח��(יבמות על �דיר מצ�י יהיה וה�א ְְְִִֶַַַָָ

�� מביא�ת �אנ��ת ה�מל �מק�� ְְֳֳִִִִֶַָָָאנ��ת,

�ממציא �פרקמטיא ע�סק זב�ל� �היה ְְְְִִֵַַַָ�ְְְְֶַַָָָ�רקמטיא,

י�שכר, ל�בט ���רה.(תנחומא)מז�� ע�סקי� וה� ְְְִִֵֵֶַָָָָ

מ�ה: �אמר לג)ה�א �צאת�(דברי� זב�ל� "�מח ְְֶֶַַָֹ�ְֵֶ

�פרקמטיא, י�צא זב�ל� �אהלי�", ְְְִֵַַָ�ְְְִֶָָָֹוי�שכר

�אהלי�: ���רה ע�סק Ô„ÈˆŒÏÚוי�שכר B˙Î¯ÈÂ. ְִִֵַָָָָָֹ¿«¿»«ƒ…
לציד��: סמ�� יהיה �ב�ל� �מ�:B˙Î¯ÈÂ.ס�� ס�פ�, ְְְִִֶָ¿«¿»ְ

ה���� Ì¯b(È„)":"�ליר�תי ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ. ְְְְִֵַַָƒ»»¬…»∆
חזק �חמ�ר ��רה על ס�בל עצמ�ת, �על ֲֲֲֵַַַָָָָֹחמ�ר

�בד מ�א א�ת� ‰ÌÈ˙tLn:��טעיני� ÔÈa ı·¯. ְִִֵֶַַָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒ
��ית, לינה ל� ואי� �ב�ילה, ���� ה�ה�� ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָ�חמ�ר

�תח�מי ה�ח�מי�, �י� ר�ב� לנ�ח, ר�צה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ�כ�ה�א

�רקמטיא: �� �ה�לי� Á�Ó‰(ÂË)העיר�ת ‡¯iÂ ְְְֲִֶַַָָָָ««¿¿À»
·BË Èk.לה�ציא וט�בה מברכת אר� לחלק� ראה ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ

ÏaÒÏ�ר�ת: BÓÎL ËiÂ.:רה�� לכל.È‰ÈÂעל ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְָ

י�ראל: BÚ·„אחיו ÒÓÏ.ל� ה�רא�ת לה� לפסק ְִֵֶָָ¿«≈ְִֶֶָָֹ

��אמר: ע��רי�, וסדרי יב)��רה א הימי� (דברי ְְֱִִִֵֶֶַָ

מהֿ לדעת לע�י�, בינה י�דעי י�שכר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ"�מ�ני

רא�י מאתי� מאתי�", רא�יה� י�ראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ע�ה

א וכל העמיד �יה�סנהדרא�ת על ËiÂ:חיה� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL.��ה" �מי�", "ו�ט �מ� �כמ�, ה��יל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

"ו�ט אחרי�: �פני� �ר�� וא�נקל�ס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָאזנכ�",

�ה� מח�ז�ת, ולכ�� מלחמ�ת לס�ל", ְְְְְְִִִִֵֶָֹֹ�כמ�

למס �ח�יו �ב�� הא�יב ויהיה ה�פר על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָי��בי�
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éø÷Búeñi''yx:áéíépL-ïáìe ïéiî íéðér éìéìëç «©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦

áìçîi''yx:ôâéàeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ ¥«¨¨«§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ
ïãéö-ìr Búëøéå úiðà óBçìi''yx:ôãéøëùOé §´¢¦½Ÿ§©§¨−©¦«Ÿ¦¨−̈

íéútLnä ïéa õáø íøb øîçi''yx:åèàøiå £´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦©©³§
èiå äîrð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³

È‰BLe·Ï ·Ë ÔÂb¯‡ È‰È dnÚƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ

È¯B‰Ê Ú·ˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ

:ÔÈ�BÚ·ˆÂיבÈ‰B¯eË Ôe˜nÒÈ ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

¯ÓÁa È‰BÂÚ� ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa¿«¿ƒ¿«¬ƒ«¬»

È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈

:‡�Úיג‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê »»¿À«¿««¿«»

Ô�ÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ LaÎÈ ‡e‰Â È¯LÈƒ¿≈¿¿«≈¿ƒƒ¿ƒ«

È‰È dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ¿«»≈¿≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓיד¯ÈzÚ ¯Î˘OÈ »≈«ƒƒ»»«ƒ

:‡iÓeÁz ÔÈa dz�ÒÁ‡Â ÔÈÒÎ�a¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈¿«»

ÔB‰È¯icטו ˙È ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È¯‡ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈»«»≈

é"ùø

קכג) אתנ�",(ש� "�ני וכ�: ��מי�", ְְְֲִִִֵַַָָֹ"ה���בי

�מל� �ר�� וא�נקל�ס זה. ה��עני� �פ�, ה��יח: ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

י�ראל א�� �רקה, יר��לי�, ז� עירה, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹי�ראל,

ב) ��רק":(ירמיה נטע�י� ‡˙B�B."ואנכי È�a��יבנ ְְְִִֵַָֹ¿ƒ¬ְִ

יחזקאל �ספר האית��" "�ער ל���: ,(מ)היכל�, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

�ני צ�יקי�. א�� �פ�, אחרי�: �פני� �ר�מ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָוע�ד

"ר�כבי :�� על �אלפ�, א�ריתא עבדי ְְֵֵַַ�ְְְֲֵַַָאת�נ�,

טבאת�נ�ת אר�ו� יהא ��י�, ��ס צח�ר�ת". ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ל��� ה�א וצבע�ני� ליי�, ��מה ����ע� ְְְְְִִִִִֶֶַלב���הי,

ה�כר את �ה� �מסיתה ל�ב��� �הא�ה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹס�תה,

ל��� ��מרא �ר�� ר��תינ� וא� .�� עיניו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָלי��

�ת��ת �מ�כת �כר�ת קיא)הסתת ה�י�,(ד� 'ועל : ְְְֲִֶֶַַָ�ְִַַַ

"ס�תה ל�מר: �למ�ד מרוה'? אינ� �אמר ":��א ְְֵֶֶַַַַָֹֹ

(·È)ÈÏÈÏÎÁ.:�וכ �תר��מ�, אד�, (משליל��� «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ

יי�,כג) ��תי �ר� ��� עיני�", חכליל�ת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַ"למי

מאדימי�: �ארצ�.ÏÁÓ·עיניה� ��הא חלב, מרב ֲִִֵֵֶַ≈»»ְְְֵֵֶַָָֹ

אד� ה�קרא: �יר�� וכ� צא�, לעדרי ט�ב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹֹמרעה

חלב. מרב יהא �לב�ֿ��י� יי�, מרב יהא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹעיני�

צ�פי� ���� הרי�, ל��� עיני�, �ר��מ�: ְְְִִִִִֵֶַַָָ�לפי

מעינ�ת ל��� אחרי�: �פני� �ר�מ� וע�ד ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָלמרח�ק.

אר�י ול��� ,��� יקבי� נעו�הי, ה�קבי�: ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָוק��ח

זרה עב�דה �מ�כת עד)ה�א אר�ח�'.(ד� 'נעוה : ְְֲֲֶֶַַַָָָָָ

��" �ר��: �קעת�, ��ייחור� ל���: י�", ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ÌÈnÈ(È‚)ה�לעי�: ÛBÁÏ ÔÏe·Ê.�י�י ח�� על ְִַָ¿À¿«ƒִַַ

ארצ�: מרק"אÛBÁ.�היה 'ספר', �תר��מ�: ְְְְְִֶַַַ

מח)�לע"ז, ח��(יבמות על �דיר מצ�י יהיה וה�א ְְְִִֶַַַָָ

�� מביא�ת �אנ��ת ה�מל �מק�� ְְֳֳִִִִֶַָָָאנ��ת,

�ממציא �פרקמטיא ע�סק זב�ל� �היה ְְְְִִֵַַַָ�ְְְְֶַַָָָ�רקמטיא,

י�שכר, ל�בט ���רה.(תנחומא)מז�� ע�סקי� וה� ְְְִִֵֵֶַָָָָ

מ�ה: �אמר לג)ה�א �צאת�(דברי� זב�ל� "�מח ְְֶֶַַָֹ�ְֵֶ

�פרקמטיא, י�צא זב�ל� �אהלי�", ְְְִֵַַָ�ְְְִֶָָָֹוי�שכר

�אהלי�: ���רה ע�סק Ô„ÈˆŒÏÚוי�שכר B˙Î¯ÈÂ. ְִִֵַָָָָָֹ¿«¿»«ƒ…
לציד��: סמ�� יהיה �ב�ל� �מ�:B˙Î¯ÈÂ.ס�� ס�פ�, ְְְִִֶָ¿«¿»ְ

