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ד

e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

¯Ó‡ÈÂ�נביא יהיה אחי� ואהר� לפרעה אלקי� נתתי� ראה משה אל רש"י1הוי' ופירש ,
להבי� וצרי� ויסורי�. במכות לרדותו ורודה שופט לפרעה, אלקי� מהו2נתתי�

אלקי� נתתי� ראה שנאמר דממה ויסורי�, במכות פרעה את רודה שמשה בזה החידוש
וצרי� והפלאה, חידוש שזהו משמע לפרעה, אלקי� נתתי� אשר צו זי� קוק דהיינו, לפרעה,

במדרש שכתוב מה להבי� צרי� ועוד בזה. וההפלאה החידוש מהו הקב"ה3להבי� שאמר
אנכי אלקי� אלקי� לפרעה, אלקי� שנתתי� א�ֿעלֿפי משמע4למשה ומזה גב�, על אני ,

לומר צרי� שלכ� אנכי, דאלקי� האלקות עני� מעי� הוא לפרעה אלקי� דנתתי� שהעני�
כמו לא בודאי הוא אנכי דאלקי� שהעני� היות דע� והיינו, גב�. על שאני ַָ(באווארענע�)
במכות לרדותו הוא לפרעה אלקי� הוא שמשה העני� שהרי לפרעה, דאלקי� העני�
דמצד הרדיה, עני� שהוא לומר שיי� לא אנכי דאלקי� בהעני� מהֿשאי�ֿכ� ויסורי�,
מזה מכלֿמקו�, לרדותו, צרי� שיהיה לומר שיי� שלא פשיטא הרי משה של מדריגתו
הוא שמשה שהעני� מוב�, גב�, על אני אנכי, אלקי� אלקי� (באווארענע�) לומר ַָשצרי�
האלקות עני� מהו להבי� וצרי� גב�. על אני ומכלֿמקו� האלקות, מעי� הוא לפרעה אלקי�
שכתוב מה להבי� צרי� ועוד גב�. על אני ומכלֿמקו� האלקות, עני� מעי� שהוא דמשה

יושבי�5במדרש אי� וד� בשר דמל� ליראיו, כבוד שחולק מפני הכבוד מל� נקרא שהקב"ה
שנאמר כסאו, על שלמה את הושיב והקב"ה סוסו, על רוכבי� ואי� כסאו שלמה6על וישב

שנאמר וסערה, סופה הקב"ה של סוסו ומהו סוסו, על אליהו והרכיב למל�, הוי' כסא 7על

וכתיב גו', דרכו ובסערה בסופה אי�8הוי' וד� בשר מל� השמי�, בסערה אליהו ויעל
וצרי� לפרעה. אלקי� נתתי� ראה שנאמר בשמו למשה קרא והקב"ה כו', בשמו נקראי�

הקב"ה. של בשמו נקרא שמשה העני� מהו להבי�

דאצילותÔ·ÂÈÂב) נשמה שהוא משה נשמת עני� תחלה בהקדי� זה האצילות9כל דעני� ,
וסמו� אצל שהוא כשמו והפרשה10הוא האצלה הוא שאצילות דלהיות ,

מ� ואצלתי מלשו� הוא אצילות דהנה בזה, והעני� אליו. וסמו� אצלו הוא לכ� מהמאציל,
עלי� אשר שמה11הרוח היות דע� והיינו, הזקני�. על משה של רוחו הפרשת שהוא ,

עניני� מהשפעות למעלה היה משה שהרי ממש, משה של רוחו אינו הזקני� על שנאצל
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שכתוב כמו וג�12גשמיי�, התורה, עני� הוא משה שהשפיע דההשפעה בשר, לי מאי�
המ� כמו רוחני, מזו� השפעתו היתה דחוכמתא13בעול� מזונא שהוא רוחני,14, מזו� שהיה ,

פסולת בו היה ולא באברי� של15שנבלע ממדריגתו למטה היא גשמית השפעה ואילו ,
וכל הדור, נשיא היה שמשה להיות מכלֿמקו�, א� בשר), לי מאי� אמר (שלכ� משה

דוקא הדור נשיא עלֿידי להיות צריכות גשמיי�16ההשפעות עניני� השפעות ג� הנה לכ� ,
הוא שמשה להיות אלא דוקא, ידו על להיות הוצרכו משה של ממדריגתו למטה שה�
א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל יד�, על ההשפעה שתהיה הזקני�, על מרוחו האציל לכ� מזה, למעלה
הארה הפרשת שהוא האצילות, בעני� יוב� כ� וכמו דוקא. משה של מרוחו הוא זה כל הרי
הוא שאצילות א� והנה, באצילות. ובא שנמש� כפי שזהו אלא המאציל, מאורֿאי�ֿסו�

על וכדאיתא בלבד, הארה כלו�הפרשת חסר שאינו מנר נר כמדליק שהוא הלשו� ,17זה

ושפע אור בי� החילוק וכידוע בלבד, הארה שהוא שמש�18להורות בהמקו� נחסר שבשפע ,

מי� שפעת וכמו ההשפעה, חסרי�19היתה ה� ולכ� ונמשכי�, נשפעי� עצמ� שהמי� ,

לא וג� העצ�, את לו שנות� באופ� אינו האור מהֿשאי�ֿכ� מש�, שנמשכו בהמקו�
מנר נר כמדליק שהוא האצילות האצלת הוא כ� וכמו בלבד, הארה א� כי עצמית, השפעה
את שמגלה הארה זו הרי מכלֿמקו�, בלבד, הארה שהוא א� הנה בלבד, הארה שהוא
והעני� מאצילות. שלמעלה והעצ� ההעל� נתגלה ידו שעל האצילות עני� שזהו העצ�,
בנבראי�, אלקות ידיעת תהיה ידו שעל בכדי ממוצע הוא האצילות עול� דהנה, בזה,
שו� לה� היה שלא בנבראי�, אלקות ידיעת שתהיה שיי� היה לא האצילות האצלת דלולא
ממוצע שהוא הכתר בחינת ואפילו לגמרי, העל� בגדר הוא אי�ֿסו� עצמות שהרי תפיסא,

ואצילות המאציל נאמר20בי� ועליו ונעל�, סתו� כ� ג� ובכדי21הוא סתרו, חוש� ישת
הוא ועיקר� דאצילות, ספירות העשר נאצלו זה בשביל הנה למטה אלקות ידיעת שתהיה

ידיעא בחכמה ולא חכי� הוא שאנת וא� החכמה, האצלת22ספירת עלֿידי מכלֿמקו� ,

אנו יודעי� האצילות שעלֿידי והיינו למטה, ג� הידיעה עני� נעשה דאצילות החכמה
האצלת עני� וזהו מאצילות, שלמעלה בעניני� ג� יודעי� ועלֿידיֿזה שבאצילות, העניני�
התכללות ישנו מאצילות למעלה שג� לפי והיינו ההעל�. גילוי יהיה שעלֿידיֿזה האצילות
ולכ� מאצילות, בלמעלה בדביקות הוא בגילוי נמש� שהאצילות כמו וג� בהעל�, האצילות

בו. דבוק להיותו ממנו, שלמעלה ההעל� את מגלה הוא
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e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

מלשו�Â‰�‰ג) שהוא האצלה, ללשו� סותר אינו במקורו, דבוק הוא שאצילות זה עני�
אצילות בש� שנקרא ומה בדביקות, הוא אצילות הנה דבאמת והבדלה, הפרשה
לפי אלא בדביקות), הוא (שהרי מובדל הוא שאצילות לפי אינו והבדלה, הפרשה מלשו�
ויוב� בדביקות. הוא באמת אבל הצמצו�, עלֿידי בא שהוא היינו הבדלה, עלֿידי בא שהוא
הראשו� וצמצו� הצמצו�, עלֿידי שנמש� דא� במקורו, דבוק הוא שהקו הקו, מעני� זה

לגמרי סילוק שהוא בזה דהשתלשלות מהצמצומי� חלוק שהוא הרי23דוקא מכלֿמקו�, ,

מכלֿמקו� אבל הצמצו�, עלֿידי היא המשכתו שרק והיינו, במקורו, בדביקות הוא הקו
היא שהמשכתו לפי הוא אצילות בש� שנקרא דמה באצילות, יוב� כ� וכמו בדביקות. הוא

להמאציל. וסמו� אצל שהוא בדביקות, הוא מכלֿמקו� אבל הבדלה, עלֿידי

ÔÈ�Ú‰Âידוע דהנה ישנ�24הוא, דבאמת בזה ומבואר ויש, אי� אי� יש מדריגות ד' שישנ�
ואי� האמיתי, יש של אי� לשני�, נחלק שהאי� אלא ויש, אי� יש מדריגות, ג' רק
הא', מאי� הארה אינו הנברא, יש של האי� הב', שהאי� הוא, בזה והדיוק הנברא. יש של
שהאי� אלא בהעצ�, דבוקי� ושניה� מהעצ�, נמשכי� ששניה� אלא האמיתי, יש של האי�
לשני�, הוא נחלק העצ�, מצד בא שהוא כמו עצמו שהאי� והיינו, לשני�. נחלק עצמו
מה בו ויש באמת, אי� שהוא האמיתי, יש של אי� שהוא מה בו יש עצמו האי� דמצד
ובכללות עניני�, (איזה מצד רק אי� ונקרא באמת, אי� שאינו הנברא, יש של אי� שהוא
עצמו, העצ� מצד באה הנברא יש של האי� בחינת שג� והיינו, מושג, שאינו זה מצד)
ההתחלקות הרי לשני�, נחלק שהאי� זה בעני� והנה, לשני�. נחלק עצמו שהאי� שזהו
באופ� ההתחלקות פועל שהצמצו� היינו, הצמצו�, עלֿידי היא האי� בחינות ב' של בפועל
בדביקות הוא האמיתי יש של שהאי� שלה�, הדביקות באופ� וג� כנ"ל, שלה� הגילוי
היא בפועל ההתחלקות רק אמנ�, ניכרת. בלתי בדביקות הוא הנברא יש של והאי� ניכרת,
יש של האי� ג� ולכ�, לשני�, נחלק עצמו האי� הנה באמת אבל הצמצו�, עלֿידי שבאה
צמצו� על המשל ידוע דהנה הבנה, בתוספת העני� וביאור בהעצ�. ממש דבוק הוא הנברא
שכל להשפיע יוכל שהרב בכדי הנה ערו�, באי� שה� ותלמיד ברב כמו שהוא הראשו�

ולס עצמו את לצמצ� תחילה צרי� השכללתלמידו, בו ימצא דוקא ואז שכלו, את לק
אל השיי� השכל את מחדש שהצמצו� באופ� זה אי� הרי ובאמת להתלמיד. השיי�
הצמצו� שקוד� אלא להתלמיד, השיי� השכל היה הצמצו� קוד� שג� א� כי התלמיד,
להחיצוניות, הפנימיות בי� ההבדלה פועל והצמצו� עצמו, הרב בשכל כלול זה שכל היה
יהיה לא להתלמיד השיי� שהשכל להתלמיד, השיי� השכל ובי� עצמו הרב שכל בי� היינו
אלא עצמו, הרב מצד בא להתלמיד השיי� השכל שג� ונמצא, הרב. בשכל בלוע
הנברא יש של האי� שג� למעלה, יוב� כ� וכמו הצמצו�. עלֿידי היא בפועל שהתגלותו

הצמצו�. עלֿידי היא שהתגלותו אלא בו, ודבוק עצמו, העצ� מצד בא
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מלשו�Â‰�‰ג) שהוא האצלה, ללשו� סותר אינו במקורו, דבוק הוא שאצילות זה עני�
אצילות בש� שנקרא ומה בדביקות, הוא אצילות הנה דבאמת והבדלה, הפרשה
לפי אלא בדביקות), הוא (שהרי מובדל הוא שאצילות לפי אינו והבדלה, הפרשה מלשו�
ויוב� בדביקות. הוא באמת אבל הצמצו�, עלֿידי בא שהוא היינו הבדלה, עלֿידי בא שהוא
הראשו� וצמצו� הצמצו�, עלֿידי שנמש� דא� במקורו, דבוק הוא שהקו הקו, מעני� זה

לגמרי סילוק שהוא בזה דהשתלשלות מהצמצומי� חלוק שהוא הרי23דוקא מכלֿמקו�, ,

מכלֿמקו� אבל הצמצו�, עלֿידי היא המשכתו שרק והיינו, במקורו, בדביקות הוא הקו
היא שהמשכתו לפי הוא אצילות בש� שנקרא דמה באצילות, יוב� כ� וכמו בדביקות. הוא

להמאציל. וסמו� אצל שהוא בדביקות, הוא מכלֿמקו� אבל הבדלה, עלֿידי

ÔÈ�Ú‰Âידוע דהנה ישנ�24הוא, דבאמת בזה ומבואר ויש, אי� אי� יש מדריגות ד' שישנ�
ואי� האמיתי, יש של אי� לשני�, נחלק שהאי� אלא ויש, אי� יש מדריגות, ג' רק
הא', מאי� הארה אינו הנברא, יש של האי� הב', שהאי� הוא, בזה והדיוק הנברא. יש של
שהאי� אלא בהעצ�, דבוקי� ושניה� מהעצ�, נמשכי� ששניה� אלא האמיתי, יש של האי�
לשני�, הוא נחלק העצ�, מצד בא שהוא כמו עצמו שהאי� והיינו, לשני�. נחלק עצמו
מה בו ויש באמת, אי� שהוא האמיתי, יש של אי� שהוא מה בו יש עצמו האי� דמצד
ובכללות עניני�, (איזה מצד רק אי� ונקרא באמת, אי� שאינו הנברא, יש של אי� שהוא
עצמו, העצ� מצד באה הנברא יש של האי� בחינת שג� והיינו, מושג, שאינו זה מצד)
ההתחלקות הרי לשני�, נחלק שהאי� זה בעני� והנה, לשני�. נחלק עצמו שהאי� שזהו
באופ� ההתחלקות פועל שהצמצו� היינו, הצמצו�, עלֿידי היא האי� בחינות ב' של בפועל
בדביקות הוא האמיתי יש של שהאי� שלה�, הדביקות באופ� וג� כנ"ל, שלה� הגילוי
היא בפועל ההתחלקות רק אמנ�, ניכרת. בלתי בדביקות הוא הנברא יש של והאי� ניכרת,
יש של האי� ג� ולכ�, לשני�, נחלק עצמו האי� הנה באמת אבל הצמצו�, עלֿידי שבאה
צמצו� על המשל ידוע דהנה הבנה, בתוספת העני� וביאור בהעצ�. ממש דבוק הוא הנברא
שכל להשפיע יוכל שהרב בכדי הנה ערו�, באי� שה� ותלמיד ברב כמו שהוא הראשו�

ולס עצמו את לצמצ� תחילה צרי� השכללתלמידו, בו ימצא דוקא ואז שכלו, את לק
אל השיי� השכל את מחדש שהצמצו� באופ� זה אי� הרי ובאמת להתלמיד. השיי�
הצמצו� שקוד� אלא להתלמיד, השיי� השכל היה הצמצו� קוד� שג� א� כי התלמיד,
להחיצוניות, הפנימיות בי� ההבדלה פועל והצמצו� עצמו, הרב בשכל כלול זה שכל היה
יהיה לא להתלמיד השיי� שהשכל להתלמיד, השיי� השכל ובי� עצמו הרב שכל בי� היינו
אלא עצמו, הרב מצד בא להתלמיד השיי� השכל שג� ונמצא, הרב. בשכל בלוע
הנברא יש של האי� שג� למעלה, יוב� כ� וכמו הצמצו�. עלֿידי היא בפועל שהתגלותו

הצמצו�. עלֿידי היא שהתגלותו אלא בו, ודבוק עצמו, העצ� מצד בא

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

לקו"ת)23 בתחילת�. שערי� ומבוא חיי� אוצרות ראה

ובכ"מ. ג. נא, לויקרא הוספות

ואיל�.)24 א רסו, בשלח ש� ד. רלב, ויגש תו"ח ראה

ובכ"מ. ואיל�. רכ ע' תרס"ו המש�



dynח l` 'ied xn`ie

Â‰ÊÂ,�הצמצו עלֿידי הוא שהמשכתו דא� במקורו, דבוק שהוא הקו בעני� שנתבאר מה
הוא המשכתו ששרש להיות מכלֿמקו�, סילוק, בבחינת שהוא דוקא הראשו� וצמצו�
בפעולת שהוא וכמו במקורו. בדביקות הוא לכ� הצמצו�, עלֿידי שבא ורק מהעצ�,
בזה ומבואר הצמצו�, עלֿידי שהוא דא� האצילות, בעני� ג� יוב� כ� כמו בהקו, 25הצמצו�

ב' בעני� דהנה, בזה, והעני� בדביקות. הוא מכלֿמקו� האצילות, בשביל היה שהצמצו�
ששניה� הא', ביאור ביאורי�. כמה יש הנברא, יש של ואי� האמיתי יש של אי� אי�, בחינות
שב' הב', ביאור האור. והתפשטות האור עצ� וה� הצמצו�, שלפני באורֿאי�ֿסו� ה�
שקוד� האור ה� אי� בחינות שב' הג', וביאור והקו. הצמצו� שקוד� האור ה� אי� בחינות
הצמצו� הרי הקו, הוא הנברא יש של שהאי� שלהביאור כש� הנה ולכ�, ואצילות. האצילות
הוא כ� כמו (כנ"ל), בדביקות הוא הצמצו� אחרי ג� אלא מובדל, להיות בו פועל אינו
הנה הצמצו�, עלֿידי בא שהאצילות דא� אצילות, הוא הנברא יש של שהאי� להביאור
וסמו�. אצלו מלשו� הוא שאצילות שזהו בהעצ�, בדביקות הוא ולכ� בהעצ�, הוא שרשו
ממש, אלקות ה� דאצילות נשמות ג� הנה זה ומשו� אלקות, הוא שאצילות מוב� זה ומכל
אלקי�. נתתי� שכתוב כמו אלקי�, בש� נקרא דאצילות) נשמה היא (שנשמתו שמשה וזהו

נשמה‡Ì�Óד) נשמתו היות מצד אלקי� בש� נקרא שמשה זה דלפי להבי�, צרי� עדיי�
ראה אומרו מהו מוב� אינו שבזה,jizzpדאצילות, הנתינה עני� מהו אלקי�,

להבי� צרי� ועוד אלקות. הוא נשמתו דמצד עצמו, מצד הוא אלקי� בש� שנקרא מה הלא
השמות מז' הוא אלקי� ש� הרי אלקי�, בש� יקראו דאצילות שהנשמות לומר שיי� אי�

נמחקי� אור"26שאינ� ב"תורה ומבואר בכלי�,27, המתלבשי� בהאורות ה� השמות שז'
הקדש" ב"אגרת איתא הנשמות בכח�28ובעני� אי� (ולכ� מהכלי� ונפרדו יצאו שכבר

ומכלֿשכ� בהכלי�, המתלבשי� האורות ע� קשורי� שאינ� מוב� כ� וא� מאי�), יש להוות
לפירוש בשלמא אלקי�. בש� לקורא� יתכ� אי� כ� וא� הכלי�, שבתו� הקו אור ע�

על29הבעלֿש�ֿטוב ג� אלקי� לומר יתכ� עצמ�, בהכלי� ה� נמחקי� שאי� השמות שז'
הכלי� ג� דהנה, מהכלי�. יצאו שכבר וכנ"ל מהכלי�, למטה ה� שהנשמות א� הנשמות,
שהיות� לומר בהכרח כ� וא� אלקי�, נקראי� ומכלֿמקו� ניכרת, בלתי בדביקות ה�
כזה באופ� הוא האצלת� ואופ� שענינ� דכיו� בה�, חסרו� זה אי� ניכרת בלתי בדביקות
בנשמות, ג� כ� וכמו אלקי�. נקראי� ולכ� בה�, חסרו� זה אי� ניכרת, בלתי בדביקות שיהיו
כמו כזה באופ� הוא האצלת� ואופ� שענינ� כיו� מכלֿמקו�, מהכלי�, יצאו שכבר דא�
שז' הזק� רבינו כ"ק לפירוש אמנ� אלקי�. בש� לקרוא שיי� אות� ג� לכ� שנאצלו,
רק שיי� השמות שעני� שמפרש מוב� הרי דוקא, בהכלי� המתלבשי� באורות ה� השמות
אלקי�. ש� הנשמות על לומר שיי� אי� וא�ֿכ� דוקא, ניכרת בדביקות שהוא בעני�
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e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

Í‡עצמו מצד רבינו שמשה והיינו, השניה, קושיא את מתרצת אחת דקושיא הוא, העני�
שג� כיו� מכלֿמקו�, דאצילות, נשמה היותו דע� אלקי�, בש� לקרותו שיי� לא
אמר זה על א� (כנ"ל). בהשמות לקרות� שיי� אי� מהכלי�, יצאו כבר דאצילות נשמות
אומרי� אנו דהנה, בזה, והעני� האורות. מצד הוא זה שעני� אלקי�, נתתי� הקב"ה לו

שנתת היאנשמה טהורה רבה30בי אליהו דבי בתנא וכדאיתא מתי31, לומר יכול אחד שכל
עלֿידי א� דאצילות, נשמות היו שה� ויעקב, יצחק אברה� אבותי למעשה מעשי יגיעו
בגופא דלאשתאבא העני� נעשה למטה ומצוות התורה וקיו� למטה הנשמה ירידת

בהאורות32דמלכא ג� אלא בהכלי�, רק לא הוא דמלכא בגופא דלאשתאבא העני� והרי ,
בהכלי� דאצילות,33המתלבשי� בנשמות הוא שכ� ומכלֿשכ� הנשמות, בכל הוא זה ועני� .

ועלֿזהֿנאמר האורות, מבחינת ג� בה� שנמש� משה, כיו�jizzpונשמת אמנ�, אלקי�.
והעני� אלקי�. נתתי� ראה למשה שנאמר במה החידוש מהו כ�, א� ישראל, בכל הוא שכ�
עני� זה הרי תורה, מת� קוד� זה שהיה ובפרט הזה, בעול� בגילוי זה שיהיה דבכדי בזה,

אלקי�. נתתי� ראה אומר זה שעל מיוחד

לו‡Ì�Óה) אמר מכלֿמקו�, לפרעה, אלקי� נתתי� ראה למשה שנאמר א�ֿעלֿפי
אלקי� נקרא שמשה שזה בזה, והעני� גב�. על אני אנכי, אלקי� אלקי� הקב"ה
יותר שהרי מאצילות, למעלה הוא אורֿאי�ֿסו� אבל כנ"ל, האצילות מדריגת מצד הוא

המאציל לגבי אצילות ערו� אי� אצילות לגבי עשיה ערו� הלשו�34משאי� איתא וג� ,35

קדמו�" "אד� ג� הרי ברו�ֿהוא המאציל דלגבי גב�, על אני וזהו שוי�, ועשיה דאצילות
דבריאה אד� בש� נקרא ממנו, למעלה אד� בחינת שאי� מאצילות, מעלה שלמעלה
אומרו וזהו אצילות, לגבי דבריאה ערו� כהאי� המאציל, לגבי ערו� באי� שהוא דכללות,

שכתוב מה ג� וזהו גב�. על אני אנכי, אלקי� דלכאורה36אלקי� האלקי�, לאלקי הודו
דאלקיא אלקא ליה קרו העול� אומות הלא מוב�, העני�37אינו א� לישראל. זה שיי� ומה ,

מהאצילות. שלמעלה אורֿאי�ֿסו� הוא האלקי� ואלקי אצילות, על קאי דאלקי� הוא,

Í‡,דכללות אצילות שהוא בשרשו, ג� ישנו האצילות עני� הלא להבי�, צרי� עדיי�
בלתי בדביקות שה� דא� אלקות, ה� שהכלי� מבואר הכלי� שבעני� כש� וא�ֿכ�,
נעל� כח הוא שהרשימו דכיו� בהרשימו, שרש� מצד אלקי�, נקראי� מכלֿמקו� ניכרת,
(כנ"ל), בה� חסרו� זה אי� ולכ� ניכרת, בלתי בדביקות שה� באופ� הכלי� ג� נמשכי�
שוי�, ועשיה שאצילות עד כו', ערו� שאי� מה שיותר דא� האצילות, בעני� הוא כמוֿכ�
מהו וא�ֿכ� דכללות, באצילות שרשו מצד שהוא כמו האצילות עני� יש הרי מכלֿמקו�,
מגולגלתא לעילא עתיק כדוגמת שיש ידוע דהנה הוא, העני� א� גב�. על שאני העני�
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ט e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

Í‡עצמו מצד רבינו שמשה והיינו, השניה, קושיא את מתרצת אחת דקושיא הוא, העני�
שג� כיו� מכלֿמקו�, דאצילות, נשמה היותו דע� אלקי�, בש� לקרותו שיי� לא
אמר זה על א� (כנ"ל). בהשמות לקרות� שיי� אי� מהכלי�, יצאו כבר דאצילות נשמות
אומרי� אנו דהנה, בזה, והעני� האורות. מצד הוא זה שעני� אלקי�, נתתי� הקב"ה לו

שנתת היאנשמה טהורה רבה30בי אליהו דבי בתנא וכדאיתא מתי31, לומר יכול אחד שכל
עלֿידי א� דאצילות, נשמות היו שה� ויעקב, יצחק אברה� אבותי למעשה מעשי יגיעו
בגופא דלאשתאבא העני� נעשה למטה ומצוות התורה וקיו� למטה הנשמה ירידת

בהאורות32דמלכא ג� אלא בהכלי�, רק לא הוא דמלכא בגופא דלאשתאבא העני� והרי ,
בהכלי� דאצילות,33המתלבשי� בנשמות הוא שכ� ומכלֿשכ� הנשמות, בכל הוא זה ועני� .

ועלֿזהֿנאמר האורות, מבחינת ג� בה� שנמש� משה, כיו�jizzpונשמת אמנ�, אלקי�.
והעני� אלקי�. נתתי� ראה למשה שנאמר במה החידוש מהו כ�, א� ישראל, בכל הוא שכ�
עני� זה הרי תורה, מת� קוד� זה שהיה ובפרט הזה, בעול� בגילוי זה שיהיה דבכדי בזה,

אלקי�. נתתי� ראה אומר זה שעל מיוחד

לו‡Ì�Óה) אמר מכלֿמקו�, לפרעה, אלקי� נתתי� ראה למשה שנאמר א�ֿעלֿפי
אלקי� נקרא שמשה שזה בזה, והעני� גב�. על אני אנכי, אלקי� אלקי� הקב"ה
יותר שהרי מאצילות, למעלה הוא אורֿאי�ֿסו� אבל כנ"ל, האצילות מדריגת מצד הוא

המאציל לגבי אצילות ערו� אי� אצילות לגבי עשיה ערו� הלשו�34משאי� איתא וג� ,35

קדמו�" "אד� ג� הרי ברו�ֿהוא המאציל דלגבי גב�, על אני וזהו שוי�, ועשיה דאצילות
דבריאה אד� בש� נקרא ממנו, למעלה אד� בחינת שאי� מאצילות, מעלה שלמעלה
אומרו וזהו אצילות, לגבי דבריאה ערו� כהאי� המאציל, לגבי ערו� באי� שהוא דכללות,

שכתוב מה ג� וזהו גב�. על אני אנכי, אלקי� דלכאורה36אלקי� האלקי�, לאלקי הודו
דאלקיא אלקא ליה קרו העול� אומות הלא מוב�, העני�37אינו א� לישראל. זה שיי� ומה ,

מהאצילות. שלמעלה אורֿאי�ֿסו� הוא האלקי� ואלקי אצילות, על קאי דאלקי� הוא,

Í‡,דכללות אצילות שהוא בשרשו, ג� ישנו האצילות עני� הלא להבי�, צרי� עדיי�
בלתי בדביקות שה� דא� אלקות, ה� שהכלי� מבואר הכלי� שבעני� כש� וא�ֿכ�,
נעל� כח הוא שהרשימו דכיו� בהרשימו, שרש� מצד אלקי�, נקראי� מכלֿמקו� ניכרת,
(כנ"ל), בה� חסרו� זה אי� ולכ� ניכרת, בלתי בדביקות שה� באופ� הכלי� ג� נמשכי�
שוי�, ועשיה שאצילות עד כו', ערו� שאי� מה שיותר דא� האצילות, בעני� הוא כמוֿכ�
מהו וא�ֿכ� דכללות, באצילות שרשו מצד שהוא כמו האצילות עני� יש הרי מכלֿמקו�,
מגולגלתא לעילא עתיק כדוגמת שיש ידוע דהנה הוא, העני� א� גב�. על שאני העני�
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קדמו�" הקו38ד"אד� ראשית והוא ב"אד�39, בהתלבשות שהוא כמו הקו שישנו והיינו, .
מגולגלתא שלעילא עתיק ובחינת בהשתלשלות, מלובש שהוא כמו הקו עני� שזהו קדמו�",

הוי' אותיות ד' בו יש הקו והנה, הקו. ראשית הוא קדמו�" מלובש40ד"אד� שהוא דכמו ,
דראשית לומר צרי� ולפיֿזה וכו', שבהקו (ראשונה) ה"א אות הוא הרי קדמו�" ב"אד�
עול� חכמה, הוא יו"ד אות שהרי כא�, המבואר ע� מתאי� זה ועני� היו"ד. הוא הקו
ראשית קדמו�", ד"אד� מגולגלתא שלעילא עתיק בחינת וזהו משה, מדריגת האצילות,

דכללות אצילות שהוא הסובב41הקו, ג� וישנו הקו ישנו הפרטית שבאצילות כש� והנה, .
ג� למעלה שהוא הסובב שישנו דכללות, באצילות ג� הוא כמוֿכ� מהקו, שלמעלה
על דקאי גב�, על אני אומרו וזהו הצמצו�. שקוד� הגדול עיגול והוא דכללות, מאצילות
שהוא הצמצו�, קוד� שהוא כמו דכללות באצילות ג� הוא כמוֿכ� והנה הגדול. עיגול
מאצילות ג� שלמעלה הסובב בחינת ישנו בזה שג� שרשו, בשרש שהוא כמו האצילות
הוא הצמצו� קוד� דכללות דאצילות הכללי, סובב והוא הצמצו�, קוד� דכללות

האור. עצ� הוא הכללי וסובב האור, גב�.בהתפשטות על אני נאמר זו בחינה ועל
עצמותו על הכוונה דאי� גב�, על אני אנכי אלקי� אלקי� לומר שצרי� מה יוב� ועלֿפיֿזה
שכל פשיטא הרי יתבר� עצמותו דלגבי גב�, על אני עליו לומר צרי� אי� כי יתבר�,
לגמרי ערו� באי� ה� האור, עצ� וג� הצמצו�, קוד� שה� כמו ג� והגילויי�, האורות
גבוה אני וגילוי האור בעני� דג� האור, על כוונתו גב� על אני שאומר ומה להעצמות,
בשרשו שהוא כמו וג� אצילות, מצד שזהו אלקי�, שנתתי� היות דע� והיינו, ממ�.
הצמצו�, קוד� דכללות באצילות שרשו בשרש שהוא כמו וג� דכללות, באצילות
הוא זה שכל כיו� והגילוי, האור בבחינת ג� גב�, על אני אנכי, אלקי� מכלֿמקו�,

האור. עצ� הוא גב� על ואני האור, בהתפשטות

במכותÊ·Â‰ו) לרדותו ורודה שופט לפרעה, אלקי� נתתי� רש"י שפירש מה ג� יוב�
לאיוב שנאמר מה עלֿדר� שהוא הקב"ה42ויסורי�, של הנהגתו הפלאת אודות

תחת� רשעי� והדו� גו' והשפילהו גאה כל וראה גו' ל� כאל זרוע דלכאורה43וא� מהו44, ,

זה על שצרי� תחת�, רשעי� והדו� גו' והשפילהו גאה כל דראה בהעני� הרבותא כלֿכ�
זו דקדימה לתיקו�, שקד� מהתהו שרש� הקליפות דהנה הוא, העני� א� דוקא. כאל זרוע
אקדימיה הבהמית הנפש ג� הנה זה ומצד המעלה. קדימת ג� אלא בהשתלשלות, רק אינה

שניצוצות45טעניתיה שבה�, הקדושה ניצוצות מצד בתוק� ה� הקליפות למטה שג� והיינו ,
ולכ� שרש�, מצד שה� כמו בתקפ� ה� הרי בהקליפות שה� כמו וג� מהתהו, שרש� אלו
ניצוצות את להוציא הוא הבירור סדר הנה בה�, הבירור לפעול ובכדי גאה. בש� נקראי�
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e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

ונעשה בו עיניו נת� אז דקדושה, ניצוצות בה� יהיה לא וכאשר לאט, לאט שבה�, הקדושה
עצמות של הניצוצות,46גל בה� יש כאשר שג� אופ�, עוד יש אמנ� הבירורי�. סדר שזהו ,

מעצמותו כח נתינת צרי� ועלֿזה והשפילהו. גאה כל ראה הנה מכלֿמקו� בתוק�, ה� שאז
עבודת על ג� דהנה, ל�. כאל זרוע וא� אומרו שזהו מהתהו, שלמעלה דוקא יתבר�

ז"ל רבותינו וכמאמר כח, נתינת צרי� שובע47הבירורי� מלשו� אותו, שזהו48משביעי� ,

הבירורי� עני� על שה�49הכח כמו ג� ויסורי� במכות הקליפות את לרדות בכדי אבל ,

צרי� זה על הנה גאה, שהוא כמו ג� היינו והשפילהו, גאה כל ראה אומרו שזהו בתקפ�,
מצרי� ביציאת והנה, ל�. כאל זרוע וא� אומרו שזהו דוקא, יתבר� מעצמותו כח נתינת

שכתוב כמו ניצוצות, ר"ב רק הניצוצות50ביררו שאר מצד אבל את�, עלה ר"ב ערב וג�
מש� לברוח יכול עבד שאי� שזהו בתוק�, מצרי� קליפת היתה ומכלֿמקו�51שנשארו ,

עבד שאי� בתקפה, היתה מצרי� קליפת כאשר דג� והשפילהו, גאה כל דראה העני� היה
רמה וביד ישראל רבוא ששי� יצאו מש�, לברוח דוקא,52יכול משה עלֿידי היה זה ועני� .

וזהו דוקא, יתבר� מעצמותו הוא זה דכח ויסורי�, במכות פרעה את לרדות הכח לו שנית�
נעשה זה כח שמצד יתבר�, מעצמותו כח נתינת שהוא לפרעה, אלקי� נתתי� ראה אומרו
שכתוב מה כ� ג� וזהו בתקפו. בהיותו ג� ויסורי� במכות לרדותו לפרעה אלקי� משה
עני� הוא דיראיו בשמו, למשה קרא שהקב"ה שזהו ליראיו, כבוד חולק שהקב"ה במדרש
כבוד, הקב"ה חולק דאצילות, נשמות שה� ליראיו הנה אצילות, חכמה, עילאה, יראה
שרבי וזהו בתקפ�. בהיות� ג� ויסורי� במכות הקליפות את לרדות הכח לה� שנות�

ברשעי� להתגרות מותר אומר יוחאי ב� ניצו�53שמעו� היה יוחאי ב� שמעו� שרבי לפי ,

רבינו להתגרות54משה שמותר יוחאי ב� שמעו� רבי אומר שבו, דמשה הניצו� מצד הנה ,

לו. משחקת שהשעה בשעה ג� ברשעי�

ודראÔÎŒÂÓÎÂז) דרא בכל דמשה דאתפשטותא ודור, דור בכל עתה,55הוא דורנו עד ,

שבדור, המשה שהוא הדור שנשיא היינו, לפרעה, אלקי� נתתי� ועלֿזהֿנאמר
שלו, ההילולא ביו� ובפרט מהגלות, ישראל את ולהוציא הקליפות כל לשבור הכח לו נית�
כח ג� לו נותני� שלו, העליות מלבד הנה עילוי, אחר בעילוי שעולה העליות זמ� שהוא
וכח מהגלות, ישראל את ולהוציא ויסורי�, במכות הקליפות את ולרדות לשבור מלמעלה
ההסתרי�, מכל להתפעל שלא אליו, המקושרי� ולכל אליו השייכי� לכל ממשי� הוא זה
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ונעשה בו עיניו נת� אז דקדושה, ניצוצות בה� יהיה לא וכאשר לאט, לאט שבה�, הקדושה
עצמות של הניצוצות,46גל בה� יש כאשר שג� אופ�, עוד יש אמנ� הבירורי�. סדר שזהו ,

מעצמותו כח נתינת צרי� ועלֿזה והשפילהו. גאה כל ראה הנה מכלֿמקו� בתוק�, ה� שאז
עבודת על ג� דהנה, ל�. כאל זרוע וא� אומרו שזהו מהתהו, שלמעלה דוקא יתבר�

ז"ל רבותינו וכמאמר כח, נתינת צרי� שובע47הבירורי� מלשו� אותו, שזהו48משביעי� ,

הבירורי� עני� על שה�49הכח כמו ג� ויסורי� במכות הקליפות את לרדות בכדי אבל ,

צרי� זה על הנה גאה, שהוא כמו ג� היינו והשפילהו, גאה כל ראה אומרו שזהו בתקפ�,
מצרי� ביציאת והנה, ל�. כאל זרוע וא� אומרו שזהו דוקא, יתבר� מעצמותו כח נתינת

שכתוב כמו ניצוצות, ר"ב רק הניצוצות50ביררו שאר מצד אבל את�, עלה ר"ב ערב וג�
מש� לברוח יכול עבד שאי� שזהו בתוק�, מצרי� קליפת היתה ומכלֿמקו�51שנשארו ,

עבד שאי� בתקפה, היתה מצרי� קליפת כאשר דג� והשפילהו, גאה כל דראה העני� היה
רמה וביד ישראל רבוא ששי� יצאו מש�, לברוח דוקא,52יכול משה עלֿידי היה זה ועני� .

וזהו דוקא, יתבר� מעצמותו הוא זה דכח ויסורי�, במכות פרעה את לרדות הכח לו שנית�
נעשה זה כח שמצד יתבר�, מעצמותו כח נתינת שהוא לפרעה, אלקי� נתתי� ראה אומרו
שכתוב מה כ� ג� וזהו בתקפו. בהיותו ג� ויסורי� במכות לרדותו לפרעה אלקי� משה
עני� הוא דיראיו בשמו, למשה קרא שהקב"ה שזהו ליראיו, כבוד חולק שהקב"ה במדרש
כבוד, הקב"ה חולק דאצילות, נשמות שה� ליראיו הנה אצילות, חכמה, עילאה, יראה
שרבי וזהו בתקפ�. בהיות� ג� ויסורי� במכות הקליפות את לרדות הכח לה� שנות�

ברשעי� להתגרות מותר אומר יוחאי ב� ניצו�53שמעו� היה יוחאי ב� שמעו� שרבי לפי ,

רבינו להתגרות54משה שמותר יוחאי ב� שמעו� רבי אומר שבו, דמשה הניצו� מצד הנה ,

לו. משחקת שהשעה בשעה ג� ברשעי�

ודראÔÎŒÂÓÎÂז) דרא בכל דמשה דאתפשטותא ודור, דור בכל עתה,55הוא דורנו עד ,

שבדור, המשה שהוא הדור שנשיא היינו, לפרעה, אלקי� נתתי� ועלֿזהֿנאמר
שלו, ההילולא ביו� ובפרט מהגלות, ישראל את ולהוציא הקליפות כל לשבור הכח לו נית�
כח ג� לו נותני� שלו, העליות מלבד הנה עילוי, אחר בעילוי שעולה העליות זמ� שהוא
וכח מהגלות, ישראל את ולהוציא ויסורי�, במכות הקליפות את ולרדות לשבור מלמעלה
ההסתרי�, מכל להתפעל שלא אליו, המקושרי� ולכל אליו השייכי� לכל ממשי� הוא זה
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.e"hyz'd hay g"dan ,`x`e t"y zgiy .c"qa

מוגה בלתי

החודש‡. נקרא שמו ועל כולו, החודש של ותוכנו עיקרו שהוא מיוחד (ועני�) יו� ישנו חודש שבכל ידוע
בגמרא כדאיתא – כדלקמ�) החודש, ימי כל את (שכולל חודש מראש החל "באחד1כולו, המשנה דברי בפירוש

שבו "רגל הוא"), בניס� עשר בחמשה (בתמי'), הוא בניס� באחד "רגלי� (דלכאורה, לרגלי�" השנה ראש בניס�
העיקרי. ותוכנו ענינו להיותו שבו", ה"רגל ע"ש נקרא ניס� שר"ח והיינו, לרגלי�", השנה ראש

יותר: ובפרטיות

בחסידות "2מבואר הש� שכוללy`xדיוק האד� שבגו� ה"ראש" כמו להיותו – החודש תחלת ולא חודש",
מהראש, ונמשכת כלולה האברי� כל של שהחיות היינו, האברי�, כל את

כהדיוק יותר, ובפרטיות "מהמוח3– הגו�: באברי מהראש החיות המשכת בעני� פנ"א בתניא במ"ש
שהיא מה שזהו האברי�", לכל עודdeyaמתפשטת מוסי� ואח"כ כללי), (חיות חיי� שה� מה האברי�, בכל

– פרטי) (חיות כו'" ותכונתו מזגו לפי לו הראוי וכח חיות ממנה מקבל אבר "וכל עני�:

החיות ע� הגו� שבאברי החיות קשורה הגו�, לאברי מהראש החיות נמשכה שכבר לאחרי שג� זאת, ועוד
הראש, ע"י מונהגי� הגו� אברי שכל שבראש,

ב" המשכתy`xודוגמתו לאחרי וג� חודש, מראש ונמשכת כלולה החודש ימי כל של שהחיות – חודש"
חודש. ראש ע� החודש ימי כל של החיות קשורה חודש מראש החיות

החודש, של ותוכנו עיקרו שהוא מיוחד (ועני�) יו� ישנו החודש שבימי בראשוכש� בהתכללות� ג� כ�
שהוא זה בחלק המיוחדת המעלה ש� ג� מודגשת מ"מ, יותר, ובעילוי בדקות ה� נמצאי� שש� א� – חודש

החודש. חלקי שאר לגבי החודש של ותוכנו עיקרו

החודש:·. מברכי� לשבת בנוגע ג� מוב� ומזה
החודש ימי לכל ביחס כלל של הו"ע מברכי� xzeiשבת cerכולהו מתברכי� "מיני' שהרי – חודש מראש

חודש,4יומי�" בראש שכלולי� כמו ה� החודש, ימי לכל ג� ובמילא חודש, לראש הברכה נמשכת שממנו היינו, ,

כולו. החודש במש� בפרטיות שנמשכי� כמו וה�

הטעמי� אחד שזהו לומר תהלי�5ויש אמירת ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק אחר6לתקנת בוקר בכל "לומר :

החודש" לימי שנחלק כפי תהלי� אנ"ש7התפלה יתקבצו בבוקר השכ� החודש שמברכי� קודש שבת "וביו� ,
התהלי�" כל להגיד החודש,8לבית�הכנסת ימי וכל ר"ח על נמש� שממנו הכלל הוא מברכי� ששבת דכיו� –

כולו לאמרו שצריכי� זאת, ועוד החודש, ימי לכל השיי� התהלי� כל את בו לומר צריכי� dltzdלכ� mcew

(שבתפלה). החודש לברכת כח ונתינת הכנה שזהו כיו� שחרית), תפלת לאחר שהוא יומי כהשיעור (דלא דוקא

– חודש בראש מהתכללות� יותר ובעילוי בדקות החודש ימי כל נמצאי� שבו החודש מברכי� בשבת וג�
החודש. של ותוכנו עיקרו שהוא המיוחד (והעני�) להיו� בנוגע הברכה המשכת יותר מודגשת

במשנה‚. איתא – שבט לחודש הלל9בנוגע בית שמאי, בית כדברי לאילנות השנה ראש בשבט "באחד
בו". עשר בחמשה אומרי�

נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק של ההילולא יו� בשבט, העשירי יו� – הוא אלינו קרוב היותר העני� אמנ�,
הדור.

החודש. ימי משאר יותר זה יו� נוגע שבט, חודש מברכי� בשבת ג� ובמילא,
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א.1) ד, ר"ה
ובכ"מ.2) בתחלתו. ר"ה שער עט"ר סע"א. נח, ר"ה דרושי לקו"ת
ב"מ"מ,3) (נעתק 3 הערה 699 ע' התניא" בספר "שיעורי� ראה

פירושי�"). ב"לקוטי שכד ע' לסש"ב" קצרות והערות הגהות
א.4) פח, ב. סג, זח"ב
ואיל�.5) 114 ס"ע לעיל ג� ראה

תהלי�)6) אמירת ער� גודל (אודות מכתבי�" "קוב� בארוכה ראה
יצחק. יוס� אהל תהלי� בסו"ס –

כסלו.7) כב יו�" ב"היו� נעתק
כסלו.8) כו ש� נעתק
בתחילתה.9) ר"ה

e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

כ כ"ק(וסיי� של ניגו� עתה ינגגו – שבט חודש מברכי� דשבת בהתוועדות בעמדנו שליט"א:) אדמו"ר "ק
מעמד כא�) מהנמצאי� ככול� רוב� אצל ששיי� (כפי ואחד אחד כל לעצמו יצייר מעשה ובשעת אדמו"ר, מו"ח

אדמו"ר... מו"ח כ"ק אצל הי' שבו ומצב

"הבינוני"]. ניגו� [ניגנו

***

גו'.„. אלקי� נתתי� ראה ד"ה מאמר ואמר לנג�, צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

מעשה"‰. (לעשות) הלכה (ללמדני) "לאגמור� שה� עניני� יש – בכלל "הלכתא10בתורה שה� עניני� יש ,
בפועל,11למשיחא" למעשה נוגעי� יהיו המשיח בביאת אבל הזה, בזמ� בפועל למעשה נוגעי� שאינ� היינו, ,

שכר" וקבל "דרוש של באופ� אלא כלל, בפועל למעשה נוגעי� שאינ� עניני� È„‡ÈÂ¯"ויש ‰¯Â˙ ÏÈ„‚È" ,12.

שבתורה" ה"מאור ע"י נתגלה כבר שבכל13אמנ�, – חב"ד חסידות תורת ע"י והשגה בהבנה שנמש� כפי –

בפועל לעבודה בנוגע "בכ�" של עני� להיות צרי� ביותר, נעלה עני� אפילו בתורה, .14עני�

שכל, של ממוצעי� כלומר, ממוצעי�, ע"י ג� להיות יכול אלא ישר, באופ� להיות מוכרח אינו ה"בכ�" –

שעיקר דמשיחא דעקבתא בדרא ובפרט בפועל, "בכ�" אלא בהשגה, "בכ�" רק ולא "בכ�", להיות מוכרח אבל,
המעשה בעני� בפועל.15העבודה לעבודה בנוגע להיות צרי� שה"בכ�" בודאי הרי ,

(בהמאמר לעיל להמדובר בנוגע ג� מוב� גו'"16ומזה לפרעה אלקי� "נתתי� בעני� לרדותו17) ורודה "שופט ,
ויסורי�" בעודה18במכות הקליפה ולבטל לשבור ית' ויכלתו כחו לו נית� דאצילות, נשמה להיותו רבינו, שמשה ,

בזה להיות צרי� זה], בדורנו אלא זה, הש"ק ביו� דוקא [לאו עתה שנתגלה בתורה עני� שזהו דכיו� – בתקפה
בפועל. לעבודה בנוגע "בכ�"

וישנ� שלפנינו בדורות שהיו – דאצילות לנשמות רבינו, למשה ששיי� עני� אודות שמדובר כיו� ולכאורה,
שיי� אי� – כו' שרש� ושרש בשרש� שה� כפי ובפרט אדמו"ר, מו"ח כ"ק הדור, נשיא של שזהו"ע עתה, ג�

כאלה? נעלות למדריגות שייכי� שאינ� כערכנו לאנשי� בנוגע "בכ�" מזה להיות

.Â:התניא בספר הזק� אדמו"ר מבהיר זו שאלה
בגמרא ל"מ"ש פסוק19בנוגע אלקי�,20על ה' את ליראה א� כי מעמ� שואל אלקי� ה' מה ישראל ועתה

התניא בספר הזק� אדמו"ר שואל – היא" זוטרתי מילתא משה לגבי אי� היא, זוטרתי מילתא יראה 21אטו

כתיב"? מעמ� שואל דהא התירו�, מוב� אינו "דלכאורה

משבעה הוא כי ע"ה, רבינו משה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש כל כי הוא העני� "אלא ומבאר,
היא" זוטרתי מילתא ד"יראה העני� מישראל כאו"א אצל שיי� זה ומצד וכו'", מהימנא רעיא ונקרא . . רועי�
שעי"ז מ"ה, בבחי' להיות היינו, מה", ד"ישראל העני� את אחד מכל דורשי� ולכ� משה", "לגבי שהוא כמו

אלקי�" ה' את ד"ליראה העני� .22נעשה

מישראל כאו"א ואילו בפשיטות, ה"ז רבינו משה אצל שכ�, רבינו, משה של למדריגתו דומה זה אי� בודאי –

פרט; איזה ישנו מישראל כאו"א אצל ואילו העני�, כללות ישנו רבינו משה אצל זה; על רבות להתייגע צרי�
והחומרי, הגשמי בעוה"ז ה"ז מישראל כאו"א אצל ואילו האצילות, בעול� שהוא כמו ה"ז רבינו משה אצל

היא". זוטרתי מילתא משה ש"לגבי להעני� שייכות מישראל לכאו"א יש אעפ"כ, אבל

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

וש"נ.10) (ובפרש"י). א כד, ברכות
וש"נ.11) ב. נא, סנהדרי�
ב.12) סו, חולי� וראה כא. מב, ישעי'
חגיגה13) ירושלמי ש�. ענ� יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המש� ש�. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

ועוד.14) יא. ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
ובכ"מ.15) ס"ט. אגה"ק תניא ראה

ואיל�).16) יו"ד ע' (לעיל פ"ו
א.17) ז, פרשתנו
עה"פ.18) פרש"י
ב.19) לג, ברכות
יב.20) יו"ד, עקב
רפמ"ב.21)
ש�.22) ובהנסמ� שכז, ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה



יג e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay
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אדמו"ר... מו"ח כ"ק אצל הי' שבו ומצב
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***

גו'.„. אלקי� נתתי� ראה ד"ה מאמר ואמר לנג�, צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***
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והיכולת הכח את לו נת� שהקב"ה משה של מעלתו אודות (בהמאמר) לעיל להמדובר בנוגע ג� מוב� ומזה
ונפש נפש ו"כל ישראל, רועה הוא רבינו שמשה זה שמצד – ויסורי�" במכות "לרדותו לפרעה", "אלקי� להיות

ישרא מהגלותמבית ולצאת הקליפות, כל את לשבור מישראל כאו"א של בכחו ע"ה", רבינו משה מבחי' בה יש ל
הגאולה. אל

סי"א)]. (ס"ח. ואיל� 74 ע' חט"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה [המש�

***

.Êהשייכי�23שבת כאלה שיש כהעניני� (דלא מישראל לכאו"א השייכי� מהעניני� הוא החודש מברכי�
החודש דברכת שהתקנה בכ� כמודגש – כו') אליה� שייכי� שאינ� כאלה ויש יותר, ובעומק בהרחבה אליה�,

שידע כדי `mcהיא lk�באי שאז לפי דוקא, הש"ק ביו� החודש ברכת תיקנו שלכ� ר"ח, הכנסתmlekמתי לבית
הכנסת) לבית באי� אינ� ולפעמי� במלאכת� ה� טרודי� החול שבימות אלה .24(ג�

החודש לקידוש שיי� החודש דברכת העני� כללות העני�25והנה, מעי� נעשה החודש ברכת שע"י והיינו, ,
החודש. דקידוש

האריז"ל בכתבי המבואר הפסוק26וע"ד ("נזכרי�")27בפירוש הזכרו� שע"י ונעשי�", נזכרי� האלה "והימי�
החודש את ומברכי� יחדיו מתאספי� בנ"י שכאשר בנדו"ד, ג� הוא כ� – העניני� אות� ו"נעשי�" חוזרי�

אזי למהוי, (כדלקמ�).dyrpכדבעי החודש דקידוש העני� תוכ�

למהוי"? "כדבעי החודש) את (מברכי� הפירוש מהו

למארז"ל בנוגע כ"ק28– מבאר בש�", לכוי� יודעי� שאי� מפני נעני� ואינ� מתפללי� ישראל מה "מפני
אדמו"ר הו"ע29מו"ח הכוונה העדר ולכ�, כו', כוונות של לעניני� השייכי� לאלה בנוגע אלא אינו זה שעני�

ש לאלה בנוגע משא"כ אצל�, חסרו� עכ"פשל זה וברגע כוונות, של לעניני� שייכי� אינ� שונות סיבות מצד
תפלתו להיות הכללית והכוונה הרצו� מספיק – כוונות לעניני שייכי� שיהיו ומצב למעמד לבוא ביכלת� אי�

הכוונות. כל את כיוו� כאילו ית' לפניו נשמעת

שעז"נ הציבור, תפלת ע� עצמו את לכלול העצה ג� ישנה לזה תפלת30ונוס� והרי עמדי", היו ברבי� "כי
הכוונות). כל (ע� כדבעי בודאי היא הציבור

באופ� לכוי� יכולי� אינ� שונות מסיבות שכאשר – למהוי" "כדבעי החודש לברכת בנוגע ג� מוב� ומזה
החודש. לקידוש השייכי� לעניני� בנוגע ה"נעשי�" את לפעול כדי הכללית והכוונה הרצו� מספיק אזי יותר, טוב

.Á:בזה והעני�
מנחה) בתפלת לקרוא שמתחילי� (בפרשה ואהר� למשה הקב"ה אמר – החודש דקידוש העני� לכללות בנוגע

לכ�" הזה ר"ח"31"החודש ל� יהי' מתחדש כשהירח לו ואמר בחידושה לבנה "הראהו וקדש"32, ראה "כזה ,33.

ראי'. עדי (ב) חשבו�, (א) עניני�: ב' ע"י נעשה – הלבנה מולד בעת החודש וקידוש

הרס"ג דעת (א) בזה: דעות שבנוס�34וב' תנאי שישנו אלא מסיני, למשה שנית� החשבו�, הוא שהעיקר
הראי' עדי ה� העיקר (ב) ראי'. עדי ג� יהיו –35להחשבו� העדי� דברי אמיתת לברר כדי רק הוא והחשבו� ,

ואומר ההדיוטות את מראה שבה� שבעלייתו ובכותל בטבלא גמליאל לרב� לו היו לבנה צורות ש"דמות ע"ד
כזה" או ראית .36הכזה
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ואיל�.23) 113 ע' לעיל ג� ראה – לקמ� בהבא
תנא).24) (ע' בתחלתו החודש ברכת ער� תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

(25.8�187 ע' ח"ט לקו"ש ראה
דוד26) לב בס' ונת' הובא שובבי�. תיקו� בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
כח.27) ט, אסתר
תתמג.28) רמז תהלי� יל"ש צא. מזמור סו� תהלי� מדרש ראה
יא29) יו�" ב"היו� (נעתק קמד ע' ח"ג שלו אגרות�קודש ראה

וש"נ. .45 ע' חל"ט לקו"ש ג� וראה א). אדר

סע"א.30) ח, ברכות וראה יט. נה, תהלי�
ב.31) יב, בא
עה"פ.32) ופרש"י מכילתא
עה"פ.33) בפרש"י הובא א. כ, ר"ה
פ"ג.34) בא לפ' מילואי� יג כר� שלימה תורה בארוכה ראה
וש"נ.

סב35) ס"ע ש� תו"ש מ"ו. פ"ב ר"ה להרמב"� פיה"מ ראה
ואיל�.
(במשנה).36) סע"א כד, ר"ה

e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

חדשי� ראשי קביעת שהרי החשבו�, רק לנו ונשאר ראי', עדי ע"פ החודש קידוש לנו אי� – הזה ובזמ�
צדק מורה ביאת עד הנשיא הלל וסידר שתיק� החשבו� ע"פ היא .37ומועדי�

.Ëברוחניות העני� תוכ� :38וביאור

ללבנה שדומי� לפי ללבנה, מוני� הקט�"39בנ"י "מאור כמ"ש40– ומזה41, הוא". קט� כי יעקב יקו� "מי
(ע"י דבנ"י והעלי' החידוש על מורה וגידולה החודש) קידוש שהו"ע המולד, (בזמ� הלבנה שחידוש מוב�,

לגדלות. מקטנות התומ"צ) בקיו� העבודה

– ראי' עדי ע"י (ב) ודעת, טע� שע"פ העבודה על שמורה – חשבו� ע"י (א) אופני�: ב' יש זו ובעלי'
ודעת. מטע� שלמעלה העבודה על שמורה

העני� מצד מ"מ, ודעת, טע� שע"פ העבודה על שמורה החשבו� עני� רק ישנו הגלות בזמ� שעתה וא�
ודעת. מטע� שלמעלה העבודה על שמורה הראי' לעני� ג� "כלי" ה"ז ונעשי�", ד"נזכרי�

מפי איש סמוכי� בב"ד צור� יש החודש קידוש שבשביל בכ� כמודגש – רבינו משה של בכחו הוא זה וכל
רבינו משה עד .42איש

חז"ל במדרשי דעות ב' שמצינו בזה, להוסי� משה43ויש (א) החודש: קידוש הי' יד� שעל לעדי� בנוגע
העדי� היו גבריאל ומלא� מיכאל מלא� (ב) החודש, את הקב"ה קידש עדות� שע"י הראי' עדי היו ואהר�
ראה "כזה החודש, דקידוש העני� שכללות מודגש שבזה – ואהר� ומשה הקב"ה שלשה, של ב"ד בפני שהעידו

כו'. למעלה (מלאכי�) וצדיקי� למטה צדיקי� ע"י נעשה הגילוי, שהו"ע וקדש",

.È:עתה בעבודתנו מזה וההוראה
ברוחו ליפול עלול – המצב בשפל שנמצא פחיתותו גודל ורואה ומצבו ממעמדו חשבו� עושה יהודי כאשר

ח"ו. יאוש לידי ולבוא

אחרונות הכי שבשני� ובפרט כזו, קשה בגלות שנמצאי� דבנ"י המצב מכללות חשבו� עושי� כאשר ועד"ז
רח"ל כאלה ישנ� עתה, ואילו בגלות, שנמצאי� לכל�הפחות ידעו עתה עד גלות: בתו� גלות עוד ניתוס�
בעה"ב, של מרות תחת אינ� ששוב חושבי� ה� גאולה; של במצב ונמצאי� מהגלות יצאו שכבר שחושבי�

סא�אזשניק" רוח�...44"סא� על העולה ככל לעשות ויכולי� , ַַָ

תש"ג הפסח (בחג שאמר בשבט, דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק מאמר45וכפתג� בפירוש (

מזה שמשמע – חורי�" בני הבאה לשנה עבדי� השתא דישראל, בארעא הבאה לשנה הכא "השתא ההגדה
ממקוד�!). יותר גדולה בעבדות – (ואדרבה "עבדי�" ולהשאר דישראל" "בארעא להמצא שיכולי�

שבכל דמשה ואתפשטותא רבינו, משה של שבכחו לידע צריכי� – נמצאי� שבו המצב שפל למרות ואעפ"כ,
(ס"ה)46דרא לעיל האמור (ע"ד לגדלות מקטנות דבנ"י והעלי' החידוש שהו"ע החודש, קידוש של העני� לפעול ,

לגדלות מקטנות דבנ"י והעלי' החידוש לשלימות ועד כו'), הקליפות ולבטל לשבור משה של לפעולתו בנוגע
והשלימה. האמיתית בגאולה –

האריז"ל בכתבי כדאיתא דמשיחא, דעקבתא בדרא ביותר מודגש זה של47וכל הנשמות נתגלגלו זה שבדור
גו'" עשה ה' צדקת ע� ראשי "ויתא רבינו משה על נאמר אליה� בנוגע אשר, – המדבר כמארז"ל48דור ,49

וקברת� ריבוא ששי� שהוצאת הוא שבח� . . לאר� לבוא מבקש אתה פני� באיזה משה, למשה, הקב"ה "אמר
(צדקת ע� ראשי ויתא שנאמר עמה�, ותבוא בצד� תהא אלא כו', יאמרו עכשיו אחר, דור מכניס ואתה במדבר
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סע"ב39) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה
ואיל�.
טז.40) א, בראשית
ש�.41) מהרש"א ובחדא"ג ב ס, חולי� וראה ה. ב. ז, עמוס
לקו"ש42) ג� (וראה ורפ"ה ספ"א קידוה"ח הל' רמב"� ראה

.(83 הערה 68 ע' חכ"ו

וש"נ.43) יז. אות עה"פ בא תו"ש ראה
ח"ט44) התוועדויות – מנח� תורת (ראה סנדלר בעצמו הוא =

) לעצמו בעה"ב הוא כלומר, וש"נ), .52 ).l"endע'

(45.54 ע' תש"ג בסה"ש ולאח"ז ב. תד, ח"ג לקו"ד
רע"א).46) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
ד.47) ג, שמות וסה"ל ל"ת כ. הקדמה הגלגולי� שער
כא.48) לג, ברכה
יב.49) פי"ט, במדב"ר יו"ד. חוקת תנחומא

e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

חדשי� ראשי קביעת שהרי החשבו�, רק לנו ונשאר ראי', עדי ע"פ החודש קידוש לנו אי� – הזה ובזמ�
צדק מורה ביאת עד הנשיא הלל וסידר שתיק� החשבו� ע"פ היא .37ומועדי�

.Ëברוחניות העני� תוכ� :38וביאור

ללבנה שדומי� לפי ללבנה, מוני� הקט�"39בנ"י "מאור כמ"ש40– ומזה41, הוא". קט� כי יעקב יקו� "מי
(ע"י דבנ"י והעלי' החידוש על מורה וגידולה החודש) קידוש שהו"ע המולד, (בזמ� הלבנה שחידוש מוב�,

לגדלות. מקטנות התומ"צ) בקיו� העבודה

– ראי' עדי ע"י (ב) ודעת, טע� שע"פ העבודה על שמורה – חשבו� ע"י (א) אופני�: ב' יש זו ובעלי'
ודעת. מטע� שלמעלה העבודה על שמורה

העני� מצד מ"מ, ודעת, טע� שע"פ העבודה על שמורה החשבו� עני� רק ישנו הגלות בזמ� שעתה וא�
ודעת. מטע� שלמעלה העבודה על שמורה הראי' לעני� ג� "כלי" ה"ז ונעשי�", ד"נזכרי�

מפי איש סמוכי� בב"ד צור� יש החודש קידוש שבשביל בכ� כמודגש – רבינו משה של בכחו הוא זה וכל
רבינו משה עד .42איש

חז"ל במדרשי דעות ב' שמצינו בזה, להוסי� משה43ויש (א) החודש: קידוש הי' יד� שעל לעדי� בנוגע
העדי� היו גבריאל ומלא� מיכאל מלא� (ב) החודש, את הקב"ה קידש עדות� שע"י הראי' עדי היו ואהר�
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לגדלות מקטנות דבנ"י והעלי' החידוש לשלימות ועד כו'), הקליפות ולבטל לשבור משה של לפעולתו בנוגע
והשלימה. האמיתית בגאולה –

האריז"ל בכתבי כדאיתא דמשיחא, דעקבתא בדרא ביותר מודגש זה של47וכל הנשמות נתגלגלו זה שבדור
גו'" עשה ה' צדקת ע� ראשי "ויתא רבינו משה על נאמר אליה� בנוגע אשר, – המדבר כמארז"ל48דור ,49

וקברת� ריבוא ששי� שהוצאת הוא שבח� . . לאר� לבוא מבקש אתה פני� באיזה משה, למשה, הקב"ה "אמר
(צדקת ע� ראשי ויתא שנאמר עמה�, ותבוא בצד� תהא אלא כו', יאמרו עכשיו אחר, דור מכניס ואתה במדבר

וגו'", עשה) ה'

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

וש"נ.37) פ"ב. ש� תו"ש ראה
זו.38) משיחה – (ס"ח) 66 ע' חכ"א לקו"ש ג� ראה
סע"ב39) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה
ואיל�.
טז.40) א, בראשית
ש�.41) מהרש"א ובחדא"ג ב ס, חולי� וראה ה. ב. ז, עמוס
לקו"ש42) ג� (וראה ורפ"ה ספ"א קידוה"ח הל' רמב"� ראה

.(83 הערה 68 ע' חכ"ו

וש"נ.43) יז. אות עה"פ בא תו"ש ראה
ח"ט44) התוועדויות – מנח� תורת (ראה סנדלר בעצמו הוא =

) לעצמו בעה"ב הוא כלומר, וש"נ), .52 ).l"endע'

(45.54 ע' תש"ג בסה"ש ולאח"ז ב. תד, ח"ג לקו"ד
רע"א).46) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
ד.47) ג, שמות וסה"ל ל"ת כ. הקדמה הגלגולי� שער
כא.48) לג, ברכה
יב.49) פי"ט, במדב"ר יו"ד. חוקת תנחומא



טו e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

חדשי� ראשי קביעת שהרי החשבו�, רק לנו ונשאר ראי', עדי ע"פ החודש קידוש לנו אי� – הזה ובזמ�
צדק מורה ביאת עד הנשיא הלל וסידר שתיק� החשבו� ע"פ היא .37ומועדי�

.Ëברוחניות העני� תוכ� :38וביאור

ללבנה שדומי� לפי ללבנה, מוני� הקט�"39בנ"י "מאור כמ"ש40– ומזה41, הוא". קט� כי יעקב יקו� "מי
(ע"י דבנ"י והעלי' החידוש על מורה וגידולה החודש) קידוש שהו"ע המולד, (בזמ� הלבנה שחידוש מוב�,

לגדלות. מקטנות התומ"צ) בקיו� העבודה

– ראי' עדי ע"י (ב) ודעת, טע� שע"פ העבודה על שמורה – חשבו� ע"י (א) אופני�: ב' יש זו ובעלי'
ודעת. מטע� שלמעלה העבודה על שמורה

העני� מצד מ"מ, ודעת, טע� שע"פ העבודה על שמורה החשבו� עני� רק ישנו הגלות בזמ� שעתה וא�
ודעת. מטע� שלמעלה העבודה על שמורה הראי' לעני� ג� "כלי" ה"ז ונעשי�", ד"נזכרי�

מפי איש סמוכי� בב"ד צור� יש החודש קידוש שבשביל בכ� כמודגש – רבינו משה של בכחו הוא זה וכל
רבינו משה עד .42איש

חז"ל במדרשי דעות ב' שמצינו בזה, להוסי� משה43ויש (א) החודש: קידוש הי' יד� שעל לעדי� בנוגע
העדי� היו גבריאל ומלא� מיכאל מלא� (ב) החודש, את הקב"ה קידש עדות� שע"י הראי' עדי היו ואהר�
ראה "כזה החודש, דקידוש העני� שכללות מודגש שבזה – ואהר� ומשה הקב"ה שלשה, של ב"ד בפני שהעידו

כו'. למעלה (מלאכי�) וצדיקי� למטה צדיקי� ע"י נעשה הגילוי, שהו"ע וקדש",

.È:עתה בעבודתנו מזה וההוראה
ברוחו ליפול עלול – המצב בשפל שנמצא פחיתותו גודל ורואה ומצבו ממעמדו חשבו� עושה יהודי כאשר

ח"ו. יאוש לידי ולבוא

אחרונות הכי שבשני� ובפרט כזו, קשה בגלות שנמצאי� דבנ"י המצב מכללות חשבו� עושי� כאשר ועד"ז
רח"ל כאלה ישנ� עתה, ואילו בגלות, שנמצאי� לכל�הפחות ידעו עתה עד גלות: בתו� גלות עוד ניתוס�
בעה"ב, של מרות תחת אינ� ששוב חושבי� ה� גאולה; של במצב ונמצאי� מהגלות יצאו שכבר שחושבי�

סא�אזשניק" רוח�...44"סא� על העולה ככל לעשות ויכולי� , ַַָ

תש"ג הפסח (בחג שאמר בשבט, דעשירי ההילולא בעל אדמו"ר, מו"ח כ"ק מאמר45וכפתג� בפירוש (

מזה שמשמע – חורי�" בני הבאה לשנה עבדי� השתא דישראל, בארעא הבאה לשנה הכא "השתא ההגדה
ממקוד�!). יותר גדולה בעבדות – (ואדרבה "עבדי�" ולהשאר דישראל" "בארעא להמצא שיכולי�

שבכל דמשה ואתפשטותא רבינו, משה של שבכחו לידע צריכי� – נמצאי� שבו המצב שפל למרות ואעפ"כ,
(ס"ה)46דרא לעיל האמור (ע"ד לגדלות מקטנות דבנ"י והעלי' החידוש שהו"ע החודש, קידוש של העני� לפעול ,

לגדלות מקטנות דבנ"י והעלי' החידוש לשלימות ועד כו'), הקליפות ולבטל לשבור משה של לפעולתו בנוגע
והשלימה. האמיתית בגאולה –

האריז"ל בכתבי כדאיתא דמשיחא, דעקבתא בדרא ביותר מודגש זה של47וכל הנשמות נתגלגלו זה שבדור
גו'" עשה ה' צדקת ע� ראשי "ויתא רבינו משה על נאמר אליה� בנוגע אשר, – המדבר כמארז"ל48דור ,49

וקברת� ריבוא ששי� שהוצאת הוא שבח� . . לאר� לבוא מבקש אתה פני� באיזה משה, למשה, הקב"ה "אמר
(צדקת ע� ראשי ויתא שנאמר עמה�, ותבוא בצד� תהא אלא כו', יאמרו עכשיו אחר, דור מכניס ואתה במדבר

וגו'", עשה) ה'

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

וש"נ.37) פ"ב. ש� תו"ש ראה
זו.38) משיחה – (ס"ח) 66 ע' חכ"א לקו"ש ג� ראה
סע"ב39) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה
ואיל�.
טז.40) א, בראשית
ש�.41) מהרש"א ובחדא"ג ב ס, חולי� וראה ה. ב. ז, עמוס
לקו"ש42) ג� (וראה ורפ"ה ספ"א קידוה"ח הל' רמב"� ראה

.(83 הערה 68 ע' חכ"ו

וש"נ.43) יז. אות עה"פ בא תו"ש ראה
ח"ט44) התוועדויות – מנח� תורת (ראה סנדלר בעצמו הוא =

) לעצמו בעה"ב הוא כלומר, וש"נ), .52 ).l"endע'

(45.54 ע' תש"ג בסה"ש ולאח"ז ב. תד, ח"ג לקו"ד
רע"א).46) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
ד.47) ג, שמות וסה"ל ל"ת כ. הקדמה הגלגולי� שער
כא.48) לג, ברכה
יב.49) פי"ט, במדב"ר יו"ד. חוקת תנחומא



טז

בגלות שנשאר דמשיחא, דעקבתא דרא שבדורנו, משה ובפרט דרא, שבכל דמשה לאתפשטותא בנוגע ועד"ז
וישאיר מהגלות יצא עצמו רבינו שמשה שיי� לא שהרי מהגלות, להוציא� שיוכל כדי מרעיתו צא� ע� יחד
מהגלות. כול� את שיוציא ובודאי מרעיתו, מצא� כאו"א בתו� נמצא שלו שניצו� ג� ומה מרעיתו, צא� את ש�

.‡Èנבוא – טו"ד שע"פ העבודה על שמורה החשבו�, ע"פ עתה, שהוא כמו החודש דקידוש שמהעני� ויה"ר
מטו"ד. שלמעלה העבודה שלימות ג� תהי' שאז הראי', ע"פ לבוא, לעתיד שיהי' כמו החודש לקידוש ומיד תיכ�

חז"ל במדרשי כדאיתא יותר, גדולה במהירות הלבנה מולד יהי' לבוא שלעתיד חטא50ולהעיר, שלא "עד
לבוא לעתיד אבל כו', ובמתינות ארוכה דר� סיבב� משחטא ובמהירות, קצרה דר� מהלכי� המזלות היו אדה"ר

החטא, קוד� כמו המזלות הילו� להיות יחזור שאז היינו, וכו'", מכה אותה מרפא הקב"ה

ממ"ש כמוב� החטא, קוד� שהי' מכמו יותר נעלה באופ� המזלות הילו� יהי' לבוא שלעתיד לומר, ויש –
מאד" וגבה ונשא "ירו� "אד�"51במשיח אותיות ("מאד" הראשו� מאד� ג� למעלה קוד�52, שהי' כמו אפילו (

–53החטא

שמצינו חדשי�.54וע"ד ט' במקו� שעות ט' – ביותר גדולה במהירות העיבור זמ� יהי' לבוא שלעתיד

***

•

.dgpn zltz ixg`l - a"nyz'd hay g"x ,`a 't 'a mei zgiy .c"qa

מוגה בלתי

Ëספר כותב מישראל כאו"א כאשר תורה, ספר בכל שיי� � תורה ספר כתיבת סיו� אודות לעיל האמור ... .

מוטלת תורה ספר כתיבת מצות דהנה, גו'". הזאת השירה את לכ� כתבו ד"ועתה המצוה את לקיי� כדי תורה
תורה ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות ס"ת) הל' (ריש הרמב"� כמ"ש מישראל, כאו"א על
כותבי� שאי� לפי זו שירה בה שיש תורה לכ� כתבו כלומר הזאת, השירה את לכ� כתבו ועתה שנאמר לעצמו,
עליו הזאת", השירה את לכ� ד"כתבו המצותֿעשה את לקיי� שיוכל כדי ולכ�, פרשיות", פרשיות התורה את

סיומה. עד שלימה, תורה ספר לכתוב
הזאת", השירה את לכ� כתבו "ועתה הפסוק עד הס"ת את לכתוב שצריכי� בלבד זו לא אומרת: [זאת

שבתורה, המצוות סיו� הוא זה שפסוק

תרי"ג במני� (הנמנית התורה מ� עשה מצות היא התורה שברכת הסוברי� מלבד המצוות, מוני רוב [לדעת
הפסוק לאחרי נאמר זה שפסוק � לאלקינו" גודל הבו אקרא ה' ש� "כי ממ"ש נלמדת זו ומצוה המצוות),

הזאת"], השירה את לכ� כתבו "ועתה

ישראל"]. כל "לעיני � שבתורה) המצוות סיו� רק (לא כולה התורה סיו� עד לכתוב צריכי� אלא

� רסע"ר)] (יו"ד בשו"ע הוא וכ� הרמב"�, פס"ד [כנ"ל מישראל כאו"א על היא זו מצוה שחיוב ומאחר
מקיי� שעי"ז היחיד, ע"י הנכתבת בס"ת ג� ישנ� ס"ת, כתיבת סיו� אודות לעיל האמורי� העילויי� שכל מוב�

הזאת". השירה את לכ� ד"כתבו המצותֿעשה את

ובהקדי�: כדלקמ�. בנ"י, של אחדות� ביותר מודגשת ובזה ציבור, של ס"ת ג� ישנה � לזה ונוס�

ישרא "מנהג הי' הדורות שהי'בכל התורה ספרי על נוס� היינו, כולו, הציבור עבור תורה ספרי לכתוב ל"
עבור תורה ספרי ג� כותבי� היו הזאת"), השירה את לכ� ד"כתבו המצותֿעשה את לקיי� (כדי היחיד כותב

כולו. הציבור
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מהרז"ו).50) (ובפי' ד פ"י, ב"ר
יג.51) נב, ישעי'
ובפרש"י.52) ה פ"ח, ב"ר ב. רמו, זח"ג ראה

וש"נ.53) .160 ע' חי"ב התוועדויות – מנח� תורת ראה
(יהל54) לתהלי� הצ"צ ברשימות ונתבאר נעתק – אדה"ז מאמר

תתכז. ע' ב) (כר� להצ"צ ביאוה"ז וראה תריט. ע' אור)

e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

י"ג כתב רבינו שמשה במדרז"ל כמבואר � התורה] על נפשו [שמסר רבינו משה של בזמנו כבר זאת ומצינו
וממנה בעזרה, מונחת שהיתה נוספת וס"ת שבט), לכל א' (ס"ת השבטי� י"ב עבור תורה ספרי י"ב תורה, ספרי
כל כי ציבור, של תורה ספרי היו השבטי� די"ב התורה ספרי שי"ב ומוב�, התורה. ספרי כל את מגיהי� היו
הי"ג שהס"ת ועאכו"כ הציבור. עני� שזהו � ואיל�) ב ד, (הוריות "קהל" דאקרי השבט, לכל שייכת היתה ס"ת

ה"קהל". עני� שלימות כולו, הציבור כל של תורה ספר היתה בעזרה) מונחת (שהיתה

"קהל". אקרי שבט שג� אע"פ א', שבט רק ולא בנ"י, כל � הוא ה"קהל" עני� ששלימות [וכמוב�

בני אחד לאחד תלוקטו "ואת� היעוד יקויי� שאז והשלימה, האמיתית הגאולה אודות מדברי� כאשר ולכ�,
כי הנה", ישובו גדול "קהל נאמר � בגלות ישאר לא א' יהודי ואפילו מהגלות, יצאו בנ"י שכל היינו, ישראל",
"קהל" רק (לא "קהל" של אחת מציאות ה"קהל", עני� אמיתית זה הרי ביחד, נמצאי� כול� בנ"י כל כאשר

א'). דשבט

אל אחד אות� "וקרב כמ"ש אפרי�", ע� ל"יוס� "יהודה" שבי� החלוקה עוד תהי' לא לבוא לעתיד ולכ�,
לכול�"]. יהי' אחד ורועה עליה� מל� דוד "ועבדי ביד�", לאחדי� והיו אחד לע� אחד

יחיד, של בס"ת מאשר יתירה בהדגשה בנ"י של אחדות� מתבטאת ציבור של תורה שבספר בפשטות ומוב�
שבט עבור רק (לא בנ"י כל עבור רבינו משה שכתב בעזרה) (המונחת הי"ג הס"ת אודות מדובר כאשר ובפרט

זו). ס"ת שייכת (שלה� בנ"י כל את בתוכה מאחדת זו ס"ת כי � בלבד) א'

כאו"א על מוטל שחיובה מצוה זוהי אלא הציבור, על מוטלת אינה ס"ת דכתיבת שהמצותֿעשה [וא�
כולו. הציבור עבור תורה ספרי כותבי� שהיו רבינו, משה של מזמנו החל הדורות, בכל מצינו הרי � מישראל

השירה את לכ� ד"כתבו המצותֿעשה את לקיי� יכול מישראל שכאו"א האחרונות בהתוועדויות וכמדובר
ההסברה וזוהי � וכו') עליה�" מתנה ב"ד "לב (מצד ציבור של הס"ת ע"י כיצדהזאת" עכ"פ) (לע"ע היחידה

י"ג לגיל בהגיע� ומיד תיכ� הזאת" השירה את לכ� ד"כתבו המצוה את ישראל) גדולי (כולל בנ"י כל קיימו
בנ"י שרוב ובפרט ס"ת. דכתיבת והמטרה התכלית שזהו ד"ולמדה", החיוב עליה� מוטל שאז אחד, ויו� שנה
את לקיי� יכולי� כי � הדבר וטע� חייה�. ימי כל במש� לעצמ� ס"ת כתבו לא ישראל) גדולי (כולל

ציבור]. של ס"ת ע"י ס"ת דכתיבת המצותֿעשה

È:ציבור של תורה בספר מודגש שזה כפי בנ"י של אחדות� בעני� הביאור .

� קוב"ה ע� חד ישראל נעשי� אורייתא שע"י היינו, חד, כולא וקוב"ה אורייתא ישראל הזהר: מאמר ידוע
האמיתית. אחדות

ב)) מא, בהר לקו"ת (ראה כו' והניקוד ההמש� אותיות ע� (ביחד אותיות ריבוא ששי� בתורה ישנ� ולכ�
לתורה. אותיות ריבוא ששי� "יש ר"ת ש"ישראל" וכידוע ישראל. נשמות ריבוא ששי� כנגד �

הקב"ה, אצל גנוזה" "חמדה היא התורה כי והגבלה, מדידה מכל למעלה היא עצמה מצד התורה והנה,
קורי� זמ� בכל [ולכ� כו' דזמ� והגבלות במדידות ונתלבשה התורה ירדה ואעפ"כ, לפניו", גו' "שעשועי� וכמ"ש
מצות� � ישראל בני אל ה' מועדי את משה "וידבר מגילה) (סו� כמרז"ל זה, לזמ� המיוחדת פרשה בתורה
ממדידה למעלה היא הרי הזמ� והגבלת במדידת בהיותה שג� אלא בזמנו"], ואחד אחד כל אות� קורי� שיהיו

זו. והגבלה

אלא הקב"ה, אצל גנוזה" "חמדה היותה למרות למטה ונתלבשה ירדה שהתורה בלבד זו לא מזו: ויתירה
בנ"י כיצד לשמוע באי� מעלה של ופמליא שהקב"ה היינו, השמיעני", לקול� מקשיבי� "חברי� אדרבה:
לדעת כדי מטה" של די� בית אצל נל� ואת� "אני השרת למלאכי אומר שהקב"ה וכמרז"ל למטה, תורה לומדי�

יוהכ"פ". ואימתי ר"ה "אימתי

"את� � ב"ד ע"י החודש לקידוש בנוגע א) כה, (ר"ה כמרז"ל התורה, על בעלי�בתי� נעשי� שבנ"י ועד
ב). נט, (ב"מ נצחוני" בני "נצחוני אומר שהקב"ה ועד מוטעי�", אפילו את� מזידי�, אפילו את� שוגגי�, אפילו

צו בתורה כותב הי' "לא דאל"כ, לתורה, ואפילו דבר, לכל קדמה ישראל של מחשבת� כי � הדבר וטע�
ישראל". בני אל דבר ישראל, בני את
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יז e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

י"ג כתב רבינו שמשה במדרז"ל כמבואר � התורה] על נפשו [שמסר רבינו משה של בזמנו כבר זאת ומצינו
וממנה בעזרה, מונחת שהיתה נוספת וס"ת שבט), לכל א' (ס"ת השבטי� י"ב עבור תורה ספרי י"ב תורה, ספרי
כל כי ציבור, של תורה ספרי היו השבטי� די"ב התורה ספרי שי"ב ומוב�, התורה. ספרי כל את מגיהי� היו
הי"ג שהס"ת ועאכו"כ הציבור. עני� שזהו � ואיל�) ב ד, (הוריות "קהל" דאקרי השבט, לכל שייכת היתה ס"ת

ה"קהל". עני� שלימות כולו, הציבור כל של תורה ספר היתה בעזרה) מונחת (שהיתה

"קהל". אקרי שבט שג� אע"פ א', שבט רק ולא בנ"י, כל � הוא ה"קהל" עני� ששלימות [וכמוב�

בני אחד לאחד תלוקטו "ואת� היעוד יקויי� שאז והשלימה, האמיתית הגאולה אודות מדברי� כאשר ולכ�,
כי הנה", ישובו גדול "קהל נאמר � בגלות ישאר לא א' יהודי ואפילו מהגלות, יצאו בנ"י שכל היינו, ישראל",
"קהל" רק (לא "קהל" של אחת מציאות ה"קהל", עני� אמיתית זה הרי ביחד, נמצאי� כול� בנ"י כל כאשר

א'). דשבט

אל אחד אות� "וקרב כמ"ש אפרי�", ע� ל"יוס� "יהודה" שבי� החלוקה עוד תהי' לא לבוא לעתיד ולכ�,
לכול�"]. יהי' אחד ורועה עליה� מל� דוד "ועבדי ביד�", לאחדי� והיו אחד לע� אחד

יחיד, של בס"ת מאשר יתירה בהדגשה בנ"י של אחדות� מתבטאת ציבור של תורה שבספר בפשטות ומוב�
שבט עבור רק (לא בנ"י כל עבור רבינו משה שכתב בעזרה) (המונחת הי"ג הס"ת אודות מדובר כאשר ובפרט

זו). ס"ת שייכת (שלה� בנ"י כל את בתוכה מאחדת זו ס"ת כי � בלבד) א'

כאו"א על מוטל שחיובה מצוה זוהי אלא הציבור, על מוטלת אינה ס"ת דכתיבת שהמצותֿעשה [וא�
כולו. הציבור עבור תורה ספרי כותבי� שהיו רבינו, משה של מזמנו החל הדורות, בכל מצינו הרי � מישראל

השירה את לכ� ד"כתבו המצותֿעשה את לקיי� יכול מישראל שכאו"א האחרונות בהתוועדויות וכמדובר
ההסברה וזוהי � וכו') עליה�" מתנה ב"ד "לב (מצד ציבור של הס"ת ע"י כיצדהזאת" עכ"פ) (לע"ע היחידה

י"ג לגיל בהגיע� ומיד תיכ� הזאת" השירה את לכ� ד"כתבו המצוה את ישראל) גדולי (כולל בנ"י כל קיימו
בנ"י שרוב ובפרט ס"ת. דכתיבת והמטרה התכלית שזהו ד"ולמדה", החיוב עליה� מוטל שאז אחד, ויו� שנה
את לקיי� יכולי� כי � הדבר וטע� חייה�. ימי כל במש� לעצמ� ס"ת כתבו לא ישראל) גדולי (כולל

ציבור]. של ס"ת ע"י ס"ת דכתיבת המצותֿעשה

È:ציבור של תורה בספר מודגש שזה כפי בנ"י של אחדות� בעני� הביאור .

� קוב"ה ע� חד ישראל נעשי� אורייתא שע"י היינו, חד, כולא וקוב"ה אורייתא ישראל הזהר: מאמר ידוע
האמיתית. אחדות

ב)) מא, בהר לקו"ת (ראה כו' והניקוד ההמש� אותיות ע� (ביחד אותיות ריבוא ששי� בתורה ישנ� ולכ�
לתורה. אותיות ריבוא ששי� "יש ר"ת ש"ישראל" וכידוע ישראל. נשמות ריבוא ששי� כנגד �

הקב"ה, אצל גנוזה" "חמדה היא התורה כי והגבלה, מדידה מכל למעלה היא עצמה מצד התורה והנה,
קורי� זמ� בכל [ולכ� כו' דזמ� והגבלות במדידות ונתלבשה התורה ירדה ואעפ"כ, לפניו", גו' "שעשועי� וכמ"ש
מצות� � ישראל בני אל ה' מועדי את משה "וידבר מגילה) (סו� כמרז"ל זה, לזמ� המיוחדת פרשה בתורה
ממדידה למעלה היא הרי הזמ� והגבלת במדידת בהיותה שג� אלא בזמנו"], ואחד אחד כל אות� קורי� שיהיו

זו. והגבלה

אלא הקב"ה, אצל גנוזה" "חמדה היותה למרות למטה ונתלבשה ירדה שהתורה בלבד זו לא מזו: ויתירה
בנ"י כיצד לשמוע באי� מעלה של ופמליא שהקב"ה היינו, השמיעני", לקול� מקשיבי� "חברי� אדרבה:
לדעת כדי מטה" של די� בית אצל נל� ואת� "אני השרת למלאכי אומר שהקב"ה וכמרז"ל למטה, תורה לומדי�

יוהכ"פ". ואימתי ר"ה "אימתי

"את� � ב"ד ע"י החודש לקידוש בנוגע א) כה, (ר"ה כמרז"ל התורה, על בעלי�בתי� נעשי� שבנ"י ועד
ב). נט, (ב"מ נצחוני" בני "נצחוני אומר שהקב"ה ועד מוטעי�", אפילו את� מזידי�, אפילו את� שוגגי�, אפילו

צו בתורה כותב הי' "לא דאל"כ, לתורה, ואפילו דבר, לכל קדמה ישראל של מחשבת� כי � הדבר וטע�
ישראל". בני אל דבר ישראל, בני את
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סיו� ע� קשור � זה) דיו� תהלי� השיעור (שזהו גו'" האיש "אשרי התהלי�, ספר התחלת אומרת: זאת
התחיל לחודש") באחד חודש עשר ("בעשתי אז כי � שבט לר"ח הקשר וזהו גו'". ישראל "אשרי� דברי�, ספר

דברי�. ספר בנ"י ע� ללמוד רבינו משה

"תניא":

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י השנה לימי שנחלק (כפי � פשוטה דשנה שבט ר"ח � זה דיו� תניא השיעור
ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� "למעלה עד כו'", החכמה "הנה � ח"י פרק של השני חצי הוא: דורנו)

ר"ח‚ ע� ג� הקשורה זה, דיו� ותניא) תהלי� (חומש השיעורי� שלשת בכל משותפת נקודה ישנה והנה, .
כדלקמ�. תורה, הספר כתיבת דסיו� המאורע ע� וכ� שבט,

את ללמד משה התחיל שבט בר"ח בנ"י: כל דאחדות העני� כללות מודגש אלו עניני� בכל � בזה והביאור
גו'". ישראל כל אל משה דבר אשר הדברי� "אלה � דברי� ספר בנ"י

יחידה חי' בחי' בישראל, שיש הבחי' ב' ר"ל ישראל "כל יב) ע' (דברי� באוה"ת המבואר ע"פ ובפרט
ומדריגתו". כבחינתו דברי� אמר בחי' לכל כו', הפנימיי� נר"� ולבחי' המקי�,

מודג שבט שבר"ח אומרת, בנ"י.זאת כל של אחדות� � ישראל כל אל משה של דיבורו ש

דיו� חומש השיעור בסיו� � "חומש" זה: דיו� תניא) תהלי� (חומש חת"ת בשיעורי ג� מודגשת זו ונקודה
בשוה. בנ"י כל אצל במושבות�", אור הי' ישראל בני "ולכל נאמר זה

ב"אשרי דוד שפתיחת לעיל ונתבאר האיש", "אשרי נאמר זה דיו� תהלי� השיעור בהתחלת � "תהלי�"
האמור על (נוס� ישראל כלל ע� הקשור עני� שזהו ישראל", ב"אשרי� רבינו משה חתימת ע� קשורה האיש"

ישראל"). כל "אל משה של דיבורו מודגש סיומו) ע� ג� (הקשור דברי� ספר שבהתחלת לעיל

ועלהו בעתו ית� פריו אשר מי� פלגי על שתול כע� "והי' נאמר האיש") ("אשרי הפרק בהמש� לזה: ונוס�
("פריו") שבה אשכולות כו' נמשלה כגפ� זו "אומה א) צב, (חולי� מאמרז"ל וידוע ג'). (פסוק גו'" יבול לא
של אחדות� מודגשת זה שבפסוק מוב� ועפ"ז כו'". האר� עמי אלו ("עלהו") שבה עלי� חכמי�, תלמידי אלו

ש�). (חולי� איתכליא" מתקיימי� לא עליא "דאילמלא � האר�) ועמי חכמי� (תלמידי בנ"י כל

למעלה והיא וההבנה, השכל מקור ש"היא החכמה, עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור � "תניא"
בהשגה נתפס ואינו ומוב� מושג שאינו מה שהוא מ"ה, כ"ח חכמה . . והשגתו השכל הבנת שהוא מהבינה

כלל". בי' תפיסא מחשבה דלית ב"ה, א"ס אור בה מתלבש ולכ� עדיי�,

מ� למעלה היא שהאמונה בה', מאמיני� ה� האר� ועמי הנשי� אפילו ישראל, כל "ולכ� לבאר: וממשי�
אפילו ולכ� . . ית' אצלו כפתיי� הכל . . הקב"ה ולגבי וגו', יבי� וערו� דבר לכל יאמי� פתי כי והשגה, הדעת
ע"י הנפש כל ומחי' מאיר אחד שה' משו� . . ה' קדושת על נפש� מוסרי� ישראל ופושעי שבקלי� קל

ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� למעלה שהיא שבה, חכמה בבחי' התלבשותו

מישראל, כאו"א אצל שישנו נפש ומסירת האמונה עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור אומרת: זאת
ע� הקשור נסיו� אודות מדובר כאשר כי � ישראל" ופושעי שבקלי� ד"קל ומצב במעמד שה� אלו אצל אפילו
דבר הוא כאילו רק והתבוננות, דעת שו� "בלי ממש, בפועל נפשו מוסר הוא הרי שבו, היהדות נקודת עצ�
"א � הזק� אדמו"ר כ"ק פתג� וכידוע כלל". ומענה וטענה טע� שו� בלי אחד, בה' לכפור כלל אפשר שאי

(יהו אלקות" פו� אפגעריס� זיי� קע� ער ניט או� וויל ער ניט מאלקות).איד להפרד יכול ואינו רוצה אינו די

(מצד ה' בעבודת ומצבו מעמדו על הבט מבלי בשוה, מבנ"י ואחת אחד כל אצל היא היהדות נקודת והנה,
ופושעי שבקלי� "קל � מזה ולמטה האר�", "עמי בדרגת נמצא כאשר אפילו היינו, שלו), הגלויי� כחות
[למרות רבינו משה שאצל היהדות נקודת בדוגמת נפש, ומסירת האמונה כח היהדות, נקודת בו ישנה ישראל",
בהתוועדות (כמוזכר כו' בדבר עונש וישנו רבינו, למשה להידמות שאסור רמב) סו"ס (יו"ד בשו"ע שמבואר

(סי"ח))]. טבת דכ"ד

קאי מישראל) דכאו"א האמונה כח אודות הנ"ל בשיעור (המובא דבר" לכל יאמי� "פתי שהפסוק � ולהעיר
א). פ"ג, שמו"ר (ראה במדרז"ל כמבואר רבינו, משה על
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של מעלת� את תגלה שהתורה לזה זקוקי� דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבת� לדעת כדי אומרת: [זאת
התורה]. ממעלת גדולה בנ"י שמעלת יודעי� זאת, מגלה שהתורה לאחרי אבל בנ"י,

שישנ� בפשטות מוב� אעפ"כ, שיהודיאבל (עד המתאי� באופ� יהי' התורה שלימוד כדי מיוחדי� תנאי�
"ונפשי כמ"ש ביטול, של באופ� להיות צרי� התורה שלימוד היינו, � כנ"ל) התורה, על בעה"ב להיות יכול
מה", "כח החכמה, בבחי' חדורה מציאותו שכללות אומרת, זאת בתורת�", לבי "פתח ועי"ז תהי'", לכל כעפר
למעלה שהיא כפי התורה לבחי' מגיע הוא הרי ועי"ז � היומי) תניא בשיעור (כמבואר ומס"נ האמונה כח שזהו

יהבית". כתבית נפשי "אנא כמאמר שבתורה, ומהות עצמות לגילוי ועד והשגה, מהבנה

ריבוא ששי� "יש ר"ת ש"ישראל" לעיל וכאמור התורה, ע� דבנ"י הקשר ביותר מודגש � האמור כל וע"פ
לתורה". אותיות

‡Èבכתיבת בממונו משתת� הציבור שכל היינו, כולו, הציבור ע"י ס"ת שבכתיבת המעלה גודל מוב� עפ"ז .

מתאחדי� הס"ת שבכתיבת כ� א', יהודי ע"י נרכשת שבס"ת מהאותיות אחת כל כאשר � לעניננו ובנוגע הס"ת,
זו. בס"ת אחת אות קנה מה� א' שכל ,(304.805 � שבס"ת האותיות (כמספר ביחד יהודי� אלפי מאות

אות רכישת עבור נפשו", "חיי מממונו, נות� כאשר � ובפשטות בס"ת, א' אות רוכש יהודי כאשר דהנה,
שבתורה. פרטית א' לאות שלו השייכות ומתבטאת מתגלה בזה הרי � בס"ת

שכל כש� אחת, למציאות נעשי� ה� הרי � ס"ת בכתיבת ביחד מתאחדי� יהודי� אלפי מאות כאשר ולכ�,
אחת". "תורה ה� שבס"ת האותיות

תהי' שהס"ת כדי הרי � וכו' גויל מוקפת בפ"ע, כתובה להיות צריכה בס"ת אות שכל אע"פ דהנה,
כל וכשרות בשלימות חסר בס"ת א' אות חסרה כאשר כי שבס"ת, האותיות כל את לכתוב צריכי� בשלימותה
� צדיקי� קברי על ההשתטחות בעת שאומרי� לשו�", ב"מענה המובא � א) עא, (ח"ג בזהר [וכמבואר הס"ת
דושסעת קרא בההוא יתיר וא"ו "דאשתכח � מיותרת לאות בנוגע ה� שבס"ת, אות בכל הדיוק גודל נוגע כמה עד
ובצירו� כולה], הס"ת ושלימות בכשרות הפוגע עני� שזהו � א' אות של לחסרו� בנוגע ג� מוב� ומזה שסע",

אחת". ד"תורה למציאות ונעשית הס"ת כל נשלמת שבס"ת הפרטיות האותיות כל

זו בפעולה כי � הס"ת בכתיבת משתת� כולו הציבור שכל עי"ז הנפעלת האחדות מעלת גודל מוב� ועפ"ז
בא בנ"י כל של אחדות� נצחית.מודגשת ותורה אמת", "תורת שהיא התורה ע"י ונצחי, אמיתי ופ�

·È:�ובהקדי זו. בס"ת מיוחד עני� ישנו � לעיל האמור על נוס� .
יהודי� בי� המבדילות מחיצות ישנ� הגלות חשכת ומצד הגלות, דזמ� ומכופל כפול בחוש� אנו נמצאי�
"מאחורי הנמצאי� יהודי� לאות� � והכוונה כולו, העול� שבכל היהודי� שאר לבי� מסויי� במקו� הנמצאי�

דבר). עמא בפי הרגיל (כלשו� הברזל" מס�

� עיקרי הכי לסיוע עד עניניה�, בכל לה� לסייע כיצד עצות ומחפשי� כאב�, את כואבי� בנ"י כל והרי
(מאחר הטבע הגבלות ע� להתחשב חייבי� בינתיי� אבל הברזל". ד"מס� וההבדלה המחיצה את לבטל
לסכנה יגרו� שלא באופ� להעשות צרי� ש� הנמצאי� ליהודי� הסיוע ג� ולכ�, הגלות), בזמ� עדיי� שנמצאי�

בזה. להארי� כדאי ולא בפשטות, כמוב� כו',

"מאחורי הנמצאי� יהודי� אות� � כולל כאחד, בנ"י כל את לאחד כדי גשמית פעולה לעשות צריכי� ולכ�,
כולו. העול� שבכל היהודי� ע� הברזל", מס�

יחיד: בתור מישראל כאו"א ע"י להעשות וצריכה שיכולה פעולה ישנה זה בעני� והנה,

היינו, המדרש", לבית הכנסת "מבית כמרז"ל התפלה, עבודת � היא מישראל דכאו"א היו� עבודת התחלת
תורה, ללמוד המדרש לבית הול� הוא הרי ולאח"ז הכנסת, בבית התפלה, עבודת להיות צריכה לראש שלכל

אר�". דר� מנהג בה� "הנהג � העול� בעניני להתעסק יכול אח"כ ורק

לרע� ואהבת של עשה מצות עלי מקבל הריני התפלה קוד� לומר "נכו� בסידורו מביא הזק� אדמו"ר והנה,
.(99 ע' תש"ט סה"מ (ראה בנ"י דכל הציבור ע� עצמו את כולל הוא הרי שעי"ז כמו�",

לרע� ואהבת של עשה מצות עלי מקבל "הריני התפלה קוד� אומר מישראל כאו"א שכאשר מוב� ועפ"ז
הברזל". מס� "מאחורי הנמצאי� היהודי� ע� כולל בנ"י, כל ע� ומתאחד מתקשר הוא הרי � כמו�"
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כוונתו כאשר ג� הנה בלבד, בדיבור) � היותר (ולכל וכוונה במחשבה התלוי עני� שזהו מאחר אעפ"כ, אבל
את להוציא ובאפשרותו ביכלתו אי� � בו התלוי כל את לעשות ומשתדל ובשלימות, באמיתית היא ומחשבתו
"מס� של השני מעבר הנמצא כנסת לבית ממש בפועל ולהביאו מש�, קרובו) הוא יהודי כל (שהרי קרובו

הברזל".

הכוונה את מרגיש הוא א� לדעת אפשר אי � הברזל" מס� "מאחורי הנמצא יהודי לאותו בנוגע מזו: ויתירה
עצמ את שכולל יהודי אותו של זאתוהמחשבה מרגיש אינו ובשבי', במצור שנמצא שהיות ויתכ� בנ"י, כל ע� ו

כלל!

"מאחורי הנמצאי� יהודי� לאות� לסייע כדי בפועל במעשה עושי� מה השאלה: מתעוררת � לזה ובקשר
הברזל"?! מס�

במשלוח המתבטא עזר ש�, הנמצאי� ליהודי� חבילות לשלוח לזמ� מזמ� שמשתדלי� כאלו אמנ� ישנ�
ונוס� תמידי, באופ� ולא לזמ�, מזמ� רק ה� אלו פעולות אבל � וכיו"ב נפשו, חיי בה� לקנות שיכולי� עניני�
שולחי� כאשר כי יהודי�, לריבוי בבת�אחת חבילות ריבוי לשלוח אפשר אי הגלות חשכת גודל מפני לזה:

ח"ו! לתעודתו יגיע לא שהמשלוח לגרו� יכולי� מרובה, בכמות

‚Èאותיות שיקנו להשתדל עצה ישנה � ונצחי אמיתי ובאופ� בפועל, במעשה הנ"ל ליהודי� לסייע כדי ולכ�, .
בפניו". שלא לאד� ש"זכי� מאחר בס"ת, אותיות עבור� לקנות או בס"ת,

הנמצאי� יהודי� (ועבור) ידי על אותיות נרכשו שבה זו, ס"ת כתיבת ע"י שנפעל הנפלא העני� מוב� ועפ"ז
אמת", "תורת ע"י ונצחי, אמיתי באיחוד בנ"י, אלפי מאות ע� ה� מתאחדי� שעי"ז � הברזל" מס� "מאחורי

נצחית. ותורה

נעלה ומצב במעמד שנמצא יהודי אודות מדובר א� בי� היינו, ומצב�, מעמד� על הבט מבלי אומרת: זאת
יהודי אודות המדובר א� ובי� הברזל", מס� "מאחורי שנמצא אלא � רבינו משה של ומצבו מעמדו מעי� ביותר,
מתאחד הוא הרי בס"ת, א' אות קונה כאשר הנה � היומי) תניא בשיעור (כמפורט תחתונה הכי בדרגא הנמצא

זו. בס"ת אותיות שקנו יהודי� אלפי מאות ע�

נצחית תורה ג� שהיא אמת", "תורת � התורה ע"י נפעלת היא כי ונצחי, אמיתי באופ� היא זו ואחדות
ד"מס� ההגבלה כולל והגבלה, מדידה מכל למעלה שהיא היינו, "טוב"), בגימטריא � פי"ז בתניא (כמבואר

הברזל".

לתורתו בנוגע מוב� כ� כמו שבשמי�, לאביה� ישראל בי� מפסקת אינה ברזל של מחיצה שאפילו וכש�
אינה ברזל של מחיצה שאפילו � יהבית") כתבית נפשי "אנא כמאמר ומהות, עצמות ע� (הקשורה הקב"ה של

לתורה. יהודי בי� מפסקת

ממו�, נתינת ע"י עבורו שנרכשה בתורה לאות יהודי בי� מפסקת אינה ברזל של מחיצה אפילו � ובעניננו
נ כאילו"חיי נחשב זה הרי ולכ� הממו�, את לו מזכה הוא הרי עבורו, זו אות קונה פלוני כאשר ג� [כי פשו"

לבי� בינו המפסיק דבר שו� ואי� נפשו"], "חיי נתינת ע"י בס"ת אות קנה האות) נקנתה (שעבורו הנ"ל שיהודי
חלק שזהו מדגישי� שעי"ז הרבי�, ברשות ג� וריקודי� בשמחה ונחגג נער� שסיומה תורה, הספר כללות

הגלות. בזמ� עדיי� שנמצאי� למרות עול�, של יחידו � היחיד מרשות

שמבאר כפי � עניניה� בכל לה� מסייעת הברזל" מס� "מאחורי הנמצאי� היהודי� עבור האות וקניית
ואות . . בתורה אות לו יש מישראל וא' א' ש"כל (46 ע' תש"ו (סה"מ דשמח"ת במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק
זאת עוד עליו, מגינה היא כי זאת לבד ואשר התורה, מלימוד ומעכב מונע כל נגד לעמוד ועוז כח לו נות� זה
בברכות הוספה נמשכת שעי"ז היינו, כו'", הטוב בכל העליונה הברכה לו מגיע ידה ועל בה אשר הכלי היא

המצטר�. בכל ה'

„È.ונצחי אמיתי באיחוד בנ"י כל מתאחדי� ידה שעל � זו תורה שבספר הנפלא העני� וזהו .
קוני� יהודי� שריבוי עי"ז בנ"י, כל את לאחד כדי (הנכתבי� כיו"ב תורה ספרי לשאר בנוגע מוב� ועד"ז
האריז"ל מנהג הספרדי�, מנהג ע"פ או האשכנזי� מנהג ע"פ היא האותיות צורת א� בי� � זו) בס"ת אותיות

לכולנו. אחת ותורה ניתנו, אחד מרועה כול� כי � וכיו"ב
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סיו� ע� קשור � זה) דיו� תהלי� השיעור (שזהו גו'" האיש "אשרי התהלי�, ספר התחלת אומרת: זאת
התחיל לחודש") באחד חודש עשר ("בעשתי אז כי � שבט לר"ח הקשר וזהו גו'". ישראל "אשרי� דברי�, ספר

דברי�. ספר בנ"י ע� ללמוד רבינו משה

"תניא":

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י השנה לימי שנחלק (כפי � פשוטה דשנה שבט ר"ח � זה דיו� תניא השיעור
ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� "למעלה עד כו'", החכמה "הנה � ח"י פרק של השני חצי הוא: דורנו)

ר"ח‚ ע� ג� הקשורה זה, דיו� ותניא) תהלי� (חומש השיעורי� שלשת בכל משותפת נקודה ישנה והנה, .
כדלקמ�. תורה, הספר כתיבת דסיו� המאורע ע� וכ� שבט,

את ללמד משה התחיל שבט בר"ח בנ"י: כל דאחדות העני� כללות מודגש אלו עניני� בכל � בזה והביאור
גו'". ישראל כל אל משה דבר אשר הדברי� "אלה � דברי� ספר בנ"י

יחידה חי' בחי' בישראל, שיש הבחי' ב' ר"ל ישראל "כל יב) ע' (דברי� באוה"ת המבואר ע"פ ובפרט
ומדריגתו". כבחינתו דברי� אמר בחי' לכל כו', הפנימיי� נר"� ולבחי' המקי�,

מודג שבט שבר"ח אומרת, בנ"י.זאת כל של אחדות� � ישראל כל אל משה של דיבורו ש

דיו� חומש השיעור בסיו� � "חומש" זה: דיו� תניא) תהלי� (חומש חת"ת בשיעורי ג� מודגשת זו ונקודה
בשוה. בנ"י כל אצל במושבות�", אור הי' ישראל בני "ולכל נאמר זה

ב"אשרי דוד שפתיחת לעיל ונתבאר האיש", "אשרי נאמר זה דיו� תהלי� השיעור בהתחלת � "תהלי�"
האמור על (נוס� ישראל כלל ע� הקשור עני� שזהו ישראל", ב"אשרי� רבינו משה חתימת ע� קשורה האיש"

ישראל"). כל "אל משה של דיבורו מודגש סיומו) ע� ג� (הקשור דברי� ספר שבהתחלת לעיל

ועלהו בעתו ית� פריו אשר מי� פלגי על שתול כע� "והי' נאמר האיש") ("אשרי הפרק בהמש� לזה: ונוס�
("פריו") שבה אשכולות כו' נמשלה כגפ� זו "אומה א) צב, (חולי� מאמרז"ל וידוע ג'). (פסוק גו'" יבול לא
של אחדות� מודגשת זה שבפסוק מוב� ועפ"ז כו'". האר� עמי אלו ("עלהו") שבה עלי� חכמי�, תלמידי אלו

ש�). (חולי� איתכליא" מתקיימי� לא עליא "דאילמלא � האר�) ועמי חכמי� (תלמידי בנ"י כל

למעלה והיא וההבנה, השכל מקור ש"היא החכמה, עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור � "תניא"
בהשגה נתפס ואינו ומוב� מושג שאינו מה שהוא מ"ה, כ"ח חכמה . . והשגתו השכל הבנת שהוא מהבינה

כלל". בי' תפיסא מחשבה דלית ב"ה, א"ס אור בה מתלבש ולכ� עדיי�,

מ� למעלה היא שהאמונה בה', מאמיני� ה� האר� ועמי הנשי� אפילו ישראל, כל "ולכ� לבאר: וממשי�
אפילו ולכ� . . ית' אצלו כפתיי� הכל . . הקב"ה ולגבי וגו', יבי� וערו� דבר לכל יאמי� פתי כי והשגה, הדעת
ע"י הנפש כל ומחי' מאיר אחד שה' משו� . . ה' קדושת על נפש� מוסרי� ישראל ופושעי שבקלי� קל

ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� למעלה שהיא שבה, חכמה בבחי' התלבשותו

מישראל, כאו"א אצל שישנו נפש ומסירת האמונה עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור אומרת: זאת
ע� הקשור נסיו� אודות מדובר כאשר כי � ישראל" ופושעי שבקלי� ד"קל ומצב במעמד שה� אלו אצל אפילו
דבר הוא כאילו רק והתבוננות, דעת שו� "בלי ממש, בפועל נפשו מוסר הוא הרי שבו, היהדות נקודת עצ�
"א � הזק� אדמו"ר כ"ק פתג� וכידוע כלל". ומענה וטענה טע� שו� בלי אחד, בה' לכפור כלל אפשר שאי

(יהו אלקות" פו� אפגעריס� זיי� קע� ער ניט או� וויל ער ניט מאלקות).איד להפרד יכול ואינו רוצה אינו די

(מצד ה' בעבודת ומצבו מעמדו על הבט מבלי בשוה, מבנ"י ואחת אחד כל אצל היא היהדות נקודת והנה,
ופושעי שבקלי� "קל � מזה ולמטה האר�", "עמי בדרגת נמצא כאשר אפילו היינו, שלו), הגלויי� כחות
[למרות רבינו משה שאצל היהדות נקודת בדוגמת נפש, ומסירת האמונה כח היהדות, נקודת בו ישנה ישראל",
בהתוועדות (כמוזכר כו' בדבר עונש וישנו רבינו, למשה להידמות שאסור רמב) סו"ס (יו"ד בשו"ע שמבואר

(סי"ח))]. טבת דכ"ד

קאי מישראל) דכאו"א האמונה כח אודות הנ"ל בשיעור (המובא דבר" לכל יאמי� "פתי שהפסוק � ולהעיר
א). פ"ג, שמו"ר (ראה במדרז"ל כמבואר רבינו, משה על
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כוונתו כאשר ג� הנה בלבד, בדיבור) � היותר (ולכל וכוונה במחשבה התלוי עני� שזהו מאחר אעפ"כ, אבל
את להוציא ובאפשרותו ביכלתו אי� � בו התלוי כל את לעשות ומשתדל ובשלימות, באמיתית היא ומחשבתו
"מס� של השני מעבר הנמצא כנסת לבית ממש בפועל ולהביאו מש�, קרובו) הוא יהודי כל (שהרי קרובו

הברזל".

הכוונה את מרגיש הוא א� לדעת אפשר אי � הברזל" מס� "מאחורי הנמצא יהודי לאותו בנוגע מזו: ויתירה
עצמ את שכולל יהודי אותו של זאתוהמחשבה מרגיש אינו ובשבי', במצור שנמצא שהיות ויתכ� בנ"י, כל ע� ו

כלל!

"מאחורי הנמצאי� יהודי� לאות� לסייע כדי בפועל במעשה עושי� מה השאלה: מתעוררת � לזה ובקשר
הברזל"?! מס�

במשלוח המתבטא עזר ש�, הנמצאי� ליהודי� חבילות לשלוח לזמ� מזמ� שמשתדלי� כאלו אמנ� ישנ�
ונוס� תמידי, באופ� ולא לזמ�, מזמ� רק ה� אלו פעולות אבל � וכיו"ב נפשו, חיי בה� לקנות שיכולי� עניני�
שולחי� כאשר כי יהודי�, לריבוי בבת�אחת חבילות ריבוי לשלוח אפשר אי הגלות חשכת גודל מפני לזה:

ח"ו! לתעודתו יגיע לא שהמשלוח לגרו� יכולי� מרובה, בכמות

‚Èאותיות שיקנו להשתדל עצה ישנה � ונצחי אמיתי ובאופ� בפועל, במעשה הנ"ל ליהודי� לסייע כדי ולכ�, .
בפניו". שלא לאד� ש"זכי� מאחר בס"ת, אותיות עבור� לקנות או בס"ת,

הנמצאי� יהודי� (ועבור) ידי על אותיות נרכשו שבה זו, ס"ת כתיבת ע"י שנפעל הנפלא העני� מוב� ועפ"ז
אמת", "תורת ע"י ונצחי, אמיתי באיחוד בנ"י, אלפי מאות ע� ה� מתאחדי� שעי"ז � הברזל" מס� "מאחורי

נצחית. ותורה

נעלה ומצב במעמד שנמצא יהודי אודות מדובר א� בי� היינו, ומצב�, מעמד� על הבט מבלי אומרת: זאת
יהודי אודות המדובר א� ובי� הברזל", מס� "מאחורי שנמצא אלא � רבינו משה של ומצבו מעמדו מעי� ביותר,
מתאחד הוא הרי בס"ת, א' אות קונה כאשר הנה � היומי) תניא בשיעור (כמפורט תחתונה הכי בדרגא הנמצא

זו. בס"ת אותיות שקנו יהודי� אלפי מאות ע�

נצחית תורה ג� שהיא אמת", "תורת � התורה ע"י נפעלת היא כי ונצחי, אמיתי באופ� היא זו ואחדות
ד"מס� ההגבלה כולל והגבלה, מדידה מכל למעלה שהיא היינו, "טוב"), בגימטריא � פי"ז בתניא (כמבואר

הברזל".

לתורתו בנוגע מוב� כ� כמו שבשמי�, לאביה� ישראל בי� מפסקת אינה ברזל של מחיצה שאפילו וכש�
אינה ברזל של מחיצה שאפילו � יהבית") כתבית נפשי "אנא כמאמר ומהות, עצמות ע� (הקשורה הקב"ה של

לתורה. יהודי בי� מפסקת

ממו�, נתינת ע"י עבורו שנרכשה בתורה לאות יהודי בי� מפסקת אינה ברזל של מחיצה אפילו � ובעניננו
נ כאילו"חיי נחשב זה הרי ולכ� הממו�, את לו מזכה הוא הרי עבורו, זו אות קונה פלוני כאשר ג� [כי פשו"

לבי� בינו המפסיק דבר שו� ואי� נפשו"], "חיי נתינת ע"י בס"ת אות קנה האות) נקנתה (שעבורו הנ"ל שיהודי
חלק שזהו מדגישי� שעי"ז הרבי�, ברשות ג� וריקודי� בשמחה ונחגג נער� שסיומה תורה, הספר כללות

הגלות. בזמ� עדיי� שנמצאי� למרות עול�, של יחידו � היחיד מרשות

שמבאר כפי � עניניה� בכל לה� מסייעת הברזל" מס� "מאחורי הנמצאי� היהודי� עבור האות וקניית
ואות . . בתורה אות לו יש מישראל וא' א' ש"כל (46 ע' תש"ו (סה"מ דשמח"ת במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק
זאת עוד עליו, מגינה היא כי זאת לבד ואשר התורה, מלימוד ומעכב מונע כל נגד לעמוד ועוז כח לו נות� זה
בברכות הוספה נמשכת שעי"ז היינו, כו'", הטוב בכל העליונה הברכה לו מגיע ידה ועל בה אשר הכלי היא

המצטר�. בכל ה'

„È.ונצחי אמיתי באיחוד בנ"י כל מתאחדי� ידה שעל � זו תורה שבספר הנפלא העני� וזהו .
קוני� יהודי� שריבוי עי"ז בנ"י, כל את לאחד כדי (הנכתבי� כיו"ב תורה ספרי לשאר בנוגע מוב� ועד"ז
האריז"ל מנהג הספרדי�, מנהג ע"פ או האשכנזי� מנהג ע"פ היא האותיות צורת א� בי� � זו) בס"ת אותיות

לכולנו. אחת ותורה ניתנו, אחד מרועה כול� כי � וכיו"ב
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סיו� ע� קשור � זה) דיו� תהלי� השיעור (שזהו גו'" האיש "אשרי התהלי�, ספר התחלת אומרת: זאת
התחיל לחודש") באחד חודש עשר ("בעשתי אז כי � שבט לר"ח הקשר וזהו גו'". ישראל "אשרי� דברי�, ספר

דברי�. ספר בנ"י ע� ללמוד רבינו משה

"תניא":

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י השנה לימי שנחלק (כפי � פשוטה דשנה שבט ר"ח � זה דיו� תניא השיעור
ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� "למעלה עד כו'", החכמה "הנה � ח"י פרק של השני חצי הוא: דורנו)

ר"ח‚ ע� ג� הקשורה זה, דיו� ותניא) תהלי� (חומש השיעורי� שלשת בכל משותפת נקודה ישנה והנה, .
כדלקמ�. תורה, הספר כתיבת דסיו� המאורע ע� וכ� שבט,

את ללמד משה התחיל שבט בר"ח בנ"י: כל דאחדות העני� כללות מודגש אלו עניני� בכל � בזה והביאור
גו'". ישראל כל אל משה דבר אשר הדברי� "אלה � דברי� ספר בנ"י

יחידה חי' בחי' בישראל, שיש הבחי' ב' ר"ל ישראל "כל יב) ע' (דברי� באוה"ת המבואר ע"פ ובפרט
ומדריגתו". כבחינתו דברי� אמר בחי' לכל כו', הפנימיי� נר"� ולבחי' המקי�,

מודג שבט שבר"ח אומרת, בנ"י.זאת כל של אחדות� � ישראל כל אל משה של דיבורו ש

דיו� חומש השיעור בסיו� � "חומש" זה: דיו� תניא) תהלי� (חומש חת"ת בשיעורי ג� מודגשת זו ונקודה
בשוה. בנ"י כל אצל במושבות�", אור הי' ישראל בני "ולכל נאמר זה

ב"אשרי דוד שפתיחת לעיל ונתבאר האיש", "אשרי נאמר זה דיו� תהלי� השיעור בהתחלת � "תהלי�"
האמור על (נוס� ישראל כלל ע� הקשור עני� שזהו ישראל", ב"אשרי� רבינו משה חתימת ע� קשורה האיש"

ישראל"). כל "אל משה של דיבורו מודגש סיומו) ע� ג� (הקשור דברי� ספר שבהתחלת לעיל

ועלהו בעתו ית� פריו אשר מי� פלגי על שתול כע� "והי' נאמר האיש") ("אשרי הפרק בהמש� לזה: ונוס�
("פריו") שבה אשכולות כו' נמשלה כגפ� זו "אומה א) צב, (חולי� מאמרז"ל וידוע ג'). (פסוק גו'" יבול לא
של אחדות� מודגשת זה שבפסוק מוב� ועפ"ז כו'". האר� עמי אלו ("עלהו") שבה עלי� חכמי�, תלמידי אלו

ש�). (חולי� איתכליא" מתקיימי� לא עליא "דאילמלא � האר�) ועמי חכמי� (תלמידי בנ"י כל

למעלה והיא וההבנה, השכל מקור ש"היא החכמה, עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור � "תניא"
בהשגה נתפס ואינו ומוב� מושג שאינו מה שהוא מ"ה, כ"ח חכמה . . והשגתו השכל הבנת שהוא מהבינה

כלל". בי' תפיסא מחשבה דלית ב"ה, א"ס אור בה מתלבש ולכ� עדיי�,

מ� למעלה היא שהאמונה בה', מאמיני� ה� האר� ועמי הנשי� אפילו ישראל, כל "ולכ� לבאר: וממשי�
אפילו ולכ� . . ית' אצלו כפתיי� הכל . . הקב"ה ולגבי וגו', יבי� וערו� דבר לכל יאמי� פתי כי והשגה, הדעת
ע"י הנפש כל ומחי' מאיר אחד שה' משו� . . ה' קדושת על נפש� מוסרי� ישראל ופושעי שבקלי� קל

ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� למעלה שהיא שבה, חכמה בבחי' התלבשותו

מישראל, כאו"א אצל שישנו נפש ומסירת האמונה עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור אומרת: זאת
ע� הקשור נסיו� אודות מדובר כאשר כי � ישראל" ופושעי שבקלי� ד"קל ומצב במעמד שה� אלו אצל אפילו
דבר הוא כאילו רק והתבוננות, דעת שו� "בלי ממש, בפועל נפשו מוסר הוא הרי שבו, היהדות נקודת עצ�
"א � הזק� אדמו"ר כ"ק פתג� וכידוע כלל". ומענה וטענה טע� שו� בלי אחד, בה' לכפור כלל אפשר שאי

(יהו אלקות" פו� אפגעריס� זיי� קע� ער ניט או� וויל ער ניט מאלקות).איד להפרד יכול ואינו רוצה אינו די

(מצד ה' בעבודת ומצבו מעמדו על הבט מבלי בשוה, מבנ"י ואחת אחד כל אצל היא היהדות נקודת והנה,
ופושעי שבקלי� "קל � מזה ולמטה האר�", "עמי בדרגת נמצא כאשר אפילו היינו, שלו), הגלויי� כחות
[למרות רבינו משה שאצל היהדות נקודת בדוגמת נפש, ומסירת האמונה כח היהדות, נקודת בו ישנה ישראל",
בהתוועדות (כמוזכר כו' בדבר עונש וישנו רבינו, למשה להידמות שאסור רמב) סו"ס (יו"ד בשו"ע שמבואר

(סי"ח))]. טבת דכ"ד

קאי מישראל) דכאו"א האמונה כח אודות הנ"ל בשיעור (המובא דבר" לכל יאמי� "פתי שהפסוק � ולהעיר
א). פ"ג, שמו"ר (ראה במדרז"ל כמבואר רבינו, משה על
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יעלה. במסילתו ושבט שבט כל כי � השבטי� י"ב עבור תורה ספרי י"ב כתב רבינו שמשה לעיל וכאמור
התורה ספרי כל את מגיהי� היו וממנה בעזרה, מונחת שהיתה הי"ג, ס"ת רבינו משה כתב � זה ע� וביחד
די"ב התורה ספרי י"ב שכל אומרת, זאת כו'], אור מלשו� חשכי", יגי' "והוי' מלשו� ד"הגהה" הפירוש [כולל
ע"פ הדורות, כל סו� עד התורה ספרי כל את מגיהי� שממנה הי"ג תורה הספר ע� ומאוחדי� קשורי� השבטי�

גו'". משה לנו צוה "תורה רבינו, משה שכתב הס"ת

של באופ� אחת, למציאות ונעשי� מתאחדי� ה� הרי ס"ת, בכתיבת משתתפי� יהודי� אלפי מאות וכאשר
הברזל". מס� "מאחורי נמצאי� ה� כאשר וג� ומצב�, מעמד� על הבט מבלי � ונצחי אמיתי איחוד

מצרי�", באר� והנדחי� אשור באר� ד"האובדי� ומצב במעמד הנמצאי� יהודי� לאות� בנוגע מוב� ועד"ז
היהדות שנקודת ולהרגיש לדעת ה� צריכי� � זה ומצב ממעמד לצאת כדי גדול" ה"שופר לשמיעת מחכי� שה�

� שעה לפי � ה� נמצאי� מצרי�, ובאר� אשור באר� היות� מצד ורק וקיימת, חי' מציאות היא במעמדשלה�
ו"נדחי�". ד"אובדי�" ומצב

בלבד, ועפר אבק ה� הבלתי�רצויי� העניני� שכל שיחות בכמה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר וכפי
האמיתית. מציאותו זה ואי�

כל לעשות הוא "רוצה מישראל שכאו"א ספ"ב) גירושי� (הל' הידוע הרמב"� פס"ד על מיוסד זה ועני�
ביותר ירוד באופ� הוא ובגלוי בחיצוניות ומצבו שמעמדו יהודי אודות מדובר כאשר ג� � וזאת כו'", המצוות
מפני רק זהו כי � הקב"ה רצו� את לקיי� רוצה שאינו שמכריז עד היומי), תניא בשיעור המבואר (בדוגמת
בהיותו עליו שהצטבר והעפר האבק את ומסירי� היצה"ר, של האונס את מבטלי� כאשר ולכ�, אנסו, שיצרו

כו'". המצוות כל "לעשות � האמיתי רצונו מתגלה בגלות,

הרי פנימיותו מצד הרי בגלות), עדיי� שנמצא (מאחר ו"נדח" ד"אובד" ומצב במעמד בהיותו ג� ואעפ"כ,
בהר לה' והשתחוו מצרי� באר� והנדחי� אשור באר� האובדי� ד"ובאו ומצב למעמד לבוא ועומד מוכ� הוא

בירושלי�". הקודש

ÂË(חנוכה הל' (סו� הרמב"� כפס"ד ואחדות, שלו� לפעול שענינה התורה, עני� כללות ע"י נפעל זה וכל .
שלו�". נתיבותי' וכל נוע� דרכי דרכי' שנאמר בעול�, שלו� לעשות ניתנה כולה התורה שכל השלו� "גדול

אצל והאחדות השלו� עני� ופעולת הקדמת לאחרי � כפשוטו באר�" שלו� "ונתתי היעוד קיו� נפעל ועי"ז
נקרא "למה ממארז"ל כמוב� � באר�") שלו� ("ונתתי "אר�" בש� נקרא מה� א' שכל מושבותיה�, בכל בנ"י
קונו רצו� לעשות הוא מישראל כאו"א של האמיתי שרצונו ומאחר קונה", רצו� לעשות שרצתה אר�, שמה
בגלוי, יהי' זה שעני� לפעול צריכי� אלא "אר�", בבחי' הוא מישראל שכאו"א מוב�, דלעיל), הרמב"� (כפס"ד

לבבו. נקודת בפנימיות ואחד", אחד כל בתו� � בתוכ� "ושכנתי עליו לומר יוכל שהקב"ה עד

� ובבנותינו" בבנינו ובזקנינו "בנערינו ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואת� היעוד לקיו� שזוכי� ועד
ישראל. כלל ע� תבל, בקצוי הנמצא מישראל כאו"א בי� ואחדות שלו� של באופ�

שה� מאחר יתירה, מעלה ישנה אצל� ואדרבה: הברזל", מס� "מאחורי הנמצאי� יהודי� אות� � כולל
מארז"ל ע"פ � שבדבר ההפלאה גודל בפשטות ומוב� שני�, מ"יובל" למעלה יהדות עניני על בתוק� עומדי�

כו'. נגדוה שאלמלי ועזרי', מישאל חנני' אודות

כלל ע� אחדות� ביותר מודגשת שעי"ז � תורה בספר אותיות לה� שיש העילוי אצל� נוס� כאשר ובפרט
ישראל.

שע"י מוב� ועפ"ז כא�", הכל כא� שלו� "א� כמרז"ל הברכות, כל את כולל והשלו� האחדות עני� וכללות
באר�", שלו� ד"ונתתי מהברכה [החל הקב"ה של ברכותיו להמשכת זוכי� בנ"י, אצל והשלו� האחדות עני�

האחרוני�. הגלות בימי נמצאי� כאשר ג� � זו] בפרשה המנויות הברכות וכל

בנ"י כל זוכי� התורה, ספרי כל ושאר (וכיו"ב), זו ס"ת סיו� � כולל התורה", ד"שלימות העני� כללות וע"י
הע�", ד"שלימות באופ� מהגלות, לצאת

האר�" "שלימות לגבולותי', ישראל אר� הקודש, לאר� לבוא וזוכי� ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו
שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� �
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צדקנו ומשיח דיד�, בעגלא ממש, בימינו במהרה � ראש�" על עול� "ושמחת לבב, וטוב בשמחה � זה וכל
בראשנו.

כה'". אדיר "אי� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

נאו". משיח וואנט "ווי לנג� התחיל אח"כ

***

Îבזה ההתעסקות ולאחרי תורה, הספר דכתיבת במבצע ההתעסקות אודות זמ� ריבוי במש� הדיבור ...לאחרי .
ב כו', אותביגיעה לה� שיהי' יהודי� ריבוי וזיכה בעמלו, טוב פרי שראה הצלחה, של ובאופ� ובלילות, ימי�

לכ� כתבו "ועתה הפסוק: המש� את ח"ו ישכחו שלא בודאי הרי � הס"ת כתיבת את לסיי� שזכו ועד בס"ת.
כפשוטו. התורה לימוד גו'", ולמדה הזאת השירה את

בהתמדה יוסיפו שה� הס"ת, דכתיבת במבצע שהתעסקו לאלו הכוונה לראש לכל � תתעל�" אל "ומבשר�
התורה. בלימוד ושקידה

הספרי� בכל לימוד היינו, ופירושיה�", וגמרא משנה תורה, חומשי לכתוב מצוה ש"האידנא בשו"ע וכמבואר
מעינותי� ד"יפוצו באופ� החסידות, דתורת הלימוד ג� בזה נכלל � ובימינו התורה, עניני מתבארי� שבה�

חוצה". (דהבעש"ט)

תורה, רזי הקבלה, תורת רשב"י, של תורתו לימוד שע"י סכ"ו) באגה"ק ונתבאר (הובא בזהר וכמבואר
ברחמי�". גלותא מ� בי' "יפקו� � התורה פנימיות

בהבנה ד"יתפרנסו�", באופ� התורה דפנימיות העניני� מתבארי� שבה החסידות, תורת לימוד ע"י ובפרט
לבינה, ויורד נמש� זה הרי � ולאח"ז היומי), תניא בשיעור (כמבואר דחכמה באופ� � לראש לכל כו', והשגה

חב"ד. חסידות דתורת העני� כללות וזהו כו'. שניה� חיבור נעשה הדעת וע"י

של והגאולה המאסר לאחרי � חוצה" מעינותי� ד"יפוצו באופ� באה חב"ד חסידות שתורת כפי ובפרט
ואיל�). 112 ע' (תו"ש הידועה בשיחה כמבואר הזק�, אדמו"ר

לאדמו"ר ת"ת בהל' וכמבואר התורה, בפנימיות ג� להיות צריכה התורה בלימוד שההוספה לעיל וכאמור
שיכול מי וכל ולידע, להשיג יכולה שהיא מה כפי בפרד"ס לעסוק לתיקונה צריכה נפש "כל ה"ד) (פ"א הזק�
מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל וידע שישיג עד בגלגול לבוא צרי� מעט, אלא וידע השיג ולא . .

כו'". וסודות ודרשות ברמזי� ה� ההלכות, בפשטי ה� התורה,

הרי � צדקנו" משיח קומט אט "אט הקיצי�", כל "כלו כאשר הגלות, זמ� בסו� נמצאי� שכאשר וכמוב�
כו'). טוב הכי באופ� (אפילו כו' גלגולי� של לעני� זמ� אי�

‡Î:לפועל ובנוגע .
בלימוד ומצבו מעמדו כאשר ג� היינו, התורה, חלקי בכל התורה, בלימוד להוסי� צרי� מישראל כאו"א

ככה פעמי� כמה להוסי� עליו � המתאי� באופ� הי' עתה עד אחרתהתורה (איכות באיכות וה� בכמות ה� ,

בקודש". ד"מעלי� באופ� לגמרי),

בהלכות ואחד אחד לכל הניתנה כדת ובלילה ביו� עתי� "בקביעות תורה שלומד בלבד זו לא אומרת: זאת
המוסי� וכל יותר, עוד מוסי� הוא אלא פל"ד), � התניא (לשו� לו" ה' הרחיב אשר ידו כמסת . . תורה תלמוד
והגבלה. ממדידה שלמעלה באופ� התורה בלימוד להוסי� שצריכי� נשיאינו רבותינו הוראת וכידוע לו. מוסיפי�

העילוי גודל בכ"מ כמבואר בתורה", ועוסקי� שיושבי� "עשרה � ברבי� יהי' התורה שלימוד טוב ומה
דרבי�. תורה דתלמוד

� וכו' הישיבות ראשי הישיבות, תלמידי � אומנת� שתורת� לאלו בנוגע במיוחד אמורי� הנ"ל והדברי�
בנ"י. לכל חי'" "דוגמא להראות צריכי� שה�

באופ� הוא התורה שלימוד מוב� גדר, פורצת ששמחה כיו� הנה לבב, וטוב שמחה מתו� זאת עושי� וכאשר
הגשמי, דעוה"ז וההגבלה המדידה ועאכו"כ האלקית. דנפשו וההגבלה המדידה כולל והגבלה, ממדידה שלמעלה
הרחבה. של באופ� שבנפשו) (בחב"ד בתורה והשגה הבנה כולל הרחבה, של באופ� תורה שלומד � ובפשטות
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סיו� ע� קשור � זה) דיו� תהלי� השיעור (שזהו גו'" האיש "אשרי התהלי�, ספר התחלת אומרת: זאת
התחיל לחודש") באחד חודש עשר ("בעשתי אז כי � שבט לר"ח הקשר וזהו גו'". ישראל "אשרי� דברי�, ספר

דברי�. ספר בנ"י ע� ללמוד רבינו משה

"תניא":

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י השנה לימי שנחלק (כפי � פשוטה דשנה שבט ר"ח � זה דיו� תניא השיעור
ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� "למעלה עד כו'", החכמה "הנה � ח"י פרק של השני חצי הוא: דורנו)

ר"ח‚ ע� ג� הקשורה זה, דיו� ותניא) תהלי� (חומש השיעורי� שלשת בכל משותפת נקודה ישנה והנה, .
כדלקמ�. תורה, הספר כתיבת דסיו� המאורע ע� וכ� שבט,

את ללמד משה התחיל שבט בר"ח בנ"י: כל דאחדות העני� כללות מודגש אלו עניני� בכל � בזה והביאור
גו'". ישראל כל אל משה דבר אשר הדברי� "אלה � דברי� ספר בנ"י

יחידה חי' בחי' בישראל, שיש הבחי' ב' ר"ל ישראל "כל יב) ע' (דברי� באוה"ת המבואר ע"פ ובפרט
ומדריגתו". כבחינתו דברי� אמר בחי' לכל כו', הפנימיי� נר"� ולבחי' המקי�,

מודג שבט שבר"ח אומרת, בנ"י.זאת כל של אחדות� � ישראל כל אל משה של דיבורו ש

דיו� חומש השיעור בסיו� � "חומש" זה: דיו� תניא) תהלי� (חומש חת"ת בשיעורי ג� מודגשת זו ונקודה
בשוה. בנ"י כל אצל במושבות�", אור הי' ישראל בני "ולכל נאמר זה

ב"אשרי דוד שפתיחת לעיל ונתבאר האיש", "אשרי נאמר זה דיו� תהלי� השיעור בהתחלת � "תהלי�"
האמור על (נוס� ישראל כלל ע� הקשור עני� שזהו ישראל", ב"אשרי� רבינו משה חתימת ע� קשורה האיש"

ישראל"). כל "אל משה של דיבורו מודגש סיומו) ע� ג� (הקשור דברי� ספר שבהתחלת לעיל

ועלהו בעתו ית� פריו אשר מי� פלגי על שתול כע� "והי' נאמר האיש") ("אשרי הפרק בהמש� לזה: ונוס�
("פריו") שבה אשכולות כו' נמשלה כגפ� זו "אומה א) צב, (חולי� מאמרז"ל וידוע ג'). (פסוק גו'" יבול לא
של אחדות� מודגשת זה שבפסוק מוב� ועפ"ז כו'". האר� עמי אלו ("עלהו") שבה עלי� חכמי�, תלמידי אלו

ש�). (חולי� איתכליא" מתקיימי� לא עליא "דאילמלא � האר�) ועמי חכמי� (תלמידי בנ"י כל

למעלה והיא וההבנה, השכל מקור ש"היא החכמה, עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור � "תניא"
בהשגה נתפס ואינו ומוב� מושג שאינו מה שהוא מ"ה, כ"ח חכמה . . והשגתו השכל הבנת שהוא מהבינה

כלל". בי' תפיסא מחשבה דלית ב"ה, א"ס אור בה מתלבש ולכ� עדיי�,

מ� למעלה היא שהאמונה בה', מאמיני� ה� האר� ועמי הנשי� אפילו ישראל, כל "ולכ� לבאר: וממשי�
אפילו ולכ� . . ית' אצלו כפתיי� הכל . . הקב"ה ולגבי וגו', יבי� וערו� דבר לכל יאמי� פתי כי והשגה, הדעת
ע"י הנפש כל ומחי' מאיר אחד שה' משו� . . ה' קדושת על נפש� מוסרי� ישראל ופושעי שבקלי� קל

ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� למעלה שהיא שבה, חכמה בבחי' התלבשותו

מישראל, כאו"א אצל שישנו נפש ומסירת האמונה עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור אומרת: זאת
ע� הקשור נסיו� אודות מדובר כאשר כי � ישראל" ופושעי שבקלי� ד"קל ומצב במעמד שה� אלו אצל אפילו
דבר הוא כאילו רק והתבוננות, דעת שו� "בלי ממש, בפועל נפשו מוסר הוא הרי שבו, היהדות נקודת עצ�
"א � הזק� אדמו"ר כ"ק פתג� וכידוע כלל". ומענה וטענה טע� שו� בלי אחד, בה' לכפור כלל אפשר שאי

(יהו אלקות" פו� אפגעריס� זיי� קע� ער ניט או� וויל ער ניט מאלקות).איד להפרד יכול ואינו רוצה אינו די

(מצד ה' בעבודת ומצבו מעמדו על הבט מבלי בשוה, מבנ"י ואחת אחד כל אצל היא היהדות נקודת והנה,
ופושעי שבקלי� "קל � מזה ולמטה האר�", "עמי בדרגת נמצא כאשר אפילו היינו, שלו), הגלויי� כחות
[למרות רבינו משה שאצל היהדות נקודת בדוגמת נפש, ומסירת האמונה כח היהדות, נקודת בו ישנה ישראל",
בהתוועדות (כמוזכר כו' בדבר עונש וישנו רבינו, למשה להידמות שאסור רמב) סו"ס (יו"ד בשו"ע שמבואר

(סי"ח))]. טבת דכ"ד

קאי מישראל) דכאו"א האמונה כח אודות הנ"ל בשיעור (המובא דבר" לכל יאמי� "פתי שהפסוק � ולהעיר
א). פ"ג, שמו"ר (ראה במדרז"ל כמבואר רבינו, משה על
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צדקנו ומשיח דיד�, בעגלא ממש, בימינו במהרה � ראש�" על עול� "ושמחת לבב, וטוב בשמחה � זה וכל
בראשנו.

כה'". אדיר "אי� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

נאו". משיח וואנט "ווי לנג� התחיל אח"כ

***

Îבזה ההתעסקות ולאחרי תורה, הספר דכתיבת במבצע ההתעסקות אודות זמ� ריבוי במש� הדיבור ...לאחרי .
ב כו', אותביגיעה לה� שיהי' יהודי� ריבוי וזיכה בעמלו, טוב פרי שראה הצלחה, של ובאופ� ובלילות, ימי�

לכ� כתבו "ועתה הפסוק: המש� את ח"ו ישכחו שלא בודאי הרי � הס"ת כתיבת את לסיי� שזכו ועד בס"ת.
כפשוטו. התורה לימוד גו'", ולמדה הזאת השירה את

בהתמדה יוסיפו שה� הס"ת, דכתיבת במבצע שהתעסקו לאלו הכוונה לראש לכל � תתעל�" אל "ומבשר�
התורה. בלימוד ושקידה

הספרי� בכל לימוד היינו, ופירושיה�", וגמרא משנה תורה, חומשי לכתוב מצוה ש"האידנא בשו"ע וכמבואר
מעינותי� ד"יפוצו באופ� החסידות, דתורת הלימוד ג� בזה נכלל � ובימינו התורה, עניני מתבארי� שבה�

חוצה". (דהבעש"ט)

תורה, רזי הקבלה, תורת רשב"י, של תורתו לימוד שע"י סכ"ו) באגה"ק ונתבאר (הובא בזהר וכמבואר
ברחמי�". גלותא מ� בי' "יפקו� � התורה פנימיות

בהבנה ד"יתפרנסו�", באופ� התורה דפנימיות העניני� מתבארי� שבה החסידות, תורת לימוד ע"י ובפרט
לבינה, ויורד נמש� זה הרי � ולאח"ז היומי), תניא בשיעור (כמבואר דחכמה באופ� � לראש לכל כו', והשגה

חב"ד. חסידות דתורת העני� כללות וזהו כו'. שניה� חיבור נעשה הדעת וע"י

של והגאולה המאסר לאחרי � חוצה" מעינותי� ד"יפוצו באופ� באה חב"ד חסידות שתורת כפי ובפרט
ואיל�). 112 ע' (תו"ש הידועה בשיחה כמבואר הזק�, אדמו"ר

לאדמו"ר ת"ת בהל' וכמבואר התורה, בפנימיות ג� להיות צריכה התורה בלימוד שההוספה לעיל וכאמור
שיכול מי וכל ולידע, להשיג יכולה שהיא מה כפי בפרד"ס לעסוק לתיקונה צריכה נפש "כל ה"ד) (פ"א הזק�
מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל וידע שישיג עד בגלגול לבוא צרי� מעט, אלא וידע השיג ולא . .