ה���� Ì¯b(È„)":"�ליר�תי ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ. ְְְְִֵַַָƒ»»¬…»∆
חזק �חמ�ר ��רה על ס�בל עצמ�ת, �על ֲֲֲֵַַַָָָָֹחמ�ר

�בד מ�א א�ת� ‰ÌÈ˙tLn:��טעיני� ÔÈa ı·¯. ְִִֵֶַַָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒ
��ית, לינה ל� ואי� �ב�ילה, ���� ה�ה�� ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָ�חמ�ר

�תח�מי ה�ח�מי�, �י� ר�ב� לנ�ח, ר�צה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ�כ�ה�א

�רקמטיא: �� �ה�לי� Á�Ó‰(ÂË)העיר�ת ‡¯iÂ ְְְֲִֶַַָָָָ««¿¿À»
·BË Èk.לה�ציא וט�בה מברכת אר� לחלק� ראה ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ

ÏaÒÏ�ר�ת: BÓÎL ËiÂ.:רה�� לכל.È‰ÈÂעל ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְָ

י�ראל: BÚ·„אחיו ÒÓÏ.ל� ה�רא�ת לה� לפסק ְִֵֶָָ¿«≈ְִֶֶָָֹ

��אמר: ע��רי�, וסדרי יב)��רה א הימי� (דברי ְְֱִִִֵֶֶַָ

מהֿ לדעת לע�י�, בינה י�דעי י�שכר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ"�מ�ני

רא�י מאתי� מאתי�", רא�יה� י�ראל, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ע�ה

א וכל העמיד �יה�סנהדרא�ת על ËiÂ:חיה� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL.��ה" �מי�", "ו�ט �מ� �כמ�, ה��יל ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

"ו�ט אחרי�: �פני� �ר�� וא�נקל�ס ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָאזנכ�",

�ה� מח�ז�ת, ולכ�� מלחמ�ת לס�ל", ְְְְְְִִִִֵֶָֹֹ�כמ�

למס �ח�יו �ב�� הא�יב ויהיה ה�פר על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָי��בי�
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ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëLi''yx:ñæèïéãé ïc ¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«−̈¨¦´
àk BnrìàøNé éèáL ãçi''yx:æéLçð ïã-éäé ©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´

ñeñ-éáwr CLpä çøà-éìr ïôéôL Cøã-éìr£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥½
øBçà Báëø ìtiåi''yx:çééúée÷ EúreLéì ©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«¦«¨«§−¦¦¬¦

ýåýéi''yx:ñéùéîçèéãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb §Ÿ̈«−̈§´§¤®§−¨ª¬
á÷ri''yx:ñëïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî ¨¥«¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−

Cìî-épãrîi''yx:ñàëäçìL äìià éìzôð ©«£©¥¤«¤©§¨¦−©¨¨´§ª¨®

ÔÈÁÏt dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e¿ƒ¿«¬¿¿≈«¿ƒ

:ÔÈqÓ È˜qÓeטזÔc ˙È·cÓ «¿≈«ƒƒ¿≈»

È‰BÓBÈa ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ

ÔeÁe�È È‰B�L·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„ÁkיזÈ‰È «¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈

Ôc ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»

d˙ÓÈ‡‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z ≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»

ÈÂÈÁk È‡zLÏÙa Û˜˙z d˙ÁÓe¿»≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

‡�˙ÙÎe ‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ¿»

È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈

ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ

:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯יח:ÈÈ ˙È¯aÒ C�˜¯eÙÏיטÔÈ�iÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓ «¿»ƒ¿«≈»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»¿¿»»«»ƒ¿»ƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ�·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡�c¯È ˙È Ôe¯·ÚÈ „kכ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c «««¿»«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¿¿«¿¬¿»≈»»«¿≈¿

:ÔÈÎÏÓ È˜e�Ù˙a ‡È·¯ÓכאÔ„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dz�ÒÁ‡Â d·„Ú ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ� ¿«¿»¿«¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

é"ùø

BnÚ(ÊË)ע�בד: ÔÈ„È Ôc.��ע נקמת ינק� ֵ»»ƒ«ְְִִַַֹ

ע��": ה' ידי� "�י �מ�: ÈË·Lמ�ל��י�, „Á‡k ְְְִִִִִַָ¿««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ.��ע �אחד יהי� י�ראל ידי�,�ל ��� ואת ƒ¿»≈ְְְְִִִֵֶֶָָָ�ִָָ

לפר�: י� וע�ד ז�, נב�אה נ�א �מ��� ְְְְְִִֵֵַָָָועל

ה�א ���בטי�, ��יחד י�ראל", �בטי ְִֶַָָ�ְְְְִִֵֵַַַָ"�אחד

מיה�דה: ��א וא�מר.ÔÙÈÙL(ÊÈ)�וד נח�, ה�א ִִֶָָָ¿ƒ…ְֵָָ

נ��� �ה�א �� על �� ��ר�י (בראשית�מ�:אני ְֲִֵֵֵֶֶַָ

עקב":ג) ���פ�� ÒeÒŒÈ·wÚ"וא�ה CLp‰.�� ְְֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈ָ

ס�ס": ע�בי "ה���� לנח� וד�ה� נח�, �ל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�ר��

¯BÁ‡ B·Î¯ ÏtiÂ.�מצינ ודגמת� ,�� נגע ��א «ƒ……¿»ְֶַָֹ�ְִָָ

טז)��מ���: ע��די(שופטי� �ני את וג�' "ו�ל�ת ְְְְְִִֵֵֶַַֹ

�ר��: וא�נקל�ס מת�". ה�ג ו�על וג�' ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָה�ו�

רפ�אה �אי� נח� מי� �� ח�רמ�', ְְְִִֵֵֵֶָָָָ'�חיוי

צפע�ני, וה�א ��לנ�יכת�, על ח�רמ� וקר�י ְְְְְִִִִֵַָָָ

'יכמ��', �ת�, �מ� '�כפתנא', חר�. ה�ל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹ�ע��ה

‰'(ÁÈ)יארב: È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ.�נ�ר�� נתנ�א ֱֶֹƒ»¿ƒƒƒְְְִֵֶַַ

ל�מר: וס�פ� עיניו את נא(ש�)�ל��י� "זכרני ְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ה�ע� א� נא ep„e‚È(ËÈ)":וח�קני „e„b „b. ְְִֵַַַַַָ»¿¿∆
�אמר: וא� מנח�. ח�ר� וכ� ה�, �ד�ד ל��� ����ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ

�בר, �� �ד�ד, ל�מר י� �לתי"�, '� �לא �ד�ד ְְְִֵֵֵֶַָָָֹאי�

א�ת��ת ��י �ת �בה �ר� ��� �לתי"� �ני ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָצרי�

וכ� א�ת��ת, ��י א�א יס�ד� ואי� �ס�פ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָלה�פל

כו)אמר: מ�זרת:(משלי לנ�ד", ז)"���ר (איוב ְִִִַַַָָֹ

נד�די�", ה)"ו�בע�י �ד�ד",(שופטי� נפל ��" ְְְִִַַָָָָ

�גד�ד, יג�ד�� יג�ד, א� צהרי�", "י��ד ְְְֳִִִֶַַָָָָמ�זרת:

אינ� יפעל �ל��� מד�ר �כ�ה�א ה�, אחת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָמ�זרה

�כ�ה�א י��ב, י��ד, יר��, ינ�ד, יג�ד, �מ�: ְְֶָָָָָָ�פ�ל

�מ�: �פ�ל, ה�א אחרי�, מפעיל א� ְְְֲִִִֵֵַַָמת�על,

יתע�דד, ית��לל, יתר�מ�, יתנ�דד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵית��דד,

מפעיל: קמו)�בל��� ואלמנה(תהלי� "ית�� ְְְְִִַַָָָ

מט)יע�דד", אליו",(ישעיה יעקב נח)"ל��בב (ש� ְְֲֵֵֵַָֹ

אינ� �א�, האמ�ר יג�ד�� א� נתיב�ת", ְְְִֵֵֶַָָָ"מ��בב
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�א�י', עיניו י�� ��א רמה, עינ� זה, 'ר�ע ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָי�ס�:
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לגד�ה: זכית לפיכ�, ע�ו, ˆÚ„‰�ל ˙B�a ְְִִִֵֶָָָָ�ָ»»¬»
¯eLŒÈÏÚ.וע�ד מצרי�. על �צאת� �� להס��ל ¬≈ְְְְְְְִִִֵֵַַַ

וא� הרע, עי� �זרע� י�לט ��א לעני� ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹ�ר��ה�

עי� �אי� �דגי�, �רכ� ואפרי�, מנ�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ���ר�

�ה�: ��לטת ea¯Â(Î‚)הרע e‰¯¯ÓÈÂ. ֶֶֶַָָ«¿»¬À»…
לאסר�, וא��� ��טיפר וימרר�ה� אחיו, ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָוימרר�ה�

ח�יה�": את "וימרר� אחיו.ea¯Âל���: ל� נע�� ְְֲֵֶֶַַָ»…ֲֶַָ

�� �א� �על�, ל��� ה�ה ה���� ואי� ריב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאנ�י

א�ר מריבה מי "ה�ה �מ�: ורב�, לי�קד: ל� ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָהיה

היה �� ה�א, ח�י� רב�ת ל��� א� וא� וג�'", ְְְְִִִִֵַַָָָרב�

�מ�: �על�, ל��� א�א ואינ� לי�קד, ב)ל� (ירמיה ְְִֵֵֶָָ�ְֲ

"ר�� וכ� ה����, ל��� �ה�א �מי�", ���"ְְִֵֶַָָֹֹ
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ר��,ו ר��, �מ�, �ל��� אחרי�, ידי על ה��מ�, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתר�ממ� עצמ�, את מ��ממי� ה� ה�א, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליה�

אי", י��בי ���" וכ�: ריב. אנ�י נע�� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמ�,

'ונקמ�הי': א�נקל�ס: �ר�� וכ� נד��, ÈÏÚa�מ� ְְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈
ÌÈvÁ.,'פל��תא 'מרי ותר��מ�: �ח�, ����נ� ƒƒְְְְְֵֵֶַַָָָ

לחלק רא�יי� �הי� א�ת� ה�חצה", "ו�הי ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹל���:

נחלה: ˜BzL(Î„)ע�� Ô˙È‡a ·LzÂ.נתי�בה ֲִַָ«≈∆¿≈»«¿ְְִַָ

ÂÈ„Èחזק�:.˜BzL�חזק: ÈÚ¯Ê efÙiÂ.היא ז� ְֶֹ«¿ְָ«»…¿…≈»»ִ

זאת מ�פז". "זהב ל���: יד�, על ט�עת ְְִַַַַַָָָָֹנתינת

אביר �ה�א ה�א �ר�� ה�ד�� מידי ל� ְֲִִֵֶַָָָָהיתה
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ג)�מ�: האד�"(קהלת �ני �מ�.eL¯:"עלֿ�ברת ְְְְִֵַַָָָ

ל��ר. ��ביל "עליֿ��ר", אחר: �בר ְֲִִֵֵַָָָָל��ר,

עליֿ��ר", צעדה "�נ�ת א�נקל�ס: �ל ְְְְֲֲֵֶַָָָותר���

על "�נ�ת" וכתב וכ�'', מ�נ�הי י�ק�� �בטי� ְְְְְְִִִִִֵַַָָ'�רי�

��ני חלק ��טל� צלפחד, �נ�ת מנ�ה, �נ�ת ��ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ

�ר�ה ל��� "�רת", י�ס�', �יס�י '�רי ה�ר��. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעברי

על המתי�בי� �� א�דה מדר�י וי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ�רב�ה,

�כ�� יעקב, לקראת ע�ו ��א ��עה ָ�ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹה����:

לה��חו�ת, �ניה� לפני ללכת הא�ה�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָק�מ�

אמר ו���חו�". ורחל י�ס� "נ�� �תיב: ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ�ברחל

�א�י', עיניו י�� ��א רמה, עינ� זה, 'ר�ע ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָי�ס�:

��רכ� וה�א לכ��ת�, ק�מת� ו�ר�ב לפניה ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָיצא

"עליֿעי�" י�ס�, עצמ�, הג�ל� �רת", ��" ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹאביו:

לגד�ה: זכית לפיכ�, ע�ו, ˆÚ„‰�ל ˙B�a ְְִִִֵֶָָָָ�ָ»»¬»
¯eLŒÈÏÚ.וע�ד מצרי�. על �צאת� �� להס��ל ¬≈ְְְְְְְִִִֵֵַַַ

וא� הרע, עי� �זרע� י�לט ��א לעני� ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹ�ר��ה�

עי� �אי� �דגי�, �רכ� ואפרי�, מנ�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ���ר�

�ה�: ��לטת ea¯Â(Î‚)הרע e‰¯¯ÓÈÂ. ֶֶֶַָָ«¿»¬À»…
לאסר�, וא��� ��טיפר וימרר�ה� אחיו, ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָוימרר�ה�

ח�יה�": את "וימרר� אחיו.ea¯Âל���: ל� נע�� ְְֲֵֶֶַַָ»…ֲֶַָ

�� �א� �על�, ל��� ה�ה ה���� ואי� ריב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָאנ�י

א�ר מריבה מי "ה�ה �מ�: ורב�, לי�קד: ל� ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָהיה

היה �� ה�א, ח�י� רב�ת ל��� א� וא� וג�'", ְְְְִִִִֵַַָָָרב�

�מ�: �על�, ל��� א�א ואינ� לי�קד, ב)ל� (ירמיה ְְִֵֵֶָָ�ְֲ

"ר�� וכ� ה����, ל��� �ה�א �מי�", ���"ְְִֵֶַָָֹֹ

ה�רמ� ����� א�א ה�רמ�, ל��� �ה�א ְְְְְֶֶֶַָמעט",

ר��,ו ר��, �מ�, �ל��� אחרי�, ידי על ה��מ�, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתר�ממ� עצמ�, את מ��ממי� ה� ה�א, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליה�

אי", י��בי ���" וכ�: ריב. אנ�י נע�� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמ�,

'ונקמ�הי': א�נקל�ס: �ר�� וכ� נד��, ÈÏÚa�מ� ְְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈
ÌÈvÁ.,'פל��תא 'מרי ותר��מ�: �ח�, ����נ� ƒƒְְְְְֵֵֶַַָָָ

לחלק רא�יי� �הי� א�ת� ה�חצה", "ו�הי ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹל���:

נחלה: ˜BzL(Î„)ע�� Ô˙È‡a ·LzÂ.נתי�בה ֲִַָ«≈∆¿≈»«¿ְְִַָ

ÂÈ„Èחזק�:.˜BzL�חזק: ÈÚ¯Ê efÙiÂ.היא ז� ְֶֹ«¿ְָ«»…¿…≈»»ִ

זאת מ�פז". "זהב ל���: יד�, על ט�עת ְְִַַַַַָָָָֹנתינת

אביר �ה�א ה�א �ר�� ה�ד�� מידי ל� ְֲִִֵֶַָָָָהיתה
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é"ùø

ע�ר� י�ראל", אב� "רעה להי�ת עלה �מ�� ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹיעקב,

מלכ�ת, ל��� הרא�ה, אב� ל��� י�ראל, ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹ�ל

�ה�� 'ותבת ו��ב, �ר�מ�. �� ה�א א� ְְְְְְְִֵֶַַַָָוא�נקל�ס,

דק�� 'על לה� חל� א�ר החל�מ�ת ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָנביא�ת�'

ה�א, ��ספת �סתרא', עבריא�ריתא מ���� ולא ְְְְְְִִִִֶֶַָָֹ

�ל �ר��� ר�חצנ�', �תקפא 'ו�וי ְְֲֵֶַָָ�ְְְִִֶַַָ���קרא,

העברי: על ה�ר��� ל��� וכ� ק���", ְְְְְְִִֵַַַַָָָ"�אית�

�ר�� ה�ד�� �ל �איתנ� ��ביל נב�את� ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָו��ב

דהב יתרמא '�כ� �למבטח. לק�ת ל� היתה ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָה�א