כו'". וסודות ודרשות ברמזי� ה� ההלכות, בפשטי ה� התורה,

הרי � צדקנו" משיח קומט אט "אט הקיצי�", כל "כלו כאשר הגלות, זמ� בסו� נמצאי� שכאשר וכמוב�
כו'). טוב הכי באופ� (אפילו כו' גלגולי� של לעני� זמ� אי�

‡Î:לפועל ובנוגע .
בלימוד ומצבו מעמדו כאשר ג� היינו, התורה, חלקי בכל התורה, בלימוד להוסי� צרי� מישראל כאו"א

ככה פעמי� כמה להוסי� עליו � המתאי� באופ� הי' עתה עד אחרתהתורה (איכות באיכות וה� בכמות ה� ,

בקודש". ד"מעלי� באופ� לגמרי),

בהלכות ואחד אחד לכל הניתנה כדת ובלילה ביו� עתי� "בקביעות תורה שלומד בלבד זו לא אומרת: זאת
המוסי� וכל יותר, עוד מוסי� הוא אלא פל"ד), � התניא (לשו� לו" ה' הרחיב אשר ידו כמסת . . תורה תלמוד
והגבלה. ממדידה שלמעלה באופ� התורה בלימוד להוסי� שצריכי� נשיאינו רבותינו הוראת וכידוע לו. מוסיפי�

העילוי גודל בכ"מ כמבואר בתורה", ועוסקי� שיושבי� "עשרה � ברבי� יהי' התורה שלימוד טוב ומה
דרבי�. תורה דתלמוד

� וכו' הישיבות ראשי הישיבות, תלמידי � אומנת� שתורת� לאלו בנוגע במיוחד אמורי� הנ"ל והדברי�
בנ"י. לכל חי'" "דוגמא להראות צריכי� שה�

באופ� הוא התורה שלימוד מוב� גדר, פורצת ששמחה כיו� הנה לבב, וטוב שמחה מתו� זאת עושי� וכאשר
הגשמי, דעוה"ז וההגבלה המדידה ועאכו"כ האלקית. דנפשו וההגבלה המדידה כולל והגבלה, ממדידה שלמעלה
הרחבה. של באופ� שבנפשו) (בחב"ד בתורה והשגה הבנה כולל הרחבה, של באופ� תורה שלומד � ובפשטות
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סיו� ע� קשור � זה) דיו� תהלי� השיעור (שזהו גו'" האיש "אשרי התהלי�, ספר התחלת אומרת: זאת
התחיל לחודש") באחד חודש עשר ("בעשתי אז כי � שבט לר"ח הקשר וזהו גו'". ישראל "אשרי� דברי�, ספר

דברי�. ספר בנ"י ע� ללמוד רבינו משה

"תניא":

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י השנה לימי שנחלק (כפי � פשוטה דשנה שבט ר"ח � זה דיו� תניא השיעור
ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� "למעלה עד כו'", החכמה "הנה � ח"י פרק של השני חצי הוא: דורנו)

ר"ח‚ ע� ג� הקשורה זה, דיו� ותניא) תהלי� (חומש השיעורי� שלשת בכל משותפת נקודה ישנה והנה, .
כדלקמ�. תורה, הספר כתיבת דסיו� המאורע ע� וכ� שבט,

את ללמד משה התחיל שבט בר"ח בנ"י: כל דאחדות העני� כללות מודגש אלו עניני� בכל � בזה והביאור
גו'". ישראל כל אל משה דבר אשר הדברי� "אלה � דברי� ספר בנ"י

יחידה חי' בחי' בישראל, שיש הבחי' ב' ר"ל ישראל "כל יב) ע' (דברי� באוה"ת המבואר ע"פ ובפרט
ומדריגתו". כבחינתו דברי� אמר בחי' לכל כו', הפנימיי� נר"� ולבחי' המקי�,

מודג שבט שבר"ח אומרת, בנ"י.זאת כל של אחדות� � ישראל כל אל משה של דיבורו ש

דיו� חומש השיעור בסיו� � "חומש" זה: דיו� תניא) תהלי� (חומש חת"ת בשיעורי ג� מודגשת זו ונקודה
בשוה. בנ"י כל אצל במושבות�", אור הי' ישראל בני "ולכל נאמר זה

ב"אשרי דוד שפתיחת לעיל ונתבאר האיש", "אשרי נאמר זה דיו� תהלי� השיעור בהתחלת � "תהלי�"
האמור על (נוס� ישראל כלל ע� הקשור עני� שזהו ישראל", ב"אשרי� רבינו משה חתימת ע� קשורה האיש"

ישראל"). כל "אל משה של דיבורו מודגש סיומו) ע� ג� (הקשור דברי� ספר שבהתחלת לעיל

ועלהו בעתו ית� פריו אשר מי� פלגי על שתול כע� "והי' נאמר האיש") ("אשרי הפרק בהמש� לזה: ונוס�
("פריו") שבה אשכולות כו' נמשלה כגפ� זו "אומה א) צב, (חולי� מאמרז"ל וידוע ג'). (פסוק גו'" יבול לא
של אחדות� מודגשת זה שבפסוק מוב� ועפ"ז כו'". האר� עמי אלו ("עלהו") שבה עלי� חכמי�, תלמידי אלו

ש�). (חולי� איתכליא" מתקיימי� לא עליא "דאילמלא � האר�) ועמי חכמי� (תלמידי בנ"י כל

למעלה והיא וההבנה, השכל מקור ש"היא החכמה, עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור � "תניא"
בהשגה נתפס ואינו ומוב� מושג שאינו מה שהוא מ"ה, כ"ח חכמה . . והשגתו השכל הבנת שהוא מהבינה

כלל". בי' תפיסא מחשבה דלית ב"ה, א"ס אור בה מתלבש ולכ� עדיי�,

מ� למעלה היא שהאמונה בה', מאמיני� ה� האר� ועמי הנשי� אפילו ישראל, כל "ולכ� לבאר: וממשי�
אפילו ולכ� . . ית' אצלו כפתיי� הכל . . הקב"ה ולגבי וגו', יבי� וערו� דבר לכל יאמי� פתי כי והשגה, הדעת
ע"י הנפש כל ומחי' מאיר אחד שה' משו� . . ה' קדושת על נפש� מוסרי� ישראל ופושעי שבקלי� קל

ומוב�". המושג והשכל הדעת מ� למעלה שהיא שבה, חכמה בבחי' התלבשותו

מישראל, כאו"א אצל שישנו נפש ומסירת האמונה עני� כללות מבואר זה דיו� תניא בשיעור אומרת: זאת
ע� הקשור נסיו� אודות מדובר כאשר כי � ישראל" ופושעי שבקלי� ד"קל ומצב במעמד שה� אלו אצל אפילו
דבר הוא כאילו רק והתבוננות, דעת שו� "בלי ממש, בפועל נפשו מוסר הוא הרי שבו, היהדות נקודת עצ�
"א � הזק� אדמו"ר כ"ק פתג� וכידוע כלל". ומענה וטענה טע� שו� בלי אחד, בה' לכפור כלל אפשר שאי

(יהו אלקות" פו� אפגעריס� זיי� קע� ער ניט או� וויל ער ניט מאלקות).איד להפרד יכול ואינו רוצה אינו די

(מצד ה' בעבודת ומצבו מעמדו על הבט מבלי בשוה, מבנ"י ואחת אחד כל אצל היא היהדות נקודת והנה,
ופושעי שבקלי� "קל � מזה ולמטה האר�", "עמי בדרגת נמצא כאשר אפילו היינו, שלו), הגלויי� כחות
[למרות רבינו משה שאצל היהדות נקודת בדוגמת נפש, ומסירת האמונה כח היהדות, נקודת בו ישנה ישראל",
בהתוועדות (כמוזכר כו' בדבר עונש וישנו רבינו, למשה להידמות שאסור רמב) סו"ס (יו"ד בשו"ע שמבואר

(סי"ח))]. טבת דכ"ד

קאי מישראל) דכאו"א האמונה כח אודות הנ"ל בשיעור (המובא דבר" לכל יאמי� "פתי שהפסוק � ולהעיר
א). פ"ג, שמו"ר (ראה במדרז"ל כמבואר רבינו, משה על
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כב

מצליח הוא הרי בכמות זמ� במיעוט שג� מוב� � והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� הוא שהלימוד ומאחר
"מתו� ב) לה, (ברכות וכמרז"ל המרובה). את המחזיק (מועט באיכות וה� בכמות ה� בריבוי, תורה ללמוד

ה"א). פ"ה ש� (ירושלמי בתורת�" ניתנת "ברכה מזו: ויתירה משתמרת", תורת� ה� שחסידי�

בהידור. המצוות קיו� � מעשה לידי שמביא באופ� הוא שהלימוד וכמוב�

·Îמצות � שלו המצוה את מקיי� שהקב"ה מוב�, � מדה כנגד מדה היא הקב"ה של שמדתו מאחר והנה, .
סי"ז). (אגה"ק כו'" ממש ה' מצות "שהיא הצדקה,

אפשר שאי מצוה שזוהי ובפרט מהגלות, בנ"י את ומוציא הצדקה מצות את מקיי� הקב"ה � ובפשטות
אחרי�. ע"י לעשות

ברחמי�", לציו� בשוב� עינינו "ותחזינה חדא, וברגעא חדא בשעתא לבב, וטוב שמחה מתו� � זה וכל
ממש. בימינו במהרה

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר ניקאווא". ניעט "ניעט לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

תצאו". בשמחה "כי לנג� התחיל צאתו טר�

•

.**e"hyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'c mei *zgiy .c"qa

מוגה בלתי

ההילולא:‡. ביו� התוועדות עריכת של הסדר על קושיות ששואלי� אלו ישנ�
בגמרא בשו"ע1איתא ג� מצינו2והובא כ� וכמו זה, ביו� להתענות בשבעה3שצרי� מתעני� קהילות שבכמה

ישראל. של רוע� רבינו, משה של הסתלקותו היתה שבו לפי באדר,

התוועדות? מעריכת הפכית תנועה היא זו הנהגה והרי

אופני�:·. שני בזה להיות יכול קושיא, שואלי� כאשר בכלל,
כאשר שג� אופ� ישנו אבל העני�. משתנה אזי – תירו� משיבי� ולא קושיא שואלי� שכאשר אופ� יש
רצונו לו, מפריעה העני� הבנת שהעדר כיו� מאי, אלא העני�, אמיתית הוא שכ� ברור דבר אזי קושיא שואלי�
זה הרי – לאו א� ואפילו טוב, מה – הטע� את יגלה א� והי' הקושיא. את שואל ולכ� הדבר, טע� את לגלות

די�elv`yסימ� וע"פ הידיעה, חסרו� עצמו.4ישנו בעני� נוגע אינו הידיעה חסרו� ,

הש"ס בכללי כידוע – בש"ס ג� עד"ז "תיובתא"5ומצינו שהלשו� ו"קשיא", "תיובתא" הלשונות בי� החילוק
– "קשיא" הלשו� נאמר כאשר משא"כ ההלכה, משתנית ובמילא מופר� הדבר נעשה הקושיא שמצד פירושו

הקושיא. על תירו� נאמר לא שבגמרא אע"פ שהוא, כמו הדי� נשאר אזי

לקושיות להתייחס יש לכ� ובהתא� זה, מנהג או זו דעה נובעת שממנו בהמקור הדבר תלוי – לעניננו ובנוגע
שלנו:

עד וקדמוני�, מראשוני� הוא ההילולא) ביו� התוועדות (לערו� זה מנהג של שמקורו יודעי� אנו כאשר
רשב"י, של לזמנו
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נדפסו – (סי"בֿיג) ג' משיחה וחלק (ס"אֿיא) וב' א' שיחות (*

תיקוני� כו"כ ע� ואיל�) ג ע' עשירית (חוברת חב"ד בבטאו� בלה"ק
זו. למהדורא שנעתקו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק

עוו. נאסטראנד ב824ֿ אשר הגדול באול� נערכה ההתוועדות (**ַָ
�ארקוויי. איסטער� ַפינת

ה"ז.1) פ"ג מו"ק ירושלמי וש"נ. א. יב, נדרי� ראה
ר"ס2) או"ח שו"ע רמט. סו"ס או"ח אדה"ז ושו"ע ט"ז ב"ח, ראה

וש� שעו, סו"ס רמ"א ס"ד. סשע"ח יו"ד ואיל�. ס"ז וש� תקסח,
תג. סו"ס ש� ב"י תב. סו"ס

ש�.3) ובנ"כ סוס"ב, סתק"פ או"ח טושו"ע ראה
סו"ס4) סק"ט. סצ"ח סק"ד. סנ"ה סקט"ו. סנ"ג יו"ד ש"� ראה

סקס"ד. סק"צ סל"ד. בקצרה) ס"ס דיני (כללי קי
ב.5) נב, ב"ב פרשב"�

e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

כידוע ועאכו"כ6– בישראל, קהילות בכו"כ והתוועדות חגיגה ליו� נקבע בעומר, ל"ג הסתלקותו, שיו�
ישראל, באר� אליו, הסמוכי� במקומות

רש"י שמביא כפי שלאח"ז, בזמני� כ� אותו7וכמו קובעי� גדול אד� בו שמת יו� היינו דאמוראי, "ריגלי :
שאר ע� קברו על ובאי� סביביו מכל חכמי� תלמידי מתקבצי� יו� אותו כשמגיע בשנה שנה ומדי לכבודו,

– ותפלה תענית של התנועה זו שאי� ישיבה", ש� להושיב הע�

וא� טוב, ודאי שאז היתר, למצוא יוכלו א� רק היא השאלה שהוא; כמו נשאר שהעני� הוא פשוט דבר הרי
העני� הי' לא עדיי� למה פלא זה אי� ובמילא כדבעי, ד"יגעת" העני� הי' לא שעדיי� סימ� זה הרי לאו,

זה.8ד"מצאת" עני� לתר� ג� שיוכלו כ� כדי עד

ובי�‚. תענית, ליו� שנקבע באדר, שבעה רבינו, משה של ההסתלקות יו� שבי� החילוק כללות לבאר ויש
תחנו� בו אומרי� שאי� ליו� שנקבע בעומר, ל"ג רשב"י, של ההסתלקות ע"פ9יו� – ושמחה התוועדות יו� ,

בכ"מ :10המבואר

אל ל� "רב לו לומר הוצר� שהקב"ה עד די�, בעלמא שישאר והעניני� האופני� בכל השתדל – רבינו משה
הזה" בדבר עוד אלי דבר ומפציר"11תוס� סרב� כמה והתלמיד קשה כמה הרב יאמרו "שלא כ�12, כדי עד ;

כמסופר העול�, מ� להסתלק רצה שלא רבינו משה של דינגעניש") גאנצע ("די והוויכוחי� ההפצרות ַגדלו
משה"13בספרי פטירת ב"מדרש יותר ובאריכות מקומות14, בכו"כ שמעוני ובילקוט ,15.

תענית. ליו� – לרצונו מתאי� – הסתלקותו יו� ג� נקבע לזה, ובהתא�

זוטא באדרא כמסופר – הפכית תנועה היתה רשב"י אצל הי'16ואילו ההסתלקות צהובות,שבעת בפני�
הפסוק את באמרו די� מעלמא כפי17ונסתלק ההסתלקות עני� היפ� הוא ש"חיי�" אע"פ – העול�" עד "חיי�

כפשוטו. שהוא

שמסופר כ�, כדי ועד שמחה. ליו� בישראל זה יו� אח"כ נקבע אומר18ולכ�, שהי' הלוי אברה� ר' אודות
הזיקה שמחתו, יו� רשב"י, של ההסתלקות ביו� "נח�" תפלת וכשאמר לו, הזיק ולא יו�, בכל "נח�" תפלת

זה. על רשב"י של הקפידא לו

שיומש� והיינו, ושמחה, התוועדות יו� יהי' הסתלקותו שיו� רשב"י של רצונו הי' כמה עד מוב� ומזה
ודמי" חלבי "מיעוט שפועל התענית עני� כללות שזהו דיני�, של עני� (לא שמחה,19בעול� של תנועה אלא) ,

העניני�. כל את יפעלו ועי"ז

בדא"פ:„. י"ל – האמור פנימיות טע�
דתורה נגלה ע� התורה פנימיות לחבר הי' רשב"י של הלא20ענינו העני� מתבטל התורה פנימיות ומצד ,

בהסתלקות. שישנו טוב

בזה: והעני�

כמ"ש הדעת, ע� חטא מצד – בפשטות – היא המיתה עני� שלכ�21סיבת תמות", מות ממנו אכל� ביו� "כי
הדורות. כל על ולזרעו לו מיתה נקנסה

" אודות מדובר כאשר משא"כ הדעת"; "ע� שמגיע היכ� רק פגע זה שעני� מוב� miigdומזה urשאפילו ,"

נאמר עה"ד חטא החיי�22לאחרי מע� ג� ואכל ידו ישלח פ� mlerl"ועתה ige,רצוי בלתי זה הי' שאז (אלא "
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סי"ח.6) פי"ח כה�) שי' צבי (להרב לשבועות פסח בי� ספר ראה
וש"נ.
רע"א.7) קכב, יבמות – תלתא ד"ה
רע"ב.8) ו, מגילה
סתצ"ג9) או"ח אדה"ז שו"ע גואל. לציו� ובא לפני אדה"ז סידור
ס"ה.

רשב"י),10) וכדרישת (ד"ה בהערה 256 ע' חל"ב לקו"ש ראה
ש�. ובהנסמ�

כו.11) ג, ואתחנ�
עה"פ.12) ופרש"י ספרי

ואתחנ�.13) ר"פ
ואיל�.14) 361 ע' (אייזנשטיי�) מדרשי� באוצר נדפס
ויל�.15) ור"פ ואתחנ� ר"פ
ב.16) רצו, זח"ג
ג.17) קלג, תהלי�
וש"נ.18) .83 ע' ריש ח"ג התוועדויות – מנח� תורת ראה
פ"ב.19) אגה"ת בתניא הובא א. יז, ברכות
פכ"ה.20) תרל"ח לבר� אד� חייב המש� ראה
יז.21) ב, בראשית
כב.22) ג, ש�



כג e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

כידוע ועאכו"כ6– בישראל, קהילות בכו"כ והתוועדות חגיגה ליו� נקבע בעומר, ל"ג הסתלקותו, שיו�
ישראל, באר� אליו, הסמוכי� במקומות

רש"י שמביא כפי שלאח"ז, בזמני� כ� אותו7וכמו קובעי� גדול אד� בו שמת יו� היינו דאמוראי, "ריגלי :
שאר ע� קברו על ובאי� סביביו מכל חכמי� תלמידי מתקבצי� יו� אותו כשמגיע בשנה שנה ומדי לכבודו,

– ותפלה תענית של התנועה זו שאי� ישיבה", ש� להושיב הע�

וא� טוב, ודאי שאז היתר, למצוא יוכלו א� רק היא השאלה שהוא; כמו נשאר שהעני� הוא פשוט דבר הרי
העני� הי' לא עדיי� למה פלא זה אי� ובמילא כדבעי, ד"יגעת" העני� הי' לא שעדיי� סימ� זה הרי לאו,

זה.8ד"מצאת" עני� לתר� ג� שיוכלו כ� כדי עד

ובי�‚. תענית, ליו� שנקבע באדר, שבעה רבינו, משה של ההסתלקות יו� שבי� החילוק כללות לבאר ויש
תחנו� בו אומרי� שאי� ליו� שנקבע בעומר, ל"ג רשב"י, של ההסתלקות ע"פ9יו� – ושמחה התוועדות יו� ,

בכ"מ :10המבואר

אל ל� "רב לו לומר הוצר� שהקב"ה עד די�, בעלמא שישאר והעניני� האופני� בכל השתדל – רבינו משה
הזה" בדבר עוד אלי דבר ומפציר"11תוס� סרב� כמה והתלמיד קשה כמה הרב יאמרו "שלא כ�12, כדי עד ;

כמסופר העול�, מ� להסתלק רצה שלא רבינו משה של דינגעניש") גאנצע ("די והוויכוחי� ההפצרות ַגדלו
משה"13בספרי פטירת ב"מדרש יותר ובאריכות מקומות14, בכו"כ שמעוני ובילקוט ,15.

תענית. ליו� – לרצונו מתאי� – הסתלקותו יו� ג� נקבע לזה, ובהתא�

זוטא באדרא כמסופר – הפכית תנועה היתה רשב"י אצל הי'16ואילו ההסתלקות צהובות,שבעת בפני�
הפסוק את באמרו די� מעלמא כפי17ונסתלק ההסתלקות עני� היפ� הוא ש"חיי�" אע"פ – העול�" עד "חיי�

כפשוטו. שהוא

שמסופר כ�, כדי ועד שמחה. ליו� בישראל זה יו� אח"כ נקבע אומר18ולכ�, שהי' הלוי אברה� ר' אודות
הזיקה שמחתו, יו� רשב"י, של ההסתלקות ביו� "נח�" תפלת וכשאמר לו, הזיק ולא יו�, בכל "נח�" תפלת

זה. על רשב"י של הקפידא לו

שיומש� והיינו, ושמחה, התוועדות יו� יהי' הסתלקותו שיו� רשב"י של רצונו הי' כמה עד מוב� ומזה
ודמי" חלבי "מיעוט שפועל התענית עני� כללות שזהו דיני�, של עני� (לא שמחה,19בעול� של תנועה אלא) ,

העניני�. כל את יפעלו ועי"ז

בדא"פ:„. י"ל – האמור פנימיות טע�
דתורה נגלה ע� התורה פנימיות לחבר הי' רשב"י של הלא20ענינו העני� מתבטל התורה פנימיות ומצד ,

בהסתלקות. שישנו טוב

בזה: והעני�

כמ"ש הדעת, ע� חטא מצד – בפשטות – היא המיתה עני� שלכ�21סיבת תמות", מות ממנו אכל� ביו� "כי
הדורות. כל על ולזרעו לו מיתה נקנסה

" אודות מדובר כאשר משא"כ הדעת"; "ע� שמגיע היכ� רק פגע זה שעני� מוב� miigdומזה urשאפילו ,"

נאמר עה"ד חטא החיי�22לאחרי מע� ג� ואכל ידו ישלח פ� mlerl"ועתה ige,רצוי בלתי זה הי' שאז (אלא "
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סי"ח.6) פי"ח כה�) שי' צבי (להרב לשבועות פסח בי� ספר ראה
וש"נ.
רע"א.7) קכב, יבמות – תלתא ד"ה
רע"ב.8) ו, מגילה
סתצ"ג9) או"ח אדה"ז שו"ע גואל. לציו� ובא לפני אדה"ז סידור
ס"ה.

רשב"י),10) וכדרישת (ד"ה בהערה 256 ע' חל"ב לקו"ש ראה
ש�. ובהנסמ�

כו.11) ג, ואתחנ�
עה"פ.12) ופרש"י ספרי

ואתחנ�.13) ר"פ
ואיל�.14) 361 ע' (אייזנשטיי�) מדרשי� באוצר נדפס
ויל�.15) ור"פ ואתחנ� ר"פ
ב.16) רצו, זח"ג
ג.17) קלג, תהלי�
וש"נ.18) .83 ע' ריש ח"ג התוועדויות – מנח� תורת ראה
פ"ב.19) אגה"ת בתניא הובא א. יז, ברכות
פכ"ה.20) תרל"ח לבר� אד� חייב המש� ראה
יז.21) ב, בראשית
כב.22) ג, ש�

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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וש"נ.45) ואיל�. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה
טו.46) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(47.10 ע' נג חוברת "רשימות" א. ה, סוכה ראה
א.48) יד, ראה פ'
רפ"ב.49)
א.50) עג, זח"ג ראה

ספ"ב.51) תניא ראה
א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

וש"נ. ואיל�. לז ע' תשנ"ט) ש�", "אהלי (בהוצאת מנהגי�" "חקרי
וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה
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כו'" הכוונה היפ� וזהו לעול�, קיו� לו יהי' שבו הרע ג� אזי לעול� חי הוא "כשיהי' החטא, לאחר ),23כי,

נצחיי� חיי� להמשי� בכחו יש החטא לאחרי שאפילו אלא) החטא, לפני רק (לא היא החיי� ע� שפעולת היינו,
ה לפני שהי' כמו הגשמי חטא.בהנברא

מהימנא ברעיא נקראת התורה פנימיות שיהי'24והנה, לפעול הוא וענינה החיי�", "ע� דחיי", "אילנא בש�
בלתיֿרצוי באופ� לא – הדעת" ד"ע� העני� בה� שיש אלו במקומות אפילו חיי� להמשי� היינו, לעול�", "וחי

החיי�" ש"ע� באופ� אלא הדעת",jtdnח"ו, "ע� את

השבוע בפרשת מ"ש ע"ד ע�25– ה' ויורהו גו' ה� מרי� כי ממרה מי� לשתות יכלו ולא מרתה "ויבואו :
בזהר ואיתא המי�", וימתקו המי� אל דכתיב26וישל� תורה אלא ע� ע�27"אי� שפעולת והיינו, גו'", חיי� ע�

ב"מי� שאפילו אלא) מתוק, בעצמו שהוא רק (לא היא "mixndהחיי� נעשה "ewznie."�המי

שתחילה כזה במקו� אפילו המי�" "וימתקו שנעשה – דחיי" "אילנא שנקראת התורה פנימיות עני� וזהו
לשתות. יכולי� היו לא

דתורה, נגלה ע� אותה וחיבר התורה פנימיות שגילה רשב"י אודות מדובר כאשר ולכ�,

כידוע הכלל28– דתורה, לנגלה בנוגע חבריו. כל לגבי גדלותו היתה ובזה רשב"י, ע"י התחיל זה שעני�
יהודה כרבי הלכה שמעו� ור' יהודה ר' הי'29הוא דתורה בנסתר אבל ;i"ayxאמר עקיבא שרבי ועד ה"צינור",

כח�" מכירי� ובורא� שאני "דיי� –30לו

חוצה, המעיינות הפצת של לאופ� ועד ובדפוס, בכתב ג� נמש� הזמ�, במש� כ�, ולאחרי בדיבור, תחילה

הוא שענינו כיו� המיתה, במקו� ג� המי�" "וימתקו פועלת אלא מיתה, של עני� אינה הסתלקותו אזי
העול�". עד "חיי� להמשי�

התורה:‰. פנימיות המגלי� הצדיקי� אצל הוא וכ�
היו�ֿיומיי�, בחיי יומש� דתורה ומנגלה דתורה, בנגלה התורה פנימיות ולגלות להמשי� הי' שענינ� כיו�
"אילנא התורה, פנימיות ע� הקשור יהודי אודות שמדובר ניכר יהי' ומעשה דיבור במחשבה ההנהגה שבאופ� כ�

– דחיי"

להמשי� היינו, העול�", עד "חיי� של עני� יהי' הסתלקות� שיו� בכ"מ המנהג נקבע אליה� בנוגע ג� הנה
העול�, בעניני אפילו העניני�, בכל חיי� תוספת

הבעש"ט כתורת אלא ודמי", חלבי "מיעוט של תנועה מתו� לא תהי' שההמשכה הפסוק31ובאופ� "כי32על
תעזוב "עזוב צ"ל מ"מ, הנשמה, של ה"שונא" הוא שה"חומר" שאע"פ וגו'", שונא� חמור היינו,enrתראה ,"

ובשמחה. וכחותיו, הגו� ע"י דוקא אלא ותעניות, סיגופי� ע"י לא ה' את לעבוד

ע� הקשורי� הנשיאי� של ההסתלקות ביו� – שמחה – הילולא" "יו� לערו� להמנהג הטעמי� אחד וזהו
התורה. פנימיות

ג� יומש� ואח"כ ומצוות, דתורה העניני� בכל אומ� ותוספת חיות תוספת להמשי� – היא אחת והכוונה
ל�" במותר עצמ� ד"קדש בהתנועה ה� הרשות, דעהו"33בעניני דרכי� ד"בכל בהתנועה יותר ועוד שבאכילתו34, ,

שמחה. מתו� ה' עבודת תהי' עניניו ובכל ובשתיתו

הבינוני]. ניגו� ואח"כ גאלתנו", "ממצרי� הניגו� אח"כ שמחה, ניגו� לנג� [צוה

***
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ד.23) ה, בראשית תו"א
ב.24) קכד, זח"ג
כגֿכה.25) טו, בשלח
א'שטו.26) ע' ח"ג תער"ב בהמש� הובא רע"ב. ס, ח"ב
יח.27) ג, משלי
וש"נ.28) ואיל�. שב ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
וש"נ.29) ב. מו, עירובי�

כ"ק30) אגרותֿקודש וראה (בסופה). ה"ב פ"א סנהדרי� ירושלמי
ואיל�. שלב ע' ח"ד שליט"א אדמו"ר

וש"נ31) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה
שבט). כח יו�" ב"היו� (נעתק

ה.32) כג, משפטי�
א.33) כ, יבמות
הל34) רמב"� וראה ו. ג, ספ"ג.משלי דעות '

e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

.Â.לגני באתי ד"ה מאמר ואמר לנג� צוה
מהר"ש. אדמו"ר וניגו� נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר ניגו� לנג� צוה המאמר אחרי

***

.Ê�כלליי סוגי� ג' שה� ובית, לבוש למזו� זקוק שהוא באופ� היתה האד� נכללי�35בריאת כול� אבל ,

" את`dlikונקראי� מקבל וכאשר לו, שחסר להדבר רעב הוא האד� הרי האד� צור� שהוא דבר כל כי, ,"

ורעבונו. צרכו ממלא אזי הדבר,
עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל שכיו� – העול�,36ובהקדמה בעניני הבנה שתהי' שכדי מוב�, הרי ,

עני� ובהלכותי'.dlik`dובנדו"ד, בתורה זה עני� משתק� כיצד ולהתבונ� לעיי� בזה הדרכי� א' הנה ,

תעשינה" לא "אשר האיסור, בצד יותר ועוד המותר, בצד ה� בתורה, הלכות בכו"כ ישנו האכילה עני� .37ובכ�:

שיהי' (א) תנאי�: שלשה דרושי� אכילה, בעניני התורה בהלכות לדיו� יובא מסויי� שדבר כדי והנה,
דר� יהי' בו ההשתמשות ושאופ� (ג) בקיומו*, יהי' – שבו טוב הלא הצד – שהאיסור (ב) אוכל, של מציאות

הנאה. דר� – הנאה של בעניני� או אכילה,

שמתבטל באופ� הדבר את שמבטלי� עניני� יש חילוקי�: כו"כ בזה נשארxeqi`dויש עדיי� אבל שבו,
את ג�) אלא האיסור, את רק (לא שמבטלי� – יותר בעומק הדבר את שמבטלי� עניני� ויש אוכל; של מציאות

בקיומו)ze`ivnכללות הוא האיסור וג� האוכל, מציאות (שישנה בשלימות� ה� אלו עניני� ב' כאשר וג� האוכל.
בתורה. ההלכה דנה שאודותיו העני� זה אי� הנאתו, כדר� ושלא אכילתו כדר� שלא בה� משתמש כאשר הנה –

לדבר: דוגמא

העני� את ("מאכטֿאוי�") פועלת האד� שמחשבת עניני� בכמה יכולה38מצינו האד� שמחשבת ומוב�, . ַ
זה שדבר שכיו� והיינו, לאוכל, יחשב שהדבר רק elלפעול jxvpזה הרי לאכלו, לאוכל.ezelraaכדי שיחשב

אד� כל אצל דעתו שבטלה כיו� מחשבתו, מהי נוגע לא – אכילתו" ל"דר� ביחס לחלות39אבל בנוגע ועאכו"כ .
מפני אלא אינה האיסור חלות כי איסור, לדבר שוויי' שמחשבתו לומר שיי� שלא בודאי הרי – dxezdyהאיסור

הדבר. את אוסרת

בחסידות כמבואר – בזה "קשור40והביאור הוא ולכ� לגמרי, הטמאות קליפות מג' חיותו מקבל האסור שדבר
הדבר על שליטה לו אי� שהרי איסור, שוויי' האד� שמחשבת לומר שיי� לא ובמילא, החיצוני�". בידי ואסור
לא אבל מיוחדי�), (בעניני� הדבר אפשרי דיבור, ע"י ואפילו מעשה ע"י – מחשבתו. ע"י גקה"ט ע� לקשרו

מחשבה. ע"י

האד� במחשבת שתלוי וכיו"ב בשבת הוצאה לגבי שמצינו את41ומה פועלת שהמחשבה הכוונה אי� הרי –

xeqi`dאת פועלת המחשבה אלא ,xacd zeaiyg.�האד של בבעלותו הוא זה ועני� ,

הוא. כ� בודאי – טובה ובמדה

.Á,האיסור חלות צ"ל ואח"כ אוכל, של מציאות צ"ל שתחילה הוא שהסדר אמורי� דברי� במה אמנ�,
עניני� אודות כשמדובר – הנאתו דר� או אכילתו דר� תשמישו, כדר� בו להשתמש צרי� שבה�miinybואח"כ ,

הוא dlrnlהסדר dhnln,�הבני את מעמידי� ועליו מטה, למטה שנמצא היסוד, את מניחי� שתחילה היינו, ,

זה הרי – ותורה קדושה בעניני ובפרט ההשתלשלות, סדר בכללות למעלה, משא"כ למעלה; xcqaשנמצא

jetd42.
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וש"נ.35) .54 ס"ע חי"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
רע"ב.36) קסא, זח"ב
ועוד.37) ב. ד, ויקרא – הכתוב לשו�
בהערה.38) רלט ע' ח"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה
וש"נ.

וש"נ.39) בתחלתו. כו' דעתו בטלה ער� תלמודית אנציק' ראה
ב).40) (קמג, סכ"ו אגה"ק ש� א). (יב, פ"ז תניא
ואיל�.41) סע"ב עה, שבת ראה
באוה"ת42) ונתבאר הובא יסוד). (מע' פ"י שכ"ג פרדס ראה

ואיל�. סע"א סז, ח"א לקו"ד תקלב. ב' ע' ז) (כר� שמות

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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וש"נ.45) ואיל�. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה
טו.46) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(47.10 ע' נג חוברת "רשימות" א. ה, סוכה ראה
א.48) יד, ראה פ'
רפ"ב.49)
א.50) עג, זח"ג ראה

ספ"ב.51) תניא ראה
א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

וש"נ. ואיל�. לז ע' תשנ"ט) ש�", "אהלי (בהוצאת מנהגי�" "חקרי
וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה



כה e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

.Â.לגני באתי ד"ה מאמר ואמר לנג� צוה
מהר"ש. אדמו"ר וניגו� נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר ניגו� לנג� צוה המאמר אחרי

***

.Ê�כלליי סוגי� ג' שה� ובית, לבוש למזו� זקוק שהוא באופ� היתה האד� נכללי�35בריאת כול� אבל ,

" את`dlikונקראי� מקבל וכאשר לו, שחסר להדבר רעב הוא האד� הרי האד� צור� שהוא דבר כל כי, ,"

ורעבונו. צרכו ממלא אזי הדבר,
עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל שכיו� – העול�,36ובהקדמה בעניני הבנה שתהי' שכדי מוב�, הרי ,

עני� ובהלכותי'.dlik`dובנדו"ד, בתורה זה עני� משתק� כיצד ולהתבונ� לעיי� בזה הדרכי� א' הנה ,

תעשינה" לא "אשר האיסור, בצד יותר ועוד המותר, בצד ה� בתורה, הלכות בכו"כ ישנו האכילה עני� .37ובכ�:

שיהי' (א) תנאי�: שלשה דרושי� אכילה, בעניני התורה בהלכות לדיו� יובא מסויי� שדבר כדי והנה,
דר� יהי' בו ההשתמשות ושאופ� (ג) בקיומו*, יהי' – שבו טוב הלא הצד – שהאיסור (ב) אוכל, של מציאות

הנאה. דר� – הנאה של בעניני� או אכילה,

שמתבטל באופ� הדבר את שמבטלי� עניני� יש חילוקי�: כו"כ בזה נשארxeqi`dויש עדיי� אבל שבו,
את ג�) אלא האיסור, את רק (לא שמבטלי� – יותר בעומק הדבר את שמבטלי� עניני� ויש אוכל; של מציאות

בקיומו)ze`ivnכללות הוא האיסור וג� האוכל, מציאות (שישנה בשלימות� ה� אלו עניני� ב' כאשר וג� האוכל.
בתורה. ההלכה דנה שאודותיו העני� זה אי� הנאתו, כדר� ושלא אכילתו כדר� שלא בה� משתמש כאשר הנה –

לדבר: דוגמא

העני� את ("מאכטֿאוי�") פועלת האד� שמחשבת עניני� בכמה יכולה38מצינו האד� שמחשבת ומוב�, . ַ
זה שדבר שכיו� והיינו, לאוכל, יחשב שהדבר רק elלפעול jxvpזה הרי לאכלו, לאוכל.ezelraaכדי שיחשב

אד� כל אצל דעתו שבטלה כיו� מחשבתו, מהי נוגע לא – אכילתו" ל"דר� ביחס לחלות39אבל בנוגע ועאכו"כ .
מפני אלא אינה האיסור חלות כי איסור, לדבר שוויי' שמחשבתו לומר שיי� שלא בודאי הרי – dxezdyהאיסור

הדבר. את אוסרת

בחסידות כמבואר – בזה "קשור40והביאור הוא ולכ� לגמרי, הטמאות קליפות מג' חיותו מקבל האסור שדבר
הדבר על שליטה לו אי� שהרי איסור, שוויי' האד� שמחשבת לומר שיי� לא ובמילא, החיצוני�". בידי ואסור
לא אבל מיוחדי�), (בעניני� הדבר אפשרי דיבור, ע"י ואפילו מעשה ע"י – מחשבתו. ע"י גקה"ט ע� לקשרו

מחשבה. ע"י

האד� במחשבת שתלוי וכיו"ב בשבת הוצאה לגבי שמצינו את41ומה פועלת שהמחשבה הכוונה אי� הרי –

xeqi`dאת פועלת המחשבה אלא ,xacd zeaiyg.�האד של בבעלותו הוא זה ועני� ,

הוא. כ� בודאי – טובה ובמדה

.Á,האיסור חלות צ"ל ואח"כ אוכל, של מציאות צ"ל שתחילה הוא שהסדר אמורי� דברי� במה אמנ�,
עניני� אודות כשמדובר – הנאתו דר� או אכילתו דר� תשמישו, כדר� בו להשתמש צרי� שבה�miinybואח"כ ,

הוא dlrnlהסדר dhnln,�הבני את מעמידי� ועליו מטה, למטה שנמצא היסוד, את מניחי� שתחילה היינו, ,

זה הרי – ותורה קדושה בעניני ובפרט ההשתלשלות, סדר בכללות למעלה, משא"כ למעלה; xcqaשנמצא

jetd42.
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וש"נ.35) .54 ס"ע חי"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
רע"ב.36) קסא, זח"ב
ועוד.37) ב. ד, ויקרא – הכתוב לשו�
בהערה.38) רלט ע' ח"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה
וש"נ.

וש"נ.39) בתחלתו. כו' דעתו בטלה ער� תלמודית אנציק' ראה
ב).40) (קמג, סכ"ו אגה"ק ש� א). (יב, פ"ז תניא
ואיל�.41) סע"ב עה, שבת ראה
באוה"ת42) ונתבאר הובא יסוד). (מע' פ"י שכ"ג פרדס ראה

ואיל�. סע"א סז, ח"א לקו"ד תקלב. ב' ע' ז) (כר� שמות

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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וש"נ.45) ואיל�. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה
טו.46) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(47.10 ע' נג חוברת "רשימות" א. ה, סוכה ראה
א.48) יד, ראה פ'
רפ"ב.49)
א.50) עג, זח"ג ראה

ספ"ב.51) תניא ראה
א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

וש"נ. ואיל�. לז ע' תשנ"ט) ש�", "אהלי (בהוצאת מנהגי�" "חקרי
וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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א.50) עג, זח"ג ראה
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א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה
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וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה
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במדרש המבואר וישראל43ובהקד� לתורה ובנוגע דבר, לכל קדמו ישראל של ומחשבת� התורה שמחשבת
לתורה, אפילו דבר, לכל קדמה ישראל של מחשבת� – למי קד� מי בניגופא, אל דבר נאמר בתורה שהרי

ישראל. בני את צו ישראל,

התורה עני� נעשה ובשביל� ית', בעצמותו מושרשי� שה� בנ"י של מציאות� ישנה לראש שלכל ונמצא,
היינו, הקדושה, עני� ישנו אזי – בנ"י) ישראל, של (נשמותיה� ישראל של מציאות� שישנה ולאחרי ומצוות;
סט"א, דאתכפיא העבודה להיות תוכל שבו מקו� להיות שצרי� כיו� כ�, ולאחרי הפכה; או מצוה של עני�
"אוכל". בש� שנקראת מציאות נעשית אזי – חומרי עול� ג� צ"ל אלא בכ� די ולא גשמי, עול� צ"ל זה שבשביל

קצת: אחר בסגנו�

האד�, עבודת ע� קשור שאינו גשמי עני� של מציאות היתה אילו – גשמיי� עניני� אודות מדובר כאשר
לגמרי "רשות" של ישנה44עני� שתחילה הוא הסדר אזי –ze`ivnישנו ולאח"ז עני�x`ezהדבר, שזהו הדבר,

ישנו ולאח"ז היתר, או איסור לא.dxwndשל או הנאתו, כדר� או אכילתו כדר� הוא בו השימוש א� שבדבר,

זה הרי – רוחניי� בעניני� ע�jtidlמשא"כ להתחיל צריכי� לראש לכל :mipiprd lk zilkzהאפשריות –

– האופ� שנברא ולאחרי הנאת�". ו"דר� אכילת�" "דר� הבורא, לעבודת הדבר את לנצל יכולי� שבו והאופ�
אחרת. מצוה או זו מצוה של הקדושה עני� בריאת הדבר; חלות להיות יוכל שעליו העני� ישנו אזי

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�
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ד.43) פ"א, ב"ר
ואיל�.44) 9 ע' מד חוברת "רשימות" ראה
וש"נ.45) ואיל�. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה
טו.46) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(47.10 ע' נג חוברת "רשימות" א. ה, סוכה ראה

א.48) יד, ראה פ'
רפ"ב.49)
א.50) עג, זח"ג ראה
ספ"ב.51) תניא ראה

e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,

.È:�יו בכל בחייו מישראל כאו"א אצל הסדר הוא וכ�
"ציור" נעשה אז ורק ולשתות, לאכול צרי� ואח"כ לפרנסה, לעצמו לדאוג צרי� שתחילה באופ� אינו הסדר

הסדר! היפ� זהו – הקב"ה של רצונו את למלא מצוות לעשות יוכל ואח"כ קדושה, לחול יכולה שעליו

לפני "דע – מקורו ע� להתקשר דהיינו התפלה, עני� לקיי� עליו – ושתי' האכילה לפני עוד – לראש לכל
הקב"ה" המלכי� מלכי מל� לפני עומד אתה .56מי

בדר� רק הקב"ה ע� להתקשר יכול שאז משנתו, בקומו מיד מתחיל זה לוd`cedועני� הי' לא עדיי� שהרי –

בגמרא כדאיתא צלולה, דעה לו שתהי' כדי ולשתות לאכול זמ� לו הי' לא ועדיי� תורה, ללמוד זמ�57זמ� שכל
" אבל בתורה; דעתו להעמיק יכול הי' לא דתורא" בשרא אכלי `ipש"לא dcenבלבב ולזעוק לומר הוא יכול – "

הכסא", שעל העליו� "אד� ע� עצמו את שמקשר הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� אצלו נעשה ועי"ז של�,

ליל� ואח"כ התפלה, ע"י – בעול� ובחלקו אמותיו בד' עצמו, על קדושה להמשי� להתחיל יכול כ� ולאחרי
המדרש" לבית הכנסת "מציאות",58"מבית להיות לעול� לצאת יכול כ� לאחרי ורק בתורה, שיעור ללמוד

ביתו. בני וצרכי צרכיו עבור ולהשתכר

.‡È?�חשבו ע"פ הדבר מתאי� אי� – היא הקושיא מאי, אלא
בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק אומר זה על ואיזה59הנה כלל"; ממש בו שאי� "דבר היא העול� שהנהגת ,

ynnדבר ea yiעניני אלו הרי –zeevne dxez(אפילו אלא מהשגה, רק (לא "למעלה שהוא ממי נלקחי� שה� ,

(הקב"ה), השגה" מגדר

והגשמי, התחתו� בעוה"ז בתחתוני�, דוקא דירה לו שתהי' – הוא שלו והרצו�

ודעת. הטע� מ� למעלה שהיא דקדושה", "שטות של בדר� הולכי� כאשר – רצונו למלא יכולי� אופ� ובאיזה

כרצונ�" רצונו ד"עשה באופ� היא ההנהגה "60וכאשר הלשו� דיוק שזהו כפי', בדר� אפילו –dyr�רצונ
" (ולא מעושה"lhaכו'" "גט מלשו� להיות61רצונ�"), עצמו על שפועל הוא העיקר אבל בעלֿכרחו, דהיינו ,

העיקר" הוא ש"המעשה בפועל למעשה בנוגע כרצונ�" אזי62"רצונו –lhan�אחרי רצו� רצונו,iptnהקב"ה
רויחי. ומזוני חיי בבני צרכיו, כל אחד לכל ונות� וההסתרי�, ההעלמות כל את מסיר שהקב"ה היינו,

מלכנו" "אבינו והניגו� האמצעי, אדמו"ר ומכ"ק הצ"צ, אדמו"ר מכ"ק ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הזק�]. מרבנו
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א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

וש"נ. ואיל�. לז ע' תשנ"ט) ש�", "אהלי (בהוצאת מנהגי�" "חקרי
וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ב.56) כח, ברכות ראה

ש�.57) ובתוס' רע"א עב, ב"ק
וש"נ.58) בסופה. ברכות
(59.(118 ס"ע תש"י (סה"מ ספ"ה ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
מ"ד.60) פ"ב אבות
וש"נ.61) (במשנה). רע"ב פח, גיטי�
מי"ז.62) פ"א אבות

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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וש"נ.45) ואיל�. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה
טו.46) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(47.10 ע' נג חוברת "רשימות" א. ה, סוכה ראה
א.48) יד, ראה פ'
רפ"ב.49)
א.50) עג, זח"ג ראה

ספ"ב.51) תניא ראה
א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

וש"נ. ואיל�. לז ע' תשנ"ט) ש�", "אהלי (בהוצאת מנהגי�" "חקרי
וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה



כז e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,

.È:�יו בכל בחייו מישראל כאו"א אצל הסדר הוא וכ�
"ציור" נעשה אז ורק ולשתות, לאכול צרי� ואח"כ לפרנסה, לעצמו לדאוג צרי� שתחילה באופ� אינו הסדר

הסדר! היפ� זהו – הקב"ה של רצונו את למלא מצוות לעשות יוכל ואח"כ קדושה, לחול יכולה שעליו

לפני "דע – מקורו ע� להתקשר דהיינו התפלה, עני� לקיי� עליו – ושתי' האכילה לפני עוד – לראש לכל
הקב"ה" המלכי� מלכי מל� לפני עומד אתה .56מי

בדר� רק הקב"ה ע� להתקשר יכול שאז משנתו, בקומו מיד מתחיל זה לוd`cedועני� הי' לא עדיי� שהרי –

בגמרא כדאיתא צלולה, דעה לו שתהי' כדי ולשתות לאכול זמ� לו הי' לא ועדיי� תורה, ללמוד זמ�57זמ� שכל
" אבל בתורה; דעתו להעמיק יכול הי' לא דתורא" בשרא אכלי `ipש"לא dcenבלבב ולזעוק לומר הוא יכול – "

הכסא", שעל העליו� "אד� ע� עצמו את שמקשר הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� אצלו נעשה ועי"ז של�,

ליל� ואח"כ התפלה, ע"י – בעול� ובחלקו אמותיו בד' עצמו, על קדושה להמשי� להתחיל יכול כ� ולאחרי
המדרש" לבית הכנסת "מציאות",58"מבית להיות לעול� לצאת יכול כ� לאחרי ורק בתורה, שיעור ללמוד

ביתו. בני וצרכי צרכיו עבור ולהשתכר

.‡È?�חשבו ע"פ הדבר מתאי� אי� – היא הקושיא מאי, אלא
בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק אומר זה על ואיזה59הנה כלל"; ממש בו שאי� "דבר היא העול� שהנהגת ,

ynnדבר ea yiעניני אלו הרי –zeevne dxez(אפילו אלא מהשגה, רק (לא "למעלה שהוא ממי נלקחי� שה� ,

(הקב"ה), השגה" מגדר

והגשמי, התחתו� בעוה"ז בתחתוני�, דוקא דירה לו שתהי' – הוא שלו והרצו�
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א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

וש"נ. ואיל�. לז ע' תשנ"ט) ש�", "אהלי (בהוצאת מנהגי�" "חקרי
וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ב.56) כח, ברכות ראה

ש�.57) ובתוס' רע"א עב, ב"ק
וש"נ.58) בסופה. ברכות
(59.(118 ס"ע תש"י (סה"מ ספ"ה ה'שי"ת לגני באתי ד"ה
מ"ד.60) פ"ב אבות
וש"נ.61) (במשנה). רע"ב פח, גיטי�
מי"ז.62) פ"א אבות

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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.‡Îגבלו "אשר לשונות: ב' נאמרו זה שעל גבול, הסגת – הוא בתורה החמורי� מהעניני� אחד ...

עול�"117ראשוני�" "גבול וכ� ,118.

גבול דהסגת העני� –eheytkישנו הוא כפשוטו גבול דהסגת העני� שורש אמנ�, בית. או לשדה בנוגע ,

גבול דהסגת .zeipgexaהעני�

לבוא יכולה שעי"ז הרצוי, במקו� שלא חול ע� וקודש קודש ע� חול שמערבי� – בזה העני� וכללות
האסורי�. דברי� שזהו"ע הקדושה, דהיפ� וחיות קיו� של מציאות

כמארז"ל מקדושה, הוא החיי� עני� שכללות ומה119והיינו, מקדושה. נלקחי� שכול� חיי�", נקראו "עשרה
זה הרי ופעולותיה�], ענינ� ישנו אופ� בכל אבל הרצו�, מהעדר היא זו שמציאות [דא� אחרת מציאות שישנה

לזה" ונות� מזה "שנוטל .120מפני

זי� ("מ'רוקט וחודרי� החול, עני� נגמר שכא� שמסמ� הגבול את שמזיזי� – גבול דהסגת העני� זה הרי ובכללות
חיות. ממנו ומקבל החול חלק אל והאיסור הטומאה חלק חודר ועי"ז גזילה, בדר� מש� ליטול הקודש אל ַאריי�")

בחסידות והובא מוסר בספרי כדאיתא – האד� בעבודת הרשות,121וענינו בחלק שערי� מאה להזהר שיש
האיסור. בחלק אחד שער אפילו ליכשל שלא כדי

גבול דהסגת בהעני� כ"כ החמירו שחז"ל הטע� ג� מוב� .122ומזה

.·Î:גבול דהסגת העני� שיי� לא שבו הכלל מ� יוצא עני� ישנו אמנ�,
בתרא בבא במסכת בגמרא למעשה123איתא הלכה נפסק (לבר124(וכ� מעכב" מצי לא דרדקי ש"במקרי (

מסחר של עני� אודות מדובר שכאשר דאע"פ באומנות�), יזהרו כ� שמתו� התינוקות הוא ג� מללמד מבואה
סופרי� "קנאת ואדרבה: מותר, זה הרי התורה לימוד אודות מדובר כאשר מ"מ, גבול, הסגת משו� הדבר אסור

בעול�. התורה חכמת ניתוס� שעי"ז היינו, חכמה", תרבה

גבול! דהסגת האיסור את מבטל זה שעני� – רב� בית של תינוקות לימוד נוגע כמה עד רואי� ומכא�

.‚Î,ואדרבה גבול, הסגת של עני� בזה אי� מדוע הטע� את ומבאר הנ"ל, די� מביא הרמב"� כאשר והנה,
כותב – מצוה של עני� :125זהו

זה)95"שנאמר פסוק הובא לא שבגמרא (אע"פ ויאדיר" תורה יגדיל צדקו למע� חפ� .126ה'

לגמרי השני בקצה זה פסוק מצינו בגמרא :127ואילו

בזהר כדאיתא הוראה, לשו� הוא בכללות תורה של שענינה – "גדול128ובהקדמה שזהו"ע "תורה", בפירוש
מעשה" לידי שמביא היינו,129תלמוד מעשה, של עני� ע� קשור תורה של עני� כל להיות צרי� עפ"ז ולכאורה, .

למשנהו. זה לימוד אופ� בי� – בינייהו" "מאי – למעשה חילוק שיהי'

חולי� במסכת בגמרא כדאיתא – בפועל למעשה נוגע שלא התורה בלימוד אופ� מצינו בנוגע130ואעפ"כ
"ליכתוב א"כ, כו'", סנפיר לו יש קשקשת לו שיש ש"כל דכיו� וקשקשת, סנפיר סימני�, שני בה� שנאמרו לדגי�

ויאדיר". תורה "יגדיל ומשני, סנפיר", ליכתוב ולא קשקשת רחמנא

בתורה יש בכלל וכלdncwddכלומר: "עברי", לימוד האל"�ֿבי"ת, לימוד הו"ע שבכללות התורה, ְִִללימוד
ישנו זה ולאחרי ההכנות. dxezdשאר xwirלשמור ללמד מנת על ללמוד מעשה", לידי שמביא תלמוד "גדול –
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יד.117) יט, שופטי� פ'
יו"ד.118) כג, כח. כב, משלי
(119.90 שבהערה דר"נ אבות
סע"א.120) ז, סנהדרי� – חז"ל לשו�
חובת121) וראה שבת. תוספת ער� פאפו) (לר"א יוע� פלא

הקדושה שער חכמה בראשית הובא פ"ה. התשובה שער הלבבות
לקו"ש ג� וראה כג. כו, פינחס אוה"ח ב. תיח, א. שעג, של"ה רפט"ו.

.139 ע' ח"ח התוועדויות – מנח� תורת .253 ע' ח"א
וש"נ.122) בערכו. תלמודית אנציק' ראה
(ובפרש"י).123) סע"ב כא,

יו"ד124) טושו"ע הי"ב. פ"ו שכני� הל' ספ"ב. ת"ת הל' רמב"�
ס"ג. סק"ט חו"מ סכ"ב. סרמ"ה

ש�.125) ת"ת הל'
וש"נ.126) ואיל�. 299 ע' ח"ו לקו"ש ראה
כ"ב127) טבת; ח' מכתב ואיל�. 306 ע' ח"ב לקו"ש ג� ראה

רנד). ע' ריש רח; ע' ח"י קודש (אגרותֿ זו שנה טבת
ב.128) נג, זח"ג ראה
וש"נ.129) ב. מ, קידושי�
(130.95 שבהערה

e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

של עני� בתורה ניתוס� ידו שעל אלא לפועל, למעשה בנוגע נפק"מ בו שאי� בתורה עני� ג� ישנו אמנ�,
באיכות. הוספה – "ויאדיר" בכמות, הוספה – "יגדיל" והאדרה: הגדלה

שהתורה כפי – בתורה גדול היותר העילוי הוא זה mlerlועני� dncw�שלכ לעול�, כלל שייכות לה שאי� ,

– מעשיות מצוות של מהעני� אפילו למעלה dnvrlykהיא dxez.והאדרה הגדלה של באופ� ,

היא שהתורה כפי רק לא הוא ויאדיר" תורה ד"יגדיל שהעילוי הרמב"�, אומר זה mexועל wneraלמעלה ,

ג� ישנו עצמו זה עילוי אלא לגמרי, zgzמעולמות wnera!�רב בית של תינוקות ע� בהלימוד –

.„Î:בזה והעני�
בספרי איתא – היהדות הנהגת התחלת בי"ת, אל"� רב� בית של תינוקות ע� הלימוד להתחלת 131בנוגע

בגמרא ומבואר תורה" מלמדו . . אביו לדבר מתחיל תורה132"כשהתינוק . . היא מאי משה133"תורה לנו צוה
יעקב"; קהלת מורשה

לו ניתנת שהתורה שידע לו אומר רק אלא למעשה, עניני� כלל לו מחדש אינו זה dynnבלימוד zexiyi

epiaxשל ובאופ� ,dyexi,

רק להיות צריכה ירושה לקבל כדי ואפילוeze`ivnוהרי וכשרונותיו, חכמתו נוגע לא זה בעני� היורש. של
בירושה. שבאי� העניני� כל את הוא יורש וחי, נולד רק שהוא כיו� רח"ל; בעלֿמו� או של� הוא א� נוגע לא

חז"ל אמרו במתנה ג� שהרי במתנה, לא ואפילו במכירה, לא הקניני�, בשאר מצינו לא זה לאו134עני� "אי
נייחא לי' ד"עביד בגדר להיות צרי� המתנה שמקבל והיינו, מתנתא", לי' יהיב הוה לא לנפשי' נייחא לי' דעביד

בתניא הזק� אדמו"ר (כלשו� בו" עמל שלא עתק "הו� הוא מקבל – בירושה משא"כ הבט135לנפשי'"; מבלי (

ע קשור רק הוא א� המקבל, הוא מי המוריש.לגמרי עצ� �

יעקב". מ"קהלת לכאו"א ("מורשה") בירושה שניתנת – משה" לנו (ש)צוה ה"תורה היא כזה ובאופ�

(שזוהי המדבר מי� לכלל שנכנס מהרגע – לדבר שמתחיל משעה התינוק אצל להשריש מתחילי� זה ועני�
בעלֿחי). לגבי האד� מעלת

שמבטל באופ� הוא בי"ת אל"� ללמד� שמתחילי� רב� בית של תינוקות ע� שהלימוד – יותר ובעומק
ההשתלשלות, סדר כל של והגבלות הגדרות של העניני� כל את ומבטל בגש�), (ג� הגבולי� כל את ומסיר

במדרש מ"ש בכ"מ כמבואר – מהתורה ולמעלה מעשיות ממצוות שלמעלה ממקו� של43ונמש� שמחשבת�
ישראל. בני אל דבר ישראל בני את צו נאמר בתורה שהרי לתורה, אפילו קדמה ישראל

ע"י ג� אלא ביותר, נעלי� לימודי� ע"י רק לא – ויאדיר" תורה ד"יגדיל העני� את לפעול יכולי� ולכ�
רב�. בית של תינוקות ע� דלימוד העבודה

בגמרא כדאיתא – העול� קיו� נעשה עי"ז של136ודוקא תינוקות הבל בשביל אלא מתקיי� העול� "אי�
היינו, חטא", בו שאי� להבל חטא בו שיש הבל דומה אינו א"ל מאי, ודיד� דידי לאביי פפא רב א"ל רב�, בית
עד תחת מעומק כול�, העולמות כל העול�, מתקיי� חטא בו שאי� רב� בית של תינוקות הבל בשביל שדוקא

רו�. עומק

.‰Î:עתה וביחוד בפרט הוראה מהוה זה ועני�
של בגדר זה הרי אליו ביחס אשר פשוטי�, עניני� בלימוד לעסוק ממנו דורשי� שלפתע מכ� להתיירא אי�
כי, – התורה בלימוד ולשגשג להתעלות הוא לו שנוגע שהעני� בשעה בה מזה, למטה אפילו או בי"ת אל"�
תורה ד"יגדיל העני� להיות יכול כ� וכמו ביותר, הנעלי� בהלימודי� להיות יכול ויאדיר" תורה ד"יגדיל העני�
תורה ד"יגדיל העני� ישנו שבשניה� אלא עוד ולא רב�, בית של תינוקות ע� הקשור בעני� אפילו ויאדיר"

`oteויאדיר" eze`a.
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יט.131) יא, עקב
א.132) מב, סוכה
ד.133) לג, ברכה

א.134) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטי� ב. כו, מגילה ראה
רע"ב).135) (מב, פל"ג
ב.136) קיט, שבת

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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וש"נ.45) ואיל�. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה
טו.46) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(47.10 ע' נג חוברת "רשימות" א. ה, סוכה ראה
א.48) יד, ראה פ'
רפ"ב.49)
א.50) עג, זח"ג ראה

ספ"ב.51) תניא ראה
א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

וש"נ. ואיל�. לז ע' תשנ"ט) ש�", "אהלי (בהוצאת מנהגי�" "חקרי
וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה



כט e"hyz'd ,hay ycegd mikxan ,`x`e zyxt zay

של עני� בתורה ניתוס� ידו שעל אלא לפועל, למעשה בנוגע נפק"מ בו שאי� בתורה עני� ג� ישנו אמנ�,
באיכות. הוספה – "ויאדיר" בכמות, הוספה – "יגדיל" והאדרה: הגדלה

שהתורה כפי – בתורה גדול היותר העילוי הוא זה mlerlועני� dncw�שלכ לעול�, כלל שייכות לה שאי� ,

– מעשיות מצוות של מהעני� אפילו למעלה dnvrlykהיא dxez.והאדרה הגדלה של באופ� ,

היא שהתורה כפי רק לא הוא ויאדיר" תורה ד"יגדיל שהעילוי הרמב"�, אומר זה mexועל wneraלמעלה ,

ג� ישנו עצמו זה עילוי אלא לגמרי, zgzמעולמות wnera!�רב בית של תינוקות ע� בהלימוד –

.„Î:בזה והעני�
בספרי איתא – היהדות הנהגת התחלת בי"ת, אל"� רב� בית של תינוקות ע� הלימוד להתחלת 131בנוגע

בגמרא ומבואר תורה" מלמדו . . אביו לדבר מתחיל תורה132"כשהתינוק . . היא מאי משה133"תורה לנו צוה
יעקב"; קהלת מורשה

לו ניתנת שהתורה שידע לו אומר רק אלא למעשה, עניני� כלל לו מחדש אינו זה dynnבלימוד zexiyi

epiaxשל ובאופ� ,dyexi,

רק להיות צריכה ירושה לקבל כדי ואפילוeze`ivnוהרי וכשרונותיו, חכמתו נוגע לא זה בעני� היורש. של
בירושה. שבאי� העניני� כל את הוא יורש וחי, נולד רק שהוא כיו� רח"ל; בעלֿמו� או של� הוא א� נוגע לא

חז"ל אמרו במתנה ג� שהרי במתנה, לא ואפילו במכירה, לא הקניני�, בשאר מצינו לא זה לאו134עני� "אי
נייחא לי' ד"עביד בגדר להיות צרי� המתנה שמקבל והיינו, מתנתא", לי' יהיב הוה לא לנפשי' נייחא לי' דעביד

בתניא הזק� אדמו"ר (כלשו� בו" עמל שלא עתק "הו� הוא מקבל – בירושה משא"כ הבט135לנפשי'"; מבלי (

ע קשור רק הוא א� המקבל, הוא מי המוריש.לגמרי עצ� �

יעקב". מ"קהלת לכאו"א ("מורשה") בירושה שניתנת – משה" לנו (ש)צוה ה"תורה היא כזה ובאופ�

(שזוהי המדבר מי� לכלל שנכנס מהרגע – לדבר שמתחיל משעה התינוק אצל להשריש מתחילי� זה ועני�
בעלֿחי). לגבי האד� מעלת

שמבטל באופ� הוא בי"ת אל"� ללמד� שמתחילי� רב� בית של תינוקות ע� שהלימוד – יותר ובעומק
ההשתלשלות, סדר כל של והגבלות הגדרות של העניני� כל את ומבטל בגש�), (ג� הגבולי� כל את ומסיר

במדרש מ"ש בכ"מ כמבואר – מהתורה ולמעלה מעשיות ממצוות שלמעלה ממקו� של43ונמש� שמחשבת�
ישראל. בני אל דבר ישראל בני את צו נאמר בתורה שהרי לתורה, אפילו קדמה ישראל

ע"י ג� אלא ביותר, נעלי� לימודי� ע"י רק לא – ויאדיר" תורה ד"יגדיל העני� את לפעול יכולי� ולכ�
רב�. בית של תינוקות ע� דלימוד העבודה

בגמרא כדאיתא – העול� קיו� נעשה עי"ז של136ודוקא תינוקות הבל בשביל אלא מתקיי� העול� "אי�
היינו, חטא", בו שאי� להבל חטא בו שיש הבל דומה אינו א"ל מאי, ודיד� דידי לאביי פפא רב א"ל רב�, בית
עד תחת מעומק כול�, העולמות כל העול�, מתקיי� חטא בו שאי� רב� בית של תינוקות הבל בשביל שדוקא

רו�. עומק

.‰Î:עתה וביחוד בפרט הוראה מהוה זה ועני�
של בגדר זה הרי אליו ביחס אשר פשוטי�, עניני� בלימוד לעסוק ממנו דורשי� שלפתע מכ� להתיירא אי�
כי, – התורה בלימוד ולשגשג להתעלות הוא לו שנוגע שהעני� בשעה בה מזה, למטה אפילו או בי"ת אל"�
תורה ד"יגדיל העני� להיות יכול כ� וכמו ביותר, הנעלי� בהלימודי� להיות יכול ויאדיר" תורה ד"יגדיל העני�
תורה ד"יגדיל העני� ישנו שבשניה� אלא עוד ולא רב�, בית של תינוקות ע� הקשור בעני� אפילו ויאדיר"

`oteויאדיר" eze`a.
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יט.131) יא, עקב
א.132) מב, סוכה
ד.133) לג, ברכה

א.134) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטי� ב. כו, מגילה ראה
רע"ב).135) (מב, פל"ג
ב.136) קיט, שבת

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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וש"נ.45) ואיל�. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה
טו.46) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(47.10 ע' נג חוברת "רשימות" א. ה, סוכה ראה
א.48) יד, ראה פ'
רפ"ב.49)
א.50) עג, זח"ג ראה

ספ"ב.51) תניא ראה
א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

וש"נ. ואיל�. לז ע' תשנ"ט) ש�", "אהלי (בהוצאת מנהגי�" "חקרי
וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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וש"נ.45) ואיל�. 212 ע' חט"ז לקו"ש ראה
טו.46) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
(47.10 ע' נג חוברת "רשימות" א. ה, סוכה ראה
א.48) יד, ראה פ'
רפ"ב.49)
א.50) עג, זח"ג ראה

ספ"ב.51) תניא ראה
א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

וש"נ. ואיל�. לז ע' תשנ"ט) ש�", "אהלי (בהוצאת מנהגי�" "חקרי
וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה



ל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן 

כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב הן בהנוגע לענינים הכללים והן בהנוגע לענינו הפרטים.

השכחה  זו  שבתקופתנו  אף  הנה   - הקבלה  בלימוד  להתעסק  שהוא  למי  צויתי  שכאילו  לכתבו 

מצוי', אבל בכלל לא הורגלתי בכגון זה כלל, וזה שכן הנני מצוה הוא על לימוד פנימיות התורה בדורנו 

נתגלתה בתורת החסידות של הבעש"ט )חסידות הכללית( ותורת רבנו הזקן )תורת חסידות חב"ד( וכידוע 

ומפורסם.

לשאלתו אודות קמיעות - הנה לא שמעתי בענינים אלו כלל.