�ז: ל��� ידיו", זרעי "ו�פ�� לכ�: דרע�הי', ְְְְִֵַַָָָָָָֹֹעל

Ï‡¯NÈ Ô·‡.�אבה' �ב�, אב נ�טריק��: ל��� ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ

�בניו: יעקב ‡·EÈ(Î‰)�בני�': Ï‡Ó.�ל היתה ְֲִַָָֹ≈≈»ƒְְָָ

יעזר�: וה�א ÈcLזאת, ˙‡Â.��ר� ה�ד�� וע� ְְְֶַָֹ¿≈««ְִַָָ

וה�א אד�נת�, לדברי �מע� ���א ל��, היה ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹה�א

ÌÁ¯Âיברכ�: ÌÈ„L ˙Î¯a.'א�א� �רכתא ְֲֶָָƒ¿…»«ƒ»»«ְְִַָָָ

וה��לד�ת, ה��לידי� ית�רכ� �ל�מר ְְְְְְִִִִַַַָָ�דא�א',

להרי��, הרא�יה ט�ה מזריעי� ה�כרי� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ��הי�

לה�יל ��ה�, רח� את י��ל� לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוה�קב�ת

'אי��דאי.ÌÈ„Lע�ריה�: מתר�מינ�: י�רה" "ירה �ֵֶָ»«ƒְְְְְִִִֶַַַָָֹ

�א�, �די� א� �ח�:י��די', י�רה �ה�רע �� על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(ÂÎ)'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a.רכני�� ה�רכ�ת ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַָ

��ר� ה�רכ�ת על והלכ� �בר� ה�א, �ר�� ְְְְֵֶַַַַָָָָָה�ד��

ה�רי ÌÏBÚ:את ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú.ה�רכ�ת� לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ

לי ��ת� ע�ל�, �בע�ת �ב�לי ס�� עד �בר� ְְְִִִֵֶֶַַָָָ��י

קצ�ת אר�ע עד מ�עת מצרי�, �לי �ר�צה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�רכה

מה וג�'" וקדמה י�ה "�פרצ� ��אמר: ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָהע�ל�,

אמר לאברה� �ליצחק. אבינ� לאברה� אמר ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹ��א

האר� �ל את �י וג�' �ראה עיני� נא "�א ְְִֵֵֶֶֶָָָָָל�:

אר� א�א הראה� ולא א�נ�ה", ל� ראה ְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹא�רֿא�ה

�לזרע� "�יֿל� ל�: אמר ליצחק �לבד. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָי�ראל

אתֿה�ב�עה והקימתי האל אתֿ�לֿהארצ�ת ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹא��

י�עיה: �אמר זה� נח)וג�'", "והאכל�י�(ישעיה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָ

אברה�': 'נחלת אמר: ולא אבי�", יעקב ְְֲֲֲִַַַַַַַָָָָֹֹנחלת

˙Â‡z.:סר�ק �� מנח� ח�ר� �� .‰È¯Bאשמול"�, «¬«ְְִֵֵַָָ«
הרי��, �מ�ל��� א�י, �מעי ג)�ה�ר�ני (איוב ְְְִִִִֵֵֶָ

�בר": �מ�:.Â‡zŒ„Ú˙"הרה קצ�ת, (במדברעד ֶָָֹ««¬«ְְַ

קדמה",לד) לגב�ל לכ� ח)"והתא�ית� :(ש� ְְְְִִִֵֶֶַָָ

חמת": לבא י�ס�:.ÔÈÈ‰z"�תא� לרא� ���¯ÈÊ� ְְֲָָֹƒ¿∆»�ְֵָֹ¿ƒ
ÂÈÁ‡.:�מ� מאחיו, ��ב�ל דאח�הי', '�רי�א ∆»ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ור��תינ� אח�ר. נזר� י�ראל", �ני מ�ד�י ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ"וי�זר�

יצר� �בי�ת על ק���", �אית� "ו��ב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ�ר��:

י�רה �ה�רע �� על 'ק�ת', וק�רא� אד�ניו, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�א�ת

ÂÈ„È":�ח� ÈÚB¯Ê efÙiÂ".,�ו�פ�צ ��צא�מ�: ְֵ«»…¿≈»»ְֶַָָָ

ידיו: אצ�ע�ת מ�י� ÚÈ˜·ה�רע ¯È·‡ È„ÈÓ. ְְִֵֶֶַַָָƒ≈¬ƒ«¬…
�דאיתא וכ�', אביו �ל �י�קנ� �מ�ת ל� ְְְְְְֲִִִִֶֶָָָ��ראתה

לו)�ס�טה ע�ל�",(ד� "�אות �ר�� וא�נקל�ס , ְְְְְֲִֵַַָָ

"מצקי ל���: �"גבע�ת", וחמ�ה, �אוה ֵ�ְְְְְְֲֶַָָָל���

והזקיקת� א�� �ח�דת� ה�רכ�ת וה� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָאר�",

Û¯ËÈ(ÊÎ)לק�ל�: ·‡Ê ÔÈÓÈ�a.א�רזאב ה�א ְְַָƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְֲֵֶ

חטפני�:יטר�, להי�ת עתידי� ��הי� על נ�א ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָ
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é"ùø

כא) �פילג�(שופטי� א���", אי� לכ� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָ"וחטפ��

�א�יביו��בע נ�צח ��היה �א�ל על ונ�א ה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

��אמר: יד)סביב, א ה�ל�כה(שמואל לכד "ו�א�ל ְְֱִֶֶַַַָָָָ

יפנה א�ר �בכל וג�', �באד�� �מ�אב, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָו��ח�

Ú„יר�יע": ÏÎ‡È ¯˜aa.,ו�לל ��ה ל��� ְִַַ«…∆…««ְְִָָָ

עברית: �ל��� ��מה ל� י� וע�ד 'עדאה', ְְְְֲִִִֵֶָָָ�ְַה�תר��

לג) ה�א(ישעיה �א�ל ועל עדֿ�לל", ח�ק ְַַַָָָ�ָ"אז

אחרי�: (ספרי� �קר� �תח�ת �עמד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹא�מר,

י�ראל: �ל �זריחת� ÏÏL�ריחת�) ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ. ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
ידי על י�ראל �ל �מ�� מ���קע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָא�

לבבל: ��גל� ÏÏL.נב�כדנ�אר, ˜lÁÈמר�כי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְַָ

המ�, �לל את יח�ק� מ�נימי� �ה� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואס�ר

וא�נקל�ס לאס�ר", נת�י המ� בית "ה�ה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��אמר:

ה�ק��: �קד�י ה�הני� �לל על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ�ר��

(ÁÎ)C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆
Ì˙B‡.?�קנטר א�א �רכ�, ��א מה� י� והלא »ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

אביה�", לה� א�רֿ��ר "וזאת �ר���: �� ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹא�א

�מע�� לרא�ב�, �ר� ��א יכל �עני�. ��אמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמה

�מ�מע: ��� א�ת�", "ויבר� ל�מר: �למ�ד ְְַָָ�ְְְִֵֶַַַָָולוי?

B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡.ל� על לבא העתידה �רכה ƒ¬∆¿ƒ¿»ְֲִַָָָָָָֹ

ואחד: ‡˙Ìאחד C¯a.א�א ל�מר, ל� היה לא ְֶֶָָ≈«…»ֶַָָָֹ

ל�מר: �למ�ד מה א�ת�". �ר� �ברכת� א�ר ְְְֲִִֵֶַַַַָ"אי�

ארי, �ב�רת ליה�דה ��ת� לפי את�"? ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ"�ר�

�ל ק��ת� �לנפ�לי זאב �ל חטיפת� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ�לבנימי�

�למ�ד ה�רכ�ת? �כל ��� �לל� ��א יכל ְְְַַָָָ�ְֶַָָָָָֹֹא�לה,

את� "�ר� ‡ÈnÚŒÏ(ËÎ)":ל�מר: ÛÒ‡�.על ֵַַָֹ∆¡»∆«ƒַ

��� �ניזת�, מק�� אל ה�פ��ת ��כניסי� ��ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

�ג��: הכנסה, ל��� �היא עברי �ל��� ְְְְְֲִִִִֶַָָָָאסיפה

יט) ה�יתה",(שופטי� א�ת� מא�� אי� ְְְִֵֵַַַָָ"ואי�

כב) �ית�",(דברי� ��� אל כג)"ואספ�� (ויקרא ְֲֵֶֶַַ

מ�ני ל�ית הכנסת� האר�", �ב�את את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"�אס�כ�

א וכל אתֿמע�יכ�. �אס�כ� סיפהה��מי�. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
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�א�יביו��בע נ�צח ��היה �א�ל על ונ�א ה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

��אמר: יד)סביב, א ה�ל�כה(שמואל לכד "ו�א�ל ְְֱִֶֶַַַָָָָ

יפנה א�ר �בכל וג�', �באד�� �מ�אב, ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָו��ח�

Ú„יר�יע": ÏÎ‡È ¯˜aa.,ו�לל ��ה ל��� ְִַַ«…∆…««ְְִָָָ

עברית: �ל��� ��מה ל� י� וע�ד 'עדאה', ְְְְֲִִִֵֶָָָ�ְַה�תר��

לג) ה�א(ישעיה �א�ל ועל עדֿ�לל", ח�ק ְַַַָָָ�ָ"אז

אחרי�: (ספרי� �קר� �תח�ת �עמד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹא�מר,

י�ראל: �ל �זריחת� ÏÏL�ריחת�) ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ. ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
ידי על י�ראל �ל �מ�� מ���קע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָא�

לבבל: ��גל� ÏÏL.נב�כדנ�אר, ˜lÁÈמר�כי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְַָ

המ�, �לל את יח�ק� מ�נימי� �ה� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואס�ר

וא�נקל�ס לאס�ר", נת�י המ� בית "ה�ה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��אמר:

ה�ק��: �קד�י ה�הני� �לל על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ�ר��

(ÁÎ)C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆
Ì˙B‡.?�קנטר א�א �רכ�, ��א מה� י� והלא »ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

אביה�", לה� א�רֿ��ר "וזאת �ר���: �� ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹא�א

�מע�� לרא�ב�, �ר� ��א יכל �עני�. ��אמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמה

�מ�מע: ��� א�ת�", "ויבר� ל�מר: �למ�ד ְְַָָ�ְְְִֵֶַַַָָולוי?

B˙Î¯·k ¯L‡ LÈ‡.ל� על לבא העתידה �רכה ƒ¬∆¿ƒ¿»ְֲִַָָָָָָֹ

ואחד: ‡˙Ìאחד C¯a.א�א ל�מר, ל� היה לא ְֶֶָָ≈«…»ֶַָָָֹ

ל�מר: �למ�ד מה א�ת�". �ר� �ברכת� א�ר ְְְֲִִֵֶַַַַָ"אי�

ארי, �ב�רת ליה�דה ��ת� לפי את�"? ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ"�ר�

�ל ק��ת� �לנפ�לי זאב �ל חטיפת� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ�לבנימי�

�למ�ד ה�רכ�ת? �כל ��� �לל� ��א יכל ְְְַַָָָ�ְֶַָָָָָֹֹא�לה,

את� "�ר� ‡ÈnÚŒÏ(ËÎ)":ל�מר: ÛÒ‡�.על ֵַַָֹ∆¡»∆«ƒַ

��� �ניזת�, מק�� אל ה�פ��ת ��כניסי� ��ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

�ג��: הכנסה, ל��� �היא עברי �ל��� ְְְְְֲִִִִֶַָָָָאסיפה

יט) ה�יתה",(שופטי� א�ת� מא�� אי� ְְְִֵֵַַַָָ"ואי�

כב) �ית�",(דברי� ��� אל כג)"ואספ�� (ויקרא ְֲֵֶֶַַ

מ�ני ל�ית הכנסת� האר�", �ב�את את ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"�אס�כ�

א וכל אתֿמע�יכ�. �אס�כ� סיפהה��מי�. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
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ÛÒ‡iÂרגליו: ÚÂ‚iÂ.�ואמר ,�� נאמרה לא �מיתה ְַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְִֶֶָָָֹ

לא אבינ� יעקב לברכה: זכר�נ� (תעניתמתר��תינ� ְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹ
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כא) מתי�ב(שמות ע�ד �מדר�� אי�". ְְְִִִִִֵֶַָ"�יֿיכרה

קניתי", "א�ר �מ�: ה���� כו)על ר�י(ר"ה אמר ְֲִִִֶַַַַָָָ

למכירה, ק�רי� הי� ה��, ל�רכי ��הלכ�י ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָעקיבא:

�ג�ר, �רי ל��� מדר�� וע�ד �ל�ירה. יעקב ��טל ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ

�רי, א�ת� וע�ה לב� מ�ית �הביא וזהב ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ס�

'ט לע�ו: ��ערה':ואמר חלק� ��ביל זה ל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

(Â)EÚÈaL‰ ¯L‡k.,ה�ב�עה ��ביל לא וא� «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַָֹ

על 'עבר ל�מר: ירא אבל מ�יח�, הייתי ֲֲֲִִִֵַַַָָָֹֹלא

ה�ב�עה על אעבר ,�� א� יאמר: ��א ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹֹה�ב�עה'!

�אני ה�ד�, ל��� על אג�ה ��א ל�, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ����ע�י
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,�� מ�יר אינ� וא�ה ל���, �בעי� על עד� ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמ�יר

ס�טה �מ�כת לו)�דאיתא ‰‡Ë„(È):(ד� Ô¯b. ְְִִֶֶַָָ…∆»»»
�ר��: ור��תינ� היה. אטדי� יג)מ�� ��(סוטה על �ְְֲִֵֵַַָָָָָ

י�מעאל �נ�יאי �נע� מלכי �ל ��א� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ארע,

�אר�נ� �ל�י י�ס� �ל �תר� �רא� וכיו� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָלמלחמה,

וה�יפ�ה� �תריה� �� ותל� ��� עמד� יעקב, ְְְִִִֵֶָָ�ְֲֶַָֹ�ל

ק�צי�: �ל סיג ה��� �גר� L‡k¯(È·)�תרי� ְְִֶַָֹ�ְִֶָָ«¬∆
Ìeˆ.:?��צ א�ר ·�ÂÈ(È‚)מה� B˙‡ e‡NiÂ. ƒ»ֲִֶַָ«ƒ¿…»»

אי� לא מ�תי י�א 'אל צ��: ��� �ניו, �ני ְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹולא

א�א �נע�, מ�נ�ת �ה� מ�ניכ�, אחד ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמצרי

לד'(ב"ר)א��', וכ� למזרח ג' מק��: לה� וקבע ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

�א�. נק�ע� �גלי� �ל מחנה למ�ע �כסדר� ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָר�ח�ת,

וי�ס� האר��, את ל�את עתיד �ה�א י�א, לא ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹלוי

�ח�יה�, יהי� ואפרי� מנ�ה מל�, �ה�א י�א, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹלא

לה� ��סר �א�ת �אתת", עלֿ�גל� "אי� ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹוזה�:

מ�ת�: לי�א ŒÏÎÂ(È„)אביה� ÂÈÁ‡Â ‡e‰ ֲִִִֶָָ¿∆»¿»
Bz‡ ÌÈÏÚ‰.�ל�צרי אחיו הק�י� �א�, �חזרת� »…ƒƒְְֲִִִִֶַַָָָָָ

לאחיו, מצרי� הק�י� �בהליכת� א��, ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָהע�לי�

ואחר וג�'" פרעה עבדי �ל א�� "ו�על� ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָֹ��אמר:

ה�ב�ד �רא� לפי א�א ואחיו", י�ס� �ית "�ל :��ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

�ל �אר�נ� �תריה� ��ל� �נע�, מלכי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ע��

�ב�ד: �ה� נהג� ‡ÛÒBÈŒÈÁ(ÂË)יעקב, e‡¯iÂ ֲֲֶַָָָֹ«ƒ¿¬≈≈
Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk.אצל �מיתת� ה�יר� "ו�רא�"? מה� ƒ≈¬ƒ∆ְְִִִִֵֶַַָ

והיה י�ס� �ל �לחנ� על לסעד רגילי� �הי� ְְֵֶָָָ�ְְִִִֵֶַָֹי�ס�,

קרב� לא יעקב �מ��ת אביו, �ב�ד ��ביל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹמקרב�

e�ÓËNÈ:(ב"ר) eÏ.מתח�ק 'ל�' י�טמנ�, ��א ƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ
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:È‰e·‡טוÈ¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ »ƒ«¬¬≈≈¬≈

é"ùø

,�� מ�יר אינ� וא�ה ל���, �בעי� על עד� ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמ�יר