כמובן נבהלתי לכתבו ע"ד שנאה וכו' - דיבורים בטלים ומבוטלים בהחלט, ובאים אך ורק מהעדר 

סדר וכו' בכל דרכיו שבמילא מחליש בריאות הגוף, ממעט בטוב לבב והשמחה וכו'. ומוכרח אשר סו"ס 

יסדר עצמו בחיים מסודרים )וידוע עד כמה דרש זה מכאו"א - כ"ק מו"ח אדמו"ר(. וכוונתי פשוטה - סדר 

)וגם  וכו' ועד לסדר בעניני פרנסה. ואף שקשה לשנות עצמו מן הקצה אל הקצה תומ"י  באכו"ש ושינה 

אין מוכרח כ"א( המוכרח הוא שיחליט שזהו מטרתו ויתחיל תיכף לשפר המצב צעד אחר צעד. ובטוחני 

שהשי"ת יצליחו בזה. הצעדים בפועל - יתייעץ עם ידידיו באה"ק ת"ו ונאמר ותשועה ברוב יועץ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ומתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.

dyn l` 'ied xn`ie

אומרי� חז"ל כאשר נאמר137– שבשניה� א� הרי לשמי�", לבו שיכוי� ובלבד הממעיט ואחד המרבה "אחד
לה'" ניחוח ומזי�138"ריח הקרב� מקריבי� שבו להמקו� בנוגע זה לקרב� זה קרב� בי� חילוק ישנו מ"מ, ,

תינוקות139הד� ע� הלימוד על ה� העניני�: שני על קאי ויאדיר" תורה "יגדיל פסוק אותו בנדו"ד, משא"כ ;

נעלה. היותר באופ� התורה לימוד על וה� רב�, בית של

כל לו ניתנו לכ� ובהתא� פרטית, ההשגחה אותו העמידה שבו ובהזמ� השעה בצור� תלוי זה שעני� אלא
ויאדיר". תורה ד"יגדיל להעילוי להגיע יוכל ומצב המעמד שלפי האפשרויות

אותו מניחי� – בתורה" "גדול עדיי� אינו בעצמו הוא וג� תורה", "גדולי מסביבו לו אי� כאשר שג� והיינו,
בשלימות. לעשותו שצרי� העני� את יעשה רק א� ויאדיר", תורה ד"יגדיל להגילוי להגיע

בתו"א מ"ש כל140וע"ד ועוסק לו אפשר שאי כיו� . . ערבית אחד ופרק שחרית אחד בפרק לו שדי ש"מי
כו'". שצרי� מה . (לעת"ל). הקב"ה לו ישלי� לו, שאפשר מה

ת"ת בהלכות נפסק הכבוד141ועד"ז כסא עד למעלה העולה היא השכחה ש"זאת – תלמודו להשוכח בנוגע
כמ"ש מהכסא, למעלה לא א� . למעלה142. שהיא הנשמה לעצ� בנוגע וא"כ כבוד�", כסא לפני שכחה אי� כי

את וג� בכמות, העניני� כל את לו יש ובמילא לעד, ועומד קיי� הכל אלא שכחה, של עני� אי� הכבוד, מכסא
ויאדיר". תורה ד"יגדיל להעילוי להגיע שביכלתו כ� באיכות, העניני� כל

ביער"]. "קול והניגו� נפשי", ל� "צמאה הניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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בסופה.137) מנחות
יז.138) ש�, ט. א, ויקרא
בתחלתה.139) קני� ב. סד, ש� רפ"ה. זבחי� ראה

ג.140) צח, מג"א
סה"י.141) פ"ב – לאדה"ז
ועוד.142) א. לב, ברכות

•

dyn l` 'ied xn`ie

אומרי� חז"ל כאשר נאמר137– שבשניה� א� הרי לשמי�", לבו שיכוי� ובלבד הממעיט ואחד המרבה "אחד
לה'" ניחוח ומזי�138"ריח הקרב� מקריבי� שבו להמקו� בנוגע זה לקרב� זה קרב� בי� חילוק ישנו מ"מ, ,

תינוקות139הד� ע� הלימוד על ה� העניני�: שני על קאי ויאדיר" תורה "יגדיל פסוק אותו בנדו"ד, משא"כ ;

נעלה. היותר באופ� התורה לימוד על וה� רב�, בית של

כל לו ניתנו לכ� ובהתא� פרטית, ההשגחה אותו העמידה שבו ובהזמ� השעה בצור� תלוי זה שעני� אלא
ויאדיר". תורה ד"יגדיל להעילוי להגיע יוכל ומצב המעמד שלפי האפשרויות

אותו מניחי� – בתורה" "גדול עדיי� אינו בעצמו הוא וג� תורה", "גדולי מסביבו לו אי� כאשר שג� והיינו,
בשלימות. לעשותו שצרי� העני� את יעשה רק א� ויאדיר", תורה ד"יגדיל להגילוי להגיע

בתו"א מ"ש כל140וע"ד ועוסק לו אפשר שאי כיו� . . ערבית אחד ופרק שחרית אחד בפרק לו שדי ש"מי
כו'". שצרי� מה . (לעת"ל). הקב"ה לו ישלי� לו, שאפשר מה

ת"ת בהלכות נפסק הכבוד141ועד"ז כסא עד למעלה העולה היא השכחה ש"זאת – תלמודו להשוכח בנוגע
כמ"ש מהכסא, למעלה לא א� . למעלה142. שהיא הנשמה לעצ� בנוגע וא"כ כבוד�", כסא לפני שכחה אי� כי

את וג� בכמות, העניני� כל את לו יש ובמילא לעד, ועומד קיי� הכל אלא שכחה, של עני� אי� הכבוד, מכסא
ויאדיר". תורה ד"יגדיל להעילוי להגיע שביכלתו כ� באיכות, העניני� כל

ביער"]. "קול והניגו� נפשי", ל� "צמאה הניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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בסופה.137) מנחות
יז.138) ש�, ט. א, ויקרא
בתחלתה.139) קני� ב. סד, ש� רפ"ה. זבחי� ראה

ג.140) צח, מג"א
סה"י.141) פ"ב – לאדה"ז
ועוד.142) א. לב, ברכות

•

`x`e zyxt zegiy ihewle jxk

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
ÌÈ˘Â¯ÈÙ È�˘ Y "Í˙� ‡Ï"

ארצה" נת� לא "ומטר על1בפסוק מסופר שבו –

רבינו משה של תפלתו לאחר "ברד", מכת הפסקת

על פירושי� שני רש"י אומר – כ� על לקדושֿברו�ֿהוא

נת�": "לא המלי�

"לא הוא הראשו� "וא�ribdהפירוש מוסי� ורש"י ,"

לאר�", הגיעו לא באויר שהיו אות�

ההסבר הוא ואי�heytd("לאר�" "ארצה", למלה

אי� וא� כ�, על חבר" לו ב"מצאתי או בהוכחות צור�

לאר�" כמו ש"ארצה לבאר פעמי�2צור� שמוצאי� כפי ,

שמות חומש בתחילת וכ� כ�, שלפני בפסוקי� רבות

בראשית בחומש ג� וכ� מצרימה". )3"הבאי�

"הגיע". היא "נת�" המלה שמשמעות כלומר, –

שכבר הגש� טיפות שג� מבהירה, "...ארצה" והתוספת

מ� הוכחה לכ� מביא רש"י לאר�. הגיעו לא באויר, היו

דעזרא",jzze"4הפסוק והשבועה האלה עלינו

עלינו".ribze"5שמשמעותה

סרוק, ב� מנח� מדברי רש"י, שאומר השני הפירוש

היא "נת�" שהמלה לאר�", הוצק לא – נת� "לא הוא:

המלה כי לנוזל, הדבר הפיכת כלומר, "התכה", מלשו�

(לשורש) "בחלק לשו�6כס�jezdkקשורה zwivi(שזוהי)

האד הפ� שכא� אלא מסיי�7מתכת". ורש"י לנוזל. ֵ

נראה השני הפירוש (שדוקא דבריו את אני "ורואה ואומר:

כתרגומו היא) וההוכחה הפירושי�, שני מבי� נכו� יותר

ויצק המלי�) את לתרגו�: מתאי� זה (מבאר8(שפירוש

לצקת המלה) (ואת ואתי�, זה9התרגו�) א� לאתכא. –

לאר�" הוצק לא – לאר� נת� לא היא) הכוונה כא� ג� (כ�

האר�). על נשפ� לא שהגש� (כלומר,

.·
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

רש"י פירושי שני בי� שההבדל נראה, ראשו� במבט

"נת�": של המילולית במשמעות רק הוא אוribdlאלו

lfep zeidl.

מוב�: לא זה לפי א�

" המלה את ג� הפסוק מ� רש"י מצטט מה לש� l`א)

נת�"?

הפירושי� לשני להוסי� לנכו� רש"י מוצא מדוע ב)

ארצה" נת� "לא של המשמעות את ג� ו"הוצק") ("הגיע"

באויר שהיו אות� "וא� – הראשו� בפירוש העני�: בכללות

לאר�"? הוצק "לא – השני ובפירוש לאר�", הגיעו לא

שאינו חומר לגבי רק נמצא אינו "התו�" הביטוי ג)

לנוזל, הפיכתו היא שמשמעותו כס�", "כהתו� כגו� נוזלי,

מי�" "נת� כגו� נוזלי, חומר לגבי ג� ו"ויתכו10אלא

"נשפכו".11כמי�" היא המשמעות כאשר –
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לג.1) ט, פרשתנו

כו'2) תיבה כל הכלל הודעת או ע"ז ראי' צ"ל הפשט ע"ד לא ודוקא

שיש או אחרת שמשמע במקו� – הפשט ע"ד וג� ובכ"מ)*. ב יג, (יבמות

קושי**. איזו

ועוד.3) ה. יב, ל� לא. יא, נח

יא.4) ט, דניאל

ש�.5) ורש"י הרס"ג כפירוש

כב.6) כב, יחזקאל

"קבוצת ט), כב, (מ"ב הכס�" את עבדי� מ"התיכו ראי' מביא שאינו ומה

כֿכא) ש�, (יחזקאל בתוכה" ונתכת� אתכ�.. והתכתי להנתי�.. f"ptlyכס�..

" כי –wlg– "yxeyde ceqid�כא (ש"ח "כהתו�" – הוא "נת�" תיבת של

הוא שה"תו�" קונק' וראה הר"�). .xewnבש�

ו.7) ב, בראשית ראה

ועוד.8) לו. לו, ויקהל

כז.9) לח, פקודי

יו"ד.10) כא, ש"ב

ש�).11) רש"י (וראה כג ג, איוב

c"nl dkixvy daiz lk ..inc uegl aizkc o`nk dveg aizkc oeik" my uxzny d"ac `ail` mbe ."aizk dveg uegl aizk in" (y"a zrc itl ± my zenai) exn`y cre (*

miyxtn eid ,z`f ilel` la` ,"dnaia oiqtez oiyecw oi`y ..ax xn` i"xckl edl irainy" itl `ed "'ek dzlgzaepi`y.uegl enk

miweqta dne`n yxtn epi`y s` ± "'ek daiz lk" llkdn dfl 'i`x i"yx `ian (a ,gk) zecleze (i ,ci) jl 'tay dne (**mincewl"i ± mipta y"nk dfay zehiytd aex cvn

dngln mz` ekxrie (k"g`e) 'eb mecq jln `vie :lirlc` i`wc t"li (jl 'ta) "dxd" zaiz ikwnradf 'ite .eqp ± (xda) dxd mix`ypde dny eltie 'eb zex`a 'eb wnre 'eb

) d`a `"dde ,llkd epyi ± zeaiz izyn mydyk mbc ± "l`eza dzia"e "mc` dpct" f"cre ;"eqp" zaiz mb wizrn i"yxy dn wznei f"tre .i"yx lleyrvn`aseqa (!myd

daizd.dzligza c"nld l"vy

."xac" lk (cere .b ,p"t) x"ae (e"d `"t zenai) inlyexic efa `le "daiz" lk ± ilaad zqxiba xgea (gi ,h mildzae l"pda) i"yxy wznei dfae

epgie (fnÎen ,bl irqn) aezka ixdy ± epi`e ± miizlac oenlr ,dxe`kl ,`ed mydy ± (my zenaia ± llkdl `nbeck `aed) dniizlacn zeywdl oi`e ±adnizlac oenlr

l"v` ± 'eb oenlrn erqiec"nlzia xird epivne .mizlacl (a"eike dpetd) oenlr :myd yxtn q"ydy `l` .dzlgzamizlac,'eke eape oeaicl zekinqa `ide (ak ,gn 'inxi)

.(gi ,`k ryedi ± l`xyi ux`a) my ± r"ta ± oenlr mby xirdle .c"nld mewna d`a `"dde ,dniizlac epiidy d`xp dfny

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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(47.10 ע' נג חוברת "רשימות" א. ה, סוכה ראה
א.48) יד, ראה פ'
רפ"ב.49)
א.50) עג, זח"ג ראה

ספ"ב.51) תניא ראה
א.52) רס, זח"א וראה בתחלתה. כריתות
וש"נ.53) .194 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ראה
ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה
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וש"נ.55) .289 ע' חט"ו לקו"ש ראה
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הקודש ללשו� מתורג�
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ארצה" נת� לא "ומטר על1בפסוק מסופר שבו –

רבינו משה של תפלתו לאחר "ברד", מכת הפסקת

על פירושי� שני רש"י אומר – כ� על לקדושֿברו�ֿהוא

נת�": "לא המלי�

"לא הוא הראשו� "וא�ribdהפירוש מוסי� ורש"י ,"

לאר�", הגיעו לא באויר שהיו אות�

ההסבר הוא ואי�heytd("לאר�" "ארצה", למלה

אי� וא� כ�, על חבר" לו ב"מצאתי או בהוכחות צור�

לאר�" כמו ש"ארצה לבאר פעמי�2צור� שמוצאי� כפי ,

שמות חומש בתחילת וכ� כ�, שלפני בפסוקי� רבות

בראשית בחומש ג� וכ� מצרימה". )3"הבאי�

"הגיע". היא "נת�" המלה שמשמעות כלומר, –

שכבר הגש� טיפות שג� מבהירה, "...ארצה" והתוספת

מ� הוכחה לכ� מביא רש"י לאר�. הגיעו לא באויר, היו

דעזרא",jzze"4הפסוק והשבועה האלה עלינו

עלינו".ribze"5שמשמעותה

סרוק, ב� מנח� מדברי רש"י, שאומר השני הפירוש

היא "נת�" שהמלה לאר�", הוצק לא – נת� "לא הוא:

המלה כי לנוזל, הדבר הפיכת כלומר, "התכה", מלשו�

(לשורש) "בחלק לשו�6כס�jezdkקשורה zwivi(שזוהי)

האד הפ� שכא� אלא מסיי�7מתכת". ורש"י לנוזל. ֵ

נראה השני הפירוש (שדוקא דבריו את אני "ורואה ואומר:

כתרגומו היא) וההוכחה הפירושי�, שני מבי� נכו� יותר

ויצק המלי�) את לתרגו�: מתאי� זה (מבאר8(שפירוש

לצקת המלה) (ואת ואתי�, זה9התרגו�) א� לאתכא. –

לאר�" הוצק לא – לאר� נת� לא היא) הכוונה כא� ג� (כ�

האר�). על נשפ� לא שהגש� (כלומר,

.·
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רש"י פירושי שני בי� שההבדל נראה, ראשו� במבט

"נת�": של המילולית במשמעות רק הוא אוribdlאלו

lfep zeidl.

מוב�: לא זה לפי א�

" המלה את ג� הפסוק מ� רש"י מצטט מה לש� l`א)

נת�"?

הפירושי� לשני להוסי� לנכו� רש"י מוצא מדוע ב)

ארצה" נת� "לא של המשמעות את ג� ו"הוצק") ("הגיע"

באויר שהיו אות� "וא� – הראשו� בפירוש העני�: בכללות

לאר�"? הוצק "לא – השני ובפירוש לאר�", הגיעו לא

שאינו חומר לגבי רק נמצא אינו "התו�" הביטוי ג)

לנוזל, הפיכתו היא שמשמעותו כס�", "כהתו� כגו� נוזלי,

מי�" "נת� כגו� נוזלי, חומר לגבי ג� ו"ויתכו10אלא

"נשפכו".11כמי�" היא המשמעות כאשר –
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לג.1) ט, פרשתנו

כו'2) תיבה כל הכלל הודעת או ע"ז ראי' צ"ל הפשט ע"ד לא ודוקא

שיש או אחרת שמשמע במקו� – הפשט ע"ד וג� ובכ"מ)*. ב יג, (יבמות

קושי**. איזו

ועוד.3) ה. יב, ל� לא. יא, נח

יא.4) ט, דניאל

ש�.5) ורש"י הרס"ג כפירוש

כב.6) כב, יחזקאל

"קבוצת ט), כב, (מ"ב הכס�" את עבדי� מ"התיכו ראי' מביא שאינו ומה

כֿכא) ש�, (יחזקאל בתוכה" ונתכת� אתכ�.. והתכתי להנתי�.. f"ptlyכס�..

" כי –wlg– "yxeyde ceqid�כא (ש"ח "כהתו�" – הוא "נת�" תיבת של

הוא שה"תו�" קונק' וראה הר"�). .xewnבש�

ו.7) ב, בראשית ראה

ועוד.8) לו. לו, ויקהל

כז.9) לח, פקודי

יו"ד.10) כא, ש"ב

ש�).11) רש"י (וראה כג ג, איוב

c"nl dkixvy daiz lk ..inc uegl aizkc o`nk dveg aizkc oeik" my uxzny d"ac `ail` mbe ."aizk dveg uegl aizk in" (y"a zrc itl ± my zenai) exn`y cre (*

miyxtn eid ,z`f ilel` la` ,"dnaia oiqtez oiyecw oi`y ..ax xn` i"xckl edl irainy" itl `ed "'ek dzlgzaepi`y.uegl enk

miweqta dne`n yxtn epi`y s` ± "'ek daiz lk" llkdn dfl 'i`x i"yx `ian (a ,gk) zecleze (i ,ci) jl 'tay dne (**mincewl"i ± mipta y"nk dfay zehiytd aex cvn

dngln mz` ekxrie (k"g`e) 'eb mecq jln `vie :lirlc` i`wc t"li (jl 'ta) "dxd" zaiz ikwnradf 'ite .eqp ± (xda) dxd mix`ypde dny eltie 'eb zex`a 'eb wnre 'eb

) d`a `"dde ,llkd epyi ± zeaiz izyn mydyk mbc ± "l`eza dzia"e "mc` dpct" f"cre ;"eqp" zaiz mb wizrn i"yxy dn wznei f"tre .i"yx lleyrvn`aseqa (!myd

daizd.dzligza c"nld l"vy

."xac" lk (cere .b ,p"t) x"ae (e"d `"t zenai) inlyexic efa `le "daiz" lk ± ilaad zqxiba xgea (gi ,h mildzae l"pda) i"yxy wznei dfae

epgie (fnÎen ,bl irqn) aezka ixdy ± epi`e ± miizlac oenlr ,dxe`kl ,`ed mydy ± (my zenaia ± llkdl `nbeck `aed) dniizlacn zeywdl oi`e ±adnizlac oenlr

l"v` ± 'eb oenlrn erqiec"nlzia xird epivne .mizlacl (a"eike dpetd) oenlr :myd yxtn q"ydy `l` .dzlgzamizlac,'eke eape oeaicl zekinqa `ide (ak ,gn 'inxi)

.(gi ,`k ryedi ± l`xyi ux`a) my ± r"ta ± oenlr mby xirdle .c"nld mewna d`a `"dde ,dniizlac epiidy d`xp dfny

e"hyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt 'c mei zgiy

המבואר העני�45וע"ד הי' מ"ת קוד� שג� (כידוע מת�ֿתורה לאחרי רק שישנ� מעשיות למצוות בנוגע
הי' לא מ"ת שקוד� כיו� – גשמיי�) בעולמות ולא רוחניי�, בעולמות רק אבל המצוות, וקיו� התורה דלימוד
שעדיי� כיו� אלקות, ע� ה"גש�" את לקשר האפשרות היינו, הנאת�", ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני� להיות יכול

לרומי" יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי ש"בני הגזירה קיימת ד"דר�46היתה העני� הי' שלא וכיו� .
הדבר; מציאות היתה לא – הנאת�" ו"דר� אכילת�"

ומצוותי', התורה ניתנה אזי – הכסא שעל העליו� אד� של כבשרו ובשר ד� להיות דר� שישנה נתברר וכאשר
טפחי� מעשרה למטה שכינה שירדה הגשמי, בעוה"ז הקדושה עני� חלות שנעשה לאח"ז47היינו, נעשה ובמילא ,

אלקות. וה� גש� ה� במציאותו, ולהשאר אלקות השראת לקבל שיכול גש� של מציאות

.Ë:�מקו ובכל דור בכל ואחד, אחד לכל הוראה מהוה זה ועני�
הילדי�, את "לבנות" צריכי� לראש שלכל חשבו� לערו� יכולי� והבנות, הבני� חינו� אודות מדובר כאשר
ביותר הטוב באופ� ובגובה וברוחב באור� יהיו הגידי� ושס"ה האברי� שרמ"ח היינו, "מציאות", מה� לעשות
אפשר א� – אודות� לחשוב יכולי� אזי "מציאות�", כבר שישנה ולאחרי כפשוט�; ושתי' אכילה ע"י שאפשר,
שיהי' מעשיות, במצוות לחנכ� יתחילו כ� ולאחרי לאֿטוב; מעני� אות� ולמנוע קדושה, של עני� עליה� שיחול

הנאת�". ו"דר� אכילת�" ד"דר� העני�

"חומר"; עבור סדר זה הרי ובכללות רח"ל, הטמאות קליפות ג' עבור "סדר" היא כזו הנהגה ובכ�,

עבור אלקיכ�"i"paאבל לה' את� "בני� בתניא48, וכמבואר כביכול49, כ� האב ממוח נמש� שהב� ש"כמו
כולא וקוב"ה ש"ישראל עד יותר, עמוק ממקו� ועוד ית'", וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל נשמת

הוא50חד" הסדר –jtidl:

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� אודות לחשוב לראש לכל צריכי� – ילדי� וחינו� גידול אודות חושבי� כאשר
התורה, ע"פ בה� ולהשתמש עניניו כל את לנצל ומוכ� יכול שיהי' היינו,

הילד של מציאותו שנעשית לפני שעוד והיינו, התורה, ע"פ ולידתו הורתו להיות צריכה לראש לכל ולכ�,
החיבור, דקדושת ההכנה להיות צריכה – הורתו בטר� ציור, בו ששיי� לפני ועוד ועומק, ורוחב שהאבבאור�

קדושה טיפה להמשי� כדי עצמ� את לקדש צריכי� ,51והא�

אינו שעדיי� בשעה גשמיי�, בעניני� למר מתוק ובי� ורע טוב בי� להבדיל ידע בטר� הנה לזה, ובהמש�
הנפש, בעצ� נוגע זה שעני� ובאופ� אבינו, אברה� של בבריתו מיד אותו מכניסי� – דעת של לעני� כלל שיי�

רח"ל כרת חיוב בו שיש "עשה" זה הרי ,52שלכ�

ה"א�שערעניש" לקראת ואח"כ מהברית, החל – כ� עניני�53ולאחרי כו"כ ע� אותו ומלבישי� מקשרי� , ָ
מצטרפי� וקט� תשעה – שבקדושה לדבר לצרפו שיכולי� כ� כדי ועד קדוש, נעשה שעי"ז קדושה, ,54של

איש נקרא שאז שנה, י"ג ב� כשיהי' שני�, כמה לאחרי רק – "מציאות"? נעשה .55ואימתי

פי', על הקערה להפ� לה� אי� הילדי�, אודות חושבי� ההורי� שכאשר – היו�ֿיומיי� בחיי ההוראה וזוהי
יהדות, אודות שידע – לאט לאט – אותו להכי� יתחילו ואח"כ בגשמיות, בריא יהי' שהילד תחילה לדאוג

מעשיות; מצוות ילמדוהו משהו, כשידע כ�, ולאחרי

הנאת�", ו"דר� אכילת�" "דר� צ"ל לראש שלכל התורה, הוראת כפי זה הרי – "מציאות" שתהי' רוצי� א�
דמצוות העני� בו לפעול צרי� כ� ולאחרי בעצמו, הקב"ה ע� מעלה, מעלה ע� המטה וחיבור קישור היינו,

"מציאות". נעשה הדברי� שני וע"י מעשיות,
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ג�54) וראה (ס"ה). ס"ד סנ"ה או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה
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לגבי בפסוקנו מופיע "נת�" שהביטוי כיו� מוב�: ואינו

xhnלא שהוא הגש� לגבי לומר מתאי� והרי ,jtypולא)

לא שהוא lfeplרק jtd,להסביר רש"י היה צרי� ,(

ל"נת� דומה נת�" לא "ומטר של .min"12שהמשמעות

"כהתו� מלשו� היא שהמשמעות מפרש הוא ?sqk"13מדוע

הרי (א) יותר: או פירושי� שני מביא רש"י כאשר ד)

ידי על המוסבר מסויי� קושי יש מה� אחד שבכל מפני זה

את ראשו� כפירוש מביא רש"י (ב) השני. הפירוש

מקרא". של "פשוטו לפי המשתמע

לפי ה� – הפירושי� שני שלפי כיו� (א) להבי�: יש

למלה יש – "הוצק" הפירוש לפי וה� "הגיע" הפירוש

שניxtqn"נת�" הרי אחרי�, מפסוקי� דוגמאות

miwlgeהפירושי� mixexaרש"י אי� ומדוע לכאורה, ,

את להביא צרי� אלא אחד, בפירוש (ב)mdipyמסתפק ?

היה צרי� הוא השני, הפירוש יותר נראה שלרש"י כיו�

?oey`xלהביאו

.‚
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את לבאר מתכוו� אינו שרש"י מוב�, לעיל האמור מכל

zernyndהמלה ליישבjzpשל בכוונתו אלא בלבד,

בקשר המתעוררת "rexi`lשאלה שאותוl`של נת�",

מבאר: הוא

הטיפות טבעי, באופ� הרי לרדת, פוסק גש� כאשר

"מטר", של מציאות כבר וה� באויר נמצאות שכבר

א� לאר�. עד למטה לרדת מתעוררתo`kממשיכות

כדי תו� והתקבלה נאמרה רבינו משה של תפלתו השאלה:

התפלה, התקבלה כאשר שמיד מוב�, כ� וא� הגש�. ירידת

וא� במצרי�. המטר ונעצר הברד מכת הפסיקה רגע באותו

הגש� לטיפות קרה מה לאר�?14כ�, בדרכ� היו שכבר

פירושי�: שני יש נת�" שב"לא רש"י, מבהיר כ� על

לא שהגש� – הגיע" "לא הוא הראשו� ribdהפירוש

אות� "וא� מיד: רש"י זאת שמבאר כפי כלומר, לאר�.

באויר היה שכבר שהגש� לאר�", הגיעו לא באויר שהיו

לאר�. הגיע ולא ש�, נעצר

נת� לא "ומטר במלי� התורה זאת אומרת ולכ�

"לא הביטוי כי (לאjzpארצה", "ribd�שג מדגיש (

לאר�. הגיעו לא בדר� היו שכבר הטיפות

נת� "לא של שהמשמעות רש"י, מסביר השני בפירוש

"לא היא כברwvedארצה" שהוא לאחר כלומר, לאר�".

ידי על איבד הוא נוזלי, דבר "מטר", של למציאות נעשה

להיות הפסיק – הוצק" "לא הוא אלו. תכונות משה תפלת

כ"מטר". מציאותו התבטלה נוזל, של מציאות

נת�" "לא שהביטוי רש"י מפרש מדוע מוב� בכ�

לגבי "כהתו�xhnהמופיע מלשו� שלגביsqkהוא כש� :"

והפיכתו התכתו היא "כהתו�" הביטוי משמעות הכס�

היא נת�" "לא של המשמעות הגש� לגבי ג� כ� לנוזל,

שאינה מציאות הוא נוזל, להיות פסק ומשו�zilfepשהוא ,

"לאר�".15כ� נשפ� לא הוא

.„
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הפירושי�, שני את להביא רש"י צרי� מדוע יוב� בכ�

השני: בפירוש שאיננו קושי יש מה� אחד בכל כי

המטר עצירת היתה נת�", "לא על הפירושי� שני לפי

וה� עלֿטבעי, באופ� באויר הישארותו ה� – נסית בדר�

הנסי�: שני בי� הבדל יש א� כ"מטר". מציאותו ביטול

להישפ� לטבעו בניגוד באויר, תלוי נשאר המטר כאשר

ביותר, נדירה שהיא מצרי�, באר� גש� לירידת עד ארצה,

רש"י מפירוש במקו�16כמוב� הנס קיו� יותר מתבטא –

מ� המטר את מבטל כשהקדושֿברו�ֿהוא מאשר ובזמ�,

פתאומי. באופ� העול�

לפי הגיע": לא – נת� "לא בפירוש קושי יש זה ולפי

למגנא"17ההגיו� ניסא עביד לא "קודשאֿברי�ֿהוא הרי
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מפרש12) ש� שבאיוב `dvx"לשו�i"yxובפרט jzp."'כו

יציקת13) – כס� כהתו� (מלשו� נת�" לא "ומטר רש"י דכוונת לפרש ואי�

מטר הוצק שלא כיmipprdnמתכת) – לאzehyta(מהאדי�) "ומטר פירוש

עתיד שהי' – [ולא מטר מציאות כבר שנעשה שהמטר הוא, ארצה" נת�

נת� לא כא�] והרלב"ג הרמב"� ב� הר"א כפירוש – הענני� מ� מטר להיעשות

ארצה.

(וכפירוש14) מציאותו לבטל כ"א כביכול, ברירה, אי� – להברד בנוגע

או היו�, עד תלוי שצ"ל או – הרי דאלה"כ, להמטר). בנוגע שברש"י השני

האופני� ושני – וכו' בתוכו מתלקחת ואש ברד אח"כ בשכלmikxtenשירד ה�

תלוי שהוא שברש"י הראשו� פירוש לפי – למטר בנוגע משא"כ הפשוט*.

זמ�. לאחר שירד לומר יש – באויר

(15" צ"ל ביטולו`dvxובכ"ז סיבת כי – באויר מציאותו שנתבטל א� – "

– נת� wved("לא `lהוא ("ickaיגיע .ux`lשלא

לאר�" הוצק לא לאר� נת� לא זה "א� מסיי� שרש"י מה שזהו (וי"ל,

בנוגע הוא ביטולו שסיבת להדגיש בכדי – מיותר דלכאורה –ux`l,(

כדלהל� דרש"י, הראשו� פירושו צ"ל ולכ� הוא, דוחק זה פירוש אבל

ד'. סעי�

י.16) יא, עקב וראה י. מז, ויגש

ח"ג17) [המתורג�] בלקו"ש הובא – הא' הקדמה ד"ח הר"� דרשות ראה

.126ֿ7 ע' ח"ה [המתורג�] לקו"ש ג� וראה עיי"ש. .225 ע'

oaene ± (cxi mye l`xyi ux`c xie`l mixvn ux` xie`n wzrpe) dpy `n xie`a ielz 'idy epiid ± ryedi inia cxie dvx` (ribd) jzp `l cxad mby (a ,cp) zekxaa (*

.hytd c"r cenil f"i`y

`x`e zyxt zegiyÎihewl

בהגיו� מוב� בהיותו זה, כלל לחינ�). נס עושה (=איננו

קשור מקראeheytlפשוט, בנס18של צור� היה מה ולש� .

במש� (ב) למעלה, ה"מטר" השארת (א) של יותר גדול

נס ידי על להיפסק יכולה היתה המכה כאשר – רב זמ�

– יותר המטר?lehiaקט�

לא – נת� "לא השני הפירוש את רש"י מביא לכ�

כאמור. למגנא", "ניסא כא� אי� אכ� שלפיו הוצק",

"חלק": איננו (נשפ�) "נת�" של השני ההסבר א�

" הפסוק כא�xhneמלשו� חל שלא מוב�, ארצה" נת� לא

במטר לאenvrשינוי שהוא לאר�, ירידתו באופ� רק אלא ,

"לא הוא נת�" ש"לא הפירוש לפי ואילו האר�. על נת�

ribdכמשמעו פשוטו הפסוק מוב� ,"19.

מפני הוא הוצק" לא – נת� "לא בפירוש שהקושי וכיו�

התאמתו בפירושhytlאי הקושי ואילו הפסוק, לשו� של

בכל (שהרי מסויימת הבנה באי הוא הגיע" לא – נת� "לא

לשאול אי� הקדושֿברו�ֿהואiyewkזאת עצר מדוע ממש:

אחרת בדר� ולא זו בדר� ברד מכת בפעולות20את כי ,

לפיכ� – טעמ�) ידוע אי� הקדושֿברו�ֿהוא של רבות

הראשו� כפירוש הגיע" – "נת�" הפירוש את רש"י קובע

ixwirde.

הפירוש על דבריו" את אני "רואה אומר שרש"י ומפני

מקרא", של "פשוטו מפני זה שאי� מיד מבהיר הוא השני,

(וג� ואתי� הוא) (אשר ויצק (של) "כתרגומו מפני אלא

שתי בי� קשר על המצביע לאתכא", לצקת המלה) בשורש

רק ולא במקור�, ג� אלו השמי�oyexitaמלי� "את כמו .

ארעא" וית שמיא "ית – האר�" .21ואת

.‰
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לפי הוא רש"י פירוש שאמנ� רבות פעמי� הוסבר כבר

וההלכה המדרש חלק ג� בו יש א� מקרא, של פשוטו

חלק מצד וג� –dfשבתורה. "נת� בפירוש קושי קיי�

כפירוש רש"י מביא בגינו אשר הפירושoey`xהוצק", את

הגיע": – "נת�

בגמרא (משמיא22נאמר "גמירי, מישקל23: יהבי מיהב (

וא� נוטלי�). ואי� נותני� השמי� מ� (=למדנו, שקלי" לא

במציאות זאת יצרו כלומר, דברֿמה, מלמעלה נתנו כבר

הכלל מ� יוצא במקרה וא� זה. דבר נוטלי� אי� – עולמנו

דוסא ב� חנינא רבי אצל שאירע השני זאת22(כנס נוטלי� (

ביותר גדול ולנס לפלא הדבר נחשב .24בחזרה,

ממציאותו המטר שביטול להיפ�, יוצא, זה לפי

יותר גדול נס הוא השני) הפירוש (לפי ו"נטילתו"

הראשו�) הפירוש (לפי העול� בחלל תלוי .25מהשארתו

לעיל, כאמור יוצא, מלמטה ההסתכלות שמצד ולמרות

הרי יותר, מופלא נס מתבטא הגיע" "לא של שבמקרה

המטרdlrnlמצד נטילת שקלי", לא "מישקל אשר ,

במציאות. תלוי מהשארתו יותר פלאית

ניסא עביד "לא הכלל שמצד יוצא, זה למגנא"ולפי

אינו הקדושֿברו�ֿהוא השני: הפירוש על הקושי מתעורר

– יותר גדול בנס צור� היה מה ולש� לחנ�, נס עושה

– יותר קט� בנס להסתפק אפשר כאשר המטר, נטילת

ובמציאות? באויר המטר השארת

חלק לפי הסיבה, שרש"יdklddזוהי לכ� שבתורה,

את ג� ומביא הוצק", – "נת� בפירוש מסתפק אינו

והעיקרי. הראשו� הפירוש א� וזהו הגיע", – "נת� הפירוש

.Â
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הסבר לפי שבפירושdfא� ההלכה לחלק בהתא� ,

מיהב משמיא "גמירי הכלל על כא� מסתמ� שרש"י רש"י,

רש"י אי� מדוע הסבר: נדרש שקלי", לא מישקל יהבי

לאwxמסתפק "מישקל הכלל שלפי כיו� הראשו�, בפירוש

למגנא"? "ניסא באויר המטר ב"תליית" היה לא שקלי"

הכלל לגבי המופיע "גמירי", הביטוי הוא: לכ� ההסבר

ועניני� בהלכות נמצא שקלי", לא מישקל יהבי "מיהב

דיו� בכ� ויש היא,26רבי�. "גמירי" הביטוי משמעות א� :

שלגביה שההלכה כלומר, – מסיני למשה הלכה שזוהי

או דאורייתא, כהלכה נחשבת "גמירי" הביטוי מופיע
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(18.15 הערה ש� לקו"ש ג� ראה

"לא19) הפירוש עפ"י לזה: הכתובribdונוס� לשו� לשינוי הטע� מוב� "

" נאמר ברד שגבי ארצה"elcgieמה נת� "לא נאמר מטר וגבי והברד" הקולות

ו)הברד, (הקולות כי –dlhaהערה לעיל (ראה המטר,מציאותו משא"כ ,(13

ארצה". (הגיע) נת� "לא ורק במציאותו נשאר

בראיית כי – להמטר בנוגע ג� "חדל" הלשו� לד) (ט, נוגעdrxtומ"ש

שחדל "חדלux`dnמה נאמר ולכ� ,zelewde cxade xhnd.בהשוואה כול� – "

סיפור שהוא – שלפנ"ז בהפסוק מדגישze`ivndlבנוגעaezkdמשא"כ –

"elcgieומטר והברד `dvxהקולות jzp `lבטלה והברד הקולות רק כי ,"

מציאות�.

שרש"יmiiepiydaורק20) מה מוב� ועפי"ז טע�. צ"ל – למכה מכה שבי�

כז) ח, ד"הsiqen(בפרשתנו יט) (י, בא פרש"י וראה הצפרדעי�". שמתו "כמו

לא.

א.21) א, בראשית

וש"נ.22) ג. פנ"ב, שמו"ר ג� וראה א. כה, תענית

פ"ז23) תרפ"ה צדיקי� מעשה גדולי� ד"ה רע"ג. סו, בתו"א הובא כ�

ש�. וב"ח הע"י גירסת ע"פ והוא ש�. לשמו"ר במ"כ הוא ועד"ז בדא"ח. ובכ"מ

יב.24) ז, פרש"י ג"כ וראה לב). ש�, כד. (ט, בפרשתנו פרש"י ראה

עה"פ.25) ברע"ב ג� ראה

קה"ת).26) הוצאת – 164 ע' א (כר� מז ג, כללי� שד"ח ראה
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בהגיו� מוב� בהיותו זה, כלל לחינ�). נס עושה (=איננו

קשור מקראeheytlפשוט, בנס18של צור� היה מה ולש� .

במש� (ב) למעלה, ה"מטר" השארת (א) של יותר גדול

נס ידי על להיפסק יכולה היתה המכה כאשר – רב זמ�

– יותר המטר?lehiaקט�

לא – נת� "לא השני הפירוש את רש"י מביא לכ�

כאמור. למגנא", "ניסא כא� אי� אכ� שלפיו הוצק",

"חלק": איננו (נשפ�) "נת�" של השני ההסבר א�

" הפסוק כא�xhneמלשו� חל שלא מוב�, ארצה" נת� לא

במטר לאenvrשינוי שהוא לאר�, ירידתו באופ� רק אלא ,

"לא הוא נת�" ש"לא הפירוש לפי ואילו האר�. על נת�

ribdכמשמעו פשוטו הפסוק מוב� ,"19.

מפני הוא הוצק" לא – נת� "לא בפירוש שהקושי וכיו�

התאמתו בפירושhytlאי הקושי ואילו הפסוק, לשו� של

בכל (שהרי מסויימת הבנה באי הוא הגיע" לא – נת� "לא

לשאול אי� הקדושֿברו�ֿהואiyewkזאת עצר מדוע ממש:

אחרת בדר� ולא זו בדר� ברד מכת בפעולות20את כי ,

לפיכ� – טעמ�) ידוע אי� הקדושֿברו�ֿהוא של רבות

הראשו� כפירוש הגיע" – "נת�" הפירוש את רש"י קובע

ixwirde.

הפירוש על דבריו" את אני "רואה אומר שרש"י ומפני

מקרא", של "פשוטו מפני זה שאי� מיד מבהיר הוא השני,

(וג� ואתי� הוא) (אשר ויצק (של) "כתרגומו מפני אלא

שתי בי� קשר על המצביע לאתכא", לצקת המלה) בשורש

רק ולא במקור�, ג� אלו השמי�oyexitaמלי� "את כמו .

ארעא" וית שמיא "ית – האר�" .21ואת

.‰
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לפי הוא רש"י פירוש שאמנ� רבות פעמי� הוסבר כבר

וההלכה המדרש חלק ג� בו יש א� מקרא, של פשוטו

חלק מצד וג� –dfשבתורה. "נת� בפירוש קושי קיי�

כפירוש רש"י מביא בגינו אשר הפירושoey`xהוצק", את

הגיע": – "נת�

בגמרא (משמיא22נאמר "גמירי, מישקל23: יהבי מיהב (

וא� נוטלי�). ואי� נותני� השמי� מ� (=למדנו, שקלי" לא

במציאות זאת יצרו כלומר, דברֿמה, מלמעלה נתנו כבר

הכלל מ� יוצא במקרה וא� זה. דבר נוטלי� אי� – עולמנו

דוסא ב� חנינא רבי אצל שאירע השני זאת22(כנס נוטלי� (

ביותר גדול ולנס לפלא הדבר נחשב .24בחזרה,

ממציאותו המטר שביטול להיפ�, יוצא, זה לפי

יותר גדול נס הוא השני) הפירוש (לפי ו"נטילתו"

הראשו�) הפירוש (לפי העול� בחלל תלוי .25מהשארתו

לעיל, כאמור יוצא, מלמטה ההסתכלות שמצד ולמרות

הרי יותר, מופלא נס מתבטא הגיע" "לא של שבמקרה

המטרdlrnlמצד נטילת שקלי", לא "מישקל אשר ,

במציאות. תלוי מהשארתו יותר פלאית

ניסא עביד "לא הכלל שמצד יוצא, זה למגנא"ולפי

אינו הקדושֿברו�ֿהוא השני: הפירוש על הקושי מתעורר

– יותר גדול בנס צור� היה מה ולש� לחנ�, נס עושה

– יותר קט� בנס להסתפק אפשר כאשר המטר, נטילת

ובמציאות? באויר המטר השארת

חלק לפי הסיבה, שרש"יdklddזוהי לכ� שבתורה,

את ג� ומביא הוצק", – "נת� בפירוש מסתפק אינו

והעיקרי. הראשו� הפירוש א� וזהו הגיע", – "נת� הפירוש

.Â
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הסבר לפי שבפירושdfא� ההלכה לחלק בהתא� ,

מיהב משמיא "גמירי הכלל על כא� מסתמ� שרש"י רש"י,

רש"י אי� מדוע הסבר: נדרש שקלי", לא מישקל יהבי

לאwxמסתפק "מישקל הכלל שלפי כיו� הראשו�, בפירוש

למגנא"? "ניסא באויר המטר ב"תליית" היה לא שקלי"

הכלל לגבי המופיע "גמירי", הביטוי הוא: לכ� ההסבר

ועניני� בהלכות נמצא שקלי", לא מישקל יהבי "מיהב

דיו� בכ� ויש היא,26רבי�. "גמירי" הביטוי משמעות א� :

שלגביה שההלכה כלומר, – מסיני למשה הלכה שזוהי

או דאורייתא, כהלכה נחשבת "גמירי" הביטוי מופיע
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(18.15 הערה ש� לקו"ש ג� ראה

"לא19) הפירוש עפ"י לזה: הכתובribdונוס� לשו� לשינוי הטע� מוב� "

" נאמר ברד שגבי ארצה"elcgieמה נת� "לא נאמר מטר וגבי והברד" הקולות

ו)הברד, (הקולות כי –dlhaהערה לעיל (ראה המטר,מציאותו משא"כ ,(13

ארצה". (הגיע) נת� "לא ורק במציאותו נשאר

בראיית כי – להמטר בנוגע ג� "חדל" הלשו� לד) (ט, נוגעdrxtומ"ש

שחדל "חדלux`dnמה נאמר ולכ� ,zelewde cxade xhnd.בהשוואה כול� – "

סיפור שהוא – שלפנ"ז בהפסוק מדגישze`ivndlבנוגעaezkdמשא"כ –

"elcgieומטר והברד `dvxהקולות jzp `lבטלה והברד הקולות רק כי ,"

מציאות�.

שרש"יmiiepiydaורק20) מה מוב� ועפי"ז טע�. צ"ל – למכה מכה שבי�

כז) ח, ד"הsiqen(בפרשתנו יט) (י, בא פרש"י וראה הצפרדעי�". שמתו "כמו

לא.

א.21) א, בראשית

וש"נ.22) ג. פנ"ב, שמו"ר ג� וראה א. כה, תענית

פ"ז23) תרפ"ה צדיקי� מעשה גדולי� ד"ה רע"ג. סו, בתו"א הובא כ�

ש�. וב"ח הע"י גירסת ע"פ והוא ש�. לשמו"ר במ"כ הוא ועד"ז בדא"ח. ובכ"מ

יב.24) ז, פרש"י ג"כ וראה לב). ש�, כד. (ט, בפרשתנו פרש"י ראה

עה"פ.25) ברע"ב ג� ראה

קה"ת).26) הוצאת – 164 ע' א (כר� מז ג, כללי� שד"ח ראה
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מדברי בקבלה בא שהדבר היא "גמירי" הביטוי שמשמעות

דרבנ�. לעני� זו הלכה נחשבת ואז חכמי�,

למשה הלכה של עני� איננו ש"גמירי" סוברי� כאשר

אינה – שקלי" "מישקל – המטר נטילת אז הרי מסיני,

רק הוא שקלי" לא "מישקל הכלל כי לחלוטי�, מושללת

כה נס אינה המטר שנטילת יוצא, זה ולפי דרבנ�, "גמירי"

מצד ג� "לאdlrnlמופלא, של שהנס לכ�, ובהשוואה .

הקושי ומפני – למגנא" "ניסא והוא יותר, פלאי הגיע"

הפירוש את רש"י מוסי� הגיע", "לא הראשו�, בפירוש

לחלוטי�. המטר את נטלו שלפיו הוצק", "לא השני,

דאורייתא, להלכה נחשב ש"גמירי" דעה שיש כיו� א�

לכ� הגיע", מ"לא יותר פלאי הוא הוצק" "לא זה לפי אשר

הפירוש את ג� ומביא השני, בפירוש מסתפק רש"י אי�

– ואדרבה הגיע", "לא היא נת�" "לא של שהמשמעות

להל�. שיוסבר וכפי ראשו�, כפירוש

בכל שיש ליחודיות ההלכה, דר� פי על ההסבר, זהו

ש"גמירי" השיטה לפי רש"י: של הפירושי� משני אחד

השיטה ולפי הגיע", ש"לא לבאר יש דאורייתא, עני� הוא

oi`y."הוצק ש"לא להסביר ג� אפשר דאורייתא, עני� זה

.Ê
¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ Ò�‰ Y È�ÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰ È‰ÂÊ Ì‡

כ�: על לשאול יש לכאורה, א�,

יש הלכה, פסק לגבי מופיע "גמירי" הביטוי כאשר

של רק או מסיני למשה הלכה של תוק� לכ� יש א� הבדל

רק מדובר כאשר בעניננו, א� אודותxexiaaמדרבנ�.

לא מישקל יהבי מיהב ש"משמיא – מסויימת הנהגה

על או מסיני למשה זאת גילו א� ההבדל מהו – שקלי"

מלא. בתוק� ודאות יש חז"ל שגילו לעני� ג� חז"ל? ידי

מדברי לקבלה היא הכוונה ב"גמירי" כאשר שג� וכיו�

לא "מישקל הכלל של מתוקפו מפחית הדבר אי� חז"ל,

במקרה כמו פלאית, כה המטר נטילת אי� מדוע – שקלי"

מסיני? למשה הלכה שזוהי

קושי: בכ� אי� דבר של לאמיתו א�

דבר הוא mc`dלמתקבלcbepdנס lkyaשמפורש כפי ,

מצרי� מכות לגבי ולכ�27ג� כא�. מדובר כ� על אשר ,

גדול כ� האנושי, מההגיו� יותר רחוק שהדבר שככל מוב�,

שבו. הנס יותר

יש שלנסי� ישראל, גדולי של דעה קיימת אשר (עד

"יש – ב"נמנעות" להתרחש יכולי� ה� ואי� הגבלה

נוגדי� ה� כי – הבורא" בחיק קיי� טבע oihelglלנמנעות

שהקדושֿברו�ֿ היא, המסקנה א� האד�, משכל למתחייב

הנמנעות" "נמנע הוא ).28הוא

יש שקלי", "מישקל של הנס שלגבי מוב�, זה ולפי

על או מסיני, למשה בהלכה ידועה זו הנהגה א� הבדל,

חז"ל. ידי

לדי� כיו�29בדומה – חוזר" משנה, בדבר "טעה :

אינה בה טעות הרי כ�, כל ידועה שבמשנה שההלכה

"טעות", של בהגדרה נכללת

שהדבר "שוא", לבי� "שקר" שבי� להבדל בדומה

בני לשלושה וידוע ל"גלוי נוגד הוא כאשר רק כ� נחשב

ה"חכמי� שכל מספיק ולא הע�", משאר (לפחות) אד�

ומדע" שכל זאת.30בעלי יודעי�

[משמיא ש"גמירי בעניננו מקבלי� שא� יוצא, זה לפי

מסיני, למשה בהלכה ידוע שקלי]" לא מישקל יהבי מיהב

עני� שזהו סוברי� א� מאשר יותר, הרבה פשוט הדבר הרי

בלבד למשה31דרבנ� כהלכה זאת כשמקבלי� ולכ�, .

הרי "jtiddמסיני, זאת בכל כאשר זו, lwyinמהנהגה

ilwyגדול נס והיא האד�, שכל לפי יותר הרבה מושללת ,"

דרבנ�. הוא זה שעני� כשסוברי� מאשר יותר, הרבה

למשה הלכה היא ש"גמירי" הדעה שלפי יוצא, מכ�

יותר. הרבה גדול נס הוא המטר נטילת הרי מסיני,

.Á
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תורה" של "יינה ג� מכיל רש"י פירושי32פירוש ושני ,

לעני� התורה, פנימיות של לעני� ג� קשורי� אלו רש"י

החסידות. תורת עלֿפי מואר שהוא כפי – התשובה

פרעה אל הגיעה האחרות, המכות ככל "ברד", מכת

את שחרר ולא בקדושֿברו�ֿהוא מרד אשר חטאו, עקב
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ועוד.27) יח. טו. ח, פרשתנו ראה

(2868 ע' להצ"צ החקירה בס' הובא – תיח סי' הרשב"א שו"ת ראה

עיי"ש. ואיל�.

לאדה"ז29) ת"ת הל' וראה כה. סי' ריש חו"מ שו"ע וש"נ ב. פד, כתובות

ס"א. פ"ב

ש�.30) רדב"ז וראה ספ"ה. שבועות הל' רמב"�

משנה"31) "דבר כמו ה� ג� לאח"ז – חז"ל ע"י שנתגלו העניני� שכל דא�

ת"ת הל' ש�. חו"מ א. לג, סנהדרי� (ראה חוזר" משנה בדבר "טעה הדי� לעני�

האמוראי� בזמ� וכמו מסיני. למשה הלכה כמו כ"כ בפשטות אינ� מ"מ ש�),

בדבר סדרי�dpynב"טעה בד' אבל – סדרי� ששה בכל דחוזר – חוזר" (ממש)

להאריז"ל הש"ס מלקוטי (להעיר וטהרות בזרעי� משא"כ טועי�, היו לא ג�

וכ"מ הישר. ס' בהקדמת (ר"ת בקיאי� היו דלא הסוד) ע"פ טע� ב) (יג, לחגיגה

עכצ"ל ש�, התוס' לדעת וג� ובכ"מ. דתנ�) (ד"ה סע"ב קי, חולי� ברש"י

במסקנא ג� ובמילא א) (כ, בברכות כמפורש המשניות טעמי בהבנת שחלוקי�

כא). סוס"ק א, כללי� – השדה פאת – חמד בשדי בהנסמ� ועיי� להלכה.

כד.32) ע' יו� היו�
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ואני "חטאתי... אמר הוא כאשר א� ממצרי�. ישראל בני

ו"ואשלחה העבר, על וחרטה וידוי – הרשעי�" ועמי

חזרתו ביטלה לעתיד, קבלה – לעמוד" תוסיפו ולא אתכ�

ומטר והברד הקולות "ויחדלו – העונש את בתשובה זו

ארצה". נת� לא

כה היתה תשובתו הא� השאלה: מתעוררת כא� א�

הברד, את העונש, את לבטל בכוחה שהיה עצומה,

oihelglעצמו החטא של תוצאה הוא עונש שכל כיו� ?33,

א�34כנאמר לכ�, מייסר, עצמו שהרע רעת�", "תייסר�

היא הרי לחלוטי�, החטא את מחקה בתשובה החזרה

ולפי – החטא של תוצאה שהוא הברד, עונש את ביטלה

"לא – רש"י של השני כפירושו להסביר יש זו ",wvedדעה

התבטלה. המטר של שמציאותו

פרעה של תשובתו בכוח היה שלא לומר, שאפשר או

את לא ג� – וממילא לחלוטי�, החטא את ולשרש למחוק

כיו� אלא, ממנו. הנובעי� בכלdyrnayהייסורי� הוא

הברד עונש את להסיר כדי בכ� היה די בתשובה, חזר זאת

dyrnaדעה לפי ממש. בפועל החטא תוצאת את –efיש

"לא – רש"י של הראשו� הפירוש לפי הדברי� את להסביר

יגיע לא שהעונש כ� לידי הביאה שהתשובה – הגיע"

mdil`במציאותו נשאר הוא א� ,35.
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לבטל פרעה תשובת של בכוחה א� הספק תלוי במה

לאו? א� העונש), (ואת החטא את לחלוטי�

החטאmicediלגבי את מוחקת שתשובת� ברור

טוב היא יהודי של מהותו החטא בשעת א� לחלוטי�.

יצרו36וקדושה ש"תקפו מפני רק ח"ו עבירה עובר והוא .

לפעול מיד37באמתinvrdמרצונוjtidlהרע" ולכ�, .

ובהחלטתו תשובה הרע,ly`בעשותו ליצר יותר לשמוע

"תשובה"ayהוא המלה כמשמעות האמיתית, .למציאותו

עוונו "נעקר מאהבה בתשובה דוקא אמנ�,

–38מתחילתו"

ייתכ�ef(ותשובה שלא למרות העבר, על ג� משפיעה

ישתנה לפניiptlשדבר היא ה"סיבה" שהרי לשינוי, הגור�

כי: התוצאה,

הוי' לש� קשורי� יהודי� ויהיה39א) הווה היה ,

זה40כאחד קשר מחדש התשובה ומעשה הווה41, עבר ואז ,

כאחד. ועתיד

הנגלה: ובדר�

העבר, על להשפיע יכולה אינה שפעולה זה, כלל ב)

רק היא כאשר א� חדש. דבר יצירת לגבי דוקא dlbnאמור

על להשפיע יכולה מאוחרת שפעולה מוב�, קוד�, מצב

וכיו� העבר. של המצב את מבהירה רק היא כי העבר,

הטוב היה החטא בזמ� ורק וקדוש, טוב תמיד הוא שיהודי

למפרע, החטא את לבטל מאהבה תשובה יכולה בהעל�,

שישmilbznבאמצעותה42כי והקדושה okהטוב iptlאצל

.43היהודי

תשובה, לעשות סופו שבודאי יהודי, כל לגבי ידוע ג)

ההלכה44כנאמר קובעת ולכ� נדח", ממנו ידח לא 45"כי

ומצוותmlerlש" בתורה שיהיה) מי (יהיה אד� יעסוק

בודאי" לשמה בא לשמה שלא שמתו� לשמה, .46שלא

העומד "כל של הדי� עליו חל החטא, בשעת א� ולכ�

דמי" כחתו� זאת47לחתו� לייש� שצרי� אלא וכדומה, ,
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אֿב).33) (יב, אחרו� בית בשל"ה בזה הדיעות ראה

בפני�. שהובאה כהדיעה מוכח שלאח"ז בהערה המסומני� במקומות

מוכח בתניא שג� – ואיל�) קכט ע' ח"ב לתניא (לקו"ב לאגה"ת" וב"ביאורי�

עיי"ש. כ�.

נ,34) ש� ג� וראה ג. ו, ח"א האמצעי) (לאדמו"ר שעה"ת יט. ב, ירמי'

סע"ב.

מכיו�35) הוא: שברש"י הראשו� לפירוש שהטע� לומר, אפשר לכאורה

המטר כבר כללze`ivnaשנתהווה רגיל המטר אי� כי – ע"ז נס דצ"ל (וי"ל

המטר ג� יתבטל החטא ביטול שע"י לומר סברא אי� ד'), סעי� כנ"ל במצרי�

השני' דיעה לפי [ובפרט בהחטא תלוי אינו התהוותו לאחרי כי ממציאותו,

ע"י הי' נת�" ש"לא מכיו� כי – אינו אבל ש�]. "לאqpשבשל"ה להפירוש ג�

שבא� מוב� הרי הוצק"], "לא להפי' מאשר יותר גדול נס – [ובפשטות הגיע"

מתבטל שבתhgd`הי' ו[עיי� בסיבתו. שנעשה המטר ג� ממילא מתבטל הי'

בכל אבל וי"ל. כו'. ממהרת משו� דרק ז) ד, (שמות בפרש"י הובא – א) (צז,

הזמ� כל נמש� נס צ"ל הרי – קיי� המטר הי' בא� שהרי] שאני, כא� אופ�

ראה – המי� בטבע (היפ� סו� י� דקריעת נס וכמו ארצה. ויגיע ירד שלא

ונגרי�. חוזרי� המי� היו כרגע הרוח נפסק הי' שבא� פ"ב) שהיחוה"א

וראה36) ית'. אתו באמנה היתה החטא בשעת וג� ספכ"ד: תניא ראה

.51 הערה להל�

ספ"ב.37) גירושי� הל' רמב"�

ש�.38) ופרש"י סע"א פו, יומא

פ"ד.39) אגה"ת

פ"ז.40) והאמונה היחוד שער סע"ב. רנז, בזח"ג רע"מ

ספ"ט.41) אגה"ת

ברמב"�42) משמע – חולי מחמת זמנו לאחר שבמל מה הטע� ג� וזהו

המילה כי למפרע, על ג� המילה שמועלת ש�) ובצפע"נ ספ"א מילה (הל'

רק תזריע.dlbnהיא פ' ח"ג בלקו"ש בארוכה (ראה הנשמה עצ� ).y"iirאת

ב). לא, (נדרי� ישראל בערלי אסור ממולי� שהנודר ולהעיר

נעשה43) "מעכשיו" שכשאומר תנאי, על דבר איזה העושה בדוגמת

ובשבילrxtnlהדבר בעלמא בירור אינו התנאי שקיו� א� – התנאי קיו� ע"י

הי"א פ"ט גירושי� הל' רמב"� (ראה בפועל התנאי קיו� צ"ל הדבר קיו�

סי"ח). סקמ"ג אהע"ז שו"ע ב. פד, גיטי� רשב"א הכ"ב. פ"ח ש� ובמ"מ

ידח).44) (לבלתי יד יד, ש"ב

וש"נ.45) א. מז, סוטה

ג'.46) סעי� פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא

כללי�47) חמד שדי קכד. ר"ס אה"ע השו"ע נ"כ וראה סע"ב. עב, חולי�

קמב. כ,
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ואני "חטאתי... אמר הוא כאשר א� ממצרי�. ישראל בני

ו"ואשלחה העבר, על וחרטה וידוי – הרשעי�" ועמי

חזרתו ביטלה לעתיד, קבלה – לעמוד" תוסיפו ולא אתכ�

ומטר והברד הקולות "ויחדלו – העונש את בתשובה זו

ארצה". נת� לא

כה היתה תשובתו הא� השאלה: מתעוררת כא� א�

הברד, את העונש, את לבטל בכוחה שהיה עצומה,

oihelglעצמו החטא של תוצאה הוא עונש שכל כיו� ?33,

א�34כנאמר לכ�, מייסר, עצמו שהרע רעת�", "תייסר�

היא הרי לחלוטי�, החטא את מחקה בתשובה החזרה

ולפי – החטא של תוצאה שהוא הברד, עונש את ביטלה

"לא – רש"י של השני כפירושו להסביר יש זו ",wvedדעה

התבטלה. המטר של שמציאותו

פרעה של תשובתו בכוח היה שלא לומר, שאפשר או

את לא ג� – וממילא לחלוטי�, החטא את ולשרש למחוק

כיו� אלא, ממנו. הנובעי� בכלdyrnayהייסורי� הוא

הברד עונש את להסיר כדי בכ� היה די בתשובה, חזר זאת

dyrnaדעה לפי ממש. בפועל החטא תוצאת את –efיש

"לא – רש"י של הראשו� הפירוש לפי הדברי� את להסביר

יגיע לא שהעונש כ� לידי הביאה שהתשובה – הגיע"

mdil`במציאותו נשאר הוא א� ,35.
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לבטל פרעה תשובת של בכוחה א� הספק תלוי במה

לאו? א� העונש), (ואת החטא את לחלוטי�

החטאmicediלגבי את מוחקת שתשובת� ברור

טוב היא יהודי של מהותו החטא בשעת א� לחלוטי�.

יצרו36וקדושה ש"תקפו מפני רק ח"ו עבירה עובר והוא .

לפעול מיד37באמתinvrdמרצונוjtidlהרע" ולכ�, .

ובהחלטתו תשובה הרע,ly`בעשותו ליצר יותר לשמוע

"תשובה"ayהוא המלה כמשמעות האמיתית, .למציאותו

עוונו "נעקר מאהבה בתשובה דוקא אמנ�,

–38מתחילתו"

ייתכ�ef(ותשובה שלא למרות העבר, על ג� משפיעה

ישתנה לפניiptlשדבר היא ה"סיבה" שהרי לשינוי, הגור�

כי: התוצאה,

הוי' לש� קשורי� יהודי� ויהיה39א) הווה היה ,

זה40כאחד קשר מחדש התשובה ומעשה הווה41, עבר ואז ,

כאחד. ועתיד

הנגלה: ובדר�

העבר, על להשפיע יכולה אינה שפעולה זה, כלל ב)

רק היא כאשר א� חדש. דבר יצירת לגבי דוקא dlbnאמור

על להשפיע יכולה מאוחרת שפעולה מוב�, קוד�, מצב

וכיו� העבר. של המצב את מבהירה רק היא כי העבר,

הטוב היה החטא בזמ� ורק וקדוש, טוב תמיד הוא שיהודי

למפרע, החטא את לבטל מאהבה תשובה יכולה בהעל�,

שישmilbznבאמצעותה42כי והקדושה okהטוב iptlאצל

.43היהודי

תשובה, לעשות סופו שבודאי יהודי, כל לגבי ידוע ג)

ההלכה44כנאמר קובעת ולכ� נדח", ממנו ידח לא 45"כי

ומצוותmlerlש" בתורה שיהיה) מי (יהיה אד� יעסוק

בודאי" לשמה בא לשמה שלא שמתו� לשמה, .46שלא

העומד "כל של הדי� עליו חל החטא, בשעת א� ולכ�

דמי" כחתו� זאת47לחתו� לייש� שצרי� אלא וכדומה, ,
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אֿב).33) (יב, אחרו� בית בשל"ה בזה הדיעות ראה

בפני�. שהובאה כהדיעה מוכח שלאח"ז בהערה המסומני� במקומות

מוכח בתניא שג� – ואיל�) קכט ע' ח"ב לתניא (לקו"ב לאגה"ת" וב"ביאורי�

עיי"ש. כ�.

נ,34) ש� ג� וראה ג. ו, ח"א האמצעי) (לאדמו"ר שעה"ת יט. ב, ירמי'

סע"ב.

מכיו�35) הוא: שברש"י הראשו� לפירוש שהטע� לומר, אפשר לכאורה

המטר כבר כללze`ivnaשנתהווה רגיל המטר אי� כי – ע"ז נס דצ"ל (וי"ל

המטר ג� יתבטל החטא ביטול שע"י לומר סברא אי� ד'), סעי� כנ"ל במצרי�

השני' דיעה לפי [ובפרט בהחטא תלוי אינו התהוותו לאחרי כי ממציאותו,

ע"י הי' נת�" ש"לא מכיו� כי – אינו אבל ש�]. "לאqpשבשל"ה להפירוש ג�

שבא� מוב� הרי הוצק"], "לא להפי' מאשר יותר גדול נס – [ובפשטות הגיע"

מתבטל שבתhgd`הי' ו[עיי� בסיבתו. שנעשה המטר ג� ממילא מתבטל הי'

בכל אבל וי"ל. כו'. ממהרת משו� דרק ז) ד, (שמות בפרש"י הובא – א) (צז,

הזמ� כל נמש� נס צ"ל הרי – קיי� המטר הי' בא� שהרי] שאני, כא� אופ�

ראה – המי� בטבע (היפ� סו� י� דקריעת נס וכמו ארצה. ויגיע ירד שלא

ונגרי�. חוזרי� המי� היו כרגע הרוח נפסק הי' שבא� פ"ב) שהיחוה"א

וראה36) ית'. אתו באמנה היתה החטא בשעת וג� ספכ"ד: תניא ראה

.51 הערה להל�

ספ"ב.37) גירושי� הל' רמב"�

ש�.38) ופרש"י סע"א פו, יומא

פ"ד.39) אגה"ת

פ"ז.40) והאמונה היחוד שער סע"ב. רנז, בזח"ג רע"מ

ספ"ט.41) אגה"ת

ברמב"�42) משמע – חולי מחמת זמנו לאחר שבמל מה הטע� ג� וזהו

המילה כי למפרע, על ג� המילה שמועלת ש�) ובצפע"נ ספ"א מילה (הל'

רק תזריע.dlbnהיא פ' ח"ג בלקו"ש בארוכה (ראה הנשמה עצ� ).y"iirאת

ב). לא, (נדרי� ישראל בערלי אסור ממולי� שהנודר ולהעיר

נעשה43) "מעכשיו" שכשאומר תנאי, על דבר איזה העושה בדוגמת

ובשבילrxtnlהדבר בעלמא בירור אינו התנאי שקיו� א� – התנאי קיו� ע"י

הי"א פ"ט גירושי� הל' רמב"� (ראה בפועל התנאי קיו� צ"ל הדבר קיו�

סי"ח). סקמ"ג אהע"ז שו"ע ב. פד, גיטי� רשב"א הכ"ב. פ"ח ש� ובמ"מ

ידח).44) (לבלתי יד יד, ש"ב

וש"נ.45) א. מז, סוטה

ג'.46) סעי� פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא

כללי�47) חמד שדי קכד. ר"ס אה"ע השו"ע נ"כ וראה סע"ב. עב, חולי�

קמב. כ,
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ואיל�" "מכא� רק מועילה מיראה" "תשובה ,38ואילו

שבחטא מהרע משהו נשאר עדיי� ואיל� מכא� ,48ואפילו

בגמרא הזדונות49כנאמר נעשי� מיראה שבתשובה ,

כשגגות.

ולגבי ואיל�", ש"מכא� הזמ� לגבי לפחות זאת, בכל

תשובה,dfחלק ידי על שמתבטל – "זדונות" – הרע של

ביטול זהו שרעhlgenהרי ,df�כיו ממציאותו. בטל

"יצרו רק ובעבירה מהותו, בעצ� לרע קשור אינו שיהודי

ש"תשש ידי שעל לכ�, התשובה גורמת לכ� שתקפו", הוא

מהותו מתגלית ממציאותו.50יצרו" הרע מתבטל ולכ� ,

.È
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החטא את לבטל יכולה שהתשובה לכ� שהסיבה כיו�

הוא ש"יצרו משו� רק עבירה עבר שאד� מפני היא

בו ש"נדבק" מה רק להסיר התשובה צריכה ולכ� שתקפו",

הרע שאצל� נח, בני שלגבי מוב�, –epi`�נוס דבר

העונש51לה� את למנוע רק התשובה של בכוחה ,dyrna,

מציאות ואת שבחטא, הרע את לחלוטי� לבטל לא א�

עצמו .52העונש

נח בני לגבי זאת בתקופהxg`lא� ואילו תורה. מת�

iptlyובנו" של העני� התחדש לא עדיי� כאשר תורה, מת�

היתה53בחרת" יכולה נח בני של התשובה שג� לומר, יש ,

הרע. מציאות את לחלוטי� לבטל

ה רש"י:וזהו של הפירושי� שני בי� הבדל

לא תורה מת� לפני שג� יוצא, הראשו� הפירוש לפי

מציאות את לבטל נח בני של תשובת� של בכוחה היה

הגיע לא המטר – הגיע" "לא הוא ההסבר ולכ� הרע,

במציאותו נשאר הוא א� .54לאר�,

שג� יוצא, השני הפירוש היהiptlולפי אכ� תורה מת�

הרע, מציאות את לבטל נח בני של תשובת� של בכוחה

המטר של שמציאותו הוצק", "לא הוא ההסבר ולכ�

התבטלה.

.‡È
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פירוש כיצד רואי� אחרי�, רבי� במקומות כמו וכא�,

מופלאי�" "עניני� מכיל על55רש"י הפירושי� ששני :

רק ביניה� נבדלי� ראשו� שבמבט – נת�" "לא המלי�

במהות� שוני� הסברי� שני ה� – מילולית משמעות לגבי

המטר שבו האופ� ב"דיבורl`לגבי רש"י מצטט ולכ� ירד,

נת�". "לא המלה את ג� ובפירושו המתחיל"

שבה� להלכות קשורי� אלו פירושי� מכ�: ויותר

ולא בקודש מעלי� "גמירי (כגו� "גמירי" הביטוי מופיע

משמעותי56מורידי�" עני� מתברר באמצעות� אשר עד ,(

תורה. מת� לפני נח בני של התשובה אופ� לגבי

(d"kyz `x`e t"y zgiyn)
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עליו.48) שמו שמקצת ש�: יומא רש"י ראה

ע"ב.49) ש�,

ספ"ב50) גירושי� בהל' הרמב"� ממ"ש וכמוב� מיראה. בתשובה ג� שזהו

א� – שהנ"ל מצד הוא אני" "רוצה לאגה"ת"dkedשאמירתו ב"באורי� וראה .

(קה"ת, כו' פירושי� לקט ע� אגה"ת ואיל�. קיב ע' ח"ב לתניא (לקו"ב
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שלהאד� מכיו� כי – למפרע מיראה) (תשובה מועלת אינה שמ"מ אלא

הבהמית ונפשו גופו (כי העונש יראת מצד רק שב שהוא עלminilrnנראה

ממש. בגילוי בא לא מהותו עצ� שמצד הטוב הרי הנשמה),

וא�51) רע בעצ� ה� דעכו"� לעכו"�, ישראל בי� ההפרש בס' "וכמ"ש

ומה טוב בעצ� ה� ישראל משא"כ נוס�. דבר ה"ז טוב דבר איזה בה� יש

בראשית דש"פ (מאמר העצ�" על לבד נוס� דבר הוא רע איזה בה� שיש

יועיל ולזאת (בישראל) לבד נוס� דבר הוא ש(החטא) "מאחר וש�: תרנ"ט.

רמב"� (ראה העול� אומות חסידי ושאני ספ"א. מתניא ולהעיר תשובה"). ע"ז

בסידור" חהמ"צ בשער כידוע כו' "מנוגה נשמת� ושרש ספ"ח. מלכי� הל'

ד). מז, ההתפעלות לקונט' ביאורי� לקוטי –

בה�52) שיי� "ישראל חטאה: חטא עה"פ לאיכה הצ"צ רשימות ראה

לה� שאי� עכו"� ("יצאו רפ"ט נזיר ירושלמי ג� וראה ותשובה". עבירה

שסד. מצוה סו� חינו� מנחת ב). (נד, תכ"א תקו"ז כפרה").

ס"ד.53) ס' סי' חאו"ח אדה"ז שו"ע ראה

"טר�54) של באופ� הייתה פרעה של שתשובתו מפני זהו שלכאורה וא�

שזהו א) (י, בכתוב מפורש הרי – ובפרש"י)* ל (ט, אלקי�" ה' מפני תיראו�

ש" ולהעירip`מפני ה"ג. פ"ו תשובה הל' רמב"� ראה אבל לבו". את הכבדתי
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íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
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ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
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א.8. ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת
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íéøîà éèå÷éì
äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé

øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù
äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà

íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ
'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå

òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî
äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù

äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì
åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå

ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá
ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
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א.8. ה, ברכות ג. ו, א.9.אבות קנב, שבת



zahלח b"k ipy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ג שני יו�

,40 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,`k 'nr cr.åúåìéâøî
פרקטו

àúeøòúàa éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä éãé ìò 'äa Bùôð©§©©§¥¦§§¦§ª©£¥§¦§¨¨
¯ ,àìéòìc àúeøòúà àzúìc,dhnl mc`d zexxerzd iciÎlr ¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨

,dlrnln zexxerzd zxvep¯ éìeàå éàä élëå,z`f lk ixg` §ª¥©§©
÷écö äæéà LøMî çeø úðéçáì äkæéå ,íBønî çeø åéìò äøòé©£¤¨¨©¦¨§¦§¤¦§¦©©¦Ÿ¤¥¤©¦

¯ ,Ba øaòúzLly ote`a ¤¦§©¥
''xeair''10`aeny itk .

epyiy myky ,''dlaw''a

y oiprddnypy ,''leblb'' l

xaca e` seba zlblebn

ly oiprd epyi jk ,xg`

ly eznypy ,''xeair''

eznypa ''zxarzn'' ''wicv''

ick z`fe ,''ipepia'' ly

z` cearl lkei ''ipepia''dy

- edfe .''wicv'' ly ezbixcn itl z''iydäçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

''oeilr wicv''k xzkend ''wicv'' ly eznyp cgi zeybtpy dryay

f` rvazn - ''oezgz wicv''k xzkend ,''ipepia'' ly eznyp mr

egny''miwicv,"'da - miax oeyl -äòeáMä úîàa Ba íi÷úúå§¦§©¥¤¡¤©§¨
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnLdreayd z` miiwiy ,cala ef `l ¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlrzelczydxacd z` ok` `iai `edy `l` ,''wicv'' zeidl

zecez z`fe ,''wicv'' zbixcnl zn`a ribdle ,ynn lret icil

.''wicv'' znyp ly ''xeair''l

''mixeab'' ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda

exvi z` ''yeakl'' egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd

,iaxdy ,aehÎmyÎlrad ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd

:eizegiyn zg`a d`iad ,yhiee`aeiln ocr eznyp v''iixdenlr

:aehÎmyÎlrad xn` - ''exvi z` yaekd xeab edfi`'' :dpynd

oi` rxdÎxvid ly ezxiaya ,ik ,xn`p `l - exvi z` ''xaeyd"

`id dxeabd .dxeab meyn

,rxdÎxvid z` ''yeakl''

eizegeka ynzydl ,xnelk

,rxdÎxvid ly eizelrnae

ixde .dyecw ly mipipra

gka ze`eaz axe'' :xn`p

zindad ytpd - ''xey

da yi ''xey'' z`xwpd

yie - wfege swez

df wfege geka ynzydl

in `ed xeab - ''exvi z` yaekd xeab edfi`'' edfe .dyecwa

.dyecwl mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek z` ''yaek''y

miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia

seqal mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr

dfa xikfp - gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez

mya xqny ,yhiee`aeiln ocr eznyp v''iixden iaxd ly ezxni`

qgi lk xqeg lr mrt exaca :ocr eznyp a"yxden iaxd ,eia`

inyb mixac ly d`eeydeiaxd xn` ,miipgex mipipr iabl mi

igiex ipefne iig ipa ,dpy miray jyna el eidiy mc` - :a"yxden

el yiy zekfd iabl jxr lk xacl oi` ,zelkide zepenx` mr

.dxez xtqa zg` dwiypa

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

zngel "ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

,zindad ytpd ly "rx"a

,hytzdl "rx"l zpzep dpi`e

,daygna ,ynnzdl de`zle

.dyrna e` xeaic

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv'' oiay lcadd

,''ipepia''läî ïáeé©©
áeúkM1íéäìà ãáò ïéa ,òLøì ÷écö ïéa íúéàøe ízáLå" : ¤¨§©§¤§¦¤¥©¦§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦

¯ ,"Bãáò àì øLàì`xnbd2"wicv" epiid :df weqt lr zl`ey ©£¤Ÿ£¨
ixd ,xnelk ,"ecar `l" epiid "ryx" epiid ,"miwl` caer" epiid

xac md ecar `l xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv

"wicv" oia ,milcad ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg`

:zvxzn `xnbde ?"ecar `l xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l

mdipy) edpip ixenb iwicv ediieexz "ecar `l xy`"e "miwl` caer"

dpeyl minrt d`n ewxt dpey dnec epi`e (mixenb miwicv md

,"ryx"l dpeekd oi` "ecar `l" :xnelk ."cg`e minrt d`n ewxt

xfeg `edy iptn "ecar `l xy`" el `xew weqtde ,"wicv"l `l`

minrt d`n ecenil lr

"miwl` caer" eli`e ,cala

lr xfegd "wicv" `ed

minrt d`n ecenilcg`e.

,dxe`kl ,zvxzn jka

`iyewd z` wx `xnbd

."ecar `l epiid ryx epiid"

ez `l "miwl` caer epiid wicv epiid" `iyewd eli`e,llk dvx

`ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv" mdipy ixdy

oia lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit itl "wicv"

,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l "wicv"

:oldlcke"ãáBò"L ,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦¤¥
ì àeä¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykr,d''awd z`òöîàa àeäL §Ÿ¤¤§¤§©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä
äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò

øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî
úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë

íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá
:÷éãö éäú

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö

ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá
äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä
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ב.2. ט, חגיגה

zah b"k ipy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

BLøâìe åéìò øabúäì ,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä̈£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨§¦§©¥¨¨§¨§
¯ ,"äpè÷ øéò"äîdhilyd lry ,''dphw xir'' `xwpd ,sebdn ¥¨¦§©¨

,rxdÎxvide aehdÎxvid miwa`p ,dilréøáàa Laìúé àlL¤Ÿ¦§©¥§¥§¥
¯ ,óebä,dyri `ly ,xnelk ,sebd ixa`a yalzi `l rxdÎxviy ©

aeygi `lye xaci `ly

.rx edyn''dcear''ef

ly wa`nd lr zqqean

aehÎxvide ziwl`d ytpd

,rxdÎxviaúîàa àeäL¤¤¡¤
íçläì ìBãb ìîòå äãBáò£¨§¨¨¨§¦¨¥
¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîz Ba¨¦§©§©¥¦

megll "ipepia"d lrcinz

lelr ea ,oky ,rxdÎxvia

de`z xxerl rxdÎxvid

lre ,dfdÎmlerd ibeprzl

rxdÎxvia megll "ipepia"d

`ly ,de`zd lr hlzydle

`l ,dyrna `l ,ynenz

.daygna `le xeaica

- "ipepia"d `xwp jk meyn

weqr `ed - "miwl` caer"

dzrzcear ly jildza

zrd lk cner `ed .'d

Îxvia wa`nd ly enevira

.rxdàø÷ð ÷écvä ìáà£¨©©¦¦§¨
¯ "'ä ãáò"`le ''car'' ¤¤

,''caer''¯ ,øàzä íLa§¥©Ÿ©
.envr mc`d z` oiivnd

dlertd my `ed ''caer''

ezceara mc`d z` oiivnd

:`ed ''car'' eli`e ,ezcear rvn`a zrk `vnp `ed -íL Bîk§¥
¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç äNòð øákL ,Cìî Bà íëç''wicv''d ¨¨¤¤¤§¨©£¨¨¨¤¤¨¤

`xwpycar'',"'díò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâå ãáò øák§¨¨©§¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦
å eäLøâéå ék ãò ,òøä¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bì Cìély enewn ¨©©¦©§¨§¥©¥¤§¦¨¨§¦§

`ed okle ,myn "rx"d z` dpity ixg` ,wix - eala rxdÎxvid

" x`ezd mya `xwpcardnglnd z` xak miiq `ed ,oky ,"'d

caer" :"wicv" enk dbixcn dze` epi` "miwl` caer"y ,ixd ."rx"a

weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd "miwl`

xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia ,ryxl wicv oia ...mzaye"

zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l "miwl` caer" oia lcadd

:ryx `ed oi`y `xnbdãáBò" :úBâøãî ézL ïk íb Lé éðBðéááe§¥¦¥©¥§¥©§¥¥
¯ "Bãáò àì øLà"å ,"íéäìà.'d zceara rbie lnr `ed oi` ¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨

¯ ïë-ét-ìò-óàå,''ecar `l xy`'' df¯ ,òLø Bðéàxcrpy zexnl §©©¦¥¥¨¨
,rxdÎxvid mr wa`nd epnn,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨

¯qgia edf - .dxeng dxiar mey einin xar `ly xacd i`cee

;dyrzÎ`lÎzeevnl¯ ,ïîi÷ì Bì øLôàL úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§¤¤§¨§©§¨

,dyrÎzeevn¯ ,ílk ãâðk äøBz ãeîìúådxez lehia oeery s` §©§¨§¤¤ª¨
,epnn lvpidl c`n dywy zepeerd cg` `eddéîet ÷éñt àìå§Ÿ¨¦¥

¯ .àñøbî`xwp `ed ,jk m` ,recn ,j` .dxez cenlln eit wqt `l ¦¦§¨
?''ecar `l'',Bçvðì øöiä íò äîçìî íeL äNBò BðéàL àlà¤¨¤¥¤¦§¨¨¦©¥¤§©§

ìò øéànä 'ä øBà éãé ìò©§¥©¥¦©
çnaL úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©
økæpk álä ìò èélMä©©¦©©¥©¦§¨

ìéòì3¯ ,ly ekxc efy §¥
rxdÎxvia megll ,"ipepia"d

iwl`d xe`a egvple ely

ziwl`d eytp lr xi`nd

lr hilyd" gena z`vnpd

wewf epi` ,`ed eli`e ."ald

ick rxdÎxvid mr dnglnl

."ipepia" zeidljk lke

?dnlBøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§
Bìháì ììk Bcâðì ãîBò¥§¤§§¨§©§
ïéàå ,BúãBáòå BúøBzî¦¨©£¨§¥

éøö¯ Bnò íçìì Cmr ¨¦¦§Ÿ¦
,rxdÎxvidïBâk ,ììk§¨§

Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦
éãé ìò BzãìBzî Bòáèa§¦§¦©§©§¥
¯ ,"äøçL äøn"ä úøaâz¦§Ÿ¤©¨¨§Ÿ̈
"dpald dxnd"yk ,recik

,mc`a zhleyoi``ed

zeidl erahn dhep

dxn"d m` eli`e ,"cinzn"

- mc`a zhley ,"dxegyd

zirahd dihpd ea yi

`ed oi` `linne .dcnzdl

.el ixyt`d onfa cenll ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv

,Bòáèa ïpöî àeäL éðtî íéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦¦§¥¤§ª¨§¦§
¯dze`n miraepd ,dxiar ixedxda mglidl wewf `ed oi` `linne

,de`z¯ äfä íìBò éâeðòz øàLa ïëåick lenrl jixv `ed oi` §¥¦§¨©£¥¨©¤
ik ,mdilr hlzydlïéà ïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeä§ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥¥

éøö¯ ,'ä úlãâa Ck ìk ïðBaúäì C,ickçeø Búðéaî ãéìBäì ¨¦§¦§¥¨¨¦§ª©§¦¦¦¨©
¯ ,Bçîa 'ä úàøéå úòc,jk ici lreìò øáòì àlL øîMäì ©©§¦§©§Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©

¯ ,äNòú àì úBöîzeyrln xnyi d''awdn ecgt zngny ,jk ¦§Ÿ©£¤
ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d''awd iciÎlr xq`py xac

xxerl ick 'd zelcba opeazdl wewf `ed oi`¯ ,Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦
,ef dad`n d`vezkeäøBz ãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§¨

¯ ,ïlk ãâðkjixv `ed oi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre §¤¤ª¨
.d''awd l` dielb dad` eala xxerl ick egena rbiizdléc àlà¤¨©

¯ Bì,zeevne dxeza mly zeidl ickáìa øLà úøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤£¤§¥
keàø÷pL ,ìàøNé úeìì4¯ ."BîL éáäBà"icedi lkl ,oky §¨¦§¨¥¤¦§§£¥§

ick el dwitqn ef zxzeqn dad`e ,d"awdl eala zxzeqn dad`
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íéøîà éèå÷éì
íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä

úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî
ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ

íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà
åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî

éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå
úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå .åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò
úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò

åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì
íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä

çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì
åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò

ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì
ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá

úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú
éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù

êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì
'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë

ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî
àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî
éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù
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יב.3. לז.4.פרק סט, תהלי�



לט zah b"k ipy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

BLøâìe åéìò øabúäì ,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä̈£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨§¦§©¥¨¨§¨§
¯ ,"äpè÷ øéò"äîdhilyd lry ,''dphw xir'' `xwpd ,sebdn ¥¨¦§©¨

,rxdÎxvide aehdÎxvid miwa`p ,dilréøáàa Laìúé àlL¤Ÿ¦§©¥§¥§¥
¯ ,óebä,dyri `ly ,xnelk ,sebd ixa`a yalzi `l rxdÎxviy ©

aeygi `lye xaci `ly

.rx edyn''dcear''ef

ly wa`nd lr zqqean

aehÎxvide ziwl`d ytpd

,rxdÎxviaúîàa àeäL¤¤¡¤
íçläì ìBãb ìîòå äãBáò£¨§¨¨¨§¦¨¥
¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîz Ba¨¦§©§©¥¦

megll "ipepia"d lrcinz

lelr ea ,oky ,rxdÎxvia

de`z xxerl rxdÎxvid

lre ,dfdÎmlerd ibeprzl

rxdÎxvia megll "ipepia"d

`ly ,de`zd lr hlzydle

`l ,dyrna `l ,ynenz

.daygna `le xeaica

- "ipepia"d `xwp jk meyn

weqr `ed - "miwl` caer"

dzrzcear ly jildza

zrd lk cner `ed .'d

Îxvia wa`nd ly enevira

.rxdàø÷ð ÷écvä ìáà£¨©©¦¦§¨
¯ "'ä ãáò"`le ''car'' ¤¤

,''caer''¯ ,øàzä íLa§¥©Ÿ©
.envr mc`d z` oiivnd

dlertd my `ed ''caer''

ezceara mc`d z` oiivnd

:`ed ''car'' eli`e ,ezcear rvn`a zrk `vnp `ed -íL Bîk§¥
¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç äNòð øákL ,Cìî Bà íëç''wicv''d ¨¨¤¤¤§¨©£¨¨¨¤¤¨¤

`xwpycar'',"'díò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâå ãáò øák§¨¨©§¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦
å eäLøâéå ék ãò ,òøä¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bì Cìély enewn ¨©©¦©§¨§¥©¥¤§¦¨¨§¦§

`ed okle ,myn "rx"d z` dpity ixg` ,wix - eala rxdÎxvid

" x`ezd mya `xwpcardnglnd z` xak miiq `ed ,oky ,"'d

caer" :"wicv" enk dbixcn dze` epi` "miwl` caer"y ,ixd ."rx"a

weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd "miwl`

xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia ,ryxl wicv oia ...mzaye"

zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar `l"l "miwl` caer" oia lcadd

:ryx `ed oi`y `xnbdãáBò" :úBâøãî ézL ïk íb Lé éðBðéááe§¥¦¥©¥§¥©§¥¥
¯ "Bãáò àì øLà"å ,"íéäìà.'d zceara rbie lnr `ed oi` ¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨

¯ ïë-ét-ìò-óàå,''ecar `l xy`'' df¯ ,òLø Bðéàxcrpy zexnl §©©¦¥¥¨¨
,rxdÎxvid mr wa`nd epnn,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨

¯qgia edf - .dxeng dxiar mey einin xar `ly xacd i`cee

;dyrzÎ`lÎzeevnl¯ ,ïîi÷ì Bì øLôàL úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§¤¤§¨§©§¨

,dyrÎzeevn¯ ,ílk ãâðk äøBz ãeîìúådxez lehia oeery s` §©§¨§¤¤ª¨
,epnn lvpidl c`n dywy zepeerd cg` `eddéîet ÷éñt àìå§Ÿ¨¦¥

¯ .àñøbî`xwp `ed ,jk m` ,recn ,j` .dxez cenlln eit wqt `l ¦¦§¨
?''ecar `l'',Bçvðì øöiä íò äîçìî íeL äNBò BðéàL àlà¤¨¤¥¤¦§¨¨¦©¥¤§©§

ìò øéànä 'ä øBà éãé ìò©§¥©¥¦©
çnaL úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©
økæpk álä ìò èélMä©©¦©©¥©¦§¨

ìéòì3¯ ,ly ekxc efy §¥
rxdÎxvia megll ,"ipepia"d

iwl`d xe`a egvple ely

ziwl`d eytp lr xi`nd

lr hilyd" gena z`vnpd

wewf epi` ,`ed eli`e ."ald

ick rxdÎxvid mr dnglnl

."ipepia" zeidljk lke

?dnlBøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§
Bìháì ììk Bcâðì ãîBò¥§¤§§¨§©§
ïéàå ,BúãBáòå BúøBzî¦¨©£¨§¥

éøö¯ Bnò íçìì Cmr ¨¦¦§Ÿ¦
,rxdÎxvidïBâk ,ììk§¨§

Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦
éãé ìò BzãìBzî Bòáèa§¦§¦©§©§¥
¯ ,"äøçL äøn"ä úøaâz¦§Ÿ¤©¨¨§Ÿ̈
"dpald dxnd"yk ,recik

,mc`a zhleyoi``ed

zeidl erahn dhep

dxn"d m` eli`e ,"cinzn"

- mc`a zhley ,"dxegyd

zirahd dihpd ea yi

`ed oi` `linne .dcnzdl

.el ixyt`d onfa cenll ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv

,Bòáèa ïpöî àeäL éðtî íéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦¦§¥¤§ª¨§¦§
¯dze`n miraepd ,dxiar ixedxda mglidl wewf `ed oi` `linne

,de`z¯ äfä íìBò éâeðòz øàLa ïëåick lenrl jixv `ed oi` §¥¦§¨©£¥¨©¤
ik ,mdilr hlzydlïéà ïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeä§ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥¥

éøö¯ ,'ä úlãâa Ck ìk ïðBaúäì C,ickçeø Búðéaî ãéìBäì ¨¦§¦§¥¨¨¦§ª©§¦¦¦¨©
¯ ,Bçîa 'ä úàøéå úòc,jk ici lreìò øáòì àlL øîMäì ©©§¦§©§Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©

¯ ,äNòú àì úBöîzeyrln xnyi d''awdn ecgt zngny ,jk ¦§Ÿ©£¤
ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d''awd iciÎlr xq`py xac

xxerl ick 'd zelcba opeazdl wewf `ed oi`¯ ,Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦
,ef dad`n d`vezkeäøBz ãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§¨

¯ ,ïlk ãâðkjixv `ed oi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre §¤¤ª¨
.d''awd l` dielb dad` eala xxerl ick egena rbiizdléc àlà¤¨©

¯ Bì,zeevne dxeza mly zeidl ickáìa øLà úøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤£¤§¥
keàø÷pL ,ìàøNé úeìì4¯ ."BîL éáäBà"icedi lkl ,oky §¨¦§¨¥¤¦§§£¥§

ick el dwitqn ef zxzeqn dad`e ,d"awdl eala zxzeqn dad`
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íéøîà éèå÷éì
íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä

úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî
ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ

íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà
åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî

éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå
úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå .åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò
úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò

åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì
íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä

çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì
åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò

ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì
ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá

úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú
éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù

êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì
'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë

ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî
àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî
éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

יב.3. לז.4.פרק סט, תהלי�



zahמ c"k iyily mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ד שלישי יו�

,`k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,42 'nr cr.ììë

ick rxdÎxvia mglidl jixvy in .zeevn miiwle dxez cenll

xxerl ick ,z"iyd zlecba opeazdl eilr ,zeevne dxez xenyl

;dyrzÎ`lÎzeevn lr xearln rpnidl ,d"awdn cgtd ybx ekeza

mr cg`zdl ick - d"awdl zybxen dad` ekeza xxerl oke

df dad`Îybx .d"awd

zeevn miiwl eze` `ian

Îlry xg`n ,dxez cenlle

.d"awd mr cg`zn `ed eci

xaecn ezece`y df eli`e

mglidl jixv epi` ,o`k

llba ,rxdÎxvid mr llk

`linne ,zexen`d zeaiqd

zeraepd dad`e d`xi ly beq eze`l wwcfidl jixv epi`

zeirahd eizepekz mr cgi ,eliaya dwitqn .'d zlecba zeppeazdn

oi` ,mxa .l`xyin cg` lk rahay ,zxzeqnd ezad` ,zeni`znd

.zinvr dcear jezn el `a df lk,ììk "ãáBò" àø÷ð Bðéà ïëìå§¨¥¥¦§¨¥§¨
¯,''miwl` caer'' `xwp epi`¯ úøzñîä Bæ äáäà ékdciÎlr ¦©£¨©§ª¤¤

,zeevne dxez miiwn `ed¯ ,ììk BúãBáòå Búlòt dðéàdpi` ¥¨§ª¨©£¨§¨
,zinvrd ezcearn zraep¯ àéä àlà,zxzeqnd dad`deðúMøé ¤¨¦§ª¨¥

ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,ìàøNé ììëì eðéúBáàî5¯ .dad` cvik ¥£¥¦§©¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
jezn - `ed `ly xg`n ,miptÎlkÎlr .epizea`n epl dyexi `id ef

xeyw epi` ,zeevnde dxezd z` eneiwe ,ef dad` xvi - ezcear

,envr "ipepia"ay ,ixd ."ecar `l" `xwp `ed - "dcear"a elv`

caer" :zebixcn izy opyi

lk ."ecar `l"e "miwl`

inl qgia `ed xen`d

cinzn `ed erahay

mglidl wewf epi`e ecenila

.rxd exvi mréî óà ïëå§¥©¦
Bãenìa ãéîúî BðéàL¤¥©§¦§¦
Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa§¦§©¤¦§¦©§

¯ éðL òáè Bì ìbøää äNòðå ,äìBãb äãîúäa ãîììxkfpy itk ¦§Ÿ§©§¨¨§¨§©£¨©¤§¥¤©¥¦
envr libxdy ixg`e - ''ipy rah dyrp lbxd''y ,mcewd wxta

,dcnzda cenlle zayl elv` irah xac df ixd ,jka¯ Bì éc©
,zrkøúBé ãîìì äöBø ïk íà àlà ,Bæ úøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤¤¨¦¥¤¦§Ÿ¥

¯ .Búeìéâøî,wfgzdl ick ,eala ziygen dad` xxerl eilr ,f`y ¥§¦
ick ,mxa .ezelibx itkn xzei cenlle ,rahd ixcb z` uextl

."dcear" meyl wewf `ed oi` ,ezelibx itk wx cenll

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`ecnel `ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl

,cala minrt d`noi``ed

llbae "miwl` caer" `xwp

d mrtdzg`lr ztqepd

`xwp xak `ed - d`nd

itk - `l` ?"miwl` caer"

xzei cenll icky ,xaqedy

mc`d wewf ,ezelibxn

mr dnglnle "dcear"l

xacd oaei ,rxdÎxvid

"`ipz"dy itke ,ahid

:jiynníeMî ,eðéäå§©§¦
íäéîéaLinkg inia - ¤¦¥¤

,`xnbde cenlzdäéä̈¨
ì úeìéâøä÷øt ìk úBðL ¨§¦¦§¨¤¤

,íéîòt äàî`l ,okle - ¥¨§¨¦
,"dcear"l jk myl ewwfp

mrt cenll ick ,eli`e .lbxday xac df didy oeikzg`,ztqep

"dcear"l mikixv eid ,mzelibxn xzei edfy ,zencewd d`nd lr

."miwl` caer" `xwp `ed ,ef dcigi mrt llbae -íúä àúéàãk¦§¦¨¨¨

àøîba:`xnba my mi`ven ep`y enk -íéønç ìL ÷eMî ìLî ©§¨¨¨¨¦¤©¨¦
àæeæa éñøt øNòì íéøkNpLly xkya mnvr z` mixikynd - ¤¦§¨¦§¤¤©§¥§¨

,ze`qxt xyr ly wgxn xear cg` feféøúa éñøt øNò ãçàìe§©©¨¨©§¥¦§¥
,éæeæ,mifef ipya -àeäL éðtî,ztqepd `qxtdy -øúBé ¥¦§¥¤¥

,íúeìéâøîmd okl - ¥§¦¨
zg`d `qxtd xear migwel

eze` .sqep fef - ztqepd

d`n cnely ina mb xac

minrtzg`eedf ,oky -

,ezelibx itkn xzeiïëìå§¨¥
,úçàå äànä íòtä úàæŸ©©©©¥¨§©©
,ef dcigie zg` mrt -

úeìéâøä ìò äøúéä©§¥¨©¨§¦
äìe÷L ¯ åéøeòpî ìbøäL¤ª§©¦§¨§¨
ìò äìBòå ,ïlk ãâðk§¤¤ª¨§¨©

ïäéab,dzlrna -øúéa ©¥¤§¤¤
úBéäì ,æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¦§

;"íéäìà ãáBò" àø÷ð- ¦§¨¥¡Ÿ¦
?dnl jk lkeéãkL éðtî¦§¥¤§¥

ì,úeìéâøä òáè úBpL §©¤©¨§¦
éøö'ä úlãâa ïðBaúnL éãé ìò ,'äì äáäàä úà øøBòì C ¨¦§¥¤¨©£¨©©§¥¤¦§¥¦§ª©

,Bçîaeze` d`ian ef zeppeazde -ìììçaL òáhä ìò èìL §Ÿ¦§Ÿ©©¤©¤¤¨¨
éìàîOä,rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn ,alay -àìnä ©§¨¦©¨¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä
ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
åúåìéâøî øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì

ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá
äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô

àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä
éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá

éæåæ éøúá éñøô øùò ãçàìå àæåæáøúåé àåäù éðôî
ìò äøúéä úçàå äàîä íòôä úàæ ïëìå .íúåìéâøî

åéøåòðî ìâøåäù úåìéâøäìò äìåòå ïìåë ãâðë äìå÷ù
íéäìà ãáåò àø÷ð úåéäì æò øúéå úàù øúéá ïäéáâ

éãëù éðôîúà øøåòì êéøö úåìéâøä òáè úåðùì
èåìùì åçåîá 'ä úìåãâá ïðåáúîù é"ò 'äì äáäàä

ìòúéîäáä ùôðä íã àìîä éìàîùä ììçáù òáèä
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ומד.5. יט יח, ב.6.פרק ט, חגיגה

zah d"k iriax mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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zahמב d"k iriax mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
úåéä éðôî àéä äæì äáéñäå)
øåáéò 'éçáî åìù ð"øðå åìù ïéçåîä
äãéì 'éçáî àìå äðåáúä êåú íìòäå

:(ç"éì òåãéë úåìâúäå

íei÷a Ba ä÷áãì,meiw iciÎlr -,ïðaøãe àúéøBàc úBönä §¨§¨§¦©¦§§©§¨§©¨¨
.ïlk ãâðkL äøBz ãeîìúåiciÎlr ,oky ,zeevnd lk cbpky - §©§¨¤§¤¤ª¨

xaqedy itk ,d"awd mr icedi waczn ,dxez cenile zeevnd meiw

cenlle zeevn miiwl dad`d eze` dripn okl ,mincewd miwxta

eala xvei mc`yk .dxez

d"awdl ziybx dad`

meiwl eze` d`ian `ide)

dielb d`xie ,(zeevn

zrpend) egena d"awdn

yi - (zexiar xearln eze`

wxta xaqedy itk ,ixd el

,d`xie dad` oze` ,iriaxd

meiwl eze` ze`iand

b"ixza zexidfle ,izin`

yxeyd ode ,zeevnd

meiw ly "zeinipt"de

zxiny lye dyrdÎzeevn

,mxa .dyrzÎ`ldÎzeevn

wnrzn mc`y ,xacd okzi

Îs`e 'ied zelcba opeazne

leki `ed oi` okÎitÎlr

d`xie dad` ekeza xevil

od .d"awdl zeiybxe zeielb

egena zexzqen zex`yp

epax xne` jk lr - ealae

,df dxwna mby ,oldl owfd

- "dpeaz" odl `xew owfd epax - d`xide dad`d zeyalzn

zeielb d`xie dad` iciÎlr oze` miiw eli`k ,zeevnd dyrna

.zeiybxeéøö ,ïk ìò øúéå,íéðBðéáì äãBáòa ìBãb ììk òãéì C §¤¤©¥¨¦¥©§¨¨©£¨§¥¦
ãé ïéà íà íbL,gek oi` -úâOî Búðéa çeøå BìëNicil cr - ¤©¦¥©¦§§©¦¨©¤¤

lkeiy ,jkøòBa Baì äéäiL ,Baì úelbúäa 'ä úáäà ãéìBäì§¦©£©§¦§©¦¤¦§¤¦¥
ála úLbøî ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça õôçå Là étLøk- §¦§¥¥§¨¥©£¦¨©£¦¨§¨ª§¤¤©¥

,dweyzde dad`d z` yibxi aldy,Ba ä÷áãìjk .d"awda - §¨§¨
aldy ,zeidl jixv ok`yibxioi` - elv` eli`e .d"awdl dad`a

:`l` ,jk xacdäáäàä ÷ø,ezeppeazdn zxvepd -úøzñî ©¨©£¨§ª¤¤
,Baì úBîeìòúå Bçîaelv` d`a dad`d oi`y ,jkl daiqd - §Ÿ§©£¦

itk ,`l` ,ezeppeazda edyn xqgy iptn dpi` ,ala zelbzda

:eznyp yxeya dielz jkl daiqd ,ddbda xne` owfd epaxy

äîLð-çeø-Lôðå BlL ïéçnä úBéä éðtî ,àéä äæì äaqäå)*§©¦¨¨¤¦¦§¥¡©Ÿ¦¤§¤¤©§¨¨
äãéì úðéçaî àìå ,äðeázä CBz íìòäå øeaò úðéçaî BlL¤¦§¦©¦§¤§¥©§¨§Ÿ¦§¦©¥¨

:(ïç éòãBéì òeãik ,úelbúäåxcqa .dlawd zxez irceil - §¦§©©¨©§§¥¥
ezpad iciÎlr :lynl - mc`a "lky"dn "zecn"d ly ozeedzd

zecndy yi - d"awdl dad`d zcn ekeza "zclep" ,d"awd zelcb

."lky"a oiicr ze`vnp zecndy yie ,ala zelbzne "zeclep" xak

dnbna - oaend xacl dihp cala lkya zniiw dzr zrl ,xnelk

ody zecn opyi ,zexitqa ,dlrnl mb jk .d`xi ly e` dad` ly

xg`ne ,"dpia"a zexzqen oiicr ody zecn opyie ,zelbzda xak

zcnn ody zenyp opyi - dlrnly zecndn ze`a zenypdy

:mipte` ipy dfa mb mpyi ,dxeabd zcnn ody zenype ,cqgd

xaky itk zecna oyxeyy zenypelbzdilra mileki okle -

mala xevil ,el` zenyp

;d"awdl dielb dad`

itk zecna oyxeyy zenype

"dpia"a mlrda oiicr ody

mpi` el` zenyp ilra -

dad` mala xevil mileki

`id `l` ,d"awdl dielb

enk - mlrda zx`yp

.mznyp yxeya xacdy

,ixd oaen miptÎlkÎlr

mzad`y dl`k mpyiy

mgena mlrda `id

,mala zxzqeneeðéäc§©§
äîëç çeøa ïéáî áläL¤©¥¥¦§©¨§¨

BçîaL äðéáejixv - ¦¨¤§Ÿ
yibxi aldy ,zeidl mpn`

ly zelrtzda xcgeie

avnd elv`y `l` ;dad`

mby ,"oian ald"y `ed

cala dpadd zhlwp eala

a-Ceøa óBñ-ïéà úlãb§ª©¥¨
àìk dén÷ àlëc ,àeä§ª¨©¥§¨

,Lnî áéLç.ynn melkl - lkd aygp d"awd itlk -ìò øLà ¨¦©¨£¤©
ììkäìe ÷ácì éç ìk Lôð åéìà äìëzL Cøaúé Bì äúàé ïk¥¨£¨¦§¨¥¤¦§¤¥¨¤¤¨©¦¨¥§¦¨¥

å ;BøBàaBçeøå BLôð íâ1ïäì äúàé Ck Baø÷a øLàie`x - §§©©§§£¤§¦§¨¨£¨¨¤
,odlåéìà úBìk úBéäì,d"awdl -úàöì ,äöéôçå ä÷éLça ¦§¨¥¨©£¦¨©£¦¨¨¥

,óebä àeä ,ï÷zøpîz` ekeza wifgnd wizxp enk `ed sebd - ¦©§§¨©
,dnypd,Ba ä÷áãìdweyza zeidl ytpd lry ,oian `ed jk - §¨§¨

,"ytpd zelk"l cr d"awdlCBúa äpä úBiç ïçøk ìòaL ÷ø©¤§©¨§¨©¥¨§
;úBiç úBðîìàk Ba úBøeøöe óebä,`ypidl xzid odl oi`y - ©§§©§¨©

on did mvra ,xnelk .oiicr miig ,oze` eafry odilray iptn

ick sebdn z`vl zevxl dti`yd da didzy dnypl ie`xd

;ietk xack dlv` didz seba zex`yidde ,d"awd mr cg`zdl

,ììk déa àñéôz ïBäìéc äáLçî úéìåmytp ly daygnd - §¥©£¨¨¦§§¦¨¥§¨
,d"awd z` biydl dleki dpi` (seba ozeida) mgexeøLàk íà ék¦¦©£¤

,ozaygn -,äéúBöîe äøBza úLaìúîe àñéôzicediyk - §¦¨¦§©¤¤©¨¦§¤¨
ly eznkge epevx z` biyne "qtez" `ed ,zeevn miiwne dxez cnel

.envr d"awd mr cg` xac ody ,d"awdúà ÷açîä ìLîk¦§©©§©¥¤
;ìéòì økæpä Cìnährnn df oi` ,eiyeala yeal jlndy s` - ©¤¤©¦§¨§¥

dxezdy s` :eppipra mb jk ;jlnd weaig ly dlrpd zeaiyga

epevx meyn jka yi j` ,miinyb mipipra zeyaeln zeevnde

.lekiak envr d"awda "qtez" eli`k df ixd ,d"awd ly eznkge
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íéøîà éèå÷éì
úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì äöéôçåïðáøãå àúééøåàã

ìåãâ ììë òãéì êéøö ïë ìò øúéå .ïìåë ãâðëù ú"úå
íéðåðéáì äãåáòáåúðéá çåøå åìëù ãé ïéà íà íâù

øòåá åáì äéäéù åáì 'åìâúäá 'ä úáäà ãéìåäì úâùî
úùâøåî ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá õôçå ùà éôùøë

åçåîá úøúåñî äáäàä ÷ø åá ä÷áãì áìáúåîåìòúå
ïéáî áìäù åðééäã *åáì

çåøáåçåîáù 'ðéáå äîëç
àìåëã ä"á ñ"à úìåãâ
ùîî áéùç àìë äéî÷
'áúé åì äúàé ïë ìò øùà
éç ìë ùôð åéìà äìëúù

åáø÷á øùà åçåøå åùôð íâå .åøåàá ììëäìå ÷áãéì
ïäì äúàé êëäöéôçå ä÷éùçá åéìà úåìë úåéäì

úåéç ë"òáù ÷ø åá ä÷áãì óåâä àåä ï÷úøðî úàöì
äðäúéìå úåéç úåðîìàë åá úåøåøöå óåâä êåúá

øùàë íà éë ììë äéá àñéôú ïåäìéã äáùçîàñéôú
êìîä úà ÷áçîä ìùîë 'éúåöîáå äøåúá úùáìúîå
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לבו''.�˘Ó‰מדריגת1. ותעלומות במוחו מסותרת ''האהבה במלי�: � לעיל צויינה כבר זו, עליונה מדריגה כי כא�, נזכרת אינה

zah d"k iriax mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dfe - ala ef dpad zhlwp gendne ,egena oian `ed ,xen`d lk z`

:dhlgdd z` ea xvei,úàæì éàå,okle -ïäì äúàéeytpl ie`x - §¦¨Ÿ¨£¨¨¤
,egexleB÷açì,d"awd z` -,ãàîe Lôðå áì ìëazylya - §©§§¨¥§¤¤§Ÿ

."jc`n lkae jytp lkae jaal lka" ly zepigadíei÷ eðéäc§©§¦
äNòîa úBöî â"éøzä©©§©¦§§©£¤
àéäL ,äáLçîáe øeaãáe§¦§©£¨¨¤¦

,"daygnae" -úâOä©¨©
äøBzä úòéãéåz` - ¦¦©©¨

milawn dxeza dpadd

,daygnd yealaøkæpk©¦§¨
.ìéòì,mincewd miwxta - §¥

meiwe dxez cenil iciÎlry

,lekiak "migwel" zeevn

,ixd .envr d"awd z`

zlecba zeppeazddny

ytpd lr dritynd ,d"awd

- d"awda waczdl zevxl

jkl ribdl xyt` i`ye

zeevn meiw iciÎlr `l`

elv` zxvep - dxez cenile

d"awda waczdl dhlgdd

dxezd meiw iciÎlr

.zeevnde÷éîònLk ,äpä¦¥§¤©£¦
úBîeìòúa äæ ïéðòa§¦§¨¤§©£

,ïéåL Baìå åéôe ,Bçîe Baì úBðeáz,eala zxvepd dhlgdd - §¦Ÿ¦§¦¨¦
,xeaica ,dnverd `elna ,iehia icil d`aéôk åéôa ïk íi÷nL¤§©¥¥§¦§¦

øîâð øLà,hlged -úøBúa úBéäì eðéäc ,Bçîe Baì úðeáúa £¤¦§©¦§©¦Ÿ§©§¦§§©
íéøáà øàLe íéãiä ïëå ,åéôa äìéìå íîBé da äbäéå Böôç 'ä¤§§¤§¤¨¨¨©§¨§¦§¥©¨©¦§¨¥¨¦

Bçîe Baì úðeáúa øîâpM äî éôk úBönä íéîi÷î,dpd - §©§¦©¦§§¦©¤¦§©¦§©¦Ÿ
,ef dhlgd rvan `edykBæ äðeáz éøäd`xide dad`d ,xnelk - £¥§¨

dzeilky,"dpeaz" m` ik - d`xie dad` mya o`xewl xyt` i`y ,

úBéäì ,äéúBöîe äøBzä úáLçîe øeac äNòîa úLaìúî¦§©¤¤§©£¤¦©£¤¤©¨¦§¤¨¦§
úeiçå ïéçî úðéça íäì,zeige oigenk mdl ynyz "dpeaz"dy - ¨¤§¦©Ÿ¦§©
,àìéòì àçøôì ïéôãâåoda gextl ,zeevnle dxezl miitpk - §©§¦§¨§¨§¥¨

"xdef"a xn`p jk ,oky ,dlrnl2y ,enigxe eligc `la `ziixe`"

;dlrnl dler dpi` ,d`xie dad` ila dxez - "`lirl `gxt `l

oi`y s` ,zeevnle dxezl "miitpk" enk od d`xide dad`dy ixd

,zeizin` zeiaal d`xie dad` zbviin "dpeaz"díäa ÷ñò elàk§¦¨©¨¤
,zeevnae dxeza -eîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -øLà Lnî ¦§¦§¦©¨£¤

BLôðå Baìa úLbøî ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça] Baì úelbúäa§¦§©¦©£¦¨©£¦¨§¨ª§¤¤§¦§©§
,[ìéòì økæpk ,BaìaL Búáäà Là étLø éðtî ,'äì äàîvä- ©§¥¨©¦§¥¦§¥¥©£¨¤§¦©¦§¨§¥

okle ,ala zelbzda eid d`xide dad`dyk oekp did xen`d lk

zeevnde dxezd z` oda zelrdl "miitpk"le zeigl zeyrp od eid

s` ,ef dpeaz :jk xacd ocic oecipa mby ,ycgn owfd epaxe ;dlrnl

dxezl "miitpk"le "zeig"l ziyrp `id mb ,ala zybxen `id oi`y

?dnl jk lke .zeevnle

BçîaL Bæ äðeáúe ìéàBä¦§¨¤§Ÿ
Baì úBîeìòúåàéä §©£¦¦

,íäa ÷ñòì ezàéánä- ©§¦©©£Ÿ¨¤
,zeevnae dxezaéìeìå§¥

Bæ äðeáúa ïðBaúî äéäL¤¨¨¦§¥¦§¨
,ììk íäa ÷ñBò äéä àìŸ¨¨¥¨¤§¨

àlàweqr did -éëøöa ¤¨§¨§¥
ãáì Bôeberah itk - §©

wqrzdl mc`d ly illkd

`id "dpeaz"de ,`ed eikxva

wqrzdln eze` zwzpny ef

onewnae ,eteb ikxva

dxez ipipra wqrzdl

ziyrp okl .zeevne

"zeig"d - "dpeaz"d

.zeevnle dxezl "miitpk"de

"dpeaz" d`iad oneiw z`y

.efãéîúî àeä íà íâå]§©¦©§¦
,Bòáèa Bãenìa- §¦§¦§

,"dpeaz"d ila mb dxez cnel did dxe`kleáäBà ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥
.[Bòáèa øúBé Bôeb úàjkn d`vezke ,dxezd cenil z` xy`n - ¤¥§¦§

dad`d .etebl beprz mi`iand mixg` mipipra wqrzn did

" ,eppipra - d"awdlxiabdl ,eilr drityn - "eal zenelrze egena

ef dad` okle .ziptebd zirahd ezad` lr ely dcnzdd rah z`

,xaec mcewd wxta ik m` .ely zeevnde dxezd ly "zeig"d `id

`ed oi` ik ,"ecar `l" :`xwp ,ecenila cinzn `ed erahay iny

wxta mixne` ,`eti` cvik ,llk "dcear"l jk myl wewfdfea)

y df zece` xaecncaer("dnz dcear"a wqer s`e .yexcd itk

myl "dpeaz"l jixv ,ecenila cinzn eraha `edy in mby

dad`d z` xxern epi`y ina xaec mcewd wxta ,`l` ?ezcear

- eteb zad` ly rahd lr xabzn ely dcnzdd rahy dne ,llk

d dad`dn df ixdzxzeqnllba ea z`vnp `id oi`y ,cala

o`k oi`y ixd ,ezcearmeyzexabzdy eppipra eli`e .llk dcear

- "dpeaz"dn d`vezk d`a eteb zad` lr ely dcnzdd rah

,"dcear" `xwp xacd ixd - zeppeazd iciÎlr ea zxxerznd dad`

."dnz dcear" elit`e
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íéøîà éèå÷éì
å÷áçì ïäì äúàé úàæì éàå .ì"ðäãàîå ùôðå áì ìëá

äáùçîáå øåáãáå äùòîá úåöî â"éøúä íåé÷ åðééäã
úòéãéå úâùä àéäù÷éîòîùë äðä ì"ðë äøåúä

ïéåù åáìå åéôå åçåîå åáì úåðåáú úåîåìòúá äæ ïéðòá
íéé÷îùåçåîå åáì úðåáúá øîâð øùà éôë åéôá ïë

íîåé äá äâäéå åöôç 'ä úøåúá úåéäì åðééäãäìéìå
äî éôë úåöîä íéîéé÷î íéøáà øàùå íéãéä ïëå åéôá

éøä åçåîå åáì úðåáúá øîâðùúùáìúî åæ äðåáú
íäì úåéäì äéúåöîå äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá

úåéçå ïéçåî 'éçáíäá ÷ñò åìàë àìéòì àçøôì ïéôãâå
äöéôçá] åáì úåìâúäá øùà ùîî åîéçøå åìéçãá

ä÷éùçå'äì äàîöä åùôðå åáìá úùâøåî ä÷åùúå
äðåáúå ìéàåä [ì"ðë åáìáù åúáäà ùà éôùø éðôî
íäá ÷åñòì åúàéáîä àéä åáì úåîåìòúå åçåîáù åæ

äéä àì åæ äðåáúá ïðåáúî äéäù éìåìåììë íäá ÷ñåò
åãåîìá ãéîúî àåä íà íâå] ãáì åôåâ éëøöá àìà

úà áäåà ë"ôòà åòáèá[åòáèá øúåé åôåâ
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יו''ד.2. תיקו� זהר תיקוני



מג zah d"k iriax mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dfe - ala ef dpad zhlwp gendne ,egena oian `ed ,xen`d lk z`

:dhlgdd z` ea xvei,úàæì éàå,okle -ïäì äúàéeytpl ie`x - §¦¨Ÿ¨£¨¨¤
,egexleB÷açì,d"awd z` -,ãàîe Lôðå áì ìëazylya - §©§§¨¥§¤¤§Ÿ

."jc`n lkae jytp lkae jaal lka" ly zepigadíei÷ eðéäc§©§¦
äNòîa úBöî â"éøzä©©§©¦§§©£¤
àéäL ,äáLçîáe øeaãáe§¦§©£¨¨¤¦

,"daygnae" -úâOä©¨©
äøBzä úòéãéåz` - ¦¦©©¨

milawn dxeza dpadd

,daygnd yealaøkæpk©¦§¨
.ìéòì,mincewd miwxta - §¥

meiwe dxez cenil iciÎlry

,lekiak "migwel" zeevn

,ixd .envr d"awd z`

zlecba zeppeazddny

ytpd lr dritynd ,d"awd

- d"awda waczdl zevxl

jkl ribdl xyt` i`ye

zeevn meiw iciÎlr `l`

elv` zxvep - dxez cenile

d"awda waczdl dhlgdd

dxezd meiw iciÎlr

.zeevnde÷éîònLk ,äpä¦¥§¤©£¦
úBîeìòúa äæ ïéðòa§¦§¨¤§©£

,ïéåL Baìå åéôe ,Bçîe Baì úBðeáz,eala zxvepd dhlgdd - §¦Ÿ¦§¦¨¦
,xeaica ,dnverd `elna ,iehia icil d`aéôk åéôa ïk íi÷nL¤§©¥¥§¦§¦

øîâð øLà,hlged -úøBúa úBéäì eðéäc ,Bçîe Baì úðeáúa £¤¦§©¦§©¦Ÿ§©§¦§§©
íéøáà øàLe íéãiä ïëå ,åéôa äìéìå íîBé da äbäéå Böôç 'ä¤§§¤§¤¨¨¨©§¨§¦§¥©¨©¦§¨¥¨¦

Bçîe Baì úðeáúa øîâpM äî éôk úBönä íéîi÷î,dpd - §©§¦©¦§§¦©¤¦§©¦§©¦Ÿ
,ef dhlgd rvan `edykBæ äðeáz éøäd`xide dad`d ,xnelk - £¥§¨

dzeilky,"dpeaz" m` ik - d`xie dad` mya o`xewl xyt` i`y ,

úBéäì ,äéúBöîe äøBzä úáLçîe øeac äNòîa úLaìúî¦§©¤¤§©£¤¦©£¤¤©¨¦§¤¨¦§
úeiçå ïéçî úðéça íäì,zeige oigenk mdl ynyz "dpeaz"dy - ¨¤§¦©Ÿ¦§©
,àìéòì àçøôì ïéôãâåoda gextl ,zeevnle dxezl miitpk - §©§¦§¨§¨§¥¨

"xdef"a xn`p jk ,oky ,dlrnl2y ,enigxe eligc `la `ziixe`"

;dlrnl dler dpi` ,d`xie dad` ila dxez - "`lirl `gxt `l

oi`y s` ,zeevnle dxezl "miitpk" enk od d`xide dad`dy ixd

,zeizin` zeiaal d`xie dad` zbviin "dpeaz"díäa ÷ñò elàk§¦¨©¨¤
,zeevnae dxeza -eîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -øLà Lnî ¦§¦§¦©¨£¤

BLôðå Baìa úLbøî ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça] Baì úelbúäa§¦§©¦©£¦¨©£¦¨§¨ª§¤¤§¦§©§
,[ìéòì økæpk ,BaìaL Búáäà Là étLø éðtî ,'äì äàîvä- ©§¥¨©¦§¥¦§¥¥©£¨¤§¦©¦§¨§¥

okle ,ala zelbzda eid d`xide dad`dyk oekp did xen`d lk

zeevnde dxezd z` oda zelrdl "miitpk"le zeigl zeyrp od eid

s` ,ef dpeaz :jk xacd ocic oecipa mby ,ycgn owfd epaxe ;dlrnl

dxezl "miitpk"le "zeig"l ziyrp `id mb ,ala zybxen `id oi`y

?dnl jk lke .zeevnle

BçîaL Bæ äðeáúe ìéàBä¦§¨¤§Ÿ
Baì úBîeìòúåàéä §©£¦¦

,íäa ÷ñòì ezàéánä- ©§¦©©£Ÿ¨¤
,zeevnae dxezaéìeìå§¥

Bæ äðeáúa ïðBaúî äéäL¤¨¨¦§¥¦§¨
,ììk íäa ÷ñBò äéä àìŸ¨¨¥¨¤§¨

àlàweqr did -éëøöa ¤¨§¨§¥
ãáì Bôeberah itk - §©

wqrzdl mc`d ly illkd

`id "dpeaz"de ,`ed eikxva

wqrzdln eze` zwzpny ef

onewnae ,eteb ikxva

dxez ipipra wqrzdl

ziyrp okl .zeevne

"zeig"d - "dpeaz"d

.zeevnle dxezl "miitpk"de
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יו''ד.2. תיקו� זהר תיקוני



zahמד e"k iying mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ו חמישי יו�

,ak 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæîø äæå,44 'nr cr.úåëéøàá
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eli`k d"awd aiygn z`f

,ixd - devnd z` dyr
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יד.1. ל, דברי�



מה zah f"k iyiy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ז שישי יו�
פרקיז ,44 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æé ÷øô,bk 'nr cr.äùòîä éìë

ääâä
øäåæá ù"îëå)äðåáúã ç"òå

ï"á úåéúåàåìéçã ïäù ú"áå
úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå

ïéçåî úåéäìïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá

ìéëùîäå úåöîäå äøåúä úåéúåà
:(ïéáé

ïäL ,"úáe:md ,dceara "za"e "oa" -.eîéçøe eìéçcd`xi - ©¤¥§¦§¦
.dad`eøéòæ"c àá÷eða ïéçî úBéäì úãøBé äðeázä íéîòôìå§¦§¨¦©§¨¤¤¦§Ÿ¦§§¨¦§¥

.úBönäå äøBzä úBiúBà ïäL ,"ïétðàfnex df "dcear"a - ©§¦¤¥¦©¨§©¦§
"dpeaz"n jixv ,libxd xcqd itl .zeevnde dxezd zeize`l

xirf") "`"f"l jynidl

ilawd byend - "oitp`

mc`ay enk - ("zecn"l

- zecnl lkydn lkd jynp

jynidl leki df okn xg`le

"minrtl" ,j` ."zekln"l

jynp "dpia"ny ,`ed xcqd

ila) "zekln"l xyi

jxc dxardd zervn`

qgia xacd zernyn ,("`"f"

:`id ,mc`d ly ezcearl

zeidl jixv oekpd xcqd

zeppeazddny ,illk ote`a

,"zecn"a dpadd jyniz

dxez meiwl drtydd d`a d`xide dad`dne ,d`xie dad` xxerl

jynp "dpeaz"ny ,zxg` dxeva `ed xcqd minrtl ,j` .zeevne

.zeevnde dxezd meiwe cenill xiyi ote`a:(ïéáé ìékNnäå- §©©§¦¨¦
exaqei "`ipz"a cenild jyndae ,miilaw mibyena dxefy "ddbd"d

sxvn d"awdy dna yecigdy ,owfd epax xiaqn oldl .zexida xzia

dyrny ick ,zeevnd dyrnl "dpeaz"d ony daehd daygnd z`

mlerl zelrl elkei zeevndd`ixadmler `ed -dbyddea -

zexvepd ,d`xie dad`n zeraepd zeevnde dxezd zeler

zeppeazdndbydezeler ,df sexiv ila mb ,mxa .d"awd zlecba

mlerl zeevnde dxezddxividzeirahd d`xide dad`d iciÎlr -

.l`xyin cg` lk ly eala zexzeqnd ,d"awdläæ óeøö Cà- ©¥¤
"dpeaz"d ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy epcnly

,dlrnl elriy ick ,zeevnd dyrnl,àeä-Ceøa-LBãwä óøöî§¨¥©¨¨
éãé ìò íéNòpä äøBzä ÷ñòå úBönä äNòî úBìòäì éãk§¥§©£©£¥©¦§§¥¤©¨©©£¦©§¥

,ìéòì økæpä "äáBè äáLçî"on zraepd "daeh daygn" dze` - ©£¨¨¨©¦§¨§¥
,"dpeaz"dúBönäå äøBzä úiìò íB÷î ,äàéøaä íìBò ãò©¨©§¦¨§£¦©©¨§©¦§

eîéçøe eìéçc éãé ìò íéNòpä,dad`e d`xi -øLà íéiìëN ©©£¦©§¥§¦§¦¦§¦¦£¤
éëä åàìa ìáà .Lnî Baì úelbúäa,z`f icrla -éîð,ok mb - §¦§©¦©¨£¨§¨¨¥¨¥

íéìBò,zeevnde dxezd - ¦
éãé ìò ,äøéöéä íìBòì§¨©§¦¨©§¥

íéiòáè eîéçøe eìéçc- §¦§¦¦§¦¦
,zeirah d`xie dad`

ìàøNé ìk áìa íéøzñîä©§ª¨¦§¥¨¦§¨¥
,íúBãìBúayi icedi lkl - §§¨

d`xie dad` raha

,d"awdl zexzqen

d`xie dad` zervn`ae

mlerl zeevnd zeler ,el`

,dxividøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
:úeëéøàa ïn÷ìenk - §©¨©£¦

mi`ad miwxta xaqeiy

zelrn recn ,zekix`a

ÎlkÎlr .dxivid mlerl zeevnd z` ,zeirahd d`xide dad`d

zelbzda d`xie dad` ekeza xevil leki epi`y in mby oaen ,mipt

,oci lr ,mly zeidl ,xacd el witqn ,"dpeaz"d zpigaa m` ik ,ald

zeevnde dxezd enk ,dlrnl dpilrz od mby ,zeevnae dxeza

.ald zelbzday d`xie dad`n zeraepd

z` dlrne "zeig" dnixfnd 'd zad` lr epcnly dnl xywda

iciqg :siqedl ie`xd on ,xzei dlrp mlerl zeevnde dxezd

zad` e` 'd zad` ,xzei dlrp dn ,mdipia egkeezd owfd epax

:mdl xn` `ede ,jk lr edel`ye owfd epax l` eqpkp ?l`xyi

in z` mb miade`y ,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd

:aezkk ,l`xyi ipa z` ixd ade` d"awd .ade` aed`dy

ly eiaed` mdy ,micedi miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`"

owfd epaxe .zizin` `id d"awdl dad`dy giken df ,d"awd

."jiwl` 'd z` zad`e"l ilk `id "jenk jrxl zad`e" - :miiq

.æé ÷øtly ezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
'd zad` eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia"

,dxiar zeyrln eze` rpniz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie

miiwl eze` ripz dad`de

oi` m`e ;dxez cenlle zeevn

iciÎlr ,xxerl egeka

e dad` ,zeppeazdd,el`k d`xi

`l` ,eala zelbzda dpiidzy

,"ipepia"d zbixcna eze` wifgdl ,ogeka f` mb - ealae egena zexzqen wx

ely zeevnde dxezd f` mb zeler ,ok ;zeevnde dxezd lka xidf zeidle

.ald zelbzday d`xie dad`a zeevn miiwe dxez cnl eli`k ,dlrnl

äæáeiciÎlr ,xxerl egeka oi`y in mby ,epcnly dna - ¨¤
d`xie dad` wx `l` ,eala zeiybx d`xie dad` ,zeppeazd

ogeka yi z`f lka - cala eale egen zenelrza ze`haznd

zenilyle zexidfl e`iadl

qipkdl ,zeevnd b"ixz lka

ozelrdle "zeig" oda

,dlrnláeúkM äî ïáeé1: ©©¤¨
éìà áBø÷ ék"øácä E ¦¨¥¤©¨¨

éôa ,ãàî."BúBNòì Eááìáe Eicedil lwy ,xne` weqtd - §Ÿ§¦¦§¨§©£
- dyrne xeaic ,daygn :eiyeal zylya zeevne dxez miiwl

,mxa .dyrna - "ezeyrl" ,daygna - "jaala" ,xeaica - "jita"
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* ì"ðë åáìäæ óåøéö êà
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éãé ìò íéùòðä äøåúä
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יד.1. ל, דברי�



zahמו f"k iyiy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"jaal" dlind ly dzernyn oi` ,xzei wenre inipt oaena

dad` :`ede ,ald ly izin`d epipr lr mb `l` ,cala daygnl

.ala `ed ,dnecke d`xide dad`d zeybx ly mnewn ,oky .d`xie

lkl xacd (lw) aexw :`id weqtd ly ezernyn ixd ,jkl m`zda

zeevne dxez miiwl icedi

`xen ly inipt ybx jezn

ly ybx jezne ,d"awdn

jk lr .d"awdl dad`

:owfd epax l`ey,äøBàëìc§¦§¨
"Eááìa" ¯ àeäzeybx - ¦§¨§

,d`xie dad`a aldãâð¤¤
eðlL Leçälk `l eitl - ©¤¨

dad`l ribdl lw jk

,d"awdn d`xileäøBzäå]§©¨
,[úéçöð àéäoipr lk - ¦¦§¦

gvpl etweza cner dxeza

xyt` i` :xnelk .onf lkle

epax dyny xnele `eal

l`xyi ipal z`f xn`

mzeiday ,xacnd xecay

eli`e ,d`xie dad` zebixcnl ribdl mdl lw xacd did drc xec

oky .jk xacd oi` .jk lk aexwe lw xacd oi` epiabl`id dxezd ,

l dxn`pe zigvplk,xen`k ,j` ,xacnd xecl `wec e`l ,xec

:mi`ex ep` ygenaúBåàzî Baì Ctäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥¦¦©£
,úîàa 'ä úáäàì äfä íìBò,zee`zl ald dhep erahn ,oky - ¨©¤§©£©¤¡¤

dihpd z` zepyl mc`d lr ,d"awdl dad` xxerl icke

zee`zn - ziahew zeipeviwl zg` zeipeviwn ,alay zize`ivnd

,dfdÎmlerd zee`z - dl` izy .d"awdl dad`l dfdÎmlerd

zaeg"d xn`nk .cgia zeidl ,ote` meya ,zeleki opi` ,'d zad`e

"zeaald2`l jk ,cgia "xecl" mileki mpi` mine y`y myky

ep` .mc`d ala cgia zeidl 'd zad`e dfdÎmlerd zee`z zeleki

zad` mc`d ala reawl jk lk lw `le "aexw" `ly ,ok m` ,mi`ex

.'d z`xie 'dàøîba áeúkL Bîëe3ézøèeæ àúlî äàøé ehà" : §¤¨©§¨¨©¦§¨¦§¨©§¦
?"àéädyn xn`y dn lr ?ohw xac `id (d"awdn) d`xid ike - ¦

epax4:`xnbd zl`ey ,"d`xil m` ik jnrn l`ey jiwl` 'd dn" :

lka ,daxc`c - gken dfnc" - "?`id `zxhef `zlin d`xi eh`"

,(epiax w"k oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd

d`xil qgia xacd jk m`e.äáäà ïkL ìëåxzei dyw ,oky - §¨¤¥©£¨
.ribdl lw jk lk `l i`cea dad`ly ,d`xil xy`n dad`l ribdl

lw xacd oi`y ,`xnbdn mb di`x epl yi ,eply yegl sqepy ,ixd

xne` ,`eti` ,cvik .'d zad`l cgeinae 'd z`xil ribdl jk lk

?xacd "c`n aexw"y weqtdì"æø eøîà íâå5à÷åc ¯ íé÷écö"c §©¨§©©§©¦¦©§¨
."íúeLøa íaì ¯eli`e .'d z`xie 'd zad` cinz mala xxerl - ¦¨¦§¨

epi`y cal `lc gken dfnc" ,ezeyxa eal oi` - "wicv" epi`y in

"'eke od oihreny ,miwicvl wx jiiy epi` daxc` `l` ,'ek aexw

,"c`n aexw" ,icedi lkly ,weqtd xne` ,`eti` ,cvik ,(iaxd oeyl)

,ezeyxa ealy :xnelk ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwlzgz

`l dxezd ixde ?'d zad`l dfdÎmlerd zee`z z` jetdl ,egewit

?miwicvl wx dpzip,"BúBNòì"c àlàda yi "ezeyrl" dlnd - ¤¨§©£
?c`n aexw "jaala" dfi` - "jaala c`n aexw" lr xaqd meyn

rbepd "jaala" eze` df ixd

miiwl ,cala "ezeyrl"l

dyw ,mvra ,oky .zeevn

jaalae jita" :weqta xcqd

xen`k ,mifnex "ezeyrl

xeaic ,daygn lr ,lirl

md oi` j` - dyrne

itl `l ,weqta mixceqn

,dhnl dlrnlny xcqd

dhnlny xcqd itl `le

miligzn m` .dlrnl

,xzei dpeilrd dbixcna

:xcqd zeidl jixv did

xg`l ,(daygn) "jaala"

xg`le ,(xeaic) "jita" okn

ik ,(dyrn) "ezeyrl" okn

m`e .dyrnn dlrnl xeaice ,xeaicn dlrnl `id daygn

,"ezeyrl" :xcqd zeidl jixv did ,dpezgzd dbixcna miligzn

ligzn ,`eti` ,recn ."jaala" okn xg`le ,"jita" okn xg`l

okn xg`le ,daygn - "jaala" jiynne ,xeaic - "jita"a weqtd

ixg` cin dazkp "ezeyrl" dlnd ,`l` ?dyrn - "ezeyrl"

,o`k xen`d "jaala"y ,yxtle xiaqdl d`a `idy iptn "jaala"

.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"l xeywy dfk ote`l dpeekd,øîBì äöBø¤©
,ãáìa úBönä úiNò éãéì äàéánä äáäàädad`l dpeekd - ¨©£¨©§¦¨¦¥£¦©©¦§¦§©

zebixcna ,mcewd wxta xaic dilry ,"egene eal zenelrzay"

`id zeevnd meiwl qgiay wx .dad` z`xwp ef oi` ,'d zad`

,zeevnd meiwl `iadl dgekay iptn ,"dad`" z`xwpàéäL¤¦
"àaìc àúeòø",ald oevx -dðéà ék íb ,áì úBîeìòúaL §¨§¦¨¤§©£¥©¦¥¨

.Là étLøk Baì úelbúäameiwl eze` d`ian `id mb z`f lkae - §¦§©¦§¦§¥¥
.zeevndäæ øáãåeal zenelrzay efk dad` ekeza xxerl - §¨¨¤

,cala,Bã÷ã÷a çî Bì Lé øLà íãà ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨¨¨£¤¥Ÿ©§¨§¨
,BúeLøa Bçî ék,ezeyxa eal oi` m` mb -Ba ïðBaúäì ìBëéå- ¦Ÿ¦§§¨§¦§¥

,egenaãâa Ba ïðBaúiLëe ,õtçé øLà ìëk-Ceøa óBñ ïéà úl §¨£¤©§Ÿ§¤¦§¥¦§ª©¥¨
,íéðt ìk ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî ¯ àeä,eala `l m` -äáäàä ¦¥¨¦§Ÿ©¨¨¦¨©£¨

Ba ä÷áãì 'äì,d"awda -íei÷a,meiw iciÎlr -.BúøBúå åéúBöî ©§¨§¨§¦¦§¨§¨
äæåly zilkzde xwird -,íãàä ìkcenlle zeevn miiwl - §¤¨¨¨¨

,dxezáéúk "íúBNòì íBiä" ék6,ozeyrl epzip zeevnd - ¦©©£¨§¦
,"meid"à÷åc äNònä íìBò àeä "íBiä"L7lr fnex "meid" - ¤©¨©©£¤©§¨

Îmlerd ,`wec "dyrnd mler"dfddnvrlyk d"awdl dad`d ,

oneiw `ed xwird .ixwird xacd dppi`iyrnd,`l` .zeevnd ly

zad`l mc`d wewf ,inipt iytp ybx jezn ,ie`xk zeevn miiwl ick

,"mzeyrl" `ed ,"meid"d ly exwir ,j` .'døçîìe"xnelk - §¨¨
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íéøîà éèå÷éì
ãâð êááìá àåä[úéçöð àéä äøåúäå] åðìù ùåçä

æ"äåò úååàúî åáì êôäì øáãä ãàî áåø÷ ïéàù
àúìéî äàøé åèà àøîâá ù"îëå úîàá 'ä úáäàì
íé÷éãöã ì"æø åøîà íâå .äáäà ïëù ìëå àéä éúøèåæ
äáäàä ì"ø åúåùòìã àìà .íúåùøá íáì à÷åã
àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáíúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå åúøåúå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

האהבה.2. לשער א.3.פתיחה כה, מגילה ב. לג, יב.4.ברכות י, י.5.דברי� לד, רבה יא.6.בראשית ז, א.7.דברי� כב, עירובי�

zah g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת כ"ח קודש שבת יו�
פרקיד ,bk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî àì íà,46 'nr cr.à"îá

,`eal cizrl,"'eë,xkyd z` elawi -íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
.øçàda yi dnvrlyk `idy ,'d zad` ly zizin`d dzbxc - ©¥

zrbep dpi` ,iwlg xky leaiw meynzrkdyrnd mvr rbepy enk ,

gend zenelrzay dad`d mb dwitqn jk myle .zeevne dxez ly

dlndy ixd .alde

z` dxiaqn "ezeyrl"

dad` efi` :"jaalae"

"c`n aexw" `id "jaala"

dad`d idef - mc` lkl

egena iehia icil d`ad

,ekeza xxerl leki efk dad` ;"ezeyrl" icil `iadl da ice ,cala

ef dad` .ald zelbzda dad` xxerl lbeqn epi`y in mbgena,

c`d z` xak `iaz:oldl xaqeiy itk - zeevnde dxezd meiwl m

,álaL éìàîOä ììç ìò ,BúãìBzå Bòáèa èélL çnäå- §©Ÿ©©¦§¦§§§¨©¨¨©§¨¦¤©¥
xxerzdl zelelr myn ,rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn

,zerx zeaygn - okn xg`le ,zee`zíéøáàä ìk ìòå ,åét ìòå§©¦§©¨¨¥¨¦
.äNònä éìk íäL,genay xg`ne .mdilr hily gend - ¤¥§¥©©£¤
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מז zah g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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zahמח g"k ycew zay mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- ?"`xg` `xhq"d gexäàîhä çeø äøaLð ¯ øaLð áì éãé ìòL¤©§¥¥¦§¨¦§§¨©©ª§¨
àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét úLøt íL ïiò] àøçà àøèñc§¦§¨¨¢¨©¥¨¨¨©¦§¨©¨¨©©¦§¨

.[íL æ"îøä Leøôáe à ãenò ä óãå ç óc,xaecn my "xdef"a - ©§©©§¥¨¨
cinz aezky enk ,'ied myl zekiiya dxeza mixkfp zepaxwd lky

."'iedl gegip gix" :zepaxwa

miwl` myl zekiiya eli`e

,dn .oaxw mey xkfp epi` -

myl oaxwk ynyn ,`eti`

gex zxiay - ?miwl`

xne` z`f ;"`xg` `xhq"d

gex - miwl` igaf" :weqtd

,miptÎlkÎlr ,ixd ."dxayp

mileki "miryx"d oi` ok`y

ilan ,'d zceara ligzdl

- mal z` dligz exayiy

àéäåald oexay - §¦
,mi`hgd lr zexnxnzdde

md ,xard lr dhxg edfy

,äàzz äáeLz úðéça:daeyza zepiga izy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨
dlina iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz"

izy - 'ied mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz"

'de - c"eid ixg`y dpey`xd 'dd ,(dpeilrd) d`lir 'd :o"idd

'd zxfgd :epiid "d`lir daeyz" - .e"`ed ixg`y 'dd ,d`zz

d`zz 'd zxfgd :epiid "d`zz daeyz"e ;'ied my ly c"eil d`lir

daeyz `id - o`k xaecn dzece` daeyzd .'ied my ly e"`el

:d`zz,äàzz 'ä úBìòì,'ied my ly -dúìéôpî dîé÷äì ©£©¨¨©£¦¨¦§¦¨¨
ìà äìôðLze`xwpd ,zetilwd -àeäL ,íéðBöéçä'd zlitp - ¤¨§¨¤©¦¦¤

,mipevigd icil 'ied my ly d`zzk ,äðéëMä úeìb ãBñøîàî ¨©§¦¨§©£©
ì"æø10,"íänò äðéëL ¯ íBãàì eìb" :,zelbd jeza -eðéäc- ©©¨¤¡§¦¨¦¨¤§©§

:dpeekd ,mc`d ly zipgexd dcearaäNòî äNBò íãàäLk§¤¨¨¨¤©£¥
"íBãà",olvilÎ`pngx zexiara lykp -éLîîe ãéøBîì CíL- ¡¦©§¦§¨

,zetilwd jeza-çeø-Lôð úà äiçnä úeäìà õBöéðå úðéça§¦©§¦¡Ÿ©§©¤¤¤¤©
,BlL äîLð;zelba `ed eay iwl`d uevipd - "dpikyd zelb" - §¨¨¤

egex ,eytp z` dign ixd iwl`d uevipdy jka z`hazn zelbd

,eznypeBaìaL ,ätìwäî úéîäaä Lôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦§¤¤©§¥¦¥©§¦¨¤§¦
Ba úëìBnä ,éìàîOä ììçaLdtilwde zindad ytpd - ¤¤¨¨©§¨¦©¤¤

,ea zehley,òLø BãBòa,daeyza xfgy iptl -øéòa úìLBîe §¨¨¤¤¨¦
äpè÷,sebd -,BlLzelba ze`vnp dnype gex ,ytpdy ixd - §©¨¤

iwl`d uevipd mb zelba `vnp ociÎlre ozi` cgie ,dtilwd jeza

,oze` dignd.dìöà äìBba íéLeák äîLð-çeø-Lôðå,ytpd - §¤¤©§¨¨§¦©¨¤§¨
mb od ,zelba ze`vnp ody cala ef `l ,onvr dnypde gexd

ezexig z` ca`ny wx `l ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak"

eizelert zeyrl`ed`l` ,

zeyrl eilr mitek mb

ly eizelert`peydeiciay

uevipd eli`e .ieay `ed

wx `vnp envr iwl`d

ezrtyd zxcrp - zelba

,ytpd z` zeigdl die`xd

,oda ybxezy ,dnype gex

"zeig" ,sebd lka ociÎlre

.ziwl`Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦
çeø äøaLðå ,Baø÷a§¦§§¦§§¨©
,àøçà àøèñå äàîhä©ª§¨§¦§¨¨¢¨

eãøtúéådtilwd zegek - ©¦§¨§
,"`xg` `xhq"de¯ 'eë

àéä,dpikyd `idy ,'ied my ly d`zz 'd ze`d -äî÷ ¦¨¨
:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,äávð íâå dúìéôpî,ixd - ¦§¦¨¨§©¦¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥

uevipd .dzelbn dpikyd ,lekiak ,zxxgzyn ,daeyz iciÎlry

leki `ed ,f` wxe ,etebae eytpa ritydl ligzn mc`ay iwl`d

,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d zceara ligzdl

mpi`y dl`a xacny) weqtd xne` okle ,"ald lr hily" egen

dxez miiwl icedil c`n lw - "c`n xacd jil` aexw ik" :(miryx

.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne

iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta

xabzdl ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr

lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocr eznyp a"yxden iaxd

?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex

all xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocr eznyp iaxd

el`y .oian gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn

zenler ipy ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey

z`hazn jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy

zegtd lkl e` ,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear

ribi genay xe`dy jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl

.ala xi`ie
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א.10. כט, מגילה ראה

. . .mei meid

iriax meizah akb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,zeny :yneg
.fwÎew :mildz

.'ek dltz Î34Î . . . k"tr`e :`ipz

`ziixe`c devn ` fi` mei lka oilitz zgpd iee ief` h` :zecrezdd zg`a x"en`` zfxkd¨
sie` xenb aeg ` fi` ief` ,heyt yi` ` iv ,dxeza lecb ` iv welig ` od` ,orci` orcri sie`¨
o`h oe` ,xrcpiw oet jepg mrc orbree dry ral`d ` b`h orcri orhk`xh ev orci` orcri©¨¨
orl`f iif f` ,xrcpiw ic iia oiif lret odrf ,egk itkn xzi oe` o`h ev egeka fi` qr q`ee ,ul`¨¨©¨

.jixcn iif fi` orn q`ee jxc mrc oi` odrb¨

iytg mebxz

ilan ,icedi lk lr `ziixe`cn devn `id mei lka oilitz zgpdy myk weica :zeiecreezdd zg`a x"en`` zfxkd

,miclid jepg zece` dry ivg mei lk aeygl icedi lk lr xenb aeg jk ,heyt yi` e` ,dxeza lecb `ed m` lcad

.mze` mikixcn day jxca ekliy eicli lr lertl be`cl ,egek itkn xzeie ,zeyrl egekay dn ,lkd zeyrle

iying meizah bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,zeny :yneg
.aiwÎgw :mildz

.eig` mr . . . dfly wx :`ipz

."dlrn yi oke" l"v ,"dlrn 'iga yi ik" :oaei lynpde ligznd sirq dt my in d"c `"ez

`ly mipird z` gewtle ald z` geztl lerpnd ztk wx `id dgp`d .ryep `l cal zegp`a
dlenrza zeyrle lertl lkei xy`a yi` yi` ,lrete dcear xcql wx ,mici weaga zayl

.etqka dfe ene`pa dfe eazka df ,zevnd zxinye dxezd zvaxd dxezd wefigl

iyy meizah ckb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,zeny :yneg
.giwÎbiw :mildz

.l"pk jygd . . . dfae .bi :`ipz

.uic`d xira k"ne .b"rwz zeny 't w"y i`vena `prit xtka owfd x"enc` zewlzqd

h`d q`ee oe` ,zeciqgd ikxc hin hl`eerb rciif xrc h`d q`ee :v"vd z` l`y x"enf``¨¨¨¨¨
oii` iee oiif orl`f miciqg rl` f` ,fi` zeciqgd ikxc :v"vd edprie .zeciqg hin hl`eerb xr¨¨
jie` ,ul` orhkiil`a oe` zeig ` orb`xhpiix` .zeig fi` zeciqg .dad`a dxezd t"r dgtyn¨

.qr oiif owzn sie` ,fi` xr iee rx mrprbii` mrc oet orqiee l`f orn ,aeh `l mrc¨

iytg mebxz

edprie ?zeciqga ezxhn dzid dne ,'zeciqgd ikxc'a `aqd ly ezxhn dzid dn :wcv gnvd z` l`y x"enf``

- ;zeig `id 'zeciqg' .dad`a ,dxez it lr ,zg` dgtynk eidi miciqgd lky - od 'zeciqgd ikxc' :wcv gnvd

.epwzl ick ,`edy zenk iyi`d rxd z` exikiy ,aehÎ`ld z` mb ,lkd z` xi`dle zeig qipkdl

íåé
ïåùàø
:mildz

ew wxtn

fw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

gw wxtn

aiw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr



מט . . .mei meid

iriax meizah akb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,zeny :yneg
.fwÎew :mildz

.'ek dltz Î34Î . . . k"tr`e :`ipz

`ziixe`c devn ` fi` mei lka oilitz zgpd iee ief` h` :zecrezdd zg`a x"en`` zfxkd¨
sie` xenb aeg ` fi` ief` ,heyt yi` ` iv ,dxeza lecb ` iv welig ` od` ,orci` orcri sie`¨
o`h oe` ,xrcpiw oet jepg mrc orbree dry ral`d ` b`h orcri orhk`xh ev orci` orcri©¨¨
orl`f iif f` ,xrcpiw ic iia oiif lret odrf ,egk itkn xzi oe` o`h ev egeka fi` qr q`ee ,ul`¨¨©¨

.jixcn iif fi` orn q`ee jxc mrc oi` odrb¨

iytg mebxz

ilan ,icedi lk lr `ziixe`cn devn `id mei lka oilitz zgpdy myk weica :zeiecreezdd zg`a x"en`` zfxkd

,miclid jepg zece` dry ivg mei lk aeygl icedi lk lr xenb aeg jk ,heyt yi` e` ,dxeza lecb `ed m` lcad

.mze` mikixcn day jxca ekliy eicli lr lertl be`cl ,egek itkn xzeie ,zeyrl egekay dn ,lkd zeyrle

iying meizah bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,zeny :yneg
.aiwÎgw :mildz

.eig` mr . . . dfly wx :`ipz

."dlrn yi oke" l"v ,"dlrn 'iga yi ik" :oaei lynpde ligznd sirq dt my in d"c `"ez

`ly mipird z` gewtle ald z` geztl lerpnd ztk wx `id dgp`d .ryep `l cal zegp`a
dlenrza zeyrle lertl lkei xy`a yi` yi` ,lrete dcear xcql wx ,mici weaga zayl

.etqka dfe ene`pa dfe eazka df ,zevnd zxinye dxezd zvaxd dxezd wefigl

iyy meizah ckb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,zeny :yneg
.giwÎbiw :mildz

.l"pk jygd . . . dfae .bi :`ipz

.uic`d xira k"ne .b"rwz zeny 't w"y i`vena `prit xtka owfd x"enc` zewlzqd

h`d q`ee oe` ,zeciqgd ikxc hin hl`eerb rciif xrc h`d q`ee :v"vd z` l`y x"enf``¨¨¨¨¨
oii` iee oiif orl`f miciqg rl` f` ,fi` zeciqgd ikxc :v"vd edprie .zeciqg hin hl`eerb xr¨¨
jie` ,ul` orhkiil`a oe` zeig ` orb`xhpiix` .zeig fi` zeciqg .dad`a dxezd t"r dgtyn¨

.qr oiif owzn sie` ,fi` xr iee rx mrprbii` mrc oet orqiee l`f orn ,aeh `l mrc¨

iytg mebxz

edprie ?zeciqga ezxhn dzid dne ,'zeciqgd ikxc'a `aqd ly ezxhn dzid dn :wcv gnvd z` l`y x"enf``

- ;zeig `id 'zeciqg' .dad`a ,dxez it lr ,zg` dgtynk eidi miciqgd lky - od 'zeciqgd ikxc' :wcv gnvd

.epwzl ick ,`edy zenk iyi`d rxd z` exikiy ,aehÎ`ld z` mb ,lkd z` xi`dle zeig qipkdl

íåé
ïåùàø
:mildz

ew wxtn

fw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

gw wxtn

aiw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr



.נ . .mei meid

zayzah dkb"yz'd

התועדות. יו� בהשכמה, התהלי� כל אמירת שבט, ר"ח מברכי�

.yxyi mi`ad :dxehtd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,zeny :yneg
.c`n jzevn . . . ixy` ,hiw :mildz

.olek cbpk . . . xg`n j` :`ipz

sie` fi` zeciqg oe` ,mileabe mixvn oet odrbqiex` xrc fi` mixvn z`ivi :x"en`` zegiyn
dxiay oet oipr ` fi` n"ivi :yxtd ` o`x`t fi` qr .hlree oet mileab oe` mixvn ic oet odrbqiex`
oet d`ivi ,oewz oe` xexia fi` zeciqg oet n"ivi .mixvn oet wree` orn fi` x`txrc ,daifr oe`
d`ivi ` oi` oiif ortx`c`a hlree oi` bicpriif .d .c .hlree oi` xra` hlree oet mileab oe` mixvn¨
oiil` hlree f` ,zn` mrc orxrdxrc oe` leabe xvin mrc orndrpR`x` .hlree oet leabe xvin oet¨

.zeciqg oet dcear jxec q`c fi` ,'zi epevx j`c fi` q`c liiee ,heb zn`a fi`¨¨¨

iytg mebxz

zelabnde mixvindn z`vl ick `id zeciqge ;zelabne mixvinn d`ivid `id mixvn z`ivi :x"en`` zegiyn

zeciqg ly mixvn z`ivi ;mixvnn e`vi okl ,daifre dxiay ly drepza `id mixvn z`ivi :lcad epyi .mlerd ly

d`ivia zeidl yi mlera ze`vndd mr :xnelk .mlerd jeza j` ,mlerd zelabne ixvinn d`ivi - oewize xexia `id

epevx edfy iptn ,aeh zn`a `ed envr mlerdy ,zn`d z` helwle leabde xvind z` xiqdl .mlerd leabe xvinn

.zeciqgd zcear iciÎlr [byen] df ixd ,jxazi

oey`x meizah ekb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,`x`e :yneg
.izgky `l . . . dn ,hiw :mildz

.zn`d xetkl Î38Î . . . dpde .ci wxt :`ipz

xy` ,dpeekdl mi`zn ,"ripkze" zaizl "xbnze" oia zvw miwiqtn mipiylnle zkxaa
ztilw cbpl - "ripkze" ,ixnbl dxard mikixvy zetilw 'b cbp md "xbnze xayze xwrz"

.xexia da yie drpkd dkixvy dbep

ipy meizah fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`x`e :yneg
.clwÎkw :mildz

.y"r 'ek miwicv . . . k"`yn :`ipz

xin ,zeinyb fpe` hib xrhyxraie` xrc ,zeipgex fi` zeinyb ryici` :xn` owfd epiax
mrc orarb ortx`c ,ief` hip rbxl fi` qr f` l`n` .zeipgex ork`n oetxrc orl`f¨©¨

.rlet ` xr hib ipr zgpn elit` orhyxraie`

iytg mebxz

,mizrl .zeipgex dpnn xevipy ick zeinyb epl ozep d"awd .zeipgex `id micedi ly zeinyb :xn` owfd epiax

.rtya ozep `ede ipr zgpn ele d"awl zzl yi ,ok xacd oi` rbxl xy`k

íåé
éòéáø
:mildz

hiw wxtn

ev weqt cr

ce`n jzevn

íåé
éùéîç
:mildz

hiw wxt

fv weqtn

wxtd seq cr

izgky `l

íåé
éùéù
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

. . .mei meid

iyily meizah gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`x`e :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.wicv idz . . . oaei dfae :`ipz

mr qgia exag v"vd .zedbd daxd mixqg - qtcpd v"vdl (dpen` jxc) dxiwgd xtqa
.el` mipipra zel`y dnk lr zeprl jixv 'id myy ,bxeaxhtl eizeriqp

úáù
ùãå÷
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr



ני . . .mei meid

iyily meizah gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`x`e :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.wicv idz . . . oaei dfae :`ipz

mr qgia exag v"vd .zedbd daxd mixqg - qtcpd v"vdl (dpen` jxc) dxiwgd xtqa
.el` mipipra zel`y dnk lr zeprl jixv 'id myy ,bxeaxhtl eizeriqp

úáù
ùãå÷
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א רב פעלים כו' מו"ה שמואל אבא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מט"ז טבת, בו כותב ר"פ מההתועדות דיום הבהיר יום הגאולה י"ט 

כסלו, גאולתנו ופדות נפשנו ראש השנה ללימוד החסידות ולדרכי החסידות ויהי רצון שיהי' רישומה ניכר 

בכל ימות השנה ועד למעשה בחיי היום יומים.