ס�טה �מ�כת לו)�דאיתא ‰‡Ë„(È):(ד� Ô¯b. ְְִִֶֶַָָ…∆»»»
�ר��: ור��תינ� היה. אטדי� יג)מ�� ��(סוטה על �ְְֲִֵֵַַָָָָָ

י�מעאל �נ�יאי �נע� מלכי �ל ��א� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ארע,

�אר�נ� �ל�י י�ס� �ל �תר� �רא� וכיו� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָלמלחמה,

וה�יפ�ה� �תריה� �� ותל� ��� עמד� יעקב, ְְְִִִֵֶָָ�ְֲֶַָֹ�ל

ק�צי�: �ל סיג ה��� �גר� L‡k¯(È·)�תרי� ְְִֶַָֹ�ְִֶָָ«¬∆
Ìeˆ.:?��צ א�ר ·�ÂÈ(È‚)מה� B˙‡ e‡NiÂ. ƒ»ֲִֶַָ«ƒ¿…»»

אי� לא מ�תי י�א 'אל צ��: ��� �ניו, �ני ְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹולא

א�א �נע�, מ�נ�ת �ה� מ�ניכ�, אחד ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמצרי

לד'(ב"ר)א��', וכ� למזרח ג' מק��: לה� וקבע ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

�א�. נק�ע� �גלי� �ל מחנה למ�ע �כסדר� ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָר�ח�ת,

וי�ס� האר��, את ל�את עתיד �ה�א י�א, לא ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹלוי

�ח�יה�, יהי� ואפרי� מנ�ה מל�, �ה�א י�א, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹלא

לה� ��סר �א�ת �אתת", עלֿ�גל� "אי� ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹוזה�:

מ�ת�: לי�א ŒÏÎÂ(È„)אביה� ÂÈÁ‡Â ‡e‰ ֲִִִֶָָ¿∆»¿»
Bz‡ ÌÈÏÚ‰.�ל�צרי אחיו הק�י� �א�, �חזרת� »…ƒƒְְֲִִִִֶַַָָָָָ

לאחיו, מצרי� הק�י� �בהליכת� א��, ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָהע�לי�

ואחר וג�'" פרעה עבדי �ל א�� "ו�על� ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָֹ��אמר:

ה�ב�ד �רא� לפי א�א ואחיו", י�ס� �ית "�ל :��ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

�ל �אר�נ� �תריה� ��ל� �נע�, מלכי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ע��

�ב�ד: �ה� נהג� ‡ÛÒBÈŒÈÁ(ÂË)יעקב, e‡¯iÂ ֲֲֶַָָָֹ«ƒ¿¬≈≈
Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk.אצל �מיתת� ה�יר� "ו�רא�"? מה� ƒ≈¬ƒ∆ְְִִִִֵֶַַָ

והיה י�ס� �ל �לחנ� על לסעד רגילי� �הי� ְְֵֶָָָ�ְְִִִֵֶַָֹי�ס�,

קרב� לא יעקב �מ��ת אביו, �ב�ד ��ביל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹמקרב�

e�ÓËNÈ:(ב"ר) eÏ.מתח�ק 'ל�' י�טמנ�, ��א ƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ
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eðîèNé eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©´Ÿ§½¬¦§§¥−
øLà ärøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬

Búà eðìîbi''yx:æèéáà øîàì óñBé-ìà eeöéåE ¨©−§Ÿ«©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´
øîàì BúBî éðôì äeöi''yx:æéeøîàú-äk ¦½̈¦§¥¬−¥«ŸŸ«Ÿ§´

éçà òLt àð àN àpà óñBéìíúàhçå E §¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³§©¨¨Æ
éãár òLôì àð àN äzrå Eeìîâ ärø-ék¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©©§¥−

éáà éýìûåéìà íøaãa óñBé jáiå Ei''yx: ¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
çéEì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−

íéãárìi''yx:èéeàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå ©«£¨¦«©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®
éðà íéýìû úçúä éki''yx:ëízáLç ízàå ¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦§©¤¾£©§¤¬

äùr ïrîì äáèì dáLç íéýìû ärø éìr̈©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©£²Ÿ
:áø-ír úéçäì äfä íBikéòéáùàëäzrå ©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«§©¨Æ

íëtè-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤©§¤®
íaì-ìr øaãéå íúBà íçðéåi''yx:áëáLiå ©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«©¥³¤

¯hÈ ‡ÓÏc e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡ ˙ÈÓƒ¬«¬»ƒ¿»ƒ«

‡�Ï ·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡�Ï»»¿»≈«¬»»»≈»»

:d˙È ‡�ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

ÓÈÓÏ¯טז ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»

:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ Ì„˜ „wt Ce·‡»«≈√»≈¿≈»

eÚ·aיז ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»

CÈÁ‡ ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿»«»

CeÏÓ‚ ‡˙LÈ· È¯‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ¿«¬»¬¬≈ƒ¿»¿»

È„·Ú ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿»«¿≈

ÛÒBÈ ‡Î·e Ce·‡„ ‡‰Ï‡¡»»¿»¿»≈

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓaיחÛ‡ eÏÊ‡Â ¿«»¿ƒ≈«¬»«

‡‰ e¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ eÏÙ�e È‰BÁ‡¬ƒ¿»√»ƒ«¬»»

:ÔÈc·ÚÏ CÏ ‡�Á�‡יט¯Ó‡Â ¬«¿»»¿«¿ƒ«¬«

È¯‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï¿≈»ƒ«¬¬≈

:‡�‡ ÈÈ„ ‡ÏÁcכÔez‡Â «¬»«¿»¬»¿«

ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ Ôez·LÁ¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»

„aÚnÏ ÏÈ„a ‡·ËÏ ˙·MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk¿»»≈¿«»»««ƒ

‡ÔeÊכא ‡�‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈

ÔB‰˙È ÌÁ�Â ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È»¿¿»«¿¿¿«≈»¿

:ÔB‰aÏ ÏÚ ÔÈÓeÁ�z ÏlÓe«≈«¿ƒ«ƒ¿
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���ה �ל��� מ��� 'ל�' י� הר�ה: ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלעניני�

"ל� כדבר�", יהי "ל� �ג��: 'הלואי', ְְְְְִִֶַַָ�ל���

'ל�' וי� מתנ�". "ל� ה�אלנ�", "ול� ְְְְְִֵֵַַָ�מעני",

"ל� חכמ�", "ל� �ג��: ו'א�לי', 'א�' �ל��� ְְְְְִִֵַַָמ���

וי� עלֿ��י". �קל אנכי "ול� למצותי", ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹֹהק�ב�

ל� ואי� י�טמנ�", "ל� '��א': �ל��� מ��� ְְְְְִִֵֵֵֶַָ'ל�'

��קרא, ��מה "אליע�ד �מ�: 'א�לי', ל��� וה�א ְְְְִֶַַָ�ַ

וי� ה�א. '��א' ל��� אחרי", הא�ה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹלאֿתל�

���ה, ל��� �עניי",'א�לי' ה' יראה "א�לי �ג��: ְְְְְִִֶַַַָָָ

יהי "ל� �מ�: ה�א הרי א�תי", ה' י�יב ְְֲִִִֵַָ"א�לי

חמ�י� י� "א�לי 'א�': ל��� 'א�לי' וי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָכדבר�".