לכתבו אודות בי"ס, בו ילמדו לימודי קדש וגם להבדיל לימודי חול.

בכלל בכגון דא תלוי בתנאי המקום והאישים ועד לשני הקצוות בזה: בתנאים מסוימים התנגדו 

רבותנו נשיאינו לזה בכל תוקף, ובתנאים מסוימים אחרים, אף שלא התעסקו ביסוד בי"ס אלו אבל מאחורי 

הפרגוד סייעו בדבר, ומובן שאופן האחרון הי' נדיר ביותר אבל בכ"ז קרה לפעמים. ועפי"ז על כת"ר לדון 

על אתר בהמצב ולהכריע.

ויה"ר מהשי"ת שהבטיח הבא לטהר מסייעין אותו שיחליט לאמיתתו של הענין ולזכות הרבים.

ואז  ויהי רצון שעד אז  נשיא ישראל,  ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר  תקותי שמתכוננים 

הפצת  הפנימית  ובנקודה  ההילולא  בעל  נפשו  מסר  עליהם  בהענינים  כאו"א  יוסיף  ההילולא  יום  ואחרי 

המעינות )ועד שיגיעו גם( חוצה.

בברכה לבשו"ט בעניני הכלל והפרט בפ"ש כל אנ"ש שי'.



v"ndqeנב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט טבת כ"ב ראשו�, יו� יבשה? או לחה תערובת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äìáð§¥¨

,äèeçMa äìápä äìèa ¯ äèeçMä ïî áø íà ¯ äèeçLa äáøòúpL¤¦§¨§¨¦§¨¦Ÿ¦©§¨¨§¨©§¥¨©§¨

.àîèð ,ìkä àNð íà ìáà ;òbîa ànèî ìkä ïéàå§¥©Ÿ§©¥§©¨£¨¦¨¨©Ÿ¦§¨

אחת, בבת החתיכות בכל יגע א� א� במגע כי הדבר, וטע�

עצמה בפני נחשבת נגיעה כל הטומאה, כשיעור בנבלה שנגע כ�

החתיכות, בי� לחלק אי� במשא אבל אחד. שיעור כא� ואי�

כאחת. נישאות ה� שהרי

ד�" חררת ששפעה ב"בהמה מדוע להבי�: צרי� עדיי� א�

הרמב"� פסק בשר) וחלקי ד� ע� יחד שנימוק וולד (הפילה

במשא(הט"ז) א� מטמאה ואינה עימה" היוצא ברוב ש"בטלה

למשא? מועיל ברוב הביטול אי� כא� ואילו

הוא: והביאור

ונבלל נימוח הבשר כי בלח, לח כתערובת היא הד�' 'חררת

אבל שתטמא נבלה של מציאות כא� ואי� החלקי�, ושאר בד�

שהנבילה וא� ביבש, יבש כתערובת היא ושחוטה נבלה תערובת

נמצאת היא הרי ניכרת קורקוס)אינה .(הר"י

אדומה פרה בהלכות הרמב"� פסק ה"ד)ולמה שא�(פט"ו

אפר הרוב היה "א� (חולי�) מקלה באפר פרה אפר נתערב

באפר אפר תערובת והרי חטאת), (כמי במשא" מטמאי� מקלה...

ראשוני� כמה שלדעת בקמח, קמח כתערובת יור"דהיא ש"� (ראה

סק"ג) ק"ט ומדועסי' לגמרי, שנבללת בלח לח כתערובת דינה

תטמא?

היא בקמח קמח תערובת הרמב"� שלדעת מכא� אלא

מקלה באפר פרה אפר תערובת ולכ� ביבש יבש כתערובת

נמצא הפרה אפר כאילו לכ� מתייחסי� כי במשא, מטמאת

לפנינו.

(d`xp cer d"c c"id `"t n"enhn jlnl dpyn)

ה'תשס"ט טבת כ"ג שני, יו� טומאה לענין שיעור חצי

:· ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰¯ õøMä©¤¤

ïúàîè øeòLå ...òbîa íéìëå íãà ànèî ,úBàîhä úBáàî áà̈¥£©ª§§©¥¨¨§¥¦§©¨§¦ª§¨¨

.äLãòk©£¨¨

אבות משאר שונה 'כעדשה', ששיעורו שר� טומאת

שחז"ל וא� 'כזית'. ששיעור� א)הטומאות יא, לומדי�(חגיגה

מסתבר � הפסוקי� מלשו� כעדשה הוא לטומאה השר� ששיעור

הרמב"� וכדברי מדרבנ�. רק שה� התורה שיעורי ככל שזהו

ה"ב) פ"ב ה�",(טו"צ בסיני למשה הלכה כול� "שהשיעורי�

שחכמי� היינו בעלמא", "אסמכתא רק הוא מהפסוק והלימוד

הפסוק. על ההלכה את הסמיכו

להלכה ננקט ה"ו)והנה, פ"ג מאכ"א מ�(הל' אסור שיעור' ש'חצי

שוני� באיסורי� שנקבעו השיעורי� כלומר, התורה.

א� לעשות� אסור אבל העונש, קביעת לגבי רק משמעותיי�

מהשיעור. בפחות

שיעור'? 'חצי נאסר שר� בטומאת ג� הא� השאלה: ונשאלת

אפילו חלי� התורה שאיסורי מזרחי הר"א כתב לומר: ויש

באה שיעורי�, הקובעת מסיני' למשה וה'הלכה שהוא', 'כל על

כשיעור היה כאשר רק הוא האיסור על שהעונש ולהורות למעט

התורה איסור השר� בטומאת ג� כי לומר יש זה לפי שנקבע.

לעני� רק נקבע 'כעדשה' והשיעור שהוא, בכל אפילו קיי�

קנ"ט). מצוה חינו� (מנחת העונש

אומרי� יש פ"ו)אמנ�, סי' צבי הוא(חכ� שיעור' 'חצי שאיסור ,

"כל מהנאמר נלמד שיעור' 'חצי שהרי אכילה, באיסורי רק

תאכלו" לא כג)חלב... ז, כלשהו"(ויקרא אפילו חלב, "כל (יומא–

א) דברי�עד בשאר אבל אכילה, איסורי לכל מחלב ולומדי� ,

'חצי אסרו ולא בה� האמור בשיעור אלא חל האיסור אי�

שיעור'.

ה'תשס"ט טבת כ"ד שלישי, יו� נטמאים? נוזלים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰Løôî øác̈¨§Ÿ̈

øLà ìëàä ìkî" :øîàpL ,ïéànhî ïé÷Lnäå ïéìëàäL ,äøBza©¨¤¨¢¨¦§©©§¦¦©§¦¤¤¡©¦¨¨Ÿ¤£¤

ìëa äúMé øLà ä÷Lî ìëå ;àîèé ¯ íéî åéìò àBáé øLà ,ìëàé¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨§¨©§¤£¤¦¨¤§¨

àìå ;äøBzä ïî øçà ìëà ànèî àîèpL ìëàä ïéàå ."àîèé ¯ éìk§¦¦§¨§¥¨Ÿ¤¤¦§¨§©¥Ÿ¤©¥¦©¨§Ÿ

.äøBzä ïî øçà øác ïéànèî eàîèpL ïé÷Lnä©©§¦¤¦§§§©§¦¨¨©¥¦©¨

א)בגמרא טז, א)(פסחי� משקי�: בטומאת דעות שלוש נאמרו

מקבלי� ב) אחרי�. מטמאי� וג� מדאורייתא טומאה מקבלי�

מדאורייתא ג) אחרי�. מטמאי� אינ� א� מדאורייתא טומאה

למשקי�. טומאה אי�

הכתוב שדיבר מלא למקרא האחרונה השיטה תואמת ואי�

לד) יטמא(יא, מי� עליו יבוא אשר יאכל אשר האוכל "מכל :

`nhi ilk lka dzyi xy` dwyn lke?"

משקי� בטומאת מדבר לא הפסוק זו דעה שלפי מתרצי� יש

בכל ישתה אשר משקה "וכל והמילי� אוכלי� טומאת על אלא

את להרחיב באות וה� טומאה, קבלת בהכשר דנות יטמא" כלי

שמי� כש� כי וללמד הקוד�). בפסוק (שנזכר המי� מושג

ולצמצמ� המשקי�, יתר ג� כ� לטומאה, אוכלי� מכשירי�

מכשירי� מי� ג� – כלי" "בכל הוא משקה שכל שכש�

לקרקע. מחוברי� ולא תלושי� ה� א� רק לטומאה

טומאה מקבלי� שמשקי� כותב שהרמב"� ומאחר

הכתוב שלשיטתו הרי אחרי�, מטמאי� ואינ� מדאורייתא

והוא אוכלי� בהכשר ולא משקי� בטומאת עוסק אכ� האמור

בתלוש. נטמאי� המשקי� שג� מלמדנו

(`i ,`xwie ,dxezd lr yxid x"yx)

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט טבת כ"ה רביעי, יו� חדשה או חלשה טומאה

:‡ ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰àeä éøä ¯ ìáè ...¨©£¥

.àîè íBé ìeáèì àø÷ áeúkä ...BLîL áéøòiL ãò ,äàîèì éðLk§¥¦§ª§¨©¤©£¦¦§©¨¨¨¦§¨¥

בגדר הוא עדיי� היו�, סו� ועד הטמא משיטבול כלומר:

הוא אבל שני ומעשר בחולי� ומותר גמור טמא אינו א� טמא,

ותרומה. קדשי� לאכול לו ואסור לטומאה כשני

לא שעדיי� אלא יו�', 'טבול של חדשה טומאה אי� זה ולפי

בפירוש הרמב"� שכתב וכמו הקודמת. מטומאתו לגמרי טהר

מ"א)המשניות פ"ב אי�(זבחי� יו� "טבול �zxnbp ezxdhעד אלא

הרמב"� דברי משמעות ג� היא וזו השמש". פסולישתשקע (בהל'

הי"ד) פי"ח משמעהמוקדשי� וכ� עליו. טומאתו" "כל אי� יו� שטבול

רש"י סע"ב)מלשו� יד, טומאה(פסחי� "איקלישא יו� שטבול

רש"י כתב זה ומטע� טומאתו]. נחלשה =] (ש�)דידיה"

לטומאה, שני מדי� ג� דברי� בכמה קל יו� טבול שלמעשה

א� לטומאה שלישי עשא� תרומה של במשקי� שנגע יו� וטבול

וכ� לטומאה. תחילה עשא� במשקי� שנגע לטומאה שני שכל

לסדר (הקדמה המשניות בפירוש הרמב"� מלשו� משמע

שכיו� היינו טהר", שכבר מפני גמור, שני שאינו "לפי טהרות)

נחלשה. טומאתו בטבילה, שטהר

הרמב"� ב� אברה� לרבנו מצינו ג)אמנ�, סי' נסי� שכתב(מעשה

טמא של מאיסורו ענ� אינו במקדש בעבודה יו� טבול שאיסור

שנאמר: בטבילה, ממנו נסתלקה כבר שהטומאה לפי בעבודה,

לו שחסרה לפי אלא טמא נקרא ולא וטהר", במי� "ורח�

כא� ויש נסתלקה הקודמת הטומאה זה ולפי השלימה. הטהרה

טהרתו. נשלמה שלא מאחר חדשה טומאה

ה'תשס"ט טבת כ"ו חמישי, יו� כוונה? צריכה הטבילה

:· ‰ÎÏ‰ ‚"È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eNò̈£¨¦

øBäè äæ éøä ¯ äðeë àìa ìáhL éî ?ãöék .äìéáèa úBìòî©£¦§¦¨¥©¦¤¨©§Ÿ©¨¨£¥¤¨

.ìkì øBäè àeä éøä ,íB÷î ìkî ìáèå ìéàBä ¯ äøBz ïéc ...ïélçì§ª¦¦¨¦§¨©¦¨¨£¥¨©Ÿ

נחלקו – כוונה בלא נידה) טבילת או חולי� (לש� אד� טבל

הטבילה אי� כזה שבמקרה אומרי� יש ואמוראי�: תנאי� בדבר

ונפקא לחולי�. כוונה צריכה אינה שטבילה אומרי� ויש נחשבת

היא? טהורה הא� לנידתה, לטבול אישה אנסו למעשה: מינה

הכללית, בשאלה תלוי שהדבר אומרי� יש המחלוקת בביאור

מפני זהו בטבילה כוונה והמצרי� כוונה, צריכות מצוות הא�

בטבילה כוונה מצרי� שאינו ומי כוונה, צריכות מצוות שלדעתו

בזכות עומד המעשי הקיו� כי כוונה, צריכות אינ� שמצוות סובר

עצמו.

היא הטבילה שבמהותה מאחר כי אומרי� יש xykdא�

אלא מצוות, כשאר שהיא לומר אי� חובה, ואינה בלבד,

גורמת הכשר רק היא שהטבילה העובדה הא� היא, המחלוקת

למי ג� כוונה צריכה ולהיות מהמצוות יותר חמורה להיות לה

המצוות מ� קל שהכשר או כוונה, צריכות אינ� שמצוות שסובר

משו� צריכה, אינה טבילה כוונה, צריכות מצוות א� ואפילו

"ובא מהכתוב ג� שמשמע (כפי המעשה הוא העיקר שבטבילה

וטהר"). במי�

לדעתו ג� א� כוונה, צריכה טבילה שאי� פוסק הרמב"�

טבילה. לש� להתכוו� יש לכתחילה

(g"ig ,dliah jxr ,zicenlz dictelwivp`)

ה'תשס"ט טבת כ"ז שישי, יו� הרבים ברשות טומאה ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ Ê"Ë ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰äî éðtî¦§¥¨

çñtä ïéNBò øeavä éøäL ?íéaøä úeLø ÷ôñ íéîëç eøäè¦££¨¦§¥§¨©¦¤£¥©¦¦©¤©

,íäéðtî úéçãð úéàcå äàîè íà .ïéaøî íéàîhäL ïîæa ,äàîèa§ª§¨¦§©¤©§¥¦§ª¦¦ª§¨©¨¦¦§¥¦§¥¤

äî éðtîe ..íäéøácî úB÷ôqä ìk øeqàL ¯ äàîè ÷ôñì øîçå ì÷©¨Ÿ¤¦§¥ª§¨¤¦¨©§¥¦¦§¥¤¦§¥¨

ét ìò óà ¯ äøzñpL äèBN éøäL ?ãéçiä úeLø ÷ôña eøéîçä¤§¦¦§¥§©¨¦¤£¥¨¤¦§§¨©©¦

.äzLzL ãò dìòáì äàîè àéä éøä ¯ ÷ôñ øácäL¤©¨¨¨¥£¥¦§¥¨§©§¨©¤¦§¤

הרמב"�: מפרשי והקשו

מסוטה היחיד ברשות טומאה ספק שלמדי� מאחר א)

היחיד ברשות דווקא והיינו ש�)שנסתרה, ובתוס' ב ט, למה(חולי� ,

ברשות טומאה ספק לטהרת אחר טע� להביא הרמב"� צרי�

מוב� היחיד, ברשות רק ספק טימאה שהתורה מכ� הרי הרבי�,

טהור? הרבי� שברשות

מכ� נלמדת הרבי� ברשות טומאה ספק טהרת א� ב)

כל "שאיסור בכ� התוספת מה בטומאה, פסח עושי� שהצבור

מדבריה�"? הספיקות

בתוספתא מקורו זה טע� ספ"ו)והנה, ובירושלמי(טהרות (סוטה,

ה"ב) באמתפ"א למה אבל זה, טע� העדי� שהרמב"� לומר ונית� ,

שבבבלי? בטע� מסתפקי� לא והירושלמי התוספתא

והביאור:

טומאה ספק לטהר מסוטה ללמוד אפשר שאי סובר הרמב"�

רק סוטה טימאה שהתורה ולומר לדחות נית� כי הרבי�, ברשות

כשנסתרה אלא ספק של מציאות בה אי� כי היחיד ברשות

מגע ספק בה� ששיי� טומאות שאר אבל מחבוא, במקו�

וטמאי�. כסוטה דינ� הרבי�, ברשות א� בטומאה

הרבי� ברשות טומאה ספק לטהר ראיה להביא הוצר� ולכ�

קל בצבור דחויה ודאית טומאה שא� בטומאה, הבא מפסח

הרבי�. ברשות טומאה לספק וחומר

לפסח מה כי פירכא, לו שיש וחומר קל זהו שלכאורה אלא

ברשות ואילו ודאית, טומאה בו הותרה שכ� בטומאה, הבא

הרמב"� הוצר� כ� על ודאית? טומאה הותרה לא הרבי�

בספק הקילו וחכמי� מדבריה�", הספיקות כל "שאיסור להוסי�

הבא בפסח קולא בו שמצינו משו� הרבי�, ברשות טומאה

ברבי� א)בטומאה סי' יו"ד מהרי"ט .(שו"ת



נג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט טבת כ"ה רביעי, יו� חדשה או חלשה טומאה

:‡ ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰àeä éøä ¯ ìáè ...¨©£¥

.àîè íBé ìeáèì àø÷ áeúkä ...BLîL áéøòiL ãò ,äàîèì éðLk§¥¦§ª§¨©¤©£¦¦§©¨¨¨¦§¨¥

בגדר הוא עדיי� היו�, סו� ועד הטמא משיטבול כלומר:

הוא אבל שני ומעשר בחולי� ומותר גמור טמא אינו א� טמא,

ותרומה. קדשי� לאכול לו ואסור לטומאה כשני

לא שעדיי� אלא יו�', 'טבול של חדשה טומאה אי� זה ולפי

בפירוש הרמב"� שכתב וכמו הקודמת. מטומאתו לגמרי טהר

מ"א)המשניות פ"ב אי�(זבחי� יו� "טבול �zxnbp ezxdhעד אלא

הרמב"� דברי משמעות ג� היא וזו השמש". פסולישתשקע (בהל'

הי"ד) פי"ח משמעהמוקדשי� וכ� עליו. טומאתו" "כל אי� יו� שטבול

רש"י סע"ב)מלשו� יד, טומאה(פסחי� "איקלישא יו� שטבול

רש"י כתב זה ומטע� טומאתו]. נחלשה =] (ש�)דידיה"

לטומאה, שני מדי� ג� דברי� בכמה קל יו� טבול שלמעשה

א� לטומאה שלישי עשא� תרומה של במשקי� שנגע יו� וטבול

וכ� לטומאה. תחילה עשא� במשקי� שנגע לטומאה שני שכל

לסדר (הקדמה המשניות בפירוש הרמב"� מלשו� משמע

שכיו� היינו טהר", שכבר מפני גמור, שני שאינו "לפי טהרות)

נחלשה. טומאתו בטבילה, שטהר

הרמב"� ב� אברה� לרבנו מצינו ג)אמנ�, סי' נסי� שכתב(מעשה

טמא של מאיסורו ענ� אינו במקדש בעבודה יו� טבול שאיסור

שנאמר: בטבילה, ממנו נסתלקה כבר שהטומאה לפי בעבודה,

לו שחסרה לפי אלא טמא נקרא ולא וטהר", במי� "ורח�

כא� ויש נסתלקה הקודמת הטומאה זה ולפי השלימה. הטהרה

טהרתו. נשלמה שלא מאחר חדשה טומאה

ה'תשס"ט טבת כ"ו חמישי, יו� כוונה? צריכה הטבילה

:· ‰ÎÏ‰ ‚"È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eNò̈£¨¦

øBäè äæ éøä ¯ äðeë àìa ìáhL éî ?ãöék .äìéáèa úBìòî©£¦§¦¨¥©¦¤¨©§Ÿ©¨¨£¥¤¨

.ìkì øBäè àeä éøä ,íB÷î ìkî ìáèå ìéàBä ¯ äøBz ïéc ...ïélçì§ª¦¦¨¦§¨©¦¨¨£¥¨©Ÿ

נחלקו – כוונה בלא נידה) טבילת או חולי� (לש� אד� טבל

הטבילה אי� כזה שבמקרה אומרי� יש ואמוראי�: תנאי� בדבר

ונפקא לחולי�. כוונה צריכה אינה שטבילה אומרי� ויש נחשבת

היא? טהורה הא� לנידתה, לטבול אישה אנסו למעשה: מינה

הכללית, בשאלה תלוי שהדבר אומרי� יש המחלוקת בביאור

מפני זהו בטבילה כוונה והמצרי� כוונה, צריכות מצוות הא�

בטבילה כוונה מצרי� שאינו ומי כוונה, צריכות מצוות שלדעתו

בזכות עומד המעשי הקיו� כי כוונה, צריכות אינ� שמצוות סובר

עצמו.

היא הטבילה שבמהותה מאחר כי אומרי� יש xykdא�

אלא מצוות, כשאר שהיא לומר אי� חובה, ואינה בלבד,

גורמת הכשר רק היא שהטבילה העובדה הא� היא, המחלוקת

למי ג� כוונה צריכה ולהיות מהמצוות יותר חמורה להיות לה

המצוות מ� קל שהכשר או כוונה, צריכות אינ� שמצוות שסובר

משו� צריכה, אינה טבילה כוונה, צריכות מצוות א� ואפילו

"ובא מהכתוב ג� שמשמע (כפי המעשה הוא העיקר שבטבילה

וטהר"). במי�

לדעתו ג� א� כוונה, צריכה טבילה שאי� פוסק הרמב"�

טבילה. לש� להתכוו� יש לכתחילה

(g"ig ,dliah jxr ,zicenlz dictelwivp`)

ה'תשס"ט טבת כ"ז שישי, יו� הרבים ברשות טומאה ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ Ê"Ë ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰äî éðtî¦§¥¨

çñtä ïéNBò øeavä éøäL ?íéaøä úeLø ÷ôñ íéîëç eøäè¦££¨¦§¥§¨©¦¤£¥©¦¦©¤©

,íäéðtî úéçãð úéàcå äàîè íà .ïéaøî íéàîhäL ïîæa ,äàîèa§ª§¨¦§©¤©§¥¦§ª¦¦ª§¨©¨¦¦§¥¦§¥¤

äî éðtîe ..íäéøácî úB÷ôqä ìk øeqàL ¯ äàîè ÷ôñì øîçå ì÷©¨Ÿ¤¦§¥ª§¨¤¦¨©§¥¦¦§¥¤¦§¥¨

ét ìò óà ¯ äøzñpL äèBN éøäL ?ãéçiä úeLø ÷ôña eøéîçä¤§¦¦§¥§©¨¦¤£¥¨¤¦§§¨©©¦

.äzLzL ãò dìòáì äàîè àéä éøä ¯ ÷ôñ øácäL¤©¨¨¨¥£¥¦§¥¨§©§¨©¤¦§¤

הרמב"�: מפרשי והקשו

מסוטה היחיד ברשות טומאה ספק שלמדי� מאחר א)

היחיד ברשות דווקא והיינו ש�)שנסתרה, ובתוס' ב ט, למה(חולי� ,

ברשות טומאה ספק לטהרת אחר טע� להביא הרמב"� צרי�

מוב� היחיד, ברשות רק ספק טימאה שהתורה מכ� הרי הרבי�,

טהור? הרבי� שברשות

מכ� נלמדת הרבי� ברשות טומאה ספק טהרת א� ב)

כל "שאיסור בכ� התוספת מה בטומאה, פסח עושי� שהצבור

מדבריה�"? הספיקות

בתוספתא מקורו זה טע� ספ"ו)והנה, ובירושלמי(טהרות (סוטה,

ה"ב) באמתפ"א למה אבל זה, טע� העדי� שהרמב"� לומר ונית� ,

שבבבלי? בטע� מסתפקי� לא והירושלמי התוספתא

והביאור:

טומאה ספק לטהר מסוטה ללמוד אפשר שאי סובר הרמב"�

רק סוטה טימאה שהתורה ולומר לדחות נית� כי הרבי�, ברשות

כשנסתרה אלא ספק של מציאות בה אי� כי היחיד ברשות

מגע ספק בה� ששיי� טומאות שאר אבל מחבוא, במקו�

וטמאי�. כסוטה דינ� הרבי�, ברשות א� בטומאה

הרבי� ברשות טומאה ספק לטהר ראיה להביא הוצר� ולכ�

קל בצבור דחויה ודאית טומאה שא� בטומאה, הבא מפסח

הרבי�. ברשות טומאה לספק וחומר

לפסח מה כי פירכא, לו שיש וחומר קל זהו שלכאורה אלא

ברשות ואילו ודאית, טומאה בו הותרה שכ� בטומאה, הבא

הרמב"� הוצר� כ� על ודאית? טומאה הותרה לא הרבי�

בספק הקילו וחכמי� מדבריה�", הספיקות כל "שאיסור להוסי�

הבא בפסח קולא בו שמצינו משו� הרבי�, ברשות טומאה

ברבי� א)בטומאה סי' יו"ד מהרי"ט .(שו"ת
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ה'תשס"ט טבת כ"ח קודש, שבת בתים ושני שבילין שני

:· ‰ÎÏ‰ ËÈ ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ˙ÂÎÏ‰,ïéìéáL éðL§¥§¦¦

Cìä ,[øåäè äæéàå àîè äæéà òåãé àìå] øBäè ãçàå àîè ãçà¤¨¨¥§¤¨¨¨©

¯ úBøäè äNòå éðMa Cìäå ,Bøáç àáe ,úBøäè äNòå ïäî ãçàa§¤¨¥¤§¨¨§¨¨£¥§¨©©¥¦§¨¨§¨

,Bîöò éðôa ïäî ãçà ìëì ïéøBî ¯ äæ øçà äæ eìàLðå eàa íà¦¨§¦§£¤©©¤¦§¨¤¨¥¤¦§¥©§

ìòå åéìò ìàLå ãçàä àaL Bà ,úçàk ïäéðL eàa ;øBäè àeäL¤¨¨§¥¤§©©¤¨¨¤¨§¨©¨¨§©

úBøäè ézLe ,eðëìä íéìéáMä éðLáe ,eðééä íéðL' :øîàå ,Bøáç£¥§¨©§©¦¨¦¦§¥©§¦¦¨©§§¥§¨

.eôøOé eNòL úBøäèe ,ïéàîè ïäéðL éøä ¯ 'eðéNò̈¦£¥§¥¤§¥¦§¨¤¨¦¨§

באו שא� כא� הרמב"� דברי לכאורה, משנה': ה'מגיד שואל

בהלכות לדבריו סותרי� טמאי�, שניה� כאחד לשאול שניה�

ומצה יא)חמ� יש(ב, וליד� מחמ� שנבדקו בתי� בשני פסק ש�

ידוע לא א� מהמצבור חמ� ולקח עכבר ובא חמ�, של מצבור

שאי� שניה פע� לבדוק צרי� אי� הל�, הבתי� משני בית לאיזה

צריכי� שניה� אחת בבת באו שא� כתב ולא קבוע, כא�

ב)בדיקה י, בפסחי� רש"י .(וכדעת

שאחד בטוחי� אנו המקרי� בשני הרי נשאלת: והשאלה

אחד כל שא� אלא חמ�, בו יש הבתי� אחד או נטמא, השבילי�

בו שאי� הקודמת חזקתו על אותו מעמידי� עצמו, בפני נשאל

אפשר אי אחת, בבת באי� שניה� כאשר ואילו חמ� או טומאה

יש בוודאי מהשניי� באחד כי הקודמת החזקה על להעמיד

ובחמ� בטומאה, כ� לפסוק הרמב"� ראה ומה חמ�, או טומאה

בדיקה? צריכי� שניה� ביחד, שואלי� שניה� שא� כתב לא

משנה' ה'מגיד למל�')ומבאר 'משנה :(ראה

d`neha�השוני בשבילי� שהלכו האנשי� שני כאשר ג� ,

כי ה� טהורי� התורה מ� יחד, הדי� לבית טומאהwtqמגיעי�

מאחר זאת, ובכל הוא. טהור מדאורייתא הרבי� ברשות

החמירו התורה, מ� שה� וטהרה טומאה דיני על שמדובר

אבל טמאי�, שניה� יחד באו שא� מאחרungaחכמי� ,

החמ� בביטול די התורה מ� שהרי – מדרבנ� היא חמ� שבדיקת

שניה� את הצריכו ולא תורה די� על ההלכה את העמידו –

הספק. מפני שנייה בדיקה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב טבת יום השלישי שהוכפל בו כי טוב, בבשורה הטובה...

וזכות פעולתו בהחזקת היהדות והפצתה ובעיקר הפצת המעינות ואשר בודאי מוסיף בזה מזמן 

לזמן, מתאים לנתינת כח בזה מציווי תורתנו תורת חיים, דמעלין בקדש, תעמוד לו ולכאו"א מב"ב שי' 

להוספה בברכת השי"ת בגו"ר.

מן  להבריח  ואמת*  הוי'  שענין  שלי  אמיתית  מדת  ה',  ושמי  בפירוש  זה,  שבוע  פרשת  וכהתחלת 

הקצה אל הקצה ובלי שינוים מקצה העליון )תכלית הרוחניות( ועד לקצה התחתון )תכלית הגשמיות(.

בטח יצוין בק"ק דכת"ר יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל באופן המתאים,

)יט, א(. ולפלא שלא העיר על השינוי במס'  לכתבו בל' מתחטא - ראה הנדפס על הגליון ברכות 

תענית עצמה - בין פרש"י שבמשנה לזה שבגמרא! וראה שה"ג לחיד"א מע' רש"י א( די"א דהפי' לתענית 

אינו מרש"י. ב( דכמה מהדורות היו בפרש"י.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

*( הוי' הי' הוה ויהי' כאחד. אמת - ירוש' סנה' א' א'.
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ה'תשס"ט טבת כ"ב ראשו� יו�

יג ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות
הרי‡. � ה�אה ל�ת וה�יח� ז�, לגת �ליו ��הר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�ה�

זה �ה� �ל �כליו נ�געי� האר� ע�י �אי� �חזקת�; ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא��
י�ראל �ל אבל טהר�ת. א�כל �ה�א מ�ני ,��� �ת�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ�ה�
ע� ל�מר היה '�ל�י ��אמר: עד טמא�ת, א�� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

��לי�'. י�ע ��א ל�ת ���נס ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאר�

הרי·. האר�, ע�י �א�ני� �טהרה יינ� לע��ת ֲִֵֵֶַָָָ�ְְֲֳֵֶַָָָהר�צה
מט�יל �מ�, ע��ה היה א� וכ� ה��צרי�; את מט�יל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָזה

השמ�]ה��די� את עד[הדורכי� הא�ני� על לעמד וצרי� ; ְֲִִַַַַָָָֹ�ִַָ
טבילה הלכ�ת י�דעי� אינ� �הרי � �פניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ��ט�ל�
ה�דר, לאח�רי ונפנ� ה�ד, �ית לפתח ח�� יצא� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוחציצה.
טה�רי�? וה� ירחיק� ��ה עד �טהרת�. א�� הרי � ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָָוחזר�
חזר� � מעיניו נס�ר� א� אבל מעיניו; י�תר� ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעד

�מ��. ויעריב� �נ�ה, �ע� ��ט�ל� עד ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ�ְלטמאת�,

נאמני�‚. לפניה�, טמאה ��מצאת וה��צרי� ְְֱִִֵֶֶָָ�ְְְִִִֵֶַַַָה��די�
��יניה� ��ינ�ק�ת וכ� נגענ�'; 'לא לומרל�מר [נאמני� ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

נגע] לא .שהתינוק

עליה�„. ונעל ה�ד לבית והכניס� ה��די�, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
��� ה�ד �ית הרי � �מדרס ��טמא� �לי� �� הי� א� �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ�
מ�ד� א�ת� ראה ואפ�� ה�לי�. �א�ת� נגע� ��א ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
ה�ד �ית הרי � טמאת� מ�ני ה�לי�, מא�ת� ְֲֵֵַַָָ�ְְִִִִֵֵֵַָָנזהרי�
טמא; ה�סיט �אי� �מד�י� א�ת�, הסיט� ��א ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמא;

ה�ט. �טמאת �קיאי� האר� ע�י ְֵֶַ�ְְִִֵֵֶֶַָָ�אי�

וע�ברי�‰. טהר�ת, טע�ני� �פ�עליו ח�ריו [הולכי�]הי� ְְְְֲִִַָָָָָ
טה�ר�ת; א�� הרי מ�יל, י�תר �הפליג� �י על א� � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָלפניו
ל�ע, מפחדי� וה� ��מר�, �ה�א �חזקת �ה� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמ�ני
אמר א� אבל אחרינ�'. ה�א �הרי יב�א, 'עכ�ו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָוא�מרי�:
מעיניו, ��ת��� �יו� � אחריכ�' אב�א ואני 'צא� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלה�:

טמא�ת. ה� ְֲֵֵֵהרי

.Â,��מה� �ט�ית וע�ט� �חל�ק לב�� �היה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחבר
,�� נזהר והייתי החל�ק, את ל�מר היה '�ל�י ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹואמר:
וה��ית �טהרת�; החל�ק הרי � ה��ית' מ� �ע�י ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָָוה�ח�י
�תפ�, על סל היה האר�. ע� �� נגע ��א ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָטמאה,
ה�ל את ל�מר היה '�ל�י ואמר: ה�ל, �ת�� ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ�מגרפה
מ�בר לא אבל המט�א�, מ�בר ה�גרפה את ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹול�מר

הלאה]ה��סל�' מטמאה שאינה טומאה טה�ר,[� ה�ל � ְַַַָָ
מ�ני �ס�לה, ���ל �ר�מה וכל טמאה; ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוה�גרפה
מ� מ���� היה ���ל. האכלי� ���סלת ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�גרפה
נמצאת �� ואחר ח�י�, �היא �חזקת �טהרה ְְִִֵַַָ�ְְְֳִִֶֶֶַָָָהחבית
�אכילה; אס�רה ז� הרי טה�רה, �היא �י על א� � ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָ�ר�מה
וטה�ר �תר�מה ��סל �ה�א י��, טב�ל �� נגע ְְְִֵֶֶַָָָָָ��א
למ��ר �ר�מה מ��ר ��מה ואינ� ��ת�אר; �מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְ�ח�י�,
מ�בר אפ�� ל�מר� היה '�ל�י אמר: וא� ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָ�ח�י�.

�ל ל� נתח�פ� �אכילה. מ�רת ז� הרי �לה��סל�', י� ְֲֵַָ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ
�ל �לי� מ��ר �אינ� נטמא�; � �לב�� חל, ��ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ת
חבר�ת, נ�י� ���י מע�ה ��ת. �ל �כלי� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחל
לפני מע�ה �בא ה�רח�; �בית �ליה� לה� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��תח�פ�

מעפר�� נפלה אפ�� ה�לי�. וט�א� מ���,[סודר]חכמי�, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ
��א �זרה נטמאת; � ל� �נתנ� לי', '�נה לחבר: ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואמר

א� האר�, ע� ל� נוספת:]י�נ�ה סיבה החבר[� יהיה ��א ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
א�א �כליו, ��� �אינ� �לי� מ��ר אד� �אי� � ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ��ר�

עליו. וסמ� ה�דיע� �� ְִִֵַָָָא�

.Êה�יח טה�ר�ת. א�� הרי � טהר�ת וה�יח ��ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָחבר
וה�ה נטמא�, ��א א�מר: �אני טמא�ת; ה� הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ�לי�,
��א א� ��ביעי; עליה� ה�ה לא ועדי� ��לי�י, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליה�
לא עדי� ��א א� הט�יל; לא ועדי� ��ביעי, עליה� ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹה�ה

ע�ר. �ל עליה� ֲִִֵֶָָָה�ה

.Áוה�ה טהר�תי�', 'נטמא� אחד: עד ל� �אמר ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָמי
הכחי�� וא� טמא�ת; ה� והרי נאמ�, זה הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ��תק
�ני�. ��עיד� עד �חזקת�, ה� הרי � נטמא�' 'לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואמר:

ע��ה מתעסק]היה �לאחר[� �זבחי�, א� �טהר�ת ע�� ְְְִִִִֶַַָָָָ
�ע�יתי 'טהר�ת :�� ��גע ��עה ל� ואמר מצא�, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָזמ�

נת��ל�' ע�� �ע�יתי �'זבחי� נטמא�', נפסלוע�� �] ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָ
ל�במחשבה] אמר ולא �� �גע א� אבל נאמ�; זה הרי �ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹ

נאמ�; אינ� � ל� ואמר �נ�ה �ע� �� �גע �� ואחר ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל��,
טהרה. �חזקת וטהר�תיו ��ר�ת, �חזקת זבחיו הרי ְְְְְְְֲֳֳֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�א

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
�י� (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת �ל� �כלל� ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹי�
�כבת טמאת �י� (ג) �ר�; טמאת �י� (ב) נבלה; ְְִַַ�ְִֶֶַ�ְְִֵַָ�טמאת
מ�ברי וטמאת� ��ר�, מט�אה זרה ועב�דה ְְִִֵָָ�ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָזרע.

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ְְְִִִִֵֵֵָס�פרי�.

א ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מט�א‡. � מ��ר� ��ית ה�מא�ת; מאב�ת אב ְְְִִֵַַַָָ�ְֲֵֵַַָָה�בלה,

האד� את �מט�א �אויר; חר� �כלי �מ�ע, וכלי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאד�
��גע אד� �יצד? ה�ב. �מר�ב �גדי�, לט�א ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�מ�א
�כלי�, נגע וא� לטמאה. רא��� ה�א והרי נטמא, � ְְְִִֵַָָ�ְְְֲִִִֵֵַָָ�נבלה
�לי� וכ� טה�רי�; ה� הרי � �נבלה מ�ע� ��עת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָאפ��
אבל �לי�. מט�א ולד ואי� ולד, �ה�א לפי � טה�רי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�עליו
��אמר: נ�יאת�, ��עת �לי� מט�א � ה�בלה את ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה���א
רא��� ה�גדי�, וא�ת� �גדיו"; יכ�ס � נבלת� את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"וה��א
��עת ואפ�� חר�, �לי ולא אד� לא מט�א ואינ� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�ְלטמאה.

�מ��ב. מ��ב �מט�אי ��ארנ� �מ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנ�יאת�,

מ�·. �י� �אכילה ה��רי� מ� �י� וח�ה, �המה ֲִִִֵַָָ�ְְִֵֵֶַַָָָאחד
��חיטת �כ�ית. מט�א ��ר� ��� מת�, א� � ְְְְִִֵַַַַָָָ�ֲִִֵָהאס�רי�
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יג ּפרק ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי ¤¤¨¨§¦¥§©§§¦הלכֹות
הרי‡. � ה�אה ל�ת וה�יח� ז�, לגת �ליו ��הר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�ה�

זה �ה� �ל �כליו נ�געי� האר� ע�י �אי� �חזקת�; ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא��
י�ראל �ל אבל טהר�ת. א�כל �ה�א מ�ני ,��� �ת�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ�ה�
ע� ל�מר היה '�ל�י ��אמר: עד טמא�ת, א�� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

��לי�'. י�ע ��א ל�ת ���נס ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאר�

הרי·. האר�, ע�י �א�ני� �טהרה יינ� לע��ת ֲִֵֵֶַָָָ�ְְֲֳֵֶַָָָהר�צה
מט�יל �מ�, ע��ה היה א� וכ� ה��צרי�; את מט�יל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָזה

השמ�]ה��די� את עד[הדורכי� הא�ני� על לעמד וצרי� ; ְֲִִַַַַָָָֹ�ִַָ
טבילה הלכ�ת י�דעי� אינ� �הרי � �פניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ��ט�ל�
ה�דר, לאח�רי ונפנ� ה�ד, �ית לפתח ח�� יצא� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוחציצה.
טה�רי�? וה� ירחיק� ��ה עד �טהרת�. א�� הרי � ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַַַָָָָָוחזר�
חזר� � מעיניו נס�ר� א� אבל מעיניו; י�תר� ��א �די ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹעד

�מ��. ויעריב� �נ�ה, �ע� ��ט�ל� עד ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ�ְלטמאת�,

נאמני�‚. לפניה�, טמאה ��מצאת וה��צרי� ְְֱִִֵֶֶָָ�ְְְִִִֵֶַַַָה��די�
��יניה� ��ינ�ק�ת וכ� נגענ�'; 'לא לומרל�מר [נאמני� ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

נגע] לא .שהתינוק

עליה�„. ונעל ה�ד לבית והכניס� ה��די�, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
��� ה�ד �ית הרי � �מדרס ��טמא� �לי� �� הי� א� �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ�
מ�ד� א�ת� ראה ואפ�� ה�לי�. �א�ת� נגע� ��א ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
ה�ד �ית הרי � טמאת� מ�ני ה�לי�, מא�ת� ְֲֵֵַַָָ�ְְִִִִֵֵֵַָָנזהרי�
טמא; ה�סיט �אי� �מד�י� א�ת�, הסיט� ��א ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמא;

ה�ט. �טמאת �קיאי� האר� ע�י ְֵֶַ�ְְִִֵֵֶֶַָָ�אי�

וע�ברי�‰. טהר�ת, טע�ני� �פ�עליו ח�ריו [הולכי�]הי� ְְְְֲִִַָָָָָ
טה�ר�ת; א�� הרי מ�יל, י�תר �הפליג� �י על א� � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָלפניו
ל�ע, מפחדי� וה� ��מר�, �ה�א �חזקת �ה� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמ�ני
אמר א� אבל אחרינ�'. ה�א �הרי יב�א, 'עכ�ו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָוא�מרי�:
מעיניו, ��ת��� �יו� � אחריכ�' אב�א ואני 'צא� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלה�:

טמא�ת. ה� ְֲֵֵֵהרי

.Â,��מה� �ט�ית וע�ט� �חל�ק לב�� �היה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָחבר
,�� נזהר והייתי החל�ק, את ל�מר היה '�ל�י ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָֹואמר:
וה��ית �טהרת�; החל�ק הרי � ה��ית' מ� �ע�י ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַַַָָָוה�ח�י
�תפ�, על סל היה האר�. ע� �� נגע ��א ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָטמאה,
ה�ל את ל�מר היה '�ל�י ואמר: ה�ל, �ת�� ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ�מגרפה
מ�בר לא אבל המט�א�, מ�בר ה�גרפה את ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹול�מר

הלאה]ה��סל�' מטמאה שאינה טומאה טה�ר,[� ה�ל � ְַַַָָ
מ�ני �ס�לה, ���ל �ר�מה וכל טמאה; ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוה�גרפה
מ� מ���� היה ���ל. האכלי� ���סלת ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�גרפה
נמצאת �� ואחר ח�י�, �היא �חזקת �טהרה ְְִִֵַַָ�ְְְֳִִֶֶֶַָָָהחבית
�אכילה; אס�רה ז� הרי טה�רה, �היא �י על א� � ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָ�ר�מה
וטה�ר �תר�מה ��סל �ה�א י��, טב�ל �� נגע ְְְִֵֶֶַָָָָָ��א
למ��ר �ר�מה מ��ר ��מה ואינ� ��ת�אר; �מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְ�ח�י�,
מ�בר אפ�� ל�מר� היה '�ל�י אמר: וא� ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָ�ח�י�.

�ל ל� נתח�פ� �אכילה. מ�רת ז� הרי �לה��סל�', י� ְֲֵַָ�ְְֲִִִֵֶֶֶַַָ
�ל �לי� מ��ר �אינ� נטמא�; � �לב�� חל, ��ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ת
חבר�ת, נ�י� ���י מע�ה ��ת. �ל �כלי� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחל
לפני מע�ה �בא ה�רח�; �בית �ליה� לה� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��תח�פ�

מעפר�� נפלה אפ�� ה�לי�. וט�א� מ���,[סודר]חכמי�, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ
��א �זרה נטמאת; � ל� �נתנ� לי', '�נה לחבר: ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָואמר

א� האר�, ע� ל� נוספת:]י�נ�ה סיבה החבר[� יהיה ��א ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
א�א �כליו, ��� �אינ� �לי� מ��ר אד� �אי� � ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ��ר�

עליו. וסמ� ה�דיע� �� ְִִֵַָָָא�

.Êה�יח טה�ר�ת. א�� הרי � טהר�ת וה�יח ��ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָחבר
וה�ה נטמא�, ��א א�מר: �אני טמא�ת; ה� הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ�לי�,
��א א� ��ביעי; עליה� ה�ה לא ועדי� ��לי�י, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעליה�
לא עדי� ��א א� הט�יל; לא ועדי� ��ביעי, עליה� ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹה�ה

ע�ר. �ל עליה� ֲִִֵֶָָָה�ה

.Áוה�ה טהר�תי�', 'נטמא� אחד: עד ל� �אמר ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָמי
הכחי�� וא� טמא�ת; ה� והרי נאמ�, זה הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ��תק
�ני�. ��עיד� עד �חזקת�, ה� הרי � נטמא�' 'לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואמר:

ע��ה מתעסק]היה �לאחר[� �זבחי�, א� �טהר�ת ע�� ְְְִִִִֶַַָָָָ
�ע�יתי 'טהר�ת :�� ��גע ��עה ל� ואמר מצא�, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָזמ�

נת��ל�' ע�� �ע�יתי �'זבחי� נטמא�', נפסלוע�� �] ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָ
ל�במחשבה] אמר ולא �� �גע א� אבל נאמ�; זה הרי �ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹ

נאמ�; אינ� � ל� ואמר �נ�ה �ע� �� �גע �� ואחר ְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל��,
טהרה. �חזקת וטהר�תיו ��ר�ת, �חזקת זבחיו הרי ְְְְְְְֲֳֳֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�א

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
�י� (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת �ל� �כלל� ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹי�
�כבת טמאת �י� (ג) �ר�; טמאת �י� (ב) נבלה; ְְִַַ�ְִֶֶַ�ְְִֵַָ�טמאת
מ�ברי וטמאת� ��ר�, מט�אה זרה ועב�דה ְְִִֵָָ�ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָזרע.

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ְְְִִִִֵֵֵָס�פרי�.

א ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מט�א‡. � מ��ר� ��ית ה�מא�ת; מאב�ת אב ְְְִִֵַַַָָ�ְֲֵֵַַָָה�בלה,

האד� את �מט�א �אויר; חר� �כלי �מ�ע, וכלי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאד�
��גע אד� �יצד? ה�ב. �מר�ב �גדי�, לט�א ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�מ�א
�כלי�, נגע וא� לטמאה. רא��� ה�א והרי נטמא, � ְְְִִֵַָָ�ְְְֲִִִֵֵַָָ�נבלה
�לי� וכ� טה�רי�; ה� הרי � �נבלה מ�ע� ��עת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָאפ��
אבל �לי�. מט�א ולד ואי� ולד, �ה�א לפי � טה�רי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�עליו
��אמר: נ�יאת�, ��עת �לי� מט�א � ה�בלה את ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה���א
רא��� ה�גדי�, וא�ת� �גדיו"; יכ�ס � נבלת� את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"וה��א
��עת ואפ�� חר�, �לי ולא אד� לא מט�א ואינ� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�ְלטמאה.

�מ��ב. מ��ב �מט�אי ��ארנ� �מ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָנ�יאת�,

מ�·. �י� �אכילה ה��רי� מ� �י� וח�ה, �המה ֲִִִֵַָָ�ְְִֵֵֶַַָָָאחד
��חיטת �כ�ית. מט�א ��ר� ��� מת�, א� � ְְְְִִֵַַַַָָָ�ֲִִֵָהאס�רי�
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מק��; �כל א�ת� מטהרת טה�רה, וח�ה טה�רה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ�המה
א�� הרי � �ח�� וקד�י� �עזרה, ח�י� �חט ְֲֲִִֵֵַָָָָָ�ֲִַַָואפ��
�מ� נבלה, ז� הרי � ��חיטה �ס�ל ארע וא� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטה�רי�;

�מ�א. �מט�אה �חיטה, �הלכ�ת ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָ��ארנ�

.‚;�� מ�עלת ה�חיטה אי� טמאה, וח�ה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�המה
��תה א� הח�נק א� ה��חר א� א�ת�, ה��חט ְֵֵֵֵֶֶַַַָָָואחד
לעני� מצטרפ�ת ה�בל�ת וכל נבלה. ז� הרי � ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ�דר��

טה�ר�ת. ואחד טמא�ת אחד לכ�ית, ְְְְְִֵֶֶַַָָָ�טמאה

שבעצ�]מח„. אינ�[� � ה�בלה וד� �ב�ר. ה�א הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ
�אינ� טמאי�, �מ�קי� ה�א הרי א�א �נבלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמט�א

ה��רה. מ� �לי�, ולא אד� ְְִִֵֵַַָָָֹמט�א

"וחלב‰. ��אמר: טה�ר, � ��תה טה�רה �המה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחלב
מ��� �א��ר� מי מלאכה", לכל יע�ה טרפה, וחלב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנבלה

הכ�ר וא� �טרפה. טומאה]נבלה ���קי�[לקבלת ְְְִֵֵָָ�ְְִַַַ
משקי�]ה�כ�ירי� ז' ואינ�[� טמאי�, �אכלי� זה הרי � ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

הפר�ה קד� ה�ליה את הח�פה �חלב וה��גע נבלה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ�ב�ר
הכליה] ��ה[מ� �הרי עצמ�; ��ליה �נ�גע טמא, זה הרי �ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

בשר]ח�טי� טמאה,[של �המה אבל �חלב. מ��ה נמ�כי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
חל�� ואחד ��ר� אחד � טה�רה �בי� טמאה �י� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוח�ה

ה�בלה. �ב�ר �כ�ית, וכלי� אד� �מט�א ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�ְלטמאה,

.Âחיה]ה��י ספק בהמה ספק �ב�ר�,[� מט�א חל�� � ְְְִֵֶַַָ
וקד�י�, �ר�מה עליו ��רפי� אי� לפיכ�, �ספק. ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָ�ְוטמאת�
אכילת א� ה�ק�� �יאת על טמאת� על �רת ח�בי� ְְֲִִִַַַַָָ�ְִֵֵַַָָואי�

ָָָקד�יו.

.Ê;העצמ�ת ה�בל�ת: מ� מט�אי� �אי� דברי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוא��
וה�לפי� הרגלי�]וה�רני� כפות ע�ר�[� אפ�� [שורש�]� ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

�י על א� והע�ר, ;�� וי�ציא החי מ� יחת� �א� ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר�,
והאלל מע�ד; לעור]�אינ� הדבוק וה�רק[בשר וה�ידי�, , ְֵֶ�ְְְֲִִַַָָָָָ

�זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ע��. ה�ת��לי� ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָוה�בלי�
��ה� א�� מ�ל �אחד ה��גע אבל ה�בלה. מ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��ר��
� ��ית ���ר ��היה וה�א, טמא; זה הרי ���ר, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ְמח�רי�

לכ�ית. מצטר� א�� מ�ל אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�אי�

.Á��לט�� �י� כשהופשטהאלל, בעור דבוק נשאר �] ְֲֵֶַָָָ
[� ��לט��באמצעות �י� �]ס�י� אינ�[הפשיטתו � ח�ה ְִֵֵֶַַַָָ

אחר]מצטר� דבר ��ס�[ע� וא� יחד]לכ�ית; החתיכות [את ְְְְִִִִֵַַָ
מט�א. � ��ית �� ְְִֵַַַָָוהיה

.Ëל� החזיר ע�ר �ב�ר�: �ע�ר�תיה� �המ�ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָוא��
וע�ר ה��ת, �ית וע�ר הר�ה, ה�מל חט�רת וע�ר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹי��ב,

עובר]ה�ליל מט�אי�[� א�� הרי � האליה ��חת וע�ר , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ה�� א� ע�ד�, וא� ה�בלה. דר�]מ� ע�בד�[� �די [��ה� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

עיבוד] מע�השיעור �ה� ע�ה וא� טה�רי�. א�� הרי �ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
ע�בד�. �די �ה� ה�� ��א �י על א� טה�רי�, � ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ���ל�

לקפיפת� ��לי� חמ�ר אז� לסלו]�יצד? טלאי עשאה �], ְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
היא ואיז� מילי�. אר�עת ע�בד�? �די ה�א ��ה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָטה�רה.

טענ�חט�רת ��א זמ� �ל משא]ר�ה? זמ�[� ה�יע ; ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
�[בגיל] זמ�� ���יע קד� ��ענ� א� טענ�, ולא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלטע�

ספק. זה ֲֵֵֶָהרי

.È,טה�רה �י� טמאה �י� ח�ה, א� �המה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָה�פ�יט
�הפ�יט �יו� � הפ�יט ל�טיח א� � ��ה �י� ��ה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�י�
זה �ע�ר ה��גע טפחי�, �ני וה�א אחיזה, �די הע�ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמ�
�ע�ר ה��גע טפחי�, �ני הפ�ט ��א ועד טה�ר; ְְְִֵֵַַַָָ�ְְֶַַָֹ�ֶ�הפ�ט,

חמת הע�ר מ� לע��ת �די הפ�יט ���ר. �[נוד]�נ�גע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הפ�יט� וא� החזה. �ל את ��פ�יט עד ח��ר, הע�ר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
�נ�גע �ע�ר וה��גע ח��ר, ��� הע�ר הרי � �לבד ְְִֵֵַַַָ�ְְֲִֵֵַַָָמרגל�
ה�פ�יט וכ� ה��ר. מעל ��� הע�ר ��פרי� עד ְְִֵֵַַַַָָ�ְִֶַַַָָָ���ר,
ה��אר �על ע�ר .��� הע�ר ��פ�יט עד ח��ר, � ֶַַַָ�ְְִִִֶַַַָָ��רצי�
לט�א, ח��ר �ה�א ע�ר וכל .��� את ��פ�יט עד ח��ר, �ְִִֶֶַַ�ְְִֵֶַָ
ונגעה �ח�טה, היתה �א� להתט�א; ח��ר ה�א ��ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ

ה��ר. ט�א � ח��ר �ה�א זה �ע�ר ְְִִֵֶֶַָָָ�טמאה

.‡Èיב�� ה��גע � נבלה ��ית עליו ��� [חוט]ע�ר ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
��נג�� �ב�ערה מ���, הכזית]ה��צא הע�ר[כנגד מאח�רי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

�ברי� ��ה ל��ר. ��מר ��ער� �הע�ר מ�ני נטמא; �ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
��לט�� �[השאירתו]אמ�רי�? ס�י� �לט�� אבל ח�ה; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

מר�ד היה הע�ר.[דק]א� �ב על �טל , ְִָָ�ֵַַָָָ

.·Èהע�ר נבלה, ��ר זיתי� חציי ��ני עליו ��� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָע�ר
�אינ� ��ל � �מ�א ולא �מ�ע לא מט�אי� ואינ� ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמב�ל�;
�ני אבל �מ�א. מט�א אינ� �מ�ע, ה�בלה מ� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָמט�א
�הרי טמא, א�ת� ה���א � �קיס� ��חב� זיתי� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחציי
וה�א ח��ר; אד� ח��רי �אי� טה�ר, ונ�גע ��ית; ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנ�א

מר�די� �ניה� ���טל�[דקי�]��הי� �די �זה, זה �דב�קי� ְְְִֵֶֶ�ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
�פני וזה עצמ� �פני זה זית חצי היה א� אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�אחד;
טה�ר. ה���, �ל והביא ה�לי� אפ�� � אחד �קיס� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָעצמ�,

.‚È� ה�לב מ�אכל ונפסל והבאי�, ��פסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ��ר
נצל לפיכ�, וקרש]טה�ר; שנימוח א�[בשר ספק ה�בלה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

יכ�ל א� � ��ב� נבלה ��ר מט�א. אינ� א� �כ�ית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמט�א
מט�א; לכלב, ורא�י לח ולחזר לעת מעת �פ��רי� ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹל�ר�ת
מט�א. אינ� טמאי� �אכלי� ואפ�� טה�ר, � לאו ְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָוא�

.„Èלמאכל רא�י ואינ� מע�ר�, סר�ח �היה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ��ר
��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר ��אמר: טה�ר, זה הרי � ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאד�

ל�ר. רא�יה �ח�ת� ��היה עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָואכל�",

.ÂËוכרעי �פר� היא הרי � נבלה �ל צואה]�ליה �], ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
מתט�אה לאכילה, עליה ח�ב וא� �נבלה; מט�אה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואינ�
מ�ל��. טה�רי� נבלה, �ל והחלב ה�בה אכלי�. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�טמאת

.ÊË�� חררת ��פעה מת]�המה עובר של ד� �[גוש ְְֲֵֶַָָָָָ
�מ�ע לא מט�אה אינ� � ה�כ�רה מ� ��פטרה �י על ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹא�
�טלה �היא לפי נפל, צ�רת �� ��היה עד �מ�א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
�היתה �י על א� טה�רה, היא לפיכ� ע��; ה��צא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�רב

א��. �ב על ל�ר ְִֵַַַָָרא�יה

.ÊÈ� ה�ח�טה מ� רב א� � ��ח�טה ��תערבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹנבלה
א� אבל �מ�ע; מט�א ה�ל ואי� ��ח�טה, ה�בלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ�טלה

��חזר ל�ח�טה אפ�ר �אי נטמא; ה�ל, תיהפ�נ�א �] ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
���סרח,להיות] ��טהר אפ�ר � ה�בלה אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבלה,

��טל. ְִִֵָָלפיכ�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah b"k ipy mei -

ב ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מט�אה‡. אינ� � ���חטה טמאה ח�ה א� ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ�המה

עד א� ��מ�ת, עד מפר�סת, �היא זמ� �ל נבלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמ���
נחר� טמאי�. �אכלי� היא והרי רא��; את ,[הרגה]���יז ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זמ� �ל אכלי�, טמאת אפ�� �� אי� � מפר�סת היא ְְֳִַַָָ�ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָועדי�
לבני אס�ר המפר�סת מ� ה��ר� ואבר מפר�סת. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�היא
החי. מ� �פ�ר� מ��ה, ה��ר� �ב�ר החי; מ� �פ�ר� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹנח,
מפר�סת. היא ועדי� ��חיטת�, ��פסלה טה�רה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכ�

אחד �� וושט]�חט קנה אי�[מהסימני�, � אחד רב א� , ֵֶֶַָָָָֹ
א� ל�ני�, ה�המה ח�ק ��מ�ת. עד �לל, טמאה ��ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

��� וחלל יר� שסביבה]���לה נבלה,[בשר ז� הרי � ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ
א� וכ� �ח�י�. היא �עדי� אפ�� �במ�א, �מ�ע ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�מט�אה
הרי � ע�� ��ר ורב מפרקת ����רה א� מ���, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹקרע�

�בר. לכל �נבלה ְְִֵָָָָז�

יד�·. הר�עה וה��יט מעיה, �ת�� ע�ר� ��ת ְְִֵֶֶָָָָָ�ְֵֵֶָ�המה
ה��גע זה הרי � �טה�רה �י� טמאה, �בהמה �י� � �� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָונגע

הע�ל�. לאויר ה�פל ��צא עד טה�ר. ��ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

טמאי�‚. �י� ח�י�, ��ה� וח�ה ה�המה מ� ה��ר� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��ר
אבל �נבלה. מט�א ואינ� טה�ר, ה�א הרי � טה�רי� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָ�י�
מ� אבר אחד � �נבלה מט�א מה�, ה��ר� החי מ� ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאבר
ה�ליל מ� ה��ר� אבר א� עצמ�, ה�המה מ� ה��ר� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהחי

היה[עובר] אפ�� � �ע�ר לה� אי� והאברי�, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ��בטנ�.
�בר�ת�, האבר ��היה וה�א מט�א; �ח�ת, א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ע�רה
אר�כה להעל�ת �די ��ר עליו ויהיה ועצמ�ת, וגידי� ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ��ר

רפואה] א�[� �חי, אר�כה מ�העל�ת �ח�ת ה��ר היה ;ְֲֲִַַַַָָָָָָ
עצמ� מהעצ�]�חסר טה�ר.[נחסר זה הרי � ְֲֵֵֶֶַָָ

�ה�„. �י על א� �ה�, וכ��צא וה�פה וה���� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָה�ליה
חליפי� ע��י� ואי� נחתכו]אברי�, א� בחזרה �[גדלי� ְֲִִִִֵֵָ

�ב�ר. ה� הרי עצ�, �ה� ואי� ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָה�איל

�אינ�‰. ח�ה, א� �בהמה המדל�לי� האבר א� ְְִִֵֵֶַָָָָ�ְֵֶַַָָָה��ר
ה��� ��אר �לה�בק לחזר ולהתרפאות]יכ�לי� אינ�[� � ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

��אר ה� והרי �ח�י�; �ה�המה זמ� �ל �נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמט�אי�
נ�חטה �מק�מ�. טמאה מק�לי� הכ�ר�, א� � ְְְֲִִָָָ�ְְְְִַ�ֳִִָאכלי�
�אי� �נבלה; מט�אי� ואינ� ��חיטה, הכ�ר� � ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�ְֵַָה�המה

אבל מח�י�. ��ר�� �מ� א�ת� ע��ה מתהה�חיטה א� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הכ�ר צרי� ,�� מדל�ל �היה ה��ר � [לקבלתה�המה ְְֵֶַַָָָָָ�ְְִֵֶָָָ

צרי�טומאה] ואינ� החי, מ� אבר מ��� מט�א והאבר, ;ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
אבר �י� �מה ה�בלה. מ� אבר מ��� מט�א ואינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהכ�ר,
החי, מ� מאבר ה��ר� �ה��ר ה�בלה? מ� לאבר החי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמ�
�כ�ית מט�א ה�בלה, מ� מאבר ה��ר� וה��ר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטה�ר;

�ע�ר. ל� אי� וזה וזה �במ�א. ְְְִֵֶֶַַָָָ�מ�ע

.Âהיא� �י על א� � ��רה �חיטה ���חטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָטרפה
את ה��חט וכ� טה�רה; היא הרי �אכילה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָאס�רה
מידי מטהר�� א�� �חיטת � מת ע�ר �� �מצא ְְֲִִִֵֵַַַָ�ְֵַָָָָה�המה,

�מ�נה �� �� מצא הריו�]נבלה. על[חודשי א� � נטר� חי ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
מידי מטהר�� �חיטת� אי� ��טר�, אחר ���חט ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ�י

למינ� �אי� לפי גילו]נבלה; �המה[� ולד לפיכ�, �חיטה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

�הה �ת��[מלידתו]��א �חט� א� � �מ�רי� ימי� �בעה ְְְְִִִִֶָָָָָֹ
�נפל. �ה�א מ�ני מטהר��, �חיטת� אי� � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ�בעה

.Ê�קד חי ��עה �� �� �מצא ה�המה, את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה��חט
�מ� �חיטה צרי� �אינ� �י על א� � ה�רקע על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ��ה��
לא א��, נטמאת א� � מטהר�� א�� �חיטת �הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ��ארנ�,
החי �אי� טה�ר; ה�א הרי א��, נתנ�לה וא� ה�א; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָנטמא
�ה�א �י על וא� נבלה, טמאת ולא אכלי� טמאת לא ְְְִֵֶַַַָ�ְְֳִַָֹ�ְֵַֹמט�א

��פריס קד� מת וא� מאבריה. פרסותיו]�אבר על[העמיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
מטהר��. א�� ��חיטת טה�ר, ה�א הרי � קרקע ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָ��י

.Áה��רה מ� טה�רה �היא �י על א� � ���חטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטרפה
מעלה וז� ס�פרי�; מ�ברי נטמא ה�ד�, �� נגע א� �ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

��ד�. �ע�� ְֵֶֶַָָֹיתרה

.Ë,�וחתכ יד�, הע�ר וה�ציא לילד, המק�ה ֲַָָָָ�ְְְִֵֵֵַַָָָ�המה
��ר ��אר נבלה, ��ח�� האבר � א�� את �חט �� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחר
האבר � חתכ� �� ואחר א��, את �חט טה�ר; ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ָהע�ר
טרפה מ�ע � הע�ר ��ר ��אר ���חטה, ְֵַַָָ�ְְְְֲִִֵֶַָָָָ�טרפה
ה�ר�מה. את לא אבל ה�ד�, את מט�א �ה�א ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ח�טה,

סימ� �חיטת �י� יד� את הע�ר וושט]ה�ציא או [קנה ִָ�ְִִֵֶַָָָ
לסימ� סימ� �חיטת מצטר� � וחתכ� סימ�, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָל�חיטת

נבלה. מידי האבר ְְִֵֵֵֵֶַָָלטהר

.Èי�ראל ואפ�� �מ�א; �מט�א נבלה, � ה�כרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�חיטת
אחד �רא�י. �חיטה יפה �ס�י� ו�חט ��יו, על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָע�מד

���ב �ר א� ה��תי ואחד מצוות]ה�כרי, ז' שקיבל �[גוי ְְִִֵֶַַָָָ
וקר�ב נבלה. נראה]�חיטת� מ�ברי[� זה �א� �עיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

�קרב�� וטמאת זרה עב�דה טמאת �הרי � ְְְִַָָ�ְְֲַָָָ�ְֲִֵֶס�פרי�
נתרחק� זרה עב�דה �בגלל ��ת�אר; �מ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ�בריה�,
אס�רה היא והלא �אמר: וא� �חיטת�. ונאסרה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹה��י�,
�הרי מט�א, �אכילה האס�ר �ל לא ��רה? �י� ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�אכילה
טמאה על �רת לח�ב אפ�ר ואי �טה�רה. אס�רה ְָ�ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָה�רפה
�ר�רה. �ראיה א�א קד�יו, ואכילת מק�� �יאת על ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָז�

.‡Èהיר�]ק�לית עצ� נ��א�,[� א� �� ה��גע � ה�בלה ְְִֵֵַַַָָָ
מ �בר ��ל אינ�טה�ר; �מ�ע, מט�א �אינ� ה�בלה � ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

נ��א�, א� �� ה��גע � �ה�א �ל נ�בה �מ�א. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמט�א
מתק�ק� ה�ח ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצ�] אר�כה[כשמנענעי� מעלה אינ� �הרי [רפואה, ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ��בבהמה י� א� � �מק�מ� ע�מד היה א� אבל ;ְֲִִִֵֵָָָ

�מ�ע מט�אה ז� הרי מ�ח��, לעצ� אר�כה להעל�ת ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ�די
העצ� היא �ה��לית �ר�נ�, �כבר האברי�. �כל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�במ�א

צדדיו. מ�ני ְְִֵַָָָה�ת��

.·Èהרי � נ�ב� לא ועדי� לנ�ב�, עליה �ח�ב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹק�לית
מח�ר א� ספק, ��בר י� �הרי טמא; ספק �� ַ�ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָה��גע

מע�ה. �מח�ר אינ� א� מע�ה, �מח�ר ֲֶַַ�ְֲִֵֶַַ�ְְִִָנקיבה

ה'תשס"ט טבת כ"ג שני יו�

ג ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מ�י‡. ה��רה; מ� מט�אה ה�ה�ר, הע�� ְְְִִִִַַַַָָָָנבלת

נבלה �אכל א�ר נפ� "וכל ��אמר: ��ה למד�, ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה�מ�עה
אינ� � ��י�" ורח� �גדיו וכ�ס � �ב�ר �אזרח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�טרפה,
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ב ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מט�אה‡. אינ� � ���חטה טמאה ח�ה א� ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ�המה

עד א� ��מ�ת, עד מפר�סת, �היא זמ� �ל נבלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמ���
נחר� טמאי�. �אכלי� היא והרי רא��; את ,[הרגה]���יז ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

זמ� �ל אכלי�, טמאת אפ�� �� אי� � מפר�סת היא ְְֳִַַָָ�ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָועדי�
לבני אס�ר המפר�סת מ� ה��ר� ואבר מפר�סת. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�היא
החי. מ� �פ�ר� מ��ה, ה��ר� �ב�ר החי; מ� �פ�ר� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹנח,
מפר�סת. היא ועדי� ��חיטת�, ��פסלה טה�רה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכ�

אחד �� וושט]�חט קנה אי�[מהסימני�, � אחד רב א� , ֵֶֶַָָָָֹ
א� ל�ני�, ה�המה ח�ק ��מ�ת. עד �לל, טמאה ��ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

��� וחלל יר� שסביבה]���לה נבלה,[בשר ז� הרי � ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ
א� וכ� �ח�י�. היא �עדי� אפ�� �במ�א, �מ�ע ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�מט�אה
הרי � ע�� ��ר ורב מפרקת ����רה א� מ���, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹקרע�

�בר. לכל �נבלה ְְִֵָָָָז�

יד�·. הר�עה וה��יט מעיה, �ת�� ע�ר� ��ת ְְִֵֶֶָָָָָ�ְֵֵֶָ�המה
ה��גע זה הרי � �טה�רה �י� טמאה, �בהמה �י� � �� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָונגע

הע�ל�. לאויר ה�פל ��צא עד טה�ר. ��ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

טמאי�‚. �י� ח�י�, ��ה� וח�ה ה�המה מ� ה��ר� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��ר
אבל �נבלה. מט�א ואינ� טה�ר, ה�א הרי � טה�רי� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָ�י�
מ� אבר אחד � �נבלה מט�א מה�, ה��ר� החי מ� ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאבר
ה�ליל מ� ה��ר� אבר א� עצמ�, ה�המה מ� ה��ר� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהחי

היה[עובר] אפ�� � �ע�ר לה� אי� והאברי�, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ��בטנ�.
�בר�ת�, האבר ��היה וה�א מט�א; �ח�ת, א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ע�רה
אר�כה להעל�ת �די ��ר עליו ויהיה ועצמ�ת, וגידי� ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ��ר

רפואה] א�[� �חי, אר�כה מ�העל�ת �ח�ת ה��ר היה ;ְֲֲִַַַַָָָָָָ
עצמ� מהעצ�]�חסר טה�ר.[נחסר זה הרי � ְֲֵֵֶֶַָָ

�ה�„. �י על א� �ה�, וכ��צא וה�פה וה���� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָה�ליה
חליפי� ע��י� ואי� נחתכו]אברי�, א� בחזרה �[גדלי� ְֲִִִִֵֵָ

�ב�ר. ה� הרי עצ�, �ה� ואי� ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָה�איל

�אינ�‰. ח�ה, א� �בהמה המדל�לי� האבר א� ְְִִֵֵֶַָָָָ�ְֵֶַַָָָה��ר
ה��� ��אר �לה�בק לחזר ולהתרפאות]יכ�לי� אינ�[� � ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

��אר ה� והרי �ח�י�; �ה�המה זמ� �ל �נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמט�אי�
נ�חטה �מק�מ�. טמאה מק�לי� הכ�ר�, א� � ְְְֲִִָָָ�ְְְְִַ�ֳִִָאכלי�
�אי� �נבלה; מט�אי� ואינ� ��חיטה, הכ�ר� � ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�ְֵַָה�המה

אבל מח�י�. ��ר�� �מ� א�ת� ע��ה מתהה�חיטה א� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הכ�ר צרי� ,�� מדל�ל �היה ה��ר � [לקבלתה�המה ְְֵֶַַָָָָָ�ְְִֵֶָָָ

צרי�טומאה] ואינ� החי, מ� אבר מ��� מט�א והאבר, ;ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
אבר �י� �מה ה�בלה. מ� אבר מ��� מט�א ואינ� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהכ�ר,
החי, מ� מאבר ה��ר� �ה��ר ה�בלה? מ� לאבר החי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמ�
�כ�ית מט�א ה�בלה, מ� מאבר ה��ר� וה��ר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטה�ר;

�ע�ר. ל� אי� וזה וזה �במ�א. ְְְִֵֶֶַַָָָ�מ�ע

.Âהיא� �י על א� � ��רה �חיטה ���חטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָטרפה
את ה��חט וכ� טה�רה; היא הרי �אכילה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָאס�רה
מידי מטהר�� א�� �חיטת � מת ע�ר �� �מצא ְְֲִִִֵֵַַַָ�ְֵַָָָָה�המה,

�מ�נה �� �� מצא הריו�]נבלה. על[חודשי א� � נטר� חי ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
מידי מטהר�� �חיטת� אי� ��טר�, אחר ���חט ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ�י

למינ� �אי� לפי גילו]נבלה; �המה[� ולד לפיכ�, �חיטה. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

�הה �ת��[מלידתו]��א �חט� א� � �מ�רי� ימי� �בעה ְְְְִִִִֶָָָָָֹ
�נפל. �ה�א מ�ני מטהר��, �חיטת� אי� � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ�בעה

.Ê�קד חי ��עה �� �� �מצא ה�המה, את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה��חט
�מ� �חיטה צרי� �אינ� �י על א� � ה�רקע על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ��ה��
לא א��, נטמאת א� � מטהר�� א�� �חיטת �הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ��ארנ�,
החי �אי� טה�ר; ה�א הרי א��, נתנ�לה וא� ה�א; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָנטמא
�ה�א �י על וא� נבלה, טמאת ולא אכלי� טמאת לא ְְְִֵֶַַַָ�ְְֳִַָֹ�ְֵַֹמט�א

��פריס קד� מת וא� מאבריה. פרסותיו]�אבר על[העמיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
מטהר��. א�� ��חיטת טה�ר, ה�א הרי � קרקע ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָ��י

.Áה��רה מ� טה�רה �היא �י על א� � ���חטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָטרפה
מעלה וז� ס�פרי�; מ�ברי נטמא ה�ד�, �� נגע א� �ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

��ד�. �ע�� ְֵֶֶַָָֹיתרה

.Ë,�וחתכ יד�, הע�ר וה�ציא לילד, המק�ה ֲַָָָָ�ְְְִֵֵֵַַָָָ�המה
��ר ��אר נבלה, ��ח�� האבר � א�� את �חט �� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחר
האבר � חתכ� �� ואחר א��, את �חט טה�ר; ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ָהע�ר
טרפה מ�ע � הע�ר ��ר ��אר ���חטה, ְֵַַָָ�ְְְְֲִִֵֶַָָָָ�טרפה
ה�ר�מה. את לא אבל ה�ד�, את מט�א �ה�א ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ח�טה,

סימ� �חיטת �י� יד� את הע�ר וושט]ה�ציא או [קנה ִָ�ְִִֵֶַָָָ
לסימ� סימ� �חיטת מצטר� � וחתכ� סימ�, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָל�חיטת

נבלה. מידי האבר ְְִֵֵֵֵֶַָָלטהר

.Èי�ראל ואפ�� �מ�א; �מט�א נבלה, � ה�כרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�חיטת
אחד �רא�י. �חיטה יפה �ס�י� ו�חט ��יו, על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָע�מד

���ב �ר א� ה��תי ואחד מצוות]ה�כרי, ז' שקיבל �[גוי ְְִִֵֶַַָָָ
וקר�ב נבלה. נראה]�חיטת� מ�ברי[� זה �א� �עיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

�קרב�� וטמאת זרה עב�דה טמאת �הרי � ְְְִַָָ�ְְֲַָָָ�ְֲִֵֶס�פרי�
נתרחק� זרה עב�דה �בגלל ��ת�אר; �מ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ�בריה�,
אס�רה היא והלא �אמר: וא� �חיטת�. ונאסרה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹה��י�,
�הרי מט�א, �אכילה האס�ר �ל לא ��רה? �י� ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�אכילה
טמאה על �רת לח�ב אפ�ר ואי �טה�רה. אס�רה ְָ�ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָה�רפה
�ר�רה. �ראיה א�א קד�יו, ואכילת מק�� �יאת על ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָז�

.‡Èהיר�]ק�לית עצ� נ��א�,[� א� �� ה��גע � ה�בלה ְְִֵֵַַַָָָ
מ �בר ��ל אינ�טה�ר; �מ�ע, מט�א �אינ� ה�בלה � ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

נ��א�, א� �� ה��גע � �ה�א �ל נ�בה �מ�א. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמט�א
מתק�ק� ה�ח ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצ�] אר�כה[כשמנענעי� מעלה אינ� �הרי [רפואה, ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ��בבהמה י� א� � �מק�מ� ע�מד היה א� אבל ;ְֲִִִֵֵָָָ

�מ�ע מט�אה ז� הרי מ�ח��, לעצ� אר�כה להעל�ת ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ�די
העצ� היא �ה��לית �ר�נ�, �כבר האברי�. �כל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�במ�א

צדדיו. מ�ני ְְִֵַָָָה�ת��

.·Èהרי � נ�ב� לא ועדי� לנ�ב�, עליה �ח�ב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹק�לית
מח�ר א� ספק, ��בר י� �הרי טמא; ספק �� ַ�ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָה��גע

מע�ה. �מח�ר אינ� א� מע�ה, �מח�ר ֲֶַַ�ְֲִֵֶַַ�ְְִִָנקיבה

ה'תשס"ט טבת כ"ג שני יו�

ג ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מ�י‡. ה��רה; מ� מט�אה ה�ה�ר, הע�� ְְְִִִִַַַַָָָָנבלת

נבלה �אכל א�ר נפ� "וכל ��אמר: ��ה למד�, ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה�מ�עה
אינ� � ��י�" ורח� �גדיו וכ�ס � �ב�ר �אזרח ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�טרפה,
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מ��� אס�ר �ה�א �לבד, ה�ה�ר הע�� �נבלת א�א ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמד�ר
לא מט�אה אינ� טמאת�? היא וכיצד �טרפה. ְְְֵַָָָָֹ�ְְְִֵֵֵַָָנבלה
��היא א�א ה�ה, �ת�� ��היא ולא �מ�א, ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ע
�אכל", א�ר נפ� "וכל ��אמר: � ה�ליעה �ית ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ת��

ה�פ� �בית ��היא א�א מט�אה הנאתאינ� עיקר ש� �] ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לטמאת�הנפש] �ע�ר לתת � "�אכל" ��אמר: וזה .ְְֱִֵֶֶֶַַָֹ�ְָָ

"וכ�ס :�� נאמר והרי ��ית. �היא אכילה, ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ��ע�ר
��פר� עד �גדיו מט�א �� �ה�תט�א מל�ד � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�גדיו"
הע�� מ�בלת ��ית ה��לע �יצד? ��ארנ�. �מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמ�ט�איו,
רא��� ונע�� ט�א�, � �ליעת� ��עת �כלי� ונגע ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָה�ה�ר,
לא � �ליעת� ��עת חר� �בכלי �אד� נ�גע היה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�ְלטמאה.
��לע ואחר ה�מא�ת. אב�ת ��אר ��ארנ� �מ� ְְֶַַַָ�ְְְְֲִִֵֶַַָָט�א�,
לטמאה רא��� �כל ה�א �הרי �לי�, �אר מט�א אינ� �ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ�ְָ
טבילה טע�� �ה�א �י על �א� מ�ט�איו; ��ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחר

�מ� שקיעה]והערב �לי.[� מט�א אינ� , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַ

טמאה·. לט�א מח�בה, צריכה ה�ה�ר הע�� נבלת ְָ�ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאי�
הרי מק��, מ�ל ��ית מ��ה ��לע �יו� א�א החמ�רה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָז�
ז� הרי � לאכילה עליה ח�ב ה�ליעה. �בית מט�אה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָז�
א� לטמאה, רא��� �אכל היא והרי אכלי�; טמאת ְַָ�ְְְֲֳִִִֵֶַַָֹ�ְִַָמ��אה
הכ�ר. צריכה אינ� אחרת; טמאה ב� נגעה ��א �י ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ�ְִֶַָָָֹעל

�ה�‚. �י על א� ;�� אינ� ה��רפי� ��עירי� אד�ה ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ֲָָ�רה
צריכי� � לאכילה עליה� ח�ב א� �ה�, ה�תע�ק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמט�אי�
(ד). אכלי�. טמאת י��א� �� ואחר ה�מאה, �ה� ְֳִַָ�ְְְִַַַָָ�ִֶֶַַָ���ע

�כ�� ��חב� �המה, מ�בלת מקל]��ית לת��[� והכניס ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
חבר� �ל �ליעת� לת�� �הכניס� א� מ�מ�ה, הא�ה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמעי
נ��א, מ��� טמא זה הרי � מט�אה הע�� ��בלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ק��

ה�פר. �תח�ת ��ארנ� �מ� נ�גע, מ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹלא

וכ��צא‰. �חזרת ה�ה�ר הע�� נבלת מ��ר ��ית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָה��ר�
טמא; זה הרי �גר�נ�, נגע ��א �י על א� � �בלע� ,��ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

�סיב דקי�]�רכ� טה�ר.[חוטי� זה הרי � �בלע� ְְְֲִֵֶָָָ

.Â�קד הקיא� ��לע� ואחר ה�ה�ר, הע�� נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה��לע
תתעכל]��תא�ל לגר�נ�[� ���צא מט�א אינ� זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

��עת א�א ה�פ� �בית מט�אה �אינ� ��קיא�; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��עה
א�ת�. ��קיא ��עה לא ְְִִֵֶָָָָֹ�ליעה,

.Êבית� מקצת� ��לע�, ה�ה�ר הע�� נבלת �ל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמעי
ה�ליעה �בית י� א� � �יו �ת�� �ח�� �מקצת� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָה�ליעה

טה�ר. לאו, וא� טמא; זה הרי ְֲִִֵֵֶַַָָָ��ית,

.Á.מתט�א אינ� ��ית, �� �אי� �ל� אבר מ��ה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�לע
וא� נטמא; ��ית, �� י� א� � ואכל� צ��ר, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפ��

טה�ר. ָָלאו,

.Ëוה��צה העו�]ה�נפי� על �ה�[שנשארו �י על א� � ְְִִֵֶַַַַַָָ
אינ� � אכלי� טמאת �מט�אי� �מתט�אי� ְֳִֵַָָ�ְְְְֳִִִִַַָָ�אכלי�,
ה�ק�מ�ת אבל לכ�ית; ה�ה�ר הע�� �נבלת ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָמצטרפי�
ה� הרי � וה��רני� החרט��, מ� ל��ר ה�ר�בי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהר�י�
ה�נב, ורא� אג�י�, רא�י לכ�ית. �מצטרפי� ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹ�ב�ר,

מצטרפי�. אינ� � הר��ת אפ�� ְְְֲֲִִִֵַָָָָָוהעצמ�ת,

.È�א הר�י�, העצמ�ת מ� ה�ה�ר, הע�� מ�בלת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָהא�כל

ה�לל �מ� ה�ידי�, אשכול]מ� כמי� �יצי�[� [שבתו��ל ִִִִִֵֶֶֶַַ
טה�ר;גופ�] זה הרי � מ��� החי מ� �מ��ר ה��, �מ� ,ֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

�מ�ני ה�רקב�, �מ� �יצי�, �ל הא���ל מ� הא�כל ְְְִֵָ�ְֲִִִֵֵֶֶַָָָאבל
החלב את �המחה א� השומ�]ה�עי�, �]� �גמא� �א�ר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

א�כל. �כלל �ה��תה מ��ר�, �א�כל טמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הסריח� �הרי טה�ר, � �גמא� �ח�ה .[�קלקלו]המחה� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

.‡È;טה�רה ה�לב, מ�אכל ��פסדה ה�ה�ר הע�� ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹנבלת
מעת �פ��רי� לה�ר�ת יכ�לה ואינ� �חר�, יב�ה א� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכ�
נצל והא�כל טה�רה. ז� הרי � �היתה לכמ�ת ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח טה�ר.[בשר זה הרי ה�ה�ר, הע�� נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָ�ל

.·È�חיטת� � ��רה �חיטה ונ�חט ��טר�, טה�ר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָע��
טרפה ונמצא נמלק, וא� �עזרה; נ�חט ואפ�� ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָמטהר��,
ע�� �ה��חט א�מר, נמצאת מטהר��. מליקת� אי� �ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הרי � ח�י� �י� קד�י� �י� �פני�, �י� �ח�� �י� � ֲִֵ�ְִִִֵֵֵֵַָָָטה�ר
�ח�� קד�י� ��לק א� �פני�, ח�י� וה��לק טה�ר; ְִִִִֶַַָָָ�ְֵֶַָזה

ה�ליעה. �בית �גדי� מט�אי� א�� הרי �ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

.‚Èולא לקר��, רא�יי� הי� א� � �פני� קד�י� ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹה��לק
טה�רי�. א�� הרי � �מק�מ� ��ארנ� מ�מי� �ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָנמצא�
טה�רה; � �הלכת� ��ערפה ער�פה עגלה ,�� ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ���צא
ירידת� אחרי נ�חטה א� וכ� �קד�י�. ,�� �ת�ב ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ��רה
�חיטת� א�ת� ה�ילה �הניה, �אס�רה �י על א� � ְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָל�חל

נבלה. ְִֵֵָמידי

.„Èבית� מט�אה ואינ� טה�רה, � ה�מא הע�� ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָנבלת
היא הרי � והכ�רה לאכילה, עליה ח�ב וא� ְְֲִֵָ�ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָה�ליעה;
וה��צה, ה�נפי�, לטמאה. רא��� �ה� טמאי�, ְְְִַַַָָָ�ְְֳִִִֵֵֶָָ�אכלי�
הרי � ��� ה��רני� �מ� החרט�� מ� הר�י� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָוה�ק�מ�ת

�ב�ר�. ְִֵָָה�

.ÂËאבר � ה�מא הע�� ואחד ה�ה�ר, הע�� ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
"�לא�ה ��אמר: �לל; טמאה �� ואי� טה�ר, מה� ְְְֱֵֶֶֶַָָ�ְֵֵֵֶַָה��ר�
ל� �אי� הע��, את לה�ציא � ה�המה" לכל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ���א�

ה�מ�עה �מ�י רבינו]�רסה; �א[ממשה ��א למד�, ְְְִִֶַַָָָָֹ
ח�ה. �ל א� �המה �ל החי מ� אבר לט�א א�א ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה�ת�ב

.ÊË��הע �נבלת ה�א הרי הע��, מ� ה�ת מ� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָאבר
טמאה מט�א טה�ר, ע�� נבלת היתה א� מ���: ְָ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ��ר�
לאכילה, עליו ח�ב וא� �כ�ית; ה�ליעה �בית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָחמ�רה
מט�א טמא, ע�� נבלת היתה וא� אכלי�. טמאת ְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָ�ְֵַמט�א
אכלי� מט�א ואינ� והכ�ר; עליו, ח�ב א� אכלי�, ְְְֳִֵֵַַָ�ְְֳִִִֵַָָָ�טמאת
לט�א, האכלי� �ל ��ע�ר �ביצה, �� ��היה עד ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחרי�,

��ת�אר. ְְִֵֶָ�מ�

ד ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
והעכ�ר,‡. החלד, וה� � ���רה האמ�רי� �רצי� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�מ�נה

� וה�נ�מת והחמט, וה�טאה, וה�ח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוה�ב,
טמאה. לעני� '�ר�' ה�קראי� וה� �וה, ��� ְָ�ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְַ�טמאת

וכלי�·. אד� מט�א ה�מא�ת, מאב�ת אב � ְְְִֵֵַָָ�ֲֵֶֶַַָה�ר�
,�� וה��גע �מ�א; מט�א ואינ� �אויר, חר� �כלי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�מ�ע,
�עד�ה טמאת� ו�ע�ר מ�ע�. ��עת �גדי� מט�א ְֲַָָָָ�ְְְְִִִֵֵַַַָָאינ�

צמח] לכעד�ה.[סוג מצטרפי� ה�רצי� וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah b"k ipy mei -

�בר�ת�‚. ה�ר� מ� אבר �ע�ר; לה� אי� ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאברי�,
�[של�] מ�עד�ה �ח�ת �ה�א ועצ�, וגידי� ��ר (ד.) ,ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

טמאת�; מט�א � ה�ת מ� ��ר� �י� החי, מ� ��ר� ְָ�ְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַ�י�
להעל�ת �די ��עצ� ��ח א� �עליו ���ר ��היה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוה�א,

בחי]אר�כה רפואה, �]. ֲָ

מט�א‰. �אי� טה�ר; � ה�ר� מ� ה��ר� החי מ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר
וגידי� ��ר �ר� מה � ��� ל�ר� ה��מה אבר ְִִֶֶַָָ�ֵֶֶֶֶֶַַָא�א
ועצמ�ת. וגידי� ��ר מ��� ה��ר� אבר א� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועצמ�ת,

.Â�ה� �י על א� � �ה� וכ��צא וה���� וה�בד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ליה
חליפי� ע��י� ואי� חוזרי�]אבר, אינ� נחתכו הרי[א� � ְֲֲִִִֵֵֵֶ

טה�רי�. החי, מ� �ר�� וא� �ב�ר; ְְְְִִִֵֵַַָָה�

.Êה�א� זמ� �ל לכעד�ה �מצטר� �ב�ר�, ה�ר� ��ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
���ר. ַָָָ�ְמח�ר

.Áהחלד וע�ר טה�רי�. וצ�רניו, וגידיו ה�ר� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹעצמ�ת
לח, �ה�א �י על א� טה�ר, � וה�נ�מת וה�ב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכ�ר

ה�� ולא ע�ד� לא �די[דר�]ועדי� ��[� שיעור ע�בד�.[� ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ
�מט�א �ב�ר�, � והחמט וה�טאה וה�ח האנקה ע�ר ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טה�רי�. � ע�בד� �די �ה� ה�� א� ע�ד�, וא� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ�כעד�ה;

מילי�. אר�עת ה��� �די ע�בד�? �די ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכ�ה

.Ëהיר�]ק�לית עצ� על[� א� טה�ר, �� ה��גע � ה�ר� ִֵֶֶַַַַַָָ
��הי וה�א מח; מלאה �היא ה�ח�י [בקולית]ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

אר�כה מעלה �אינ� רפואה]מתק�ק�, היה[� א� אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
� מ�ח�� �חי אר�כה להעל�ת �די �� וי� �מק�מ�, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָע�מד
להעל�ת �ה� ��� האברי� �כל טמא �� ה��גע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
ה��גע � �ה�א �כל ה��לית נ�בה ��ארנ�. �מ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאר�כה,

טמא. מק��, מ�ל ��ִֵָָָָ

.Èהמר�מת ה�ר� חי]�יצת הבעל תבנית בה שיש א�[� � ְֵֶֶַַַ�ֶֶַ
�ה�א, �ל נ�בה טה�רה; מ��כ�, נראה �ה�ר� �י ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעל

טמא. �� ֵֵַַָָה��גע

.‡È,ר��� ה��גע � אדמה וחצי� ��ר �חצי� ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ר�
ה��גע � ��� �ני על ה�רי� וא� טה�ר. �באדמה, ֵַַ�ְְְֲִִִֵֵַָָָָָטמא;

טמא. צ�רת�, נגמרה לא �עדי� ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹ�אדמה

.·È� ה�לב מ�אכל ונפסל והבאי�, ��פסד ה�ר� ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ��ר
לה�ר�ת יכ�ל א� � �חר� ��ע�ה עד יב� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָטה�ר.
לאו, וא� מט�א; לכ�היה, ולחזר לעת מעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ�פ��רי�
�ברי� ��ה מט�א. אינ� טמאי� �אכלי� ואפ�� � ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטה�ר
א� ק��, ו�ל�� ��ב� �ר� אבל ה�ר�. �מקצת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמ�רי�?
זה הרי ק��, ��� ותבנית ה�איל � ק�� ו�ל�� ֲֵֶַָ�ְְְְְִִִִֶַַַָ���ר�

וקר�ב נראה]מט�א; מ�בריה�.[� ז� ��מאה �עיני, ְְְֵֵֶַַָ�ְְִִֵֶָ

.‚È�וחסר ��מק� ה�ר�, מ� �עד�ה א� ה�בלה מ� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�זית
מ� מ�זית �פח�ת ה�ר� מ� מ�עד�ה �ח�ת טה�רי�; �ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מ�ברי מט�אי� � ��ע�ר על ועמד� ��ת�ח� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָה�בלה,
עד ונת�ח� וחזר� וצמק� ��ח�ה, ��ע�ר הי� ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָס�פרי�.
��רה; �י� ��הי�, מט�אי� א�� הרי � ל�ע�ר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ה�יע�

ה�ת. מ� �כזית א�מר א�ה ְְִִִֵֵֵַַַָוכ�

.„È�א � רא�יה� ה�ז� ��מ�ת; עד מט�א, אינ� ְֵֶַָ�ְֵֵֶֶֶַַַָה�ר�
מערה הרא� �עדי� �י מחובר]על על[� וא� ה���, �ע�ר ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹ

�אר טמאי�. א�� הרי � ה�טאה �זנב מפר�סי� �ה� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ�י

וה��ל והעקרב וה�ח� ה�פר�ע �ג�� ,��� �רמ�י� ְְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ�ְְִִָָ�קצי�
ה� הרי � �אכילה אס�רי� �ה� �י על א� � �ה� ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
ואי� מט�אי�; אינ� טמאי� �אכלי� ואפ�� מ�ל��, ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָטה�רי�
מ�מ�נת ח�� �מ�ת�, ��ט�א מה ��� ה�רצי� �כל ְְְִֵֶַַַָ�ְְְִַָָל�

���רה. המפר�י� ְִִִַַָָֹמיני�

ה ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
אד�‡. מט�אה ה�מא�ת, מאב�ת אב � זרע ְְְַָָָ�ְֲִֵֶַַַָ�כבת

�מ�א; מט�אה ואינ� �אויר, חר� �כלי �מ�ע, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכלי�
ה��גע ואחד מ�ע�. ��עת �גדי� מט�א �� ה���א ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואי�
�י� לטמאה, רא��� �ניה� � מ��ר� א�ת� הר�אה א� ,��ְְְִִֵֶֶָָָָ�ְִָ
�כל ולר�אה, �כעד�ה; לנ�גע, �ע�ר�? וכ�ה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ��רה.
א�ה �י ויחת� מ��� ��צא עד טמא, הר�אה ואי� ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�א.
"א� ונאמר: זרע", �כבת מ��� �צא "א�ר ��אמר: �ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

�קיס� ראה אפ�� לפיכ�, ��ר�"; [שהכניסהח�י� ְְְְֲִִִֵֶָָָָָ
הר�אהלמילתו] ואחד נטמא. א�ה, לפי וה�יעה ה�איל �ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
טמא.[קישוי]מחמת זה הרי � �אנס הר�אה א� ��ר�, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

��ע·. �� ��היה עד מט�אה, קט� �ל זרע �כבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאי�
אחד. וי�� ְִֶָָ�ני�

לבנה,‚. ��היה עד טה�רה; � אד�ה זרע ְְְִֶֶַָָָָ�ְֲִֶַַ�כבת
.[נוזלת]ונמ�כת ְְִֶֶ

.„,�� מר�י� אד� �ל ��פ� �ל �אי� זרע �כבת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
� �אוה ולא ק��י, �לא ראה א� לפיכ�, מט�אה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינ�
א� � �הר��ה נעקרה זרע. �כבת מ��� מט�אה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינ�

טמאה. �הר��ה, ��א ��צאת �י ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹעל

ועמד‰. �חל��, מ�ה ���� וראה ��ילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהמהרהר
��ר� מילתו]ונמצא �כבת[� מצא ��א �י על א� � ח� ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ראה �בר �חל��, ���� �יו� טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתק�חה מעט והיתה ח�, ��ר� מצא �לפיכ� ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָ�הר��ה,
ולא הרהר לחל�חית. מצא לא �לפיכ� �כליו, א� ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹ�ב�ר�
טה�ר. � הרהר ולא ח� ��ר� ��צא א� ח�, ��ר� ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹמצא

.Â�חלקי מי� וראה מי�, טיפות]ה�טיל טיפות א�[� ְֲִִִִֵַַַָָָ
� ���� א� �אמצע, א�ת� ראה טה�ר; � ��ח�ה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכ�רי�
ס��, ועד מ�ח�ה ��� �הטיל ה�י� הי� טמא. זה ְְִִַָָ�ֲִִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ונמ�כי�, לבני� הי� טה�ר. זה הרי � עכ�רי� א� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקי�

טה�ר. הא�ה, מ��� עב�ת ט�י� וה�טיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.

.Ê� ��ט�ל קד� מי� הטיל ולא ��בל, קרי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�על
��חצ�חי מ�ני טמא; ה�י�, זרע[טיפות]���טיל �כבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

אמ�רי�? �ברי� ��ה מי�. ���טיל א�א י�צאי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאינ�
י�רה �ה�א מ�ני טה�ר, � �ריא ילד אבל �זק�; א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ח�לה
עד הא�ה. מ� ��תק ��� והיא �ח�, �חזקה זרע ִִֵַַָָָָ�ְְְְְִִֵֶַַָָ�כבת
א� ונ�על אחת, רגל� על �ע�מד זמ� �ל ילד? ה�א ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��ה
חלי� מ�ני �� לע��ת יכ�ל אינ� וא� מנעל�; [�ח�ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָ

זה.חולשה] לעני� ח�לה זה הרי ,ְְֲִֵֶֶֶָ

.Á�קד וטבלה וירדה מ�ת�, ����ה א�ה ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָֹוכל
�טמאת�. היא הרי � יפה יפה עצמ� ְָָ�ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ��ק�ח

.Ë�ניה� מ�ת�, ����� הא�ה ואחד האי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד
הא�ה ואי� ��רה. �י� לטמאה, רא��� ��ניה� ְְִִֵָָָָ�ְְְִִֵֵֶטמאי�;
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�בר�ת�‚. ה�ר� מ� אבר �ע�ר; לה� אי� ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאברי�,
�[של�] מ�עד�ה �ח�ת �ה�א ועצ�, וגידי� ��ר (ד.) ,ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

טמאת�; מט�א � ה�ת מ� ��ר� �י� החי, מ� ��ר� ְָ�ְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַ�י�
להעל�ת �די ��עצ� ��ח א� �עליו ���ר ��היה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוה�א,

בחי]אר�כה רפואה, �]. ֲָ

מט�א‰. �אי� טה�ר; � ה�ר� מ� ה��ר� החי מ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר
וגידי� ��ר �ר� מה � ��� ל�ר� ה��מה אבר ְִִֶֶַָָ�ֵֶֶֶֶֶַַָא�א
ועצמ�ת. וגידי� ��ר מ��� ה��ר� אבר א� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועצמ�ת,

.Â�ה� �י על א� � �ה� וכ��צא וה���� וה�בד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ליה
חליפי� ע��י� ואי� חוזרי�]אבר, אינ� נחתכו הרי[א� � ְֲֲִִִֵֵֵֶ

טה�רי�. החי, מ� �ר�� וא� �ב�ר; ְְְְִִִֵֵַַָָה�

.Êה�א� זמ� �ל לכעד�ה �מצטר� �ב�ר�, ה�ר� ��ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
���ר. ַָָָ�ְמח�ר

.Áהחלד וע�ר טה�רי�. וצ�רניו, וגידיו ה�ר� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹעצמ�ת
לח, �ה�א �י על א� טה�ר, � וה�נ�מת וה�ב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכ�ר

ה�� ולא ע�ד� לא �די[דר�]ועדי� ��[� שיעור ע�בד�.[� ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ
�מט�א �ב�ר�, � והחמט וה�טאה וה�ח האנקה ע�ר ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טה�רי�. � ע�בד� �די �ה� ה�� א� ע�ד�, וא� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ�כעד�ה;

מילי�. אר�עת ה��� �די ע�בד�? �די ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכ�ה

.Ëהיר�]ק�לית עצ� על[� א� טה�ר, �� ה��גע � ה�ר� ִֵֶֶַַַַַָָ
��הי וה�א מח; מלאה �היא ה�ח�י [בקולית]ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

אר�כה מעלה �אינ� רפואה]מתק�ק�, היה[� א� אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
� מ�ח�� �חי אר�כה להעל�ת �די �� וי� �מק�מ�, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָע�מד
להעל�ת �ה� ��� האברי� �כל טמא �� ה��גע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
ה��גע � �ה�א �כל ה��לית נ�בה ��ארנ�. �מ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאר�כה,

טמא. מק��, מ�ל ��ִֵָָָָ

.Èהמר�מת ה�ר� חי]�יצת הבעל תבנית בה שיש א�[� � ְֵֶֶַַַ�ֶֶַ
�ה�א, �ל נ�בה טה�רה; מ��כ�, נראה �ה�ר� �י ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעל

טמא. �� ֵֵַַָָה��גע

.‡È,ר��� ה��גע � אדמה וחצי� ��ר �חצי� ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ר�
ה��גע � ��� �ני על ה�רי� וא� טה�ר. �באדמה, ֵַַ�ְְְֲִִִֵֵַָָָָָטמא;

טמא. צ�רת�, נגמרה לא �עדי� ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹ�אדמה

.·È� ה�לב מ�אכל ונפסל והבאי�, ��פסד ה�ר� ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ��ר
לה�ר�ת יכ�ל א� � �חר� ��ע�ה עד יב� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָטה�ר.
לאו, וא� מט�א; לכ�היה, ולחזר לעת מעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ�פ��רי�
�ברי� ��ה מט�א. אינ� טמאי� �אכלי� ואפ�� � ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטה�ר
א� ק��, ו�ל�� ��ב� �ר� אבל ה�ר�. �מקצת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאמ�רי�?
זה הרי ק��, ��� ותבנית ה�איל � ק�� ו�ל�� ֲֵֶַָ�ְְְְְִִִִֶַַַָ���ר�

וקר�ב נראה]מט�א; מ�בריה�.[� ז� ��מאה �עיני, ְְְֵֵֶַַָ�ְְִִֵֶָ

.‚È�וחסר ��מק� ה�ר�, מ� �עד�ה א� ה�בלה מ� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�זית
מ� מ�זית �פח�ת ה�ר� מ� מ�עד�ה �ח�ת טה�רי�; �ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
מ�ברי מט�אי� � ��ע�ר על ועמד� ��ת�ח� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָה�בלה,
עד ונת�ח� וחזר� וצמק� ��ח�ה, ��ע�ר הי� ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָס�פרי�.
��רה; �י� ��הי�, מט�אי� א�� הרי � ל�ע�ר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ה�יע�

ה�ת. מ� �כזית א�מר א�ה ְְִִִֵֵֵַַַָוכ�

.„È�א � רא�יה� ה�ז� ��מ�ת; עד מט�א, אינ� ְֵֶַָ�ְֵֵֶֶֶַַַָה�ר�
מערה הרא� �עדי� �י מחובר]על על[� וא� ה���, �ע�ר ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹֹ

�אר טמאי�. א�� הרי � ה�טאה �זנב מפר�סי� �ה� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ�י

וה��ל והעקרב וה�ח� ה�פר�ע �ג�� ,��� �רמ�י� ְְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ�ְְִִָָ�קצי�
ה� הרי � �אכילה אס�רי� �ה� �י על א� � �ה� ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
ואי� מט�אי�; אינ� טמאי� �אכלי� ואפ�� מ�ל��, ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵַַָָָטה�רי�
מ�מ�נת ח�� �מ�ת�, ��ט�א מה ��� ה�רצי� �כל ְְְִֵֶַַַָ�ְְְִַָָל�

���רה. המפר�י� ְִִִַַָָֹמיני�

ה ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
אד�‡. מט�אה ה�מא�ת, מאב�ת אב � זרע ְְְַָָָ�ְֲִֵֶַַַָ�כבת

�מ�א; מט�אה ואינ� �אויר, חר� �כלי �מ�ע, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכלי�
ה��גע ואחד מ�ע�. ��עת �גדי� מט�א �� ה���א ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואי�
�י� לטמאה, רא��� �ניה� � מ��ר� א�ת� הר�אה א� ,��ְְְִִֵֶֶָָָָ�ְִָ
�כל ולר�אה, �כעד�ה; לנ�גע, �ע�ר�? וכ�ה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ��רה.
א�ה �י ויחת� מ��� ��צא עד טמא, הר�אה ואי� ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�א.
"א� ונאמר: זרע", �כבת מ��� �צא "א�ר ��אמר: �ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

�קיס� ראה אפ�� לפיכ�, ��ר�"; [שהכניסהח�י� ְְְְֲִִִֵֶָָָָָ
הר�אהלמילתו] ואחד נטמא. א�ה, לפי וה�יעה ה�איל �ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
טמא.[קישוי]מחמת זה הרי � �אנס הר�אה א� ��ר�, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

��ע·. �� ��היה עד מט�אה, קט� �ל זרע �כבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאי�
אחד. וי�� ְִֶָָ�ני�

לבנה,‚. ��היה עד טה�רה; � אד�ה זרע ְְְִֶֶַָָָָ�ְֲִֶַַ�כבת
.[נוזלת]ונמ�כת ְְִֶֶ

.„,�� מר�י� אד� �ל ��פ� �ל �אי� זרע �כבת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
� �אוה ולא ק��י, �לא ראה א� לפיכ�, מט�אה; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹאינ�
א� � �הר��ה נעקרה זרע. �כבת מ��� מט�אה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאינ�

טמאה. �הר��ה, ��א ��צאת �י ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹעל

ועמד‰. �חל��, מ�ה ���� וראה ��ילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהמהרהר
��ר� מילתו]ונמצא �כבת[� מצא ��א �י על א� � ח� ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ

ראה �בר �חל��, ���� �יו� טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתק�חה מעט והיתה ח�, ��ר� מצא �לפיכ� ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָ�הר��ה,
ולא הרהר לחל�חית. מצא לא �לפיכ� �כליו, א� ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹ�ב�ר�
טה�ר. � הרהר ולא ח� ��ר� ��צא א� ח�, ��ר� ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹמצא

.Â�חלקי מי� וראה מי�, טיפות]ה�טיל טיפות א�[� ְֲִִִִֵַַַָָָ
� ���� א� �אמצע, א�ת� ראה טה�ר; � ��ח�ה ְְֲִִֶַַַָָָָָָעכ�רי�
ס��, ועד מ�ח�ה ��� �הטיל ה�י� הי� טמא. זה ְְִִַָָ�ֲִִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ונמ�כי�, לבני� הי� טה�ר. זה הרי � עכ�רי� א� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָחלקי�

טה�ר. הא�ה, מ��� עב�ת ט�י� וה�טיל ְִִִִֵֵַַָָָָָטמא.

.Ê� ��ט�ל קד� מי� הטיל ולא ��בל, קרי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�על
��חצ�חי מ�ני טמא; ה�י�, זרע[טיפות]���טיל �כבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

אמ�רי�? �ברי� ��ה מי�. ���טיל א�א י�צאי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאינ�
י�רה �ה�א מ�ני טה�ר, � �ריא ילד אבל �זק�; א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ח�לה
עד הא�ה. מ� ��תק ��� והיא �ח�, �חזקה זרע ִִֵַַָָָָ�ְְְְְִִֵֶַַָָ�כבת
א� ונ�על אחת, רגל� על �ע�מד זמ� �ל ילד? ה�א ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��ה
חלי� מ�ני �� לע��ת יכ�ל אינ� וא� מנעל�; [�ח�ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָ

זה.חולשה] לעני� ח�לה זה הרי ,ְְֲִֵֶֶֶָ

.Á�קד וטבלה וירדה מ�ת�, ����ה א�ה ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָֹוכל
�טמאת�. היא הרי � יפה יפה עצמ� ְָָ�ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ��ק�ח

.Ë�ניה� מ�ת�, ����� הא�ה ואחד האי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָאחד
הא�ה ואי� ��רה. �י� לטמאה, רא��� ��ניה� ְְִִֵָָָָ�ְְְִִֵֵֶטמאי�;
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ה�תרי� �ית ��גיעת � זרע ��כבת נ�געת מ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָטמאה
שבגו�] מוסתרי� מקומות המ���ת,[� א�א � נגיעה ְְִֵֶֶֶַַָָָאינ�

וי�� �ני� �ל� �ת ��היה וה�א קרי, �ר�אה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהרי
מ�ת קט�ה היתה א�ה". את י��ב "א�ר ��אמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד,
�נגיעת מ��אה אבל ��כיבה; מ��אה אינ� �ני�, ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָֹ�ל�
ה��על לפיכ�, מ�ח��. �ב�ר� נגעה א� זרע, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�כבת
א�ת� ה�ת�ב ט�א ��א � טה�רה �דר��, ��א ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ד�לה

�דר��. א�א ה�תרי�, �ית ְְְְִֵֶַַַָָָ�ְ�טמאת

.È�א טה�ר, � זרע �כבת ה�ציא ולא הא�ה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹה��על
האי�. ���ציא עד טה�רה, הא�ה וכ� �הערה; �י ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָעל

.‡È��ת� א�ת� �לטה א� � זרע �כבת ��לטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהא�ה
ע�נ�ת לילה]�ל� או יו� – טמאה["עונה" היא הרי , ְֲִֵֵָָֹ

היתה א� אחד י�� ס�תרת לפיכ� קרי, �אי��ר�אה זבה, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָ
יצאת ��א �י על א� �ה�א. �כל �מ��אה קרי; ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ראה

ה��י� לבי� וה�יעה נעקרה א�א מסויי�לח��, מקו� �] ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מט�אברח�] �מ� מה �דמ�: זרע �כבת �הרי נטמאה, �ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�פני�. א�ת� �ט�א ��פלט זרע �כבת א� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ�פני�,

.·È� ע�נ�ת ה�ל� �ת�� ��פלטה עצמ� זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ�כבת
��לטה הא�ה ���אה �דר� ב�, ��גע� אחרי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמט�אה
טה�רה; הא�ה הרי ע�נ�ת, �ל� אחר �לטה וא� ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹא�ת�.
צ�רת�. נפסדה ��בר � טה�רה ��פלטה, זרע �כבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכ�

.‚Èבעלה�� הע�נה ואי� לילה. א� י�� א� ע�נה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָוכ�ה
,��� ע�נ�ת �ל� � ��ת �לילי נבעלה �יצד? ה�ני�. מ� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹב�
�ת�� �לטה וא� ���ת; ואחד ���ת אחד וליל ה��ת ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָי��
והאי� טה�רה. והלאה, �ני מ�יל �לטה טמאה. זה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָזמ�
ז� הרי � ע�נ�ת ��ה לאחר אפ�� זרע, �כבת מ��� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ��ר�ה

טמא. מ���, וה��ר�ת לחה; �היא זמ� �ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמאה

.„Èיב�ה לחה. ��היא א�א מט�אה אינ� זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�כבת
�פ��רי� לעת מעת לה�ר�ת יכ�לה וא� טה�רה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ�חר�,

טמאה. ז� הרי �היתה, לכמ�ת ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹולחזר

.ÂËכב�� והא�ה קרי, �הר�אה זה, �פרק �ארנ� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�בר
מ� טמאי� � זרע ��כבת וה��גע זרע, �כבת א�ת� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאי�
היא הרי � ע�נ�ת �ל� �ת�� ��לטה הא�ה וכ� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹה��רה;
�פרק האמ�רי� �אר אבל קרי. �ר�אה ה��רה, מ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָטמאה
טמאי� אינ� � מי� �מטיל מהרהר �ג�� טמאי�, �ה� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מ�בריה� א�א[מדרבנ�]א�א טמאה, עליה� �זר� ולא . ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ�ְֶָָ
טה�רי�. לח�י�, אבל ְִִ�ְְֲִָָלתר�מה;

.ÊË�ה�ל �ת�� י�ראל �ל זרע �כבת ��לטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנכרית
�ת�� י�ראל �ל זרע �כבת ��לטה �המה וכ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָע�נ�ת,
זה זמ� לאחר �לט� טמאה; ה�פלטת א�ת� הרי � זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָזמ�

נסרחה. לא עדי� א� נסרחה, ספק היא הרי �ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָֹ

.ÊÈכבת�� �מ��ב, מ��ב מט�אי �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�בר
��לטה י�ראל �ת לפיכ�, מ�ל��; טה�רה נכרי �ל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרע�
היא הרי � ע�נ�ת �ל� �ת�� אפ�� נכרי, �ל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹ�כבת

ְָטה�רה.

.ÁÈ�הר�י� ויצאה[קרי]��י וטבל, לט�ל וירד ונת��ר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ספק זה הרי � ��בל אחר ,�� �הר�י� זרע �כבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���

ֵָטמא.

.ËÈ�א �ני�, ��ע מ�� �ח�ת קט� א�ת� ��כב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ�ד�לה
י��ב א�ר "ואי� ��אמר: טה�רה, ז� הרי � �המה א� ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָנכרי
��ארנ�. �מ� �מ��ראל, אי�, ה��כב ��היה עד א�ה"; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאת

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

ו ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מ�‡. רמז ל� וי� ס�פרי�, מ�ברי � זרה עב�דה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ�טמאת

וה�הר� �תככ�, א�ר ה�כר אלהי את "הסר� ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹה��רה:
זרה עב�דה :�� י� ה�מא�ת אב�ת אר�עה ְֲֵָָָָ�ְְֲֲִַַַָָוהחליפ�".

�מ���יה כליה]עצמ�, ותקרבת[� קרבנות], ויי�[� ,��� ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
מ�בריה�. ,��� וטמאת ל�; ְִִֵֶָ�ְַ�ְְִֵֶַָ��תנ��

�כלי·. �מ�ע, וכלי� אד� מט�אה � עצמ� זרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָעב�דה
��אמר: ��ר�, �מ�א, מט�אה ואינ� �אויר, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָחר�
�אינ� זאת תהיה לא �זית; � ו�ע�ר� ���צ��". ���"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ה��רה היתה א� אבל ה�ת; מ� חמ�רה ה��רה, [�מ� ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ

טה�רה.הפסל] ז� הרי מ�זית, ְְְֲִִֵַָָ�ח�תה

�מר�ע‚. היה אפ�� � מ��ה אבר הרי[מחרישה]קצ� , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
א�א לאברי�, מט�אה אינ� זרה �עב�דה טה�ר; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
� �וה" �מ� "�זר� ��אמר: �למה, ��היא ��� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ַָה��רה

לאברי� מט�אה אינ� �וה אינומה אבר ממנה נחת� �] ְְְִֵֵַַָָָָָ
אב�תטמא] �ק�י לאברי�. מט�אה אינ� זרה עב�דה א� ,ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָ�ֲֵ

א�ת� ע�� מ�בריה�; ��מאת� מ�ני ,�� �נ� ְְִִֵֶָָָָ�ְְִֵֶָָ�ַה�מא�ת
א�א מט�א �אינ� �כמת �מ�א, מט�א �אינ� ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��ר�

לאברי�. מט�אה �אינ� �כנ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ�כזית,

יכ�ל„. �ההדי�ט �י על א� � זרה עב�דה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָנת�רקה
מט�אה. אינ� � ק�מי� אבריה �ל �הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלהחזיר�,

וכלי�‰. אד� מט�אי� � ��ר� זרה עב�דה מ���י ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל
ו�ע�ר �מ�א; מט�אי� ואינ� �אויר, חר� �כלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�מ�ע,
� ה�לי מ� �זית מ����יה קצ� ואפ�� �כזית. ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ�טמאת�
זרה מעב�דה י�תר �מ���יה, חמר וזה ��ר�; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמט�א
מט�אי� � ועפר� ועציו, אבניו, זרה, עב�דה �בית ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָעצמ�.

המ���י�. �כל �מ�ע, ְְְְְִִַַַַַָָ�כ�ית

.Â.נ�גע� נטמא זרה, עב�דה לבית ור�� רא�� ְְְֲִֵֵַָָָָ�ְְִַַֹה�כניס
נטמא; זרה, עב�דה לבית אויר� �הכניס חר� �לי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכ�

וק�דרא�ת כיסאות]ספסלי� עב�דה[� לבית ר�� �הכניס ְְְְִִִֶֶַַָָ�ְֲֵָָ
לטמאה. רא��� וכ�� טמאי�. ְָ�ְִָ�ְְִֵָָזרה,

.Ê;נבלה� �במ�א, �מ�ע מט�אה � זרה עב�דה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�קרבת
�אר �י� ��ר �י� ל�, ��קריבי� �בר �ל �כזית. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָו�ע�ר�
'זבחי קרא� �ה�ת�ב �נבלה, ה�ל � �מ�קי� ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאכלי�
אכלי� �ל זרה עב�דה �קרבת �אי� �י על וא� ְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמתי�'.
ספק ז� הרי �טלה, א� � �הניה לה�יר� לע�ל� ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָ�טלה
���ל�, זרה עב�דה �קרבת �ה�א �לי אבל ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹ�ְלטמאה.

טה�רי�. ���ל�, �מ���יה זרה עב�דה וכ� ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָטה�ר;

.Á,מ�ע� וכלי� אד� מט�א � זרה לעב�דה ��תנ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיי�
וטמאת� �נבלה. �מ�א אד� �מט�א �אויר, חר� ְָ�ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�כלי
יי� י��� יאכל�, זבחימ� חלב "א�ר ��אמר: � ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�כזית
מט�א ואי� זבחימ�". �"חלב נסיכ�" "יי� הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָנסיכ�",
אבל זרה; עב�דה לפני ��ד ��תנ�� יי� א�א ז�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�טמאה

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah c"k iyily mei -

יינ� נתנס�]סת� א� ידוע שלא טמאה[� מט�א � ��י� �ל ְְִֵֵֶַָָ�ְָ
טמאי�. מ�קי� �ל ��אר ְְְִִִֵַַָָָק�ה,

.Ëא�ה �א�, עד ה�פר מ�ח�ת ��ארנ� ה�ברי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ�ל
�מה� ��רה, �ל אב�ת מה� � ה�מא�ת �אב�ת ְֵֵֶֶֶָָ�ֲֵֶַָלמד

ס�פרי�. �ברי �ל ְְִִֵֶָאב�ת

.Èטמאה ולד ה�א הרי ��רה, �ל אב מחמת ה���א ְָ�ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָוכל
הרי ס�פרי�, �ברי �ל אב מחמת ה���א וכל ��רה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ל

�בריה�. �ל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡Èמט�א ואינ� �מ�ע מט�א �ה�א טמאה אב ְְְְְֵֵֵֶַַַָָ�ַָ�ל
אד� � ס�פרי� �ברי �ל אב �י� ��רה �ל אב �י� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�מ�א,
ולא אד� ולא מ�ע�, ��עת �גדי� מט�א אינ� ,�� ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹה��גע
ה�א והרי מ�ט�איו; �ר� לא �עדי� �י על א� חר�, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ�לי
מט�א �ה�א � ולד ��פר�, קד� א� מ�ט�איו ��ר� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחר
רא���. �ה�א מ�ני לטמאה, �ני א�ת� וע��ה ְְִִֵֶָ�ְְֳִִֵֶָָאכלי�,

.·Èאב �י� �במ�א, �מ�ע מט�א �ה�א טמאה אב ְְְְֵֵֶַַַָָָָ�ְַָוכל
א� �� ה��גע אד� � �בריה� �ל אב �י� ��רה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל
נ�יאת�, �ב�עת מ�ע� ��עת �גדי� מט�א ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָה���א�,
ע��ה �אכלי�, נגע א� וכ� לטמאה; רא��� א�ת� ְְֳִִֵֶַָָָָ�ְְִֶָוע��ה
מ�ט�איו �ר� מ�ט�איו. �ר� ��א זמ� �ל רא��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹא�ת�
�גדי�; מט�א ואינ� �בר, לכל לטמאה רא��� ה�א הרי �ְֲִֵ�ְְְְְִֵֵַָָָָָ
אמ�רי�? �ברי� ��ה �ני. ה� הרי �אכלי�, נגע ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוא�

וה�ר�ב ה�בלה מ� ח�� האב�ת, �ל זב]��אר אבל[של . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
�במ�א, �מ�ע מט�אי� �ה� �י על א� � וה�ר�ב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה�בלה
�אכלי�, נגע וא� מ�ע�; ��עת �גדי� מט�א אינ� ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָה��גע
��עת �גדי� מט�א וה���א� לטמאה. �ני ה� ְְְְְְִִֵַַַָָָ�ְֲִֵֵֵהרי
רא��� ה� הרי �ר�, ��א עד �אכלי� נגע וא� ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנ�יאת�;

��ארנ�. �מ� ְְְֵֶַָ�ְלטמאה,

.‚Èח�את אדומה]מי פרה א�[� � ה�יה �די �ה� ��� ְֵֵֵֶֶַַַָָָָ
א�א �גדי� מט�א �אי� �כמר�ב, �נבלה �ה� �י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
מ�ע� ��עת �גדי� מט�א �ה� ה��גע הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה���א�
א�ת�; יסיט ולא ��י�, ���ע ל� אפ�ר �אי נ��א; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמ���
ה��גע וכ� ה�סיט. ואחד ה���א �אחד �ארנ�, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�כבר

�נימי ��גע א� ה�בלה, בולטי�]�צמר �[חוטי� ה�ר�ב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ל��גע אפ�ר �אי נ��א; מ��� מ�ע� ��עת �גדי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמט�א
עד �גדי� מט�א �לפיכ� א�ת�; יסיט ��א א��, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�דברי�

ה���א. �די� �ר�, ְִֵֵֵֶַֹ��א

.„Èמט�א �ליעת�, ��עת � ה�ה�ר ע�� נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָה��לע
נגע א� וכ� לטמאה. רא��� וה� ��ארנ�; �מ� ְְִֵַָָ�ְְְְְִִֵֵֶַָ�גדי�,
זה הרי ��לע, ואחר לטמאה. רא��� ה� הרי ְְֲֵֶֶַַַָָ�ְֲֳִִֵֵָָ�אכלי�,

מ�ט�איו. ְְִֵֵַָ�ר�

.ÂË,�ה��רפי ��עירי� �פרי� אד�ה, �רה ְְִִִִִַָָָ�ֲֵַָָה��ר�
מע�יה� ���עת �י על א� � לעזאזל ה�עיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמ��ח
אפ�� �אכלי� נגע� א� � ��ארנ� �מ� �גדי�, ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָמט�אי�

לטמאה. �ני ה� הרי מע�יה�, ְָ�ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַ��עת

.ÊË,ה�קוה �ת�� ה��ל� ה�מא�ת מאב�ת �אב ְְְִֶַָ�ְַ�ְֲֵֵַַַָה��גע
מ��ב א� �ר� א� נבלה זב]�ג�� ונגע[של ��קוה, �היה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מי�, מקוה �ב�ר מעי� "א� ��אמר: טמא, זה הרי � ��ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�ת�� ��ה� אפ�� � יטמא" �נבלת�, ונגע טה�ר; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה

ה��גע. יטהר ה�קוה, מ� זה �כ��עלה מט�אי�. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַה�קוה,
ה���ב הרי ��קוה, מ�ח �ה�א ה���ב על ��רס זב ְְֲִִֵֶַַָָ�ְְִֵֶֶַַַָָָוכ�
עלתה �הרי יטהר, � ה�קוה מ� ה���ב �כ��עלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;
��ט א� � ��קוה ��ה�א ����ב ה��גע וזה טבילה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָל�

ל�קוה, ח�� ונגע צרי�יד� ואי� �גדי�; מט�א זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�מ�קי�. אכלי� מט�א �ה�א ְְֳִִֵֶַַַָל�מר,

ז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מ��אי�,‡. וה��קי� �האכלי� ���רה, מפר� ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ�בר

� מי� עליו יב�א א�ר יאכל, א�ר האכל "מ�ל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��אמר:
ואי� יטמא". � �לי �כל י�תה א�ר מ�קה וכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָיטמא;
ה��קי� ולא ה��רה; מ� אחר אכל מט�א ��טמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
מ�ברי אבל ה��רה. מ� אחר �בר מט�אי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ��טמא�
אחר, �אכל נגע �א� ה�מא, האכל על �זר� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹס�פרי�
ואי� ט�א�. �מ�קי�, ה�מא האכל נגע א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ���אה�;
וכ� מ�בריה�. ואפ�� לע�ל�, �� ��גע �לי מט�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
א� מ�קי� א� אכל ��ט�א� ה�מאי�, ה��קי� על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹ�זר�

�ה�. ��גע� ְִֵֶֶָָ�לי�

מ�קי�·. א�א �לי�, ��ט�א טמאה ולד ל� ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ְְֵַאי�
א�ת� ��הי� וה�א מ�בריה�; ז�, וטמאה �לבד; ְְְְִִִֵֶֶָָ�ְְְִִֵַטמאי�
�ל �י� ה�מא�ת, מאב�ת אב מחמת טמאי� ְֵֶ�ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָה��קי�
טמאי� מ�קי� על �זר� מה �מ�ני �בריה�. �ל �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��רה,

מ�קה מ��� �זרה �לי�? מגו�]��ט�א� ה�ב,[שיוצא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ה�ב ירק "וכי ��אמר: � ��רה �י� �לי� �מט�א אב ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�א

��ארנ�. �מ� ְְֵֶַַָ��ה�ר",

��הי�‚. �זר� ה�לי�, את ��ט�א� ה��קי� על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ���זר�
�לי לאויר נפל� א� �יצד? מ��כ�. ה�לי� את ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמט�אי�
�לי� ��אר נגע� וא� �ני; ה�א והרי ,��� נטמא � ְְְֲִִִִֵֵֵַָָ�ְִֶֶָחר�
מ�קי� נגע� א� אבל �ני. ונע�� ,��� נטמא� � ְְְֲֲִִִֵַַָָָ�ְְִִָמ��כ�
�י� חר� �כלי �י� ,��� ל� ��� ה�לי �אח�רי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאי�
והרי �לבד; אח�ריו נטמא� � מ�כ�ת �כלי �ט� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ�כלי
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��כ�. נטמא ולא �ני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאח�ריו
��� נטמא אח�ריו, ��טמא� �לי � לקד� אבל �ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹלתר�מה;

לטמאה. ְָ�ְִֵ�ני

וה��קי�„. �לי�, מט�אי� אי� �האכלי� �ארנ�, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�בר
ואמר� זה, ה�ר מ�קי� �טמאת ע�� ול�ה ְְְְִֵֶֶַַָ�ְְְְִַָָָמט�אי�;
��כ� נטמא לא �אח�ריו טמאי� מ�קי� ב� ��גע� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ה�לי
�די מ�בריה�, א�� �לי� ��מאת לה�דיע, ְְְִִִֵֵֵֵֶַ�ְְִִֶַָלתר�מה?

וקד�י�. �ר�מה ז� טמאה על י�רפ� ְְְִָָָָ�ְְִֶַֹ��א

מאב�ת‰. �אב ��גע� וה��קי� �האכלי� �ארנ�, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
�אד� אכל נגע א� וכ� לטמאה; רא��� ה� הרי ְְְִֵֶַָָָָֹ�ְְֲִֵֵ�ַה�מא�ת,
ואכל לטמאה. �ני האכל א�ת� הרי �אב, ��טמא �כלי ְְֶָֹ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹא�
ה�לי�י נגע וא� לטמאה'; '�לי�י נקרא ה�ני, �זה ְְְִִִַַָָ�ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��גע
�ברי� ��ה לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ְְִֶַָָ�ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָֹ�אכל
�אב ��גע מ�קה אחד � ה��קי� אבל �אכלי�. ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמ�רי�?
א�ת� הרי � ��ני ��גע א� �רא���, ��גע א� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ַה�מאה,

�ח�ה ראשו�]מ�קה וחבר�[� חבר� את �מט�א לטמאה; ְְְִֶַָ�ְְֲֲֵֵֵֶַַָ
יי� �יצד? �מ�קי�. מ�ני� �אי� מאה; ה� אפ�� חבר�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאת
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יינ� נתנס�]סת� א� ידוע שלא טמאה[� מט�א � ��י� �ל ְְִֵֵֶַָָ�ְָ
טמאי�. מ�קי� �ל ��אר ְְְִִִֵַַָָָק�ה,

.Ëא�ה �א�, עד ה�פר מ�ח�ת ��ארנ� ה�ברי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ�ל
�מה� ��רה, �ל אב�ת מה� � ה�מא�ת �אב�ת ְֵֵֶֶֶָָ�ֲֵֶַָלמד

ס�פרי�. �ברי �ל ְְִִֵֶָאב�ת

.Èטמאה ולד ה�א הרי ��רה, �ל אב מחמת ה���א ְָ�ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָוכל
הרי ס�פרי�, �ברי �ל אב מחמת ה���א וכל ��רה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ל

�בריה�. �ל ולד ְִֵֶֶֶָָזה

.‡Èמט�א ואינ� �מ�ע מט�א �ה�א טמאה אב ְְְְְֵֵֵֶַַַָָ�ַָ�ל
אד� � ס�פרי� �ברי �ל אב �י� ��רה �ל אב �י� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�מ�א,
ולא אד� ולא מ�ע�, ��עת �גדי� מט�א אינ� ,�� ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹה��גע
ה�א והרי מ�ט�איו; �ר� לא �עדי� �י על א� חר�, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ�לי
מט�א �ה�א � ולד ��פר�, קד� א� מ�ט�איו ��ר� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחר
רא���. �ה�א מ�ני לטמאה, �ני א�ת� וע��ה ְְִִֵֶָ�ְְֳִִֵֶָָאכלי�,

.·Èאב �י� �במ�א, �מ�ע מט�א �ה�א טמאה אב ְְְְֵֵֶַַַָָָָ�ְַָוכל
א� �� ה��גע אד� � �בריה� �ל אב �י� ��רה ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל
נ�יאת�, �ב�עת מ�ע� ��עת �גדי� מט�א ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָה���א�,
ע��ה �אכלי�, נגע א� וכ� לטמאה; רא��� א�ת� ְְֳִִֵֶַָָָָ�ְְִֶָוע��ה
מ�ט�איו �ר� מ�ט�איו. �ר� ��א זמ� �ל רא��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹא�ת�
�גדי�; מט�א ואינ� �בר, לכל לטמאה רא��� ה�א הרי �ְֲִֵ�ְְְְְִֵֵַָָָָָ
אמ�רי�? �ברי� ��ה �ני. ה� הרי �אכלי�, נגע ְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוא�

וה�ר�ב ה�בלה מ� ח�� האב�ת, �ל זב]��אר אבל[של . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
�במ�א, �מ�ע מט�אי� �ה� �י על א� � וה�ר�ב ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה�בלה
�אכלי�, נגע וא� מ�ע�; ��עת �גדי� מט�א אינ� ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָה��גע
��עת �גדי� מט�א וה���א� לטמאה. �ני ה� ְְְְְְִִֵַַַָָָ�ְֲִֵֵֵהרי
רא��� ה� הרי �ר�, ��א עד �אכלי� נגע וא� ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנ�יאת�;

��ארנ�. �מ� ְְְֵֶַָ�ְלטמאה,

.‚Èח�את אדומה]מי פרה א�[� � ה�יה �די �ה� ��� ְֵֵֵֶֶַַַָָָָ
א�א �גדי� מט�א �אי� �כמר�ב, �נבלה �ה� �י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
מ�ע� ��עת �גדי� מט�א �ה� ה��גע הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה���א�
א�ת�; יסיט ולא ��י�, ���ע ל� אפ�ר �אי נ��א; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמ���
ה��גע וכ� ה�סיט. ואחד ה���א �אחד �ארנ�, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�כבר

�נימי ��גע א� ה�בלה, בולטי�]�צמר �[חוטי� ה�ר�ב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ל��גע אפ�ר �אי נ��א; מ��� מ�ע� ��עת �גדי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמט�א
עד �גדי� מט�א �לפיכ� א�ת�; יסיט ��א א��, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�דברי�

ה���א. �די� �ר�, ְִֵֵֵֶַֹ��א

.„Èמט�א �ליעת�, ��עת � ה�ה�ר ע�� נבלת ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָה��לע
נגע א� וכ� לטמאה. רא��� וה� ��ארנ�; �מ� ְְִֵַָָ�ְְְְְִִֵֵֶַָ�גדי�,
זה הרי ��לע, ואחר לטמאה. רא��� ה� הרי ְְֲֵֶֶַַַָָ�ְֲֳִִֵֵָָ�אכלי�,

מ�ט�איו. ְְִֵֵַָ�ר�

.ÂË,�ה��רפי ��עירי� �פרי� אד�ה, �רה ְְִִִִִַָָָ�ֲֵַָָה��ר�
מע�יה� ���עת �י על א� � לעזאזל ה�עיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָוהמ��ח
אפ�� �אכלי� נגע� א� � ��ארנ� �מ� �גדי�, ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַָָָָמט�אי�

לטמאה. �ני ה� הרי מע�יה�, ְָ�ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַ��עת

.ÊË,ה�קוה �ת�� ה��ל� ה�מא�ת מאב�ת �אב ְְְִֶַָ�ְַ�ְֲֵֵַַַָה��גע
מ��ב א� �ר� א� נבלה זב]�ג�� ונגע[של ��קוה, �היה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מי�, מקוה �ב�ר מעי� "א� ��אמר: טמא, זה הרי � ��ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�ת�� ��ה� אפ�� � יטמא" �נבלת�, ונגע טה�ר; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיהיה

ה��גע. יטהר ה�קוה, מ� זה �כ��עלה מט�אי�. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַה�קוה,
ה���ב הרי ��קוה, מ�ח �ה�א ה���ב על ��רס זב ְְֲִִֵֶַַָָ�ְְִֵֶֶַַַָָָוכ�
עלתה �הרי יטהר, � ה�קוה מ� ה���ב �כ��עלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָטמא;
��ט א� � ��קוה ��ה�א ����ב ה��גע וזה טבילה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָל�

ל�קוה, ח�� ונגע צרי�יד� ואי� �גדי�; מט�א זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�מ�קי�. אכלי� מט�א �ה�א ְְֳִִֵֶַַַָל�מר,

ז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מ��אי�,‡. וה��קי� �האכלי� ���רה, מפר� ְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָָָֹ�בר

� מי� עליו יב�א א�ר יאכל, א�ר האכל "מ�ל ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��אמר:
ואי� יטמא". � �לי �כל י�תה א�ר מ�קה וכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָיטמא;
ה��קי� ולא ה��רה; מ� אחר אכל מט�א ��טמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹהאכל
מ�ברי אבל ה��רה. מ� אחר �בר מט�אי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ��טמא�
אחר, �אכל נגע �א� ה�מא, האכל על �זר� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹס�פרי�
ואי� ט�א�. �מ�קי�, ה�מא האכל נגע א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ���אה�;
וכ� מ�בריה�. ואפ�� לע�ל�, �� ��גע �לי מט�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאכל
א� מ�קי� א� אכל ��ט�א� ה�מאי�, ה��קי� על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹ�זר�

�ה�. ��גע� ְִֵֶֶָָ�לי�

מ�קי�·. א�א �לי�, ��ט�א טמאה ולד ל� ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ְְֵַאי�
א�ת� ��הי� וה�א מ�בריה�; ז�, וטמאה �לבד; ְְְְִִִֵֶֶָָ�ְְְִִֵַטמאי�
�ל �י� ה�מא�ת, מאב�ת אב מחמת טמאי� ְֵֶ�ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָה��קי�
טמאי� מ�קי� על �זר� מה �מ�ני �בריה�. �ל �י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��רה,

מ�קה מ��� �זרה �לי�? מגו�]��ט�א� ה�ב,[שיוצא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
ה�ב ירק "וכי ��אמר: � ��רה �י� �לי� �מט�א אב ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�א

��ארנ�. �מ� ְְֵֶַַָ��ה�ר",

��הי�‚. �זר� ה�לי�, את ��ט�א� ה��קי� על ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ���זר�
�לי לאויר נפל� א� �יצד? מ��כ�. ה�לי� את ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמט�אי�
�לי� ��אר נגע� וא� �ני; ה�א והרי ,��� נטמא � ְְְֲִִִִֵֵֵַָָ�ְִֶֶָחר�
מ�קי� נגע� א� אבל �ני. ונע�� ,��� נטמא� � ְְְֲֲִִִֵַַָָָ�ְְִִָמ��כ�
�י� חר� �כלי �י� ,��� ל� ��� ה�לי �אח�רי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַטמאי�
והרי �לבד; אח�ריו נטמא� � מ�כ�ת �כלי �ט� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ�כלי
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��כ�. נטמא ולא �ני, ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאח�ריו
��� נטמא אח�ריו, ��טמא� �לי � לקד� אבל �ְְְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָֹלתר�מה;

לטמאה. ְָ�ְִֵ�ני

וה��קי�„. �לי�, מט�אי� אי� �האכלי� �ארנ�, ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�בר
ואמר� זה, ה�ר מ�קי� �טמאת ע�� ול�ה ְְְְִֵֶֶַַָ�ְְְְִַָָָמט�אי�;
��כ� נטמא לא �אח�ריו טמאי� מ�קי� ב� ��גע� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ה�לי
�די מ�בריה�, א�� �לי� ��מאת לה�דיע, ְְְִִִֵֵֵֵֶַ�ְְִִֶַָלתר�מה?