‡ÛÒBÈŒÏ(ÊË)":צ�יק� eeˆÈÂ.��ויצ" �מ� ִִַ«¿«∆≈ְְֵַַ

להי�ת �לאהר� למ�ה צ�ה י�ראל", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹאלֿ�ני

אל "ויצ��" זה: א� י�ראל, �ני אל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ�ל�חי�

ואת .�� ל� ל�מר י�ס� אל �ליח להי�ת ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ל�ח�,

אצל�, רגילי� �הי� �להה, �ני את צ��? ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָמי

בלהה": �ני את נער "וה�א ˆe‰��אמר: EÈ·‡. ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ»ƒƒ»
סה) יבמות צ�ה(ב"ר. לא �י ה�ל��, מ�ני ��בר ���ְִִִִֵַַָָָָֹ

�עיניו: י�ס� נח�ד ��א ,�� �‡(ÊÈ)יעקב ‡N ְֱֲֵֵֵֶֶַַָֹֹ»»
EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ.אלהיו מת, אבי� א� ¿∆««¿≈¡…≈»ƒֱִִֵָָֹ

עבדיו: וה� ÂÈÁ‡ŒÌb(ÁÈ)ק�� eÎÏiÂ.על מ�ס� ְֲֵַָָָ«≈¿«∆»ַָ

‡�È(ËÈ)ה�ליח�ת: ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk.א�� ְִַƒ¬««¡…ƒ»ƒֶָ

להרע ר�צה הייתי א� �תמיהה, אני? ְְְֲִִִִִִִֶַָָָ�מק�מ�

ח�ב�� �לכ� א�� והלא יכ�ל? אני �ל�� ְְֲֶֶַ�ְֲֲִֶֶַַָָֹלכ�,

והיא� לט�בה, ח�ב� ה�א �ר�� וה�ד�� רעה, ְְְֲֵַַָָָָָָָָָעלי

לכ�?: להרע יכל לב�י ŒÏÚ(Î‡)אני ¯a„ÈÂ ְְֲִִֶַַָָָֹ«¿«≈«
ÌaÏ.א�� עד ה�ב: על ה�תק�לי� �ברי� ƒ»ְְְִִִֵֶַַַַַָֹ

ועל עבד, �אני עלי מר�ני� הי� לכא�, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָירד��

igiepiriay mei qelwpe`

äàî óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬
:íéðL øNråøéèôîâëéða íéøôàì óñBé àøiå ¨¤−¤¨¦«©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−

lL-ìr eãlé äMðî-ïa øéëî éða íb íéL ¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½ª§−©
óñBé ékøai''yx:ãëéëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦§¥¬¥«©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−

íëúà äìräå íëúà ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ
òaLð øLà õøàä-ìà úàfä õøàä-ïî¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²

:á÷réìe ÷çöéì íäøáàìäëóñBé òaLiå §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ©©§©´¥½
íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:äfî éúîör-úà íúìräå íëúàåëúîiå ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«©¨´¨
íNéiå Búà eèðçiå íéðL øNrå äàî-ïa óñBé¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½©¦¬¤

÷æç :íéøöîa ïBøàaïîéñ äô ìà ä"ô íé÷åñô ä"ô ¨«¨−§¦§¨«¦

‰e‡כב ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ

‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ È‰e·‡ ˙È·e≈»ƒ«¬»≈¿»

:ÔÈ�L ¯ÒÚÂכגÛÒBÈ ‡ÊÁÂ «¬«¿ƒ«¬»≈

È�a Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈ�a ÌÈ¯Ù‡Ï¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈

Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÛÒBÈכדÈ‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â ≈«¬«≈«¬ƒ

ÔBÎ˙È ¯ÈÎc ¯k„Ó ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡�‡¬»»ƒ«»ƒ¿«¿ƒ»¿

‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»

˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»

:·˜ÚÈÏeכהÈ�a ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â ¿«¬…¿≈≈»¿≈

ÈÈ ¯ÈÎc ¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿»

:‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿»«¿«ƒ»

ÒÚÂ¯כו ‰‡Ó ¯a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«

‡�B¯‡· È‰eÓNÂ d˙È eË�ÁÂ ÔÈ�L¿ƒ«¬»»≈¿»ƒ¿»»

˜ÊÁ :ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ

é"ùø

מה אתכ�? ה�רג ואני ח�רי�, �� �אני נ�דע ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַידיכ�

ונ���ח ראה �ח�רי� �ל �ת א�מר�ת? ְְְְִִִֶַַַַַָָה�ר��ת

ל� י� א�ת�, הרג �לב��� ה�, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָ�ה�,

נר�ת ע�רה אחר: �בר אחיו? את �ה�רג לאאח ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכ�': אחד נר לכ��ת ÛÒBÈ(Î‚)יכל� Èk¯aŒÏÚ. ְְְֵֶַָָ«ƒ¿≈≈
�ר�יו: �י� ��ל� ויחי�תר��מ� פרשת חסלת ְְְְִִֵַָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily
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äàî óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬
:íéðL øNråøéèôîâëéða íéøôàì óñBé àøiå ¨¤−¤¨¦«©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−

lL-ìr eãlé äMðî-ïa øéëî éða íb íéL ¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½ª§−©
óñBé ékøai''yx:ãëéëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦§¥¬¥«©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−

íëúà äìräå íëúà ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ
òaLð øLà õøàä-ìà úàfä õøàä-ïî¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²

:á÷réìe ÷çöéì íäøáàìäëóñBé òaLiå §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ©©§©´¥½
íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìûøNé éða-úà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:äfî éúîör-úà íúìräå íëúàåëúîiå ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«©¨´¨
íNéiå Búà eèðçiå íéðL øNrå äàî-ïa óñBé¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½©¦¬¤

÷æç :íéøöîa ïBøàaïîéñ äô ìà ä"ô íé÷åñô ä"ô ¨«¨−§¦§¨«¦

‰e‡כב ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ

‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ È‰e·‡ ˙È·e≈»ƒ«¬»≈¿»

:ÔÈ�L ¯ÒÚÂכגÛÒBÈ ‡ÊÁÂ «¬«¿ƒ«¬»≈

È�a Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈ�a ÌÈ¯Ù‡Ï¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈

Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

:ÛÒBÈכדÈ‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â ≈«¬«≈«¬ƒ

ÔBÎ˙È ¯ÈÎc ¯k„Ó ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡�‡¬»»ƒ«»ƒ¿«¿ƒ»¿

‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»

˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»

:·˜ÚÈÏeכהÈ�a ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â ¿«¬…¿≈≈»¿≈

ÈÈ ¯ÈÎc ¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿»

:‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿»«¿«ƒ»

ÒÚÂ¯כו ‰‡Ó ¯a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«

‡�B¯‡· È‰eÓNÂ d˙È eË�ÁÂ ÔÈ�L¿ƒ«¬»»≈¿»ƒ¿»»

˜ÊÁ :ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ

é"ùø

מה אתכ�? ה�רג ואני ח�רי�, �� �אני נ�דע ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַידיכ�

ונ���ח ראה �ח�רי� �ל �ת א�מר�ת? ְְְְִִִֶַַַַַָָה�ר��ת

ל� י� א�ת�, הרג �לב��� ה�, אחי ואמר ְְְֵֵֶַַַַַָָָָ�ה�,

נר�ת ע�רה אחר: �בר אחיו? את �ה�רג לאאח ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכ�': אחד נר לכ��ת ÛÒBÈ(Î‚)יכל� Èk¯aŒÏÚ. ְְְֵֶַָָ«ƒ¿≈≈
�ר�יו: �י� ��ל� ויחי�תר��מ� פרשת חסלת ְְְְִִֵַָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily
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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

éçéå úùøôì äøèôäá ÷øô à íéëìîá

áà:øîàì Bðá äîìL-úà åöéå úeîì ãåã-éîé eáø÷iåáõøàä-ìk Cøãa Cìä éëðà ©¦§§¬§¥«¨¦−¨®©§©²¤§Ÿ¬Ÿ§−¥«Ÿ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½§¤−¤¨¨¨®¤
:Léàì úééäå z÷æçåâúøîLî-úà zøîLå|éýìû ýåýéì åéëøãa úëìì Eåéúwç øîL §¨©§−̈§¨¦¬¨§¦«§¨«©§º̈¤¦§¤´¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¨¤³¤¦§¨¨Æ¦§¸ŸªŸ¨³

úàå äNrz øLà-ìk úà ìékNz ïrîì äLî úøBúa áeúkk åéúBãrå åéètLîe åéúBöî¦§¨Æ¦§¨¨´§¥«§½̈©¨−§©´Ÿ¤®§©´©©§¦À¥µ¨£¤´©«£¤½§¥²
:íL äðôz øLà-ìkãéðá eøîLé-íà øîàì éìr øac øLà Bøác-úà ýåýé íé÷é ïrîìE ¨£¤¬¦§¤−¨«§©Á©Á¨¦̧§Ÿ̈¹¤§¨À£¤̧¦¤´¨©»¥Ÿ¼¦¦§§¸¨¤¹

ìrî Léà Eì úøké-àì øîàì íLôð-ìëáe íááì-ìëa úîàa éðôì úëìì íkøc-úà¤©§À̈¨¤³¤§¨©Æ¤«¡¤½§¨§¨−̈§¨©§¨®¥¾Ÿ«Ÿ¦¨¥³§Æ¦½¥©−
:ìàøNé àqkäì äNr øLà äéeøö-ïa áàBé éì äNr-øLà úà zrãé äzà íâåéøN-éðL ¦¥¬¦§¨¥«§©´©¨´¨©¿§¨¥Á£¤¨̧¨¦¹¨´¤§À̈£¤´¨¨´¦§¥«¨¥´

ïziå íìLa äîçìî-éîc íNiå íâøäiå øúé-ïá àNîrìå øð-ïa øðáàì ìàøNé úBàáö¦§´¦Â§¨¥Â§©§¥̧¤¥¹§©«£¨¨³¤¤̧¤Æ©©´©§¥½©¨¬¤§¥«¦§¨−̈§¨®Ÿ©¦¥º
:åéìâøa øLà Bìrðáe åéðúîa øLà Búøâça äîçìî éîcåãøBú-àìå Eúîëçk úéNrå §¥´¦§¨À̈©«£«Ÿ̈Æ£¤´§¨§½̈§©«£−£¤¬§©§¨«§¨¦−¨§¨§¨¤®§«Ÿ¥¯

:ìàL íìLa BúáéNæðçìL éìëàa eéäå ãñç-äNrz éãrìbä élæøá éðáìåeáø÷ ïë-ék E ¥¨²§¨−Ÿ§«Ÿ§¦§¥̧©§¦©³©¦§¨¦Æ©«£¤¤½¤§¨−§«Ÿ§¥´ª§¨¤®¦¥Æ¨«§´
éçà íBìLáà éðtî éçøáa éìà:Eçàeäå íéøçaî éðéîéä-ïá àøb-ïá érîL Enr äpäå ¥©½§¨§¦¾¦§¥−©§¨¬¨¦«§¦¥´¦Â§Â¦§¦̧¤¥¨´¤©§¦¦»¦©«ª¦¼§³

øîàì ýåýéá Bì òáMàå ïcøiä éúàø÷ì ãøé-àeäå íéðçî ézëì íBéa úöøîð äìì÷ éðìì÷¦§©̧¦Æ§¨¨´¦§¤½¤§−¤§¦´©«£¨®¦§«¨©³¦§¨¦Æ©©§¥½¨«¤¨̧©³©«Ÿ̈Æ¥½Ÿ
:áøça Eúéîà-íàèBl-äNrz øLà úà zrãéå äzà íëç Léà ék eäwðz-ìà äzrå ¦£¦«§−¤¨«¤§©¨Æ©§©¥½¦²¦¬¨¨−¨®¨§¨©§¨Æ¥´£¤´©«£¤½

:ìBàL íãa BúáéN-úà zãøBäåé:ãåc øéra øáwiå åéúáà-ír ãåc ákLiåàéíéîiäå §«©§¨¯¤¥«¨²§−̈§«©¦§©¬¨¦−¦£Ÿ¨®©¦¨¥−§¦¬¨¦«§©¨¦À
Cìî íéìLeøéáe íéðL òáL Cìî ïBøáça äðL íéraøà ìàøNé-ìr ãåc Cìî øLà£¤̧¨©³¨¦Æ©¦§¨¥½©§¨¦−¨¨®§¤§³¨©Æ¤´©¨¦½¦«¨©´¦¨©½

ìLìLå íéL:íéðL Láé:ãàî Búëìî ïkzå åéáà ãåc àqk-ìr áLé äîìLe §Ÿ¦¬§¨−Ÿ¨¦«§Ÿ¾Ÿ¨©¾©¦¥−¨¦´¨¦®©¦¬Ÿ©§ª−§«Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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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:

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' טבת, בו כותב אשר מתעסק בהנהלת מוסד חינוך בני ישראל באופן המקרב 

לבן לאבינו שבשמים, והמוסד יש לו קישוים כספיים וכו'.

ובודאי לא חדשה היא אצלו, והרי ידוע מכתב הרמב"ן שכל המקודש יותר מחבירו וכו', ובכל זה 

אין הדבר תלוי אלא ברצון החזק של המתעסקים והמנהלים, והרי המדובר בחינוך בנים על טהרת הקדש, 

ובלבד שיהיו דברים היוצאים מן הלב.

לשאלתו בהנוגע לשידוך, הרי ידועה הוראת חז"ל, שצ"ל כאדם המחזר אחר אבדתו, אף שכמובן 

בדרכי צניעות ע"פ שו"ע, ובימינו אלה בכלל ובהנוגע לאברך שלמד בישיבה בפרט, ההוראה בזה להתענין 

בהעיקר ע"פ מ"ש שקר וגו' אשה יראת ה' היא תתהלל, ואז המזווג זיווגים הוא השי"ת מצליח העיקר וגם 

הטפל.

וכיון שכל ענין הוא בהשגחה פרטית, הרי מחובתי וזכותי לעוררו על ההכרח הגמור וחובת גברא 

לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וגם בסביבתו ישפיע בכגון דא, 

וגם על זה נאמר אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם קלד
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)
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם 
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
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ח)
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צרפת ליאון (ח)

צרפת פריז (ח)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ח)

קנדה מונטריאול (ח)

קפריסין לרנקה (ח)

רוסיה מוסקבה (ח)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ח)

שוייץ ציריך (ח)

תאילנד בנקוק (ח)

ויחי

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).

18:36

17:47

17:31

17:26

17:24

17:20

17:48

18:35

18:08

18:06

19:08

16:31

19:43

18:02

20:50

18:51

17:51

16:42

16:35

16:07

16:35

16:16

16:46

17:51

17:00

17:02

18:23

15:31

18:58

17:14

19:57

18:05 07:05 07:04

08:48 08:51

06:53 06:53

06:42 06:40

08:06 08:07

08:03 08:05

07:46 07:47

07:29 07:30

05:59 05:57

08:37 08:39

08:16 08:17

05:50 05:47

07:37 07:40

06:50 06:49

07:08 07:05

04:59 04:53

09:23 09:21

08:59 08:57

09:47 09:46

09:42 09:41

10:10 10:11

08:48 08:46

09:32 09:31

09:12 09:11

08:30 08:27

10:14 10:14

09:59 09:58

08:28 08:25

09:07 09:07

09:35 09:33

08:58 08:56

08:13 08:09

09:53 09:51

09:38 09:38

09:32 09:29

10:18 10:17

10:14 10:14

10:40 10:41

09:21 09:20

10:04 10:03

09:44 09:43

09:00 08:57

10:46 10:46

10:30 10:30

09:01 08:58

10:08 10:05

09:29 09:27

08:46 08:41

10:50 10:48

10:30 10:27

11:03 11:02

10:59 10:58

11:19 11:19

10:12 10:10

10:51 10:49

10:30 10:28

10:01 09:59

11:30 11:29

11:16 11:15

10:06 10:03

10:20 10:19

11:09 11:07

10:23 10:21

10:03 09:59

18:47 18:43

18:32 18:29

17:34 17:27

17:27 17:20

17:07 16:59

17:20 17:15

17:35 17:29

17:06 17:00

18:31 18:28

17:53 17:46

17:52 17:46

19:04 19:03

16:27 16:19

19:39 19:36

17:58 17:53

20:46 20:48

18:24 18:20

18:09 18:06

18:09 18:06

17:01 16:55

16:55 16:48

16:27 16:18

16:54 16:49

17:05 16:59

16:35 16:29

17:19 17:12

17:21 17:14

18:42 18:40

15:50 15:43

19:17 19:14

17:33 17:29

20:14 20:16

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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קלה לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קייץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
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שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ח)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ח)

צרפת פריז (ח)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ח)

קנדה מונטריאול (ח)
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רוסיה מוסקבה (ח)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ח)

שוייץ ציריך (ח)

תאילנד בנקוק (ח)

ויחי

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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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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 זמן סוף קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל ראשון ט"ו בו



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLeðëîñúå íBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨§¦§§¥

ììe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúåókî eðìévúå ,(íBìL §¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨§©£¦¥§¨§©¦¥¦©

äëøa çìLúå .íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk̈¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦©¦§©§¨§¨§¦§©§¨¨

éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëaìB÷ òîLúå íéáBè íéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦¦§¦§©

:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz§¦¨¥¦©¨¥©§¦©¨¤¨©¨§¨¥©§¦¨

zekfl

iel'iyielddpg oa

ezbefe(dble`) gxyxnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec

ield wgvi melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`

ield oeleafezbefezex

zibgdlraeaiiteq l`ixab

ield xpa` xe`e ield ryedi ,zli` ,ield 'irnyeigiy

aiial

אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג נית�
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