וקד�י�. �ר�מה ז� טמאה על י�רפ� ְְְִָָָָ�ְְִֶַֹ��א

מאב�ת‰. �אב ��גע� וה��קי� �האכלי� �ארנ�, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
�אד� אכל נגע א� וכ� לטמאה; רא��� ה� הרי ְְְִֵֶַָָָָֹ�ְְֲִֵֵ�ַה�מא�ת,
ואכל לטמאה. �ני האכל א�ת� הרי �אב, ��טמא �כלי ְְֶָֹ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹא�
ה�לי�י נגע וא� לטמאה'; '�לי�י נקרא ה�ני, �זה ְְְִִִַַָָ�ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��גע
�ברי� ��ה לטמאה'. 'רביעי נקרא זה הרי רביעי, ְְִֶַָָ�ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָֹ�אכל
�אב ��גע מ�קה אחד � ה��קי� אבל �אכלי�. ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאמ�רי�?
א�ת� הרי � ��ני ��גע א� �רא���, ��גע א� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ַה�מאה,

�ח�ה ראשו�]מ�קה וחבר�[� חבר� את �מט�א לטמאה; ְְְִֶַָ�ְְֲֲֵֵֵֶַַָ
יי� �יצד? �מ�קי�. מ�ני� �אי� מאה; ה� אפ�� חבר�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָאת
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זה יי� הרי � ��ני א� �רא���, א� ה�מאה, �אב ְְְֲִִִֵֵֶַָ�ְֶַַַָ��גע
�חלב, ו�מ� ��מ�, זה יי� נגע א� וכ� לטמאה; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ְְִ�רא���
לע�ל� עד וכ� אחר, �יי� �מי� �מי�, �דב� �דב�, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָוחלב
�אב נטמא מה� אחד �ל �כא�� לטמאה, רא��� ��� ��ְִָ�ְְְְִִֵֶֶָָָָָ
אח�ריו ��טמא� �לי וכ� ה�לי�. את מט�אי� וכ�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְְִָ�ח�ה.
� ה�מאי� ה�לי� �אח�רי אחרי� מ�קי� ונגע� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ�מ�קי�,
�ח�ה האחרי� ה��קי� נע�� � ח�י� מ�קה הי� ְְֲֲִִִִֵַַַָָ�ְֲִֵַָאפ��

�מט� ואי�לטמאה, �ני; א�ת� וע��י� אחרי�, �לי� אי� ְ�ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
אחרי�. �מ�קי� אכלי� מט�אי� �ה� ל�מר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָצרי�

.Âאח�רי� אכלי� ונגע� �מ�קי�, ��טמא� ה�לי ְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָאח�רי
טה�רי�; א�� הרי תר�מה, אכלי אפ�� � ה�מא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָה�לי
א�א אכלי� מט�א אינ� �לבד, אח�ריו ��טמא� ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה�לי
��� טמא זה הרי � אח�ריו ��טמא� �ה�לי �לבד; �ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלקד�

ה�ד�. אכלי מט�א �לפיכ� ��ארנ�, �מ� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלקד�,

ח ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
א�ת�‡. �היה �י� לטמאה, �רא��� �ידיו ה��גע ְֵֶָָָ�ְְְִֵַַָָָ�ל

נטמא� � טמאי� מ�קי� א� אכל א� �לי א� אד� ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹרא���
ה�רק עד �לבד, הזרוע]ידיו ע� היד כ� חיבור וכ�[מקו� ; ְְִֵֶֶַַַָָ

א� ה�מאה, �אב ��טמא חר� �לי לאויר ידיו ְָ�ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָה�כניס
ה�די�, וטמאת ידיו. נטמא� � המנ�ע לבית ידיו ְִַַַָ�ְְְִָָָ�ְְְִִִֶַַָָ�הכניס

ס�פרי�. ְְִִִֵמ�ברי

מ�בריה�,·. א�א טמאת� �אי� לע�ל�; �נ��ת ְְִִֵֶֶָָָ�ְְִִֵֶַַָָה�די�
אפ�� לטמאה. ��ני ��הי� �זר� עליה�, טמאה ְֲִָ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ�ְְֶָ�כ��זר�
�ה�א �אד� �ידיו ��גע א� המנ�ע, לבית יד� ְְֶֶַָָָָָָ�ְְְִִַַַַָה�כניס
�נ��ת. ידיו הרי � מ�ט�איו �ר� ��א עד �גדי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמט�א

במחשבה]ה���ל‚. שנפסל וה��תר[קרב� זמ�, שעבר [קרב� ְִַַָ
וצרידאכילתו] לכלי], שנדבקו שיריי� הרי[� � מנח�ת �ל ְְֲִֵֶָָ

לפיכ�, ו�ני; רא��� �ה� �מ�ני� לטמאה, �רא��� ְְְִִִִֵֶָָָ�ְְִֵה�
וה��תר ה���ל ואי� �כביצה. ה�די� את ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמט�אי�
ה�איל �כביצה, �וה ��ע�ר� �י על א� ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמצטרפי�,
מצטרפי�, האכלי� �אר אבל מ�בריה�; ה�די� ְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ�ְוטמאת
�ביצה. ��הי� עד ה�די� את מט�אי� טמאי� אכלי� ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אי�

היר�]ק�לית„. עצ� �י[� על א� � ה��תר א� ה���ל ִִִַַַַָ
�העצמ�ת ידיו; נטמא� �ידיו, �� ה��גע � סת�מה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�היא
ה�די�, את מט�אי� ���ל, א� נ�תר ����� קד�י� ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ�ל

אס�ר. לדבר �סיס ונע�� ְְֲִִַָָָָה�איל

למחיצת�‰. ח�� ��צא קד� או��ר ישראל עזרת �] ְְִִֶֶַָָָֹ
אינ�ירושלי�] א� ה�די�, את מט�א א� ספק ה�א הרי �ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

טה�ר, ה�די� טמאת ��פק � מט�א אינ� לפיכ� ְִַַַָָ�ְְְְִֵֵֵֵֶַַָמט�א;
הרי ה�א, ל�ית ח�� ��צא �סח ��ר וא� ��ת�אר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�

ה�. זריזי� חב�רה, �ני � טה�ר ְְֲִִֵֵָָה�א

.Âעל טמאה ��זר� ���עה � ��ק�� ידי� טמאת ְַָ�ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ�ֵאי�
טמאי� �אכלי� ה��גע א�א ��ק��; �זר� לא ְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹה�די�,
ונגע ל�ק��, ח�� ��גע �י� ��ק�� ��גע �י� �ה�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוכ��צא
הרי � ל�ק�� ח�� נגע וא� ט�א�. לא � ��ק�� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹ�קד�י�
��ת�אר. �מ� ה�ר�מה, את �פ�סל ה�ד�, את מט�א ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹזה

.Êהאחרת � �אחרת ונגעה אחת, יד� ��טמאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמי

אמ�רי�? �ברי� ��ה וד��. ה�מאה, את ונ�טל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָטה�רה;
��נ�ה ונגע אחת, יד� נטמאת א� � לקד� אבל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹלתר�מה.

ל טבילה צריכ�ת ���יה� ט�א�, לתר�מה,� אבל קד�; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ
ידיו. יטהר� �לבד ידי� ְְְֲִִִִִַַַָָָ�נטילת

.Á,נ��ת� ��הי� ה�די� על �זר� �ינ� �בית ה�ל� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�למה
�ה�די� מ�ני � ��טמא� �ו�אי ידע ��א �י על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹא�

בטומאה]עסקנ��ת נגע ה�די�[ושמא על �למה �זר ולא . ְְְִִַַַַַָָָֹֹֹ
א� �אחריו חכמי� �זר� �� ואחר לקד�, א�א ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�טמאה
נגע וא� לתר�מה; ידי� נטילת צרי� �לפיכ� ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָלתר�מה,
ז�. טמאה על ונ�רפת �ס�לה, � ידיו ���ל קד� ְָ�ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ�תר�מה

.Ëלא[כור�]לט� �תר�מה וא�כל �מ�ה, ידיו אד� ְְְְִֵַָָָָָָָֹ
כ� יע�ה לא אבל י�ע. ��א ח���י� ואי� ידי�; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנטילת
�זרה ה�ר�מה; טהרת א� ה�ד� טהרת על ��ע�� ְְֲֳֳִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�ְ�ח�י�

עליה�. מק�יד �אינ� לפי י�ע, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ��א

.Èנ��ת� וה�די� �מ�קי�,[לטומאה]ה�איל נגע� א� � ְְְְְִִִִִַַַָָ
ע��י� �אכלי�, א�� מ�קי� נגע� וא� �ח�ה; א�ת� ְְְְֳִִִִִֵַָָָָָָע��
א�� ע��י� אחרי�, א�� �מ�קי� נגע� וא� �ני. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָא�ת�
��ארנ�; �מ� לע�ל�, �ח�ה �ה��קי� � �ח�ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָא�ת�
�לי� מט�אי� ידי� מחמת ��טמא� א�� מ�קי� אי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאבל
על חכמי� �זר� וכ� מ�בריה�. ה�די� טמאת �ע�ר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְִֶַָ�לל,
א� רא��� אכל �אכל �י� טמאי�, אכלי� ��אכל אד� ְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ל
�ני ��היה � טמאי� מ�קי� ה��תה �ל ועל �ני, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאכל
�לי�י. ע�א� �אכלי�, נגע וא� ��ט�ל. עד ְְְְֲֳִִִִִֶַַָָָָָָֹ�ְלטמאה,
�ח�ה, א�ת� ע�ה � ח�י� מ�קה אפ�� �מ�קי�, נגע ְִִָָָָ�ְְְְֲִִִֵַַַָוא�
ה�איל �לי�, לט�א לא אבל אחרי�, �מ�קי� אכלי� ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלט�א
ז� טמאה �זר� מה �מ�ני מ�בריה�. זה אד� טמאת ְָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְִַוע�ר
�ני א� רא��� אכל יאכל ��א טמאי�? אכלי� הא�כל ְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעל
טמא תר�מה מ�קה ונמצא תר�מה, מ�קה עליו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוי��ה
יאכל ��א טמאי�, מ�קי� ה��תה וכ� ��פיו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ�אכל
�כבר ��פיו. ���קי� טמא ונמצא �ר�מה, אכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹע�ה�

טמאה. �ר�מה לאכל �אס�ר �תר�מ�ת, ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹ�ארנ�

.‡È,רס� �חצי טמאי� אכלי� ��אכל עד מ��א ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאינ�
��חקת �מחצה �ביצה ומחצה]�ה�א מביצה יותר קצת �]; ְֱֵֶֶֶֶָָ

טמאי� מ��קי� ����ה עד מ��א אינ� ה��תה, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַוכ�
ה�ו�ה לפסל �רס, לחצי מצטרפי� האכלי� וכל ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִַַָָָָָָֹרביעית.

הגו�] א�[� אכל וא� לרביעית. מצטרפי� ה��קי� וכל ;ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
וחזר ו�הה, מעט אכל טה�ר. זה, מ�ע�ר �ח�ת ְְְִִֶַַַָָָָָָָָ�תה
אכילת �די ס�� ועד מ�ח�ה י� א� � ו�הה מעט ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָואכל
�תה א� וכ� מצטרפי�. אי� לאו, וא� מצטרפי�; ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָ�רס,
�די ס�� ועד מ�ח�ה י� א� � מעט ו�תה ו�הה, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמעט
אכל מצטרפי�. אי� לאו, וא� מצטרפי�; �רס, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאכילת
לא א� � מ�ד מעט ואכל ועלה, וטבל מ��ע�ר, ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ�ח�ת
�כדי ו��אחריה טבילה ��פני אכילה והרי �יניה�, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�הה

מצטרפי�. א�� הרי � �רס ְְְֲֲִִִֵֵַָָאכילת

.·Èהרי � �נ� את �מניקה לטמאה, רא��� �היא ְְְֲִֵֶָָָ�ְִִִֶָא�ה
��נק �אמר �אפ�� טמאה; עליו �זר� ולא טה�ר, ְֲִֶֶַַָָֹ�ְְֵַָָָָֹה��
אכילת מ�די יתר ס�� ועד מ�ח�ה ��� אפ�ר � ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרביעית

אחת. �בת י�נק אינ� �הרי ְְֲֵֵֵֶַַַָ�רס,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah d"k iriax mei -

.‚Èל ה�יר� � טמאי�המע�רת אכלי� א�כלת ��היה � ְַ�ְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָ
מ�ני הר�ה; א�כלת �היא �י על וא� מ��ע�ר, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�ח�ת
טה�רה. היא הרי א�א טבילה, צריכה ואינ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָה��נה.

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

ט ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
ור��‡. רא�� גופו]ה�א ��פל�[רוב א� �א�בי�, �מי� ְַָֹ�ְְְִִֶַָ

והרי נטמא, � �א�בי� מי� ל�י� �ל�ה ר�� ועל רא�� ְְֲִִִִֵַַָ�ְָֹ�ְַַֹעל
א�ת� ע�ה �אכלי�, נגע וא� ��ט�ל. עד לטמאה ��ני ְְְֳִִִֶַַָָָָָָָֹ�ְְִֵה�א
�ח�ה א�ת� וע�ה ט�א�, � �מ�קי� נגע וא� ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָ�לי�י.
�מ�ני �לי�. לט�א לא אבל אחרי�, �מ�קי� אכלי� ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹלט�א
ט�בלי� י�� טב�לי �הי� מ�ני זה? אד� על טמאה �זר� ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�ְָָמה

רעי� ��ימיה� מזוהמי�]�מער�ת �]�� אחר ר�חצי� והי� , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�הי� עד ,�� ה�נהג �פ�ט נק��ת; �ר� יפי� �א�בי� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�מי�
ה� � �אחר�נה �ר�חצי� �א�בי� ��י� מד�י� הע� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹרב
�זלז�ל ט�בלי� והי� ה�קוה, ��מי ה�בילה לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��טהרי�,

��נה דקדוק]�לא ללא ור��[� רא�� �א ��ל �זר�, לפיכ� . ְְְְִֶַָָָָָָֹֹ�
ונע�ה נטמא, � ור�� רא�� על ��פל� א� �א�בי�, ְְֲִַָָ�ְְְְִִֶַַָֹ�מי�
על נפל� א� � י�� טב�ל �אינ� טה�ר אפ�� לטמאה. ְְְֲִִֵֶַָָָ�ְְִֵ��ני
ור�� רא�� ��א א� �א�בי�, מי� ל�י� �ל�ת ור�� �ְְִִִֶַָֹ�ְֶֹ�ְֹרא��
� טבל ��ט�ל; עד לטמאה ��ני זה הרי � �א�בי� ְְִֶַַָָֹ�ְְְְֲִִִֵֵֶַ�מי�

�מ� הערב צרי� שקיעה]אינ� ז�[� טמאה �ע�ר מ�ני , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�ְָ
מ�קי� וה��תה טמאי� אכלי� הא�כל וכ� ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמ�בריה�.
��טמא� �לי� וכ� �מ�; הערב צרי� אינ� � וטבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָטמאי�,
�מ�; הערב צריכי� ואינ� טהר� �הט�יל�, �יו� � ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�קי�

מ�בריה� א�� טמא�ת �ע�ר .[מדרבנ�]מ�ני ְִִֵֶַ�ְְִִֵֵֶ

�לי�,·. מ�ני �א�בי� מי� ל�י� �ל�ה עליו ��פל� ְְִִִִִֵֵַ�ְְִֶָָָָֹמי
הרא���, �סק ��א עד ה�ני התחיל א� � מ�ל�ה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹא�
�לי�, מאר�עה נפל� מצטרפי�. אי� לאו, וא� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפי�;
זה, �סק ��א עד זה �התחיל �י על וא� מצטרפי�; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינ�
��פל� א� ר��, על לא אבל רא��, על נפל� טה�ר. זה ְֶָ�ְֲֲֵֶַַָָָֹֹהרי
�לבד רא�� על ��פל� א� רא��, על נפל� ולא ר��, ְְְְִֶַַַָָֹֹֹ�ַעל
זה הרי � מ�מ�ה א� ה�ד מ� ר�� על ונפל� ְֲִִֵֶַַַָ�ְְְְִַַָָמ�מעלה,
לרא��, ה�מ�� ר�� ועל רא�� על ���ל� עד ְַָֹ�ְְִֶַַַָֹטה�ר;
א� ר��, �א ולא �א�בי�, �מי� רא�� �א א� וכ� �ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹ�דר��.
מ�אר �בא �לבד, רא�� ��א א� רא��, �א ולא ר��, ְְְִִֶַָָָָֹֹֹ�ָ�א
זה הרי � ה�ד מ� א� מ�מ�ה �א�בי� �מי� ר�� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָ���פ�
�דר��. לרא��, ה�מ�� ור�� רא�� ��ב�א עד ְְְַַָֹ�ְֶַָָֹטה�ר;

על‚. ונפל� �א�בי�, �מי� החצי ור�� מרא�� ְְְְִִִֵַַַָ�ְֵַָֹה�א
וחצי� �נפילה וחצי� ה�איל � �א�בי� מי� האחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהחצי

טה�ר. זה הרי ְֲִֵֶָָ�ביאה,

מקצת�„. �ה�, ��א א� עליו ��פל� ל�י� �ל�ת ְְִִֶֶֶָָָָָָָ�ְֶָֹהי�
ו�מ� יי� �ה� ��תערב א� �א�בי�, אינ� �מקצת� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�א�בי�
��� ה�ל�ה ��הי� עד טה�ר; זה הרי � וחלב ָ�ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ�דב�
�ה�, ��א א� ה�ה�ר על ��פל� א�� ל�י� �ל�ת ְִֵֶֶֶַַָָָָ�ְְִֶֹ�א�בי�.
הא�� ה�י� הרי לטמאה, ��ני ��ע�ה �יו� � ְֲִֵֵַַָָ�ְְְְֲִִֵֵֶַָָוט�א�ה�
לזה א�מרי� ה�י� א�� והרי ��ני; נגע� �הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאי�,

וט�אנ�'. א�ת�, 'ט�אנ� ְְִִֵַָָה�ה�ר:

�צד‰. �ר�מה �ל ��ר�ת מ�יחי� הי� ְְִִִִֶַַָָָָָ�רא��נה
'זה וא�מרי�: התרומה]ה�פרי�, וזה[� הספר]קד�, �] ְְְְִִֶֶֶַָֹ

�זר� לפיכ� ה�פרי�. את �מקרעי� העכ�רי�, �באי� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹקד�',
היא והרי נטמאת, ה�ד�, מ�תבי �אחד ��געה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�ר�מה
�תבי �ל ונמצא� ��ני; נגעה �א�� לטמאה, ְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָ�ְְִִִ��לי�י
�הי� מי א�א ע�ד, ולא ��ני. ה�ר�מה ��סלי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹה�ד�,
ידיו נע�� � ה�ד� מ�תבי �אחד ונגע טה�ר�ת, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹידיו
�י על וא� ה��קי�; ואת ה�ר�מה את �מט�אי� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ�נ��ת,
��ארנ�, �מ� לטמאה מרא��� א�א מ��א�ת ה�די� ְְְֵֶַָ�ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�אי�

ה�פר. מ� מ��א�ת ה� ְֲִִֵֵֵֶַַהרי

.Â��וג�י ה�פ�י�, ע� �פ�י�, מכתיבה]רצ�ע�ת [הריק ְְְְִִִִִִַָ
��ה� ו�����, ���ח�ה ו��מ�� ��מעל� ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ���פר
וחמ� �מ�ני� �� ונ���ר ��מחק וספר ל�פר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְמח�רי�
א�ת��ת, וחמ� �מ�ני� �� ��ת�ב �מג�ה ְְְִִִִֵֶָָָָא�ת��ת,
ה�די�. את מט�אי� א�� הרי � האר��" �נסע "ו�הי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�פר�ת
�יר אפ�� � ה�ד� �תבי �ל א�א �לבד, ת�רה �ברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹולא
ה�די�. את מט�אי� � חכמה �ברי �ה� וקהלת, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ירי�

.Êתבי� מ�לל ה�א הרי ו��דנ�אל, ��עזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ר���
��תב� ועברית עברית, ��תב� �ר��� אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹה�ד�.

עברי �כתב ה�ד� �תבי ��תב א� עברי�ר���, [כתב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
�ת�בי�עתיק] ��הי� עד ה�די�; את מט�אי� אינ� �ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

�בדי�. הע�ר, על ְִִַַָא��רי,

.Áי� על א� ,�� להתל�ד ל�ינ�ק ��מע ה�ל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַה��תב
ה�די�. את מט�אי� א�� הרי � ר�אי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ�אינ�

.Ëחוטי�]ה��יח�ת על[� א� � ל�פר ��פר� והרצ�ע�ת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
ל�פר, מח�רי� �ה� זמ� �ל � לק�מ� ר�אי �אינ� ִֵֶַָ�ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ�י

ה�די�. את ְְִִֶַַַָמט�אי�

.È�זמ� � ספרי� �מט�ח�ת ספר, �ל ותבה ספר, �ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�יק
�פ�ר�ת �[לספר]�ה� ה�רכ�ת אבל ה�די�. את מט�אי� , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

הר�ה �מענינ�ת ,�� �ל מא�ת��ת �ה� ��� �י על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָא�
ה�די�. את מט�אי� אינ� � ��רה ְְִִֵֶֶַַַָָָ�ל

.‡È�מיני האפיקורסי�]ספרי את[� מט�אי� אינ� , ְְְִִִִֵֵֶַָ
אינ� ע�מדת, ולמחיקה ה�איל � ��טה �ר�ת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָה�די�.

ה�די�. את ְְִֶַַַָָמט�אה

י ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
�לי�‡. �י� אד� �י� ה�מא�ת, מאב�ת �אב ה���א ְִֵֵֵָָ�ְֲִֵֵַַַָָ�ל

טבל ��ט�ל. עד ��ארנ�, �מ� לטמאה רא��� ה�א הרי �ְֲִֵ�ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ
��אמר: �מ��, ��עריב עד לטמאה, ��ני ה�א הרי �ְְֲִֵֵ�ְְֱֲִִֶֶֶַַַָ
לטב�ל קרא ה�ת�ב וטהר"; הערב, עד וטמא י�בא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"��י�

טמא. ֵָי��

מ�יב�ת·. ��בל �ג�� חמ�רה, מ�מאה י�� טב�ל ְְֲִִֶַָָָ�ְִֶָאחד
�ר� מ�מאת י�� טב�ל ואחד וצרעת, מת מ�מאת ְֶֶַ�ְְְְִֵֶַַַָָ�ִא�
�לי�, �י� אד� �י� � �מ� הערב ה�ע�� וכל .�� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכ��צא
לטמאה, ��ני ה�א הרי � מ�בריה� �י� ת�רה מ�ברי ְָ�ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָ�י�

�� �מ��.עד עריב ְֲִִֶַַ

��סל‚. י�� �מ�קה[מטמא]טב�ל ה�ר�מה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ
ה�ל. ��סל � ה�ד� �מ�קה ה�ד�, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹה�ר�מה,



סג wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah d"k iriax mei -

.‚Èל ה�יר� � טמאי�המע�רת אכלי� א�כלת ��היה � ְַ�ְְֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָ
מ�ני הר�ה; א�כלת �היא �י על וא� מ��ע�ר, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�ח�ת
טה�רה. היא הרי א�א טבילה, צריכה ואינ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָה��נה.

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

ט ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
ור��‡. רא�� גופו]ה�א ��פל�[רוב א� �א�בי�, �מי� ְַָֹ�ְְְִִֶַָ

והרי נטמא, � �א�בי� מי� ל�י� �ל�ה ר�� ועל רא�� ְְֲִִִִֵַַָ�ְָֹ�ְַַֹעל
א�ת� ע�ה �אכלי�, נגע וא� ��ט�ל. עד לטמאה ��ני ְְְֳִִִֶַַָָָָָָָֹ�ְְִֵה�א
�ח�ה א�ת� וע�ה ט�א�, � �מ�קי� נגע וא� ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָ�לי�י.
�מ�ני �לי�. לט�א לא אבל אחרי�, �מ�קי� אכלי� ְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹלט�א
ט�בלי� י�� טב�לי �הי� מ�ני זה? אד� על טמאה �זר� ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�ְָָמה

רעי� ��ימיה� מזוהמי�]�מער�ת �]�� אחר ר�חצי� והי� , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�הי� עד ,�� ה�נהג �פ�ט נק��ת; �ר� יפי� �א�בי� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�מי�
ה� � �אחר�נה �ר�חצי� �א�בי� ��י� מד�י� הע� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹרב
�זלז�ל ט�בלי� והי� ה�קוה, ��מי ה�בילה לא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��טהרי�,

��נה דקדוק]�לא ללא ור��[� רא�� �א ��ל �זר�, לפיכ� . ְְְְִֶַָָָָָָֹֹ�
ונע�ה נטמא, � ור�� רא�� על ��פל� א� �א�בי�, ְְֲִַָָ�ְְְְִִֶַַָֹ�מי�
על נפל� א� � י�� טב�ל �אינ� טה�ר אפ�� לטמאה. ְְְֲִִֵֶַָָָ�ְְִֵ��ני
ור�� רא�� ��א א� �א�בי�, מי� ל�י� �ל�ת ור�� �ְְִִִֶַָֹ�ְֶֹ�ְֹרא��
� טבל ��ט�ל; עד לטמאה ��ני זה הרי � �א�בי� ְְִֶַַָָֹ�ְְְְֲִִִֵֵֶַ�מי�

�מ� הערב צרי� שקיעה]אינ� ז�[� טמאה �ע�ר מ�ני , ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�ְָ
מ�קי� וה��תה טמאי� אכלי� הא�כל וכ� ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמ�בריה�.
��טמא� �לי� וכ� �מ�; הערב צרי� אינ� � וטבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָטמאי�,
�מ�; הערב צריכי� ואינ� טהר� �הט�יל�, �יו� � ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�קי�

מ�בריה� א�� טמא�ת �ע�ר .[מדרבנ�]מ�ני ְִִֵֶַ�ְְִִֵֵֶ

�לי�,·. מ�ני �א�בי� מי� ל�י� �ל�ה עליו ��פל� ְְִִִִִֵֵַ�ְְִֶָָָָֹמי
הרא���, �סק ��א עד ה�ני התחיל א� � מ�ל�ה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹא�
�לי�, מאר�עה נפל� מצטרפי�. אי� לאו, וא� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמצטרפי�;
זה, �סק ��א עד זה �התחיל �י על וא� מצטרפי�; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינ�
��פל� א� ר��, על לא אבל רא��, על נפל� טה�ר. זה ְֶָ�ְֲֲֵֶַַָָָֹֹהרי
�לבד רא�� על ��פל� א� רא��, על נפל� ולא ר��, ְְְְִֶַַַָָֹֹֹ�ַעל
זה הרי � מ�מ�ה א� ה�ד מ� ר�� על ונפל� ְֲִִֵֶַַַָ�ְְְְִַַָָמ�מעלה,
לרא��, ה�מ�� ר�� ועל רא�� על ���ל� עד ְַָֹ�ְְִֶַַַָֹטה�ר;
א� ר��, �א ולא �א�בי�, �מי� רא�� �א א� וכ� �ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹ�דר��.
מ�אר �בא �לבד, רא�� ��א א� רא��, �א ולא ר��, ְְְִִֶַָָָָֹֹֹ�ָ�א
זה הרי � ה�ד מ� א� מ�מ�ה �א�בי� �מי� ר�� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָ���פ�
�דר��. לרא��, ה�מ�� ור�� רא�� ��ב�א עד ְְְַַָֹ�ְֶַָָֹטה�ר;

על‚. ונפל� �א�בי�, �מי� החצי ור�� מרא�� ְְְְִִִֵַַַָ�ְֵַָֹה�א
וחצי� �נפילה וחצי� ה�איל � �א�בי� מי� האחר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהחצי

טה�ר. זה הרי ְֲִֵֶָָ�ביאה,

מקצת�„. �ה�, ��א א� עליו ��פל� ל�י� �ל�ת ְְִִֶֶֶָָָָָָָ�ְֶָֹהי�
ו�מ� יי� �ה� ��תערב א� �א�בי�, אינ� �מקצת� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�א�בי�
��� ה�ל�ה ��הי� עד טה�ר; זה הרי � וחלב ָ�ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ�דב�
�ה�, ��א א� ה�ה�ר על ��פל� א�� ל�י� �ל�ת ְִֵֶֶֶַַָָָָ�ְְִֶֹ�א�בי�.
הא�� ה�י� הרי לטמאה, ��ני ��ע�ה �יו� � ְֲִֵֵַַָָ�ְְְְֲִִֵֵֶַָָוט�א�ה�
לזה א�מרי� ה�י� א�� והרי ��ני; נגע� �הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָטמאי�,

וט�אנ�'. א�ת�, 'ט�אנ� ְְִִֵַָָה�ה�ר:

�צד‰. �ר�מה �ל ��ר�ת מ�יחי� הי� ְְִִִִֶַַָָָָָ�רא��נה
'זה וא�מרי�: התרומה]ה�פרי�, וזה[� הספר]קד�, �] ְְְְִִֶֶֶַָֹ

�זר� לפיכ� ה�פרי�. את �מקרעי� העכ�רי�, �באי� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹקד�',
היא והרי נטמאת, ה�ד�, מ�תבי �אחד ��געה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�ר�מה
�תבי �ל ונמצא� ��ני; נגעה �א�� לטמאה, ְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָ�ְְִִִ��לי�י
�הי� מי א�א ע�ד, ולא ��ני. ה�ר�מה ��סלי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹה�ד�,
ידיו נע�� � ה�ד� מ�תבי �אחד ונגע טה�ר�ת, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹידיו
�י על וא� ה��קי�; ואת ה�ר�מה את �מט�אי� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ�נ��ת,
��ארנ�, �מ� לטמאה מרא��� א�א מ��א�ת ה�די� ְְְֵֶַָ�ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�אי�

ה�פר. מ� מ��א�ת ה� ְֲִִֵֵֵֶַַהרי

.Â��וג�י ה�פ�י�, ע� �פ�י�, מכתיבה]רצ�ע�ת [הריק ְְְְִִִִִִַָ
��ה� ו�����, ���ח�ה ו��מ�� ��מעל� ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ���פר
וחמ� �מ�ני� �� ונ���ר ��מחק וספר ל�פר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְמח�רי�
א�ת��ת, וחמ� �מ�ני� �� ��ת�ב �מג�ה ְְְִִִִֵֶָָָָא�ת��ת,
ה�די�. את מט�אי� א�� הרי � האר��" �נסע "ו�הי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�פר�ת
�יר אפ�� � ה�ד� �תבי �ל א�א �לבד, ת�רה �ברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹולא
ה�די�. את מט�אי� � חכמה �ברי �ה� וקהלת, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ירי�

.Êתבי� מ�לל ה�א הרי ו��דנ�אל, ��עזרא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ר���
��תב� ועברית עברית, ��תב� �ר��� אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹה�ד�.

עברי �כתב ה�ד� �תבי ��תב א� עברי�ר���, [כתב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
�ת�בי�עתיק] ��הי� עד ה�די�; את מט�אי� אינ� �ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

�בדי�. הע�ר, על ְִִַַָא��רי,

.Áי� על א� ,�� להתל�ד ל�ינ�ק ��מע ה�ל ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַה��תב
ה�די�. את מט�אי� א�� הרי � ר�אי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ�אינ�

.Ëחוטי�]ה��יח�ת על[� א� � ל�פר ��פר� והרצ�ע�ת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
ל�פר, מח�רי� �ה� זמ� �ל � לק�מ� ר�אי �אינ� ִֵֶַָ�ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ�י

ה�די�. את ְְִִֶַַַָמט�אי�

.È�זמ� � ספרי� �מט�ח�ת ספר, �ל ותבה ספר, �ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�יק
�פ�ר�ת �[לספר]�ה� ה�רכ�ת אבל ה�די�. את מט�אי� , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

הר�ה �מענינ�ת ,�� �ל מא�ת��ת �ה� ��� �י על ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָא�
ה�די�. את מט�אי� אינ� � ��רה ְְִִֵֶֶַַַָָָ�ל

.‡È�מיני האפיקורסי�]ספרי את[� מט�אי� אינ� , ְְְִִִִֵֵֶַָ
אינ� ע�מדת, ולמחיקה ה�איל � ��טה �ר�ת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָה�די�.

ה�די�. את ְְִֶַַַָָמט�אה

י ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
�לי�‡. �י� אד� �י� ה�מא�ת, מאב�ת �אב ה���א ְִֵֵֵָָ�ְֲִֵֵַַַָָ�ל

טבל ��ט�ל. עד ��ארנ�, �מ� לטמאה רא��� ה�א הרי �ְֲִֵ�ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ
��אמר: �מ��, ��עריב עד לטמאה, ��ני ה�א הרי �ְְֲִֵֵ�ְְֱֲִִֶֶֶַַַָ
לטב�ל קרא ה�ת�ב וטהר"; הערב, עד וטמא י�בא, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ"��י�

טמא. ֵָי��

מ�יב�ת·. ��בל �ג�� חמ�רה, מ�מאה י�� טב�ל ְְֲִִֶַָָָ�ְִֶָאחד
�ר� מ�מאת י�� טב�ל ואחד וצרעת, מת מ�מאת ְֶֶַ�ְְְְִֵֶַַַָָ�ִא�
�לי�, �י� אד� �י� � �מ� הערב ה�ע�� וכל .�� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכ��צא
לטמאה, ��ני ה�א הרי � מ�בריה� �י� ת�רה מ�ברי ְָ�ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָ�י�

�� �מ��.עד עריב ְֲִִֶַַ

��סל‚. י�� �מ�קה[מטמא]טב�ל ה�ר�מה, אכלי ְְְְֵֵֵַַָָ
ה�ל. ��סל � ה�ד� �מ�קה ה�ד�, ואכלי ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹה�ר�מה,



wfgסד - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah d"k iriax mei -

�לי�י ע�א� � �ר�מה �ל �אכלי� ��גע י�� טב�ל ְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָ�יצד?
�ל �מ�קי� נגע א� וכ� ��ני; �ה�א מ�ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ְלטמאה,
י�� טב�ל נגע לטמאה. �לי�י ה� והרי ט�א�, � ְְַָָ�ְְְְֲִִִֵֵַָָ�ר�מה
א� וכ� לטמאה; רביעי ה� והרי ט�א�, � קד� �ל ְְִֵָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ�מ�קי�
י�� טב�ל נגע א� אבל רביעי. ע�א� ה�ד�, �אכלי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹנגע
מח�ר ודי� טה�רי�. ה� הרי ח�י�, �מ�קה ח�י� ַ�ְְְֲִִִֵֵ�ְִֵַ�ְְֵָ�אכלי

קרבנו]���רי� הביא ולא שטבל וכיו"ב זב י��[� טב�ל א� ְִִ
א�� מ�ל ל� נת�אר ה�ה ה�א. אחד � ה�ד� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�נגיעת
ה��קי� א�א לע�ל�, �נ��ת מ�קי� �� �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�ברי�,

ראשו�]�ח�ה י��[� טב�ל �ה� ��גע מ��קי� ח�� לע�ל�; ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
קד�. הי� א� רביעי, א� �ר�מה; הי� א� �לי�י, �ה� �ְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹ

ה��צאי�„. מ�קי� � ק�י� �י� חמ�רי� �י� ה�מאי�, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ�ל
�ה�; ���ע� �מ�קי� ה� הרי רגליה�, �מימי ר�� �ג�� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�ְֵֶמה�,
וחבריו מ�ב ח�� � ��ארנ� �מ� לטמאה רא��� וא�� ְְְֲִֵֵֶַַָָָ�ְְִֵֵא��

יולדת] נדה זבה טמאה.[� אב מה� ה��צאי� �ה��קי� ,ְְִִֵֶֶַַַַ�ְָ
א�כל אפ�� �ח�ה. �ה�, נ�געי� וחבריו �ה�ב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�מ�קי�
ה��קי� הרי � טמאי� מ�קי� ��תה א� טמאי�, ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָאכלי�
�ה� �ה�, ���ע ה��קי� �מ� ��ט�ל, קד� מ��� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹה��צאי�
�מ�קי� מ���, ה��צאי� מ�קי� � י�� טב�ל וכ� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָ�ח�ה.
א� א�א �לל. אחרי� מט�אי� �אינ� �ה�; נ�גע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�א
�מ�קה נגע וא� טה�רי�; ה� הרי ח�י�, �מ�קה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָ�ְְֵַַָנגע
א� ה�א קד�, �מ�קה נגע וא� �לי�י; ה� הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹתר�מה,

רביעי. ה� הרי ���רי�, ְֲִִִִֵֵַ�ְמח�ר

רביעי‰. ולא ���ר�מה �לי�י �אי� ית�אר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוע�ה
צרי� ואי� אחר; אכל א� אחר מ�קה מט�א ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ���ד�
מלאה �היא קדרה לפיכ�, �לי�. מט�א �אי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָל�מר,
ה�ל ח�י�, מ�קה היה א� � י�� טב�ל �ה� ונגע ִַֹ�ְְְְִֵֶֶַַַָָָָמ�קה,
וה�דרה �ס�לי� ה��קי� תר�מה, מ�קה היה וא� ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָטה�ר;
�י� טמא, ה��קה הרי � טמא�ת ידיו הי� וא� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָטה�רה.
�אי� מה ��די�, חמר וזה ח�י�; מ�קה �י� �ר�מה ְִִֵֶֶֶַַַָֹ�ְְְֵֵֵַַָמ�קה
��פק � טמא�ת מ�די� י�� �טב�ל וחמר י��. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ�טב�ל
��ת�אר. �מ� טה�ר ה�די�, �ספק ��סל; י��, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָטב�ל

.Âטמא�ת ��דיו י�� טב�ל א� טמא�ת, ��דיו טה�ר ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָָואחד
לט�א �ח�ה א�ת� וע��ה ח�י�, מ�קה מט�א זה הרי �ְְֲֵֵֵֶַַ�ְְְִִֵֶַָָ
��צא ���קה �מאחר ��ארנ�. �מ� �מ�קי� ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאכלי�
מר�� ��פל י�� טב�ל � �ה� ���ע �מ�קי� י�� �ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמ�ב�ל
מ�ני טה�ר; זה הרי �ר�מה, �ל ��ר על רגליו מ�ימי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�

�ה�. ���ע �מ�קי� ְְִִֵֶֶֶַַָ�ה�

.Êלמד א�ה לבאר�, �הק�מנ� ה�ברי� א�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�ל
מ�ברי לטמאה רא��� ויהיה טמאה אב יהיה ְְִִֵָ�ְְְְִִֶָ�ְִֶֶַָָָ�האד�
מ�ברי א�א לטמאה �ני האד� יהיה לא �לע�ל� ְְִִֵֶָָ�ְְְִִֵֶָָָָָֹת�רה,
מ�קי� ה��תה א� טמאי�, אכלי� הא�כל וה�א ְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָס�פרי�;
��ני א�� ��ל � �א�בי� �מי� ור�� רא�� ה�א א� ְְְִִִֵֵֶַָ�ְְִֵַָֹטמאי�,
� חר� מ�לי ח�� ה�לי�, �ל �אר וכ� מ�בריה�. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְלטמאה
ולא ��רה, מ�ברי לטמאה רא��� ויהי� טמאה אב ְְְִִֵָָֹ�ְְְְִִָ�ְִַיהי�

מ�בר א�א לטמאה �ני לע�ל� ה�לי �א�יהיה ס�פרי�; י ְְְְִִִֵֶַָ�ְְְִִִִֵֶֶָָ
��ארנ�. �מ� מ�בריה�, �ני יהיה טמאי�, �מ�קי� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָי��א

.Á,�לע�ל טמאה אב יהיה לא � חר� ��לי �ארנ�, ְְָָ�ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ�בר
רא��� ויהיה ס�פרי�; מ�ברי ולא ת�רה מ�ברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹֹלא
�מ�קי� נטמא א� � מ�בריה� ו�ני ת�רה, מ�ברי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ�ְלטמאה
�לי�י לע�ל� ה�לי� ולא האד� יהיה ולא ה�לי�. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ��אר

ס�פרי�. מ�ברי ולא ת�רה מ�ברי לא רביעי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵָֹֹֹולא

.Ëת�רה מ�ברי לא לע�ל�, ה�מאה אב יהי� לא � ְְְִִֵָָָֹ�ְֳִִַַָָֹהאכלי�
�האד� ת�רה, מ�ברי ו�ני רא��� ויהי� ס�פרי�. מ�ברי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹולא
�ני. ע�ה� �אכל, נגע א� � לטמאה רא��� �ה�א ה�לי ְְִִֵֶַָָָָֹ�ְְִִֶַא�

ס�פרי�. מ�ברי לטמאה �רביעי �לי�י האכלי� ְְְִִִֵָ�ְְְְְֳִִִִִִָָויהי�

.Èמי �ג�� ת�רה, מ�ברי טמאה אב יהי� � ְְְִִֵֵָָ�ְְִִַַַה��קי�
אדומה]ח�את ויהי�[פרה רגליו; �מימי זב �ל ור�� ְַָ�ְְְִֵֵֶַָָ

מאב�ת �אב ��גע� �ג�� ת�רה, מ�ברי לטמאה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָ�ְִרא���
אד� �י� ה�מאה, �ולד ה��קי� נגע� א� וכ� ְֵָָָ�ְְְְְִִִֵַַַַָ�ַה�מא�ת.
לטמאה �רא��� ה� והרי ת�רה, מ�ברי נטמא� � �לי� ְָ�ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָ�י�
�אד� �י� ��ני, נגע� א� וכ� מ�בריה�. אחרי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָלט�א
אחרי� לט�א רא��� נע�� � �אכלי� �י� �כלי� ְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָ�י�
�לי�י ה��קי� ויהי� ��ארנ�. �מ� ס�פרי�, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַמ�ברי
�מ�קה י�� טב�ל נגע א� �יצד? מ�בריה�. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ�רביעי
ע�ה� קד�, �מ�קה נגע וא� �לי�י; ע�ה� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹתר�מה,
מ�קה ולא לע�ל�, �נ��ת מ�קי� מ�צא א�ה ואי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹרביעי.
���רי� מח�ר א� י�� טב�ל מ��קה ח�� � �ח�ה ִִַ�ְְְְִִֵֵֶַָ�אינ�
מט�א. ואינ� מ�בריה� �ס�ל �ה�א ��ארנ�, �מ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ�קד�,

יא ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
האכל‡. ��היה ה�א � '�ס�ל' �אכלי� ��אמר מק�� ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ל

�אכל נגע א� א�א אחר; אכל יט�א ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמ�
טה�ר. ה�א הרי ֲֵֵַָאחר,

ולא·. �ס�ל ה�ני, �מט�א. טמא ��ח�י�, ְְִִֵֵֵַַָָֹ�ְִֶָהרא���
�ני לאכל �מ�י� �ח�י�. �לי�י ע��ה �ני ואי� ְִִִִֵֶַֹ�ְְְְִִִֵֵֵֶַמט�א.
י�ל א�ר חר� �לי "וכל ��אמר: �ח�י�? �ס�ל ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָֹ�ְֶָ�ה�א
אב, ה�ר� נמצא יטמא". �ת�כ� א�ר �ל ��כ�, אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמה�
���לי והאכל רא���, לאויר� ה�ר� ��פל חר� ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�כלי
לאויר ��פל �ר� וכ� "יטמא". א�מר ה�א והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ני,

רא���. �ה���ר �נ�ה; ה�ת � ְִִֶַַַַַַָה���ר

�מט�אי�.‚. טמאי� ��תר�מה, וה�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהרא���
רביעי ע��ה �לי�י ואי� מט�א. ולא �ס�ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹה�לי�י,
��אמר: �תר�מה? ��פסל �לי�י לאכל �מ�י� ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ�תר�מה.
נמצא ה�ד�י�". מ� יאכל ואחר וטהר; ה�מ�, ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"�בא
,�� נגע וא� �מ��; ��עריב עד �תר�מה אס�ר י�� ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָטב�ל
�ה�ני למד�, הא ה�א. לטמאה ��ני י��, �טב�ל ְְִֵֶַַָָָָ�ְְְְִֵָָ�סל�.

�תר�מה. �לי�י ְְִִִֶָע��ה

�מט�אי�.„. טמאי� �קד�, וה�לי�י וה�ני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהרא���
חמי�י ע��ה רביעי ואי� מט�א. ואינ� �ס�ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהרביעי,
��אמר: טמא? �ה�א �קד� ל�לי�י �מ�י� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלע�ל�.
ה�ת�ב קרא �כבר יאכל"; לא טמא �כל י�ע א�ר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ"וה��ר
ה�ה יטמא". �ת�כ� א�ר "�ל ��אמר: 'טמא', ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹל�ני
�מ�י� וי�ר�. טמא ��ני, ��גע ה�ד� ���ר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלמד�,

ו מ�ל �ס�ל? �ה�א �קד� �ח�רלרביעי �מה חמר: ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹ�ַ
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��ביא עד �קד� אס�ר �תר�מה, מ�ר �ה�א ְְִִֶֶַָָָָֹ�ִִֶ���רי�
��ע�ה �י� אינ� �תר�מה, �ס�ל �ה�א ה�לי�י � ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��רת�

טה�ר. החמי�י אבל �קד�?! ְְֲֲִִִִֶַָָֹרביעי

�אוה‰. עליו[חולי�]��ר �זר� טה�ר, �ה�א �י על א� � ְְֲִֶַַַַָָָָָ
את ��סל ואינ� ה�ד�, את מט�א לטמאה, ��לי�י ְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹ�ְְְִִִִֶֶ��היה
יערב� ��א �די א�א עליו, �זר� ��א לי, ויראה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה�ר�מה.
ויד�� ,�� ול��ג לטע�ת ויב�א� ה�ד�, ��ר ע� א�ת� ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹהע�

�טמאה. א�ת� ויאכל� קד�, וה�א חל זה ְָ�ְְְְֶֶֶַָָֹֹֹ�ה��ר

.Âלט�א ח��ר ה� הרי מ�קי�, ידי על אכלי� ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָח��רי
אחד �ג�� ח��בי� ה� א� ספק, וה�בר אכלי�; ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָ�טמאת
האכל זה ח��בי� א� ��לי�י, ו�ני רא��� �ה� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹלמנ�ת

�ני. ל� המח�ר והאכל רא���, ה�מאה �� ִֵָ�ְְְִֶַָָֹ�ְֶַָָ��געה

.Ê�א�ת וע��ה תר�מה, אכלי ��סל � ��ח�י� ְְְִֵֵֶָָָ�ְִֵֶַה�ני
א� ל�מר, צרי� ואי� ט�א�; ח�י�, �מ�קה נגע וא� ְְִִִִֵַָָ�ְְְְִִִֵַַָ�לי�י.
ה�ל. מט�א �ה�א � קד� �מ�קה א� תר�מה �מ�קה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹנגע

.Á��ונע �סל� קד�, �אכלי ��גע ��תר�מה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה�לי�י
אבל �ח�ה. ונע�� ט�א� ה�ד�, �מ�קה נגע וא� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹרביעי;
ה�א הרי תר�מה, �מ�קה ��תר�מה �לי�י נגע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָא�
הרי קד�, �מ�קה נגע א� � ���ד� רביעי וכ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטה�ר;

טה�ר. ָה�א

.Ëס�ל� ��ה� ה�לי�י �ר�מה, טהרת על ��ע�� ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָ�ח�י�
ואפ�� רביעי; ע��ה� אינ� �קד�, נגע וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ�תר�מה.
ה�ד� טהרת על ��ע�� וח�י� ��סל. אינ� קד�, ֲֳִֶֶַַַַָֹ�ְְֵֵֵֶַֹמ�קה

�ח�י�. טה�ר ��ה� ה�לי�י �ְְִִֶֶַָָ�ִ

.È;�ה�ד את לאכל ל� אס�ר ��קד�, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹהא�כל
�� ��תערב �ב�יל אפ�� ��סל�. ואינ� �קד�, ל�ע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��מ�ר

�רס אכילת �כדי �זית �� ואי� ביצי�ה�ד�, 3 בתו� �] ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ
חול] א�אשל קד� �ל �רביעי יאכל לא זה הרי �ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ

��ארנ�. �מ� טה�ר �ה�א ְְֲִִֵֶֶַַָ�חמי�י,

.‡È�ח�י �ל א� עצמ�, ���ר�מה �לי�י ִ�ְְְִִֵֶֶַַָָָהא�כל
את לאכל אס�ר זה הרי � ה�ר�מה טהרת על ְֱֲֲֳֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ע��
היא והרי �תר�מה, ל�ע �מ�ר ��ט�ל; עד ְֲִִִֵַַָָ�ְְִֶַַָֹה�ר�מה

מעלה ע�� �אכילה ע��[חומרה]טה�רה; לא �נגיעה , ְְֲֲִִִַַָָָָָָֹ
�ב�יל אבל עצמ�. �תר�מה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָמעלה.
�רס אכילת �כדי �זית �� אי� א� � �ר�מה �� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ��תערבה
מ�ר �ה�א �דר� �ב�יל, מא�ת� לאכל מ�ר זה הרי �ֲֵֶ�ְְֱִֵֶֶֶֶַָֹ�ָ

�תר�מה. ְִִַָל�ע

.·Èעל ��ע�� ח�י� �ל א� ��תר�מה, �לי�י ֲִֶַַ�ְְִִִֵֶֶָָהא�כל
ה�ר�מה, לנגיעת טה�ר �ה�א �י על א� � ה�ר�מה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא טמאה ה�ר�מה, ��הרת קד�; לעני� ��ני ה�א ְִָ�ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָֹהרי
על ��ע�� ��ח�י� �לי�י הא�כל אבל ה�ד�. ֲִֶַַ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹאצל
רביעי �ע��ה ל� �אי� � טה�ר ה�א הרי ה�ד�, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹטהרת

�לבד. מ�ד� קד� א�א ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹ�קד�,

.‚Èה�א � �מ�קי� אכלי� טמאת �עני� האמ�ר 'קד�' ְְֳִִַַָ�ְְִֶַָָָֹ�ל
�ב�ר קד�י� קד�י ��ר �ג�� המק��י�; מ�ד� ְְְְִִֵַַָָָָ�ְִֶֶַֹֹקד�

נזיר �רקיקי ��דה וח��ת ק�י�, חלותקד�י� ה� [רקיקי� ְְִִִִֵַַָָָָ
במי�] ��ד��שנילושו וה�נח�ת ה�בח, עליה� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ���חט

��רמ� ה�ני� ולח� ה�ח� ���י ����ר.[השחימו]�כלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ה�בח, עליה� נ�חט ��א נזיר �רקיקי ��דה ח��ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
�ח�י�, ולא �קד� לא אינ� � �כלי קד�� ��א ִ�ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹוה�נח�ת

�תר�מה. ְִֶָָא�א

.„Èתר�מה ות�ל�מי וה���רי�, זרהח�ה, [שמשל� ְְְְִִֵַַַַָָ
תרומה] �תר�מה.שאכל ה� הרי � ְְֲִֵֵָָ�ְוחמ��

.ÂËהופרשו]ה�בל שלא והמד�ע[פירות שנפלו, [חולי� ְְֶֶַַ�ָ
תרומה] ה�ב�להלתוכ� וע�ה �ני, �מע�ר תר�מה, וג��לי ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

�ס�ל, ו�ני �ה�, טמא והרא��� �ח�י�; ה� הרי � ְְִִִֵֵֶָָָָ�ְְֲֵֵַָלח�ה
�לי�י. �ה� ְְִִֵֶָואי�

.ÊË�זר� � ה��רה מ� הח�י� את מט�א ���א� �בר ְִִַָָ�ְֵֶֶַַַָָָָ�ל
הע�ה א�ת� ��ע�ה לח�ה, ה�ב�לי� �ח�י� ספק� ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ְְֵַעל
לא � �ל�יה וח�ת� ח�ה, מ��ה �מפרי�י� ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹ�טהרה;

נ�רפת. ולא ְְֱִֶֶֶֶֶֹנאכלת,

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

יב ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מעל�ת‡. ע�רה על[חומרות]אחת ל�ד� חכמי� ע�� ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

�לי� �ת�� �לי� להט�יל לאד� י� ה�: וא�� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָה�ר�מה,
גדולי�] בתו� ��א[קטני� �זרה לקד�; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתר�מה,

ה�לי �י ��פ�פרת[הגדול]יהיה ב� יהיה ולא [שבפיצר, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ
מקוואות]ה��ד�] עירוב ��ת�כ�[שיעור ה�לי� ונמצא� , ְְְְִִֵֶַַ

�ברי� ��ה ��קוה. לא ���לי, ��י� טבל� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�א��
ה�מאי�, ה�לי� �ת�כ� ��� ה�ד�ל ה�לי ��היה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמ�רי�?
טבילה, ל� �עלתה מ��� � טמא היה א� אבל ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָטה�ר;
�קד�. �ה� לה���� אפ�� ��ת�כ�, ל�לי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעלתה

ולא·. ��כ�, נטמא לא � �מ�קי� אח�ריו ��טמא� ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹ�לי
��בית א� ��ת�כ� וה��קי� �פתיו; ��עבי אצ�ע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ית

האצבע]צביעת� הנחת מקו� ואינ�[� ,�� ו��תה טה�רי�; , ְְְְִִֵֶָ
ויחזר� ה�לי �אח�רי ��פיו מ�קי� י�ע� ��א ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָח���
לקד� אבל �תר�מה; אמ�רי�? �ברי� ��ה ��כ�. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹויט�א�

.��� נטמא� אח�ריו, נטמא� ָ�ְְְְֲִִִָא�

ה�דרס‚. את זב]ה���א �ר�מה[של ע�� ל�א ל� מ�ר , ְִֵֶַַָ�ְִִָָָ
ה�ר�מה ולא ��ר�מה נ�גע ה���א ואי� ה�איל � ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�אחד
על א� ה�ד�, לא אבל טה�רה; היא הרי ��דרס, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנ�געת
ל�ד�, חבית ���א �אחד היה מע�ה .�� נגע ��א ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�י
�ה���א �זר�, �עה �א�ת� ע��. ���א ��דרס ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוט�א�
�מדרס א�א �זר� ולא ה�ד�; את י�א לא ה�דרס, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ולא ה�איל � ונ�א עבר וא� �היה. ��ע�ה ה�ד�, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹע�

טה�ר. ה�ד� הרי ��ד�, ֲֵֶֶַַַָָֹֹנגע

ונזהרי�„. טה�רי� �ה� �י על א� � תר�מה א�כלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ�גדי
ל�ד�. מדרס �גדיה� הרי ה�מא�ת, ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ�ִַמ�

מפ�ל‰. �ה�א מחלקי�]�לי וק�ר�תיו[מורכב ול�ח�תיו , ְְִֶ�ְְָָָ
וצרי� נטמא, א� � �� וכ��צא מ�ה �ג�� ְְְְִִִִֵַָָָָָ�ְמק�ר�ת,
��ה�א �אחת, ��� להט�יל� ל� י� � לתר�מה ְְֶַַ�ְְְְְִִִֵַַָלהט�יל�

�מנ�ב מ�יר � לקד� אבל מנקה]מק�ר. �]�� י� ��א , ְ�ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ק��ר. �� ואחר �מט�יל, הח�צ�; ְְִֵֵַַַַָָָ�בר

.Â�ה�גמרי מלאכת�]�לי� גמר היה[� אפ�� � �טהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכי� א�� הרי � �ה� ונזהר חכמי�, �למיד א�ת� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהע��ה
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��ביא עד �קד� אס�ר �תר�מה, מ�ר �ה�א ְְִִֶֶַָָָָֹ�ִִֶ���רי�
��ע�ה �י� אינ� �תר�מה, �ס�ל �ה�א ה�לי�י � ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��רת�

טה�ר. החמי�י אבל �קד�?! ְְֲֲִִִִֶַָָֹרביעי

�אוה‰. עליו[חולי�]��ר �זר� טה�ר, �ה�א �י על א� � ְְֲִֶַַַַָָָָָ
את ��סל ואינ� ה�ד�, את מט�א לטמאה, ��לי�י ְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹ�ְְְִִִִֶֶ��היה
יערב� ��א �די א�א עליו, �זר� ��א לי, ויראה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה�ר�מה.
ויד�� ,�� ול��ג לטע�ת ויב�א� ה�ד�, ��ר ע� א�ת� ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹהע�

�טמאה. א�ת� ויאכל� קד�, וה�א חל זה ְָ�ְְְְֶֶֶַָָֹֹֹ�ה��ר

.Âלט�א ח��ר ה� הרי מ�קי�, ידי על אכלי� ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָח��רי
אחד �ג�� ח��בי� ה� א� ספק, וה�בר אכלי�; ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָ�טמאת
האכל זה ח��בי� א� ��לי�י, ו�ני רא��� �ה� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹלמנ�ת

�ני. ל� המח�ר והאכל רא���, ה�מאה �� ִֵָ�ְְְִֶַָָֹ�ְֶַָָ��געה

.Ê�א�ת וע��ה תר�מה, אכלי ��סל � ��ח�י� ְְְִֵֵֶָָָ�ְִֵֶַה�ני
א� ל�מר, צרי� ואי� ט�א�; ח�י�, �מ�קה נגע וא� ְְִִִִֵַָָ�ְְְְִִִֵַַָ�לי�י.
ה�ל. מט�א �ה�א � קד� �מ�קה א� תר�מה �מ�קה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹנגע

.Á��ונע �סל� קד�, �אכלי ��גע ��תר�מה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה�לי�י
אבל �ח�ה. ונע�� ט�א� ה�ד�, �מ�קה נגע וא� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹרביעי;
ה�א הרי תר�מה, �מ�קה ��תר�מה �לי�י נגע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָא�
הרי קד�, �מ�קה נגע א� � ���ד� רביעי וכ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטה�ר;

טה�ר. ָה�א

.Ëס�ל� ��ה� ה�לי�י �ר�מה, טהרת על ��ע�� ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָ�ח�י�
ואפ�� רביעי; ע��ה� אינ� �קד�, נגע וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ�תר�מה.
ה�ד� טהרת על ��ע�� וח�י� ��סל. אינ� קד�, ֲֳִֶֶַַַַָֹ�ְְֵֵֵֶַֹמ�קה

�ח�י�. טה�ר ��ה� ה�לי�י �ְְִִֶֶַָָ�ִ

.È;�ה�ד את לאכל ל� אס�ר ��קד�, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹהא�כל
�� ��תערב �ב�יל אפ�� ��סל�. ואינ� �קד�, ל�ע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��מ�ר

�רס אכילת �כדי �זית �� ואי� ביצי�ה�ד�, 3 בתו� �] ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ
חול] א�אשל קד� �ל �רביעי יאכל לא זה הרי �ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ

��ארנ�. �מ� טה�ר �ה�א ְְֲִִֵֶֶַַָ�חמי�י,

.‡È�ח�י �ל א� עצמ�, ���ר�מה �לי�י ִ�ְְְִִֵֶֶַַָָָהא�כל
את לאכל אס�ר זה הרי � ה�ר�מה טהרת על ְֱֲֲֳֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ע��
היא והרי �תר�מה, ל�ע �מ�ר ��ט�ל; עד ְֲִִִֵַַָָ�ְְִֶַַָֹה�ר�מה

מעלה ע�� �אכילה ע��[חומרה]טה�רה; לא �נגיעה , ְְֲֲִִִַַָָָָָָֹ
�ב�יל אבל עצמ�. �תר�מה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָמעלה.
�רס אכילת �כדי �זית �� אי� א� � �ר�מה �� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ��תערבה
מ�ר �ה�א �דר� �ב�יל, מא�ת� לאכל מ�ר זה הרי �ֲֵֶ�ְְֱִֵֶֶֶֶַָֹ�ָ

�תר�מה. ְִִַָל�ע

.·Èעל ��ע�� ח�י� �ל א� ��תר�מה, �לי�י ֲִֶַַ�ְְִִִֵֶֶָָהא�כל
ה�ר�מה, לנגיעת טה�ר �ה�א �י על א� � ה�ר�מה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא טמאה ה�ר�מה, ��הרת קד�; לעני� ��ני ה�א ְִָ�ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָֹהרי
על ��ע�� ��ח�י� �לי�י הא�כל אבל ה�ד�. ֲִֶַַ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹאצל
רביעי �ע��ה ל� �אי� � טה�ר ה�א הרי ה�ד�, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹטהרת

�לבד. מ�ד� קד� א�א ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹ�קד�,

.‚Èה�א � �מ�קי� אכלי� טמאת �עני� האמ�ר 'קד�' ְְֳִִַַָ�ְְִֶַָָָֹ�ל
�ב�ר קד�י� קד�י ��ר �ג�� המק��י�; מ�ד� ְְְְִִֵַַָָָָ�ְִֶֶַֹֹקד�

נזיר �רקיקי ��דה וח��ת ק�י�, חלותקד�י� ה� [רקיקי� ְְִִִִֵַַָָָָ
במי�] ��ד��שנילושו וה�נח�ת ה�בח, עליה� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ���חט

��רמ� ה�ני� ולח� ה�ח� ���י ����ר.[השחימו]�כלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ה�בח, עליה� נ�חט ��א נזיר �רקיקי ��דה ח��ת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
�ח�י�, ולא �קד� לא אינ� � �כלי קד�� ��א ִ�ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹוה�נח�ת

�תר�מה. ְִֶָָא�א

.„Èתר�מה ות�ל�מי וה���רי�, זרהח�ה, [שמשל� ְְְְִִֵַַַַָָ
תרומה] �תר�מה.שאכל ה� הרי � ְְֲִֵֵָָ�ְוחמ��

.ÂËהופרשו]ה�בל שלא והמד�ע[פירות שנפלו, [חולי� ְְֶֶַַ�ָ
תרומה] ה�ב�להלתוכ� וע�ה �ני, �מע�ר תר�מה, וג��לי ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

�ס�ל, ו�ני �ה�, טמא והרא��� �ח�י�; ה� הרי � ְְִִִֵֵֶָָָָ�ְְֲֵֵַָלח�ה
�לי�י. �ה� ְְִִֵֶָואי�

.ÊË�זר� � ה��רה מ� הח�י� את מט�א ���א� �בר ְִִַָָ�ְֵֶֶַַַָָָָ�ל
הע�ה א�ת� ��ע�ה לח�ה, ה�ב�לי� �ח�י� ספק� ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ְְֵַעל
לא � �ל�יה וח�ת� ח�ה, מ��ה �מפרי�י� ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹ�טהרה;

נ�רפת. ולא ְְֱִֶֶֶֶֶֹנאכלת,

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

יב ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מעל�ת‡. ע�רה על[חומרות]אחת ל�ד� חכמי� ע�� ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

�לי� �ת�� �לי� להט�יל לאד� י� ה�: וא�� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָה�ר�מה,
גדולי�] בתו� ��א[קטני� �זרה לקד�; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתר�מה,

ה�לי �י ��פ�פרת[הגדול]יהיה ב� יהיה ולא [שבפיצר, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ
מקוואות]ה��ד�] עירוב ��ת�כ�[שיעור ה�לי� ונמצא� , ְְְְִִֵֶַַ

�ברי� ��ה ��קוה. לא ���לי, ��י� טבל� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�א��
ה�מאי�, ה�לי� �ת�כ� ��� ה�ד�ל ה�לי ��היה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמ�רי�?
טבילה, ל� �עלתה מ��� � טמא היה א� אבל ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָטה�ר;
�קד�. �ה� לה���� אפ�� ��ת�כ�, ל�לי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעלתה

ולא·. ��כ�, נטמא לא � �מ�קי� אח�ריו ��טמא� ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹ�לי
��בית א� ��ת�כ� וה��קי� �פתיו; ��עבי אצ�ע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ית

האצבע]צביעת� הנחת מקו� ואינ�[� ,�� ו��תה טה�רי�; , ְְְְִִֵֶָ
ויחזר� ה�לי �אח�רי ��פיו מ�קי� י�ע� ��א ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָח���
לקד� אבל �תר�מה; אמ�רי�? �ברי� ��ה ��כ�. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹויט�א�

.��� נטמא� אח�ריו, נטמא� ָ�ְְְְֲִִִָא�

ה�דרס‚. את זב]ה���א �ר�מה[של ע�� ל�א ל� מ�ר , ְִֵֶַַָ�ְִִָָָ
ה�ר�מה ולא ��ר�מה נ�גע ה���א ואי� ה�איל � ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�אחד
על א� ה�ד�, לא אבל טה�רה; היא הרי ��דרס, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנ�געת
ל�ד�, חבית ���א �אחד היה מע�ה .�� נגע ��א ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�י
�ה���א �זר�, �עה �א�ת� ע��. ���א ��דרס ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוט�א�
�מדרס א�א �זר� ולא ה�ד�; את י�א לא ה�דרס, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ולא ה�איל � ונ�א עבר וא� �היה. ��ע�ה ה�ד�, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹע�

טה�ר. ה�ד� הרי ��ד�, ֲֵֶֶַַַָָֹֹנגע

ונזהרי�„. טה�רי� �ה� �י על א� � תר�מה א�כלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ�גדי
ל�ד�. מדרס �גדיה� הרי ה�מא�ת, ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ�ִַמ�

מפ�ל‰. �ה�א מחלקי�]�לי וק�ר�תיו[מורכב ול�ח�תיו , ְְִֶ�ְְָָָ
וצרי� נטמא, א� � �� וכ��צא מ�ה �ג�� ְְְְִִִִֵַָָָָָ�ְמק�ר�ת,
��ה�א �אחת, ��� להט�יל� ל� י� � לתר�מה ְְֶַַ�ְְְְְִִִֵַַָלהט�יל�

�מנ�ב מ�יר � לקד� אבל מנקה]מק�ר. �]�� י� ��א , ְ�ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ק��ר. �� ואחר �מט�יל, הח�צ�; ְְִֵֵַַַַָָָ�בר

.Â�ה�גמרי מלאכת�]�לי� גמר היה[� אפ�� � �טהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכי� א�� הרי � �ה� ונזהר חכמי�, �למיד א�ת� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהע��ה
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� לתר�מה אבל �מ�. הערב צריכי� ואינ� לקד�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה �מ�ני �טהרה. נע�� �הרי טבילה, �לא �ה� ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמ����
האר� ע� רק מ��� �זר� לקד�? טבילה �ה� ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהצריכ�
��גמר�. אחר לח ה�א ועדי� מלאכה, ��עת �ה� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ���ע

.Ê�מצר �]ה�לי אחד לגוש לקד�,[מחשיב ��ת�כ� מה ְְְְִֵֶֶַַָֹ
זה �ר�די� �ר�ת מלא �ה�א �לי �יצד? לתר�מה. לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
� מה� �אחד טמאה ונגעה �גר�גר�ת, צ��קי� �ג�� ְְֵֶֶָָ�ְְְְִִִֶָָָמ�ה,
ה�על�ת, וכל לתר�מה. לא אבל לקד�, ���לי �ל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנטמא
אחת ��" ���רה: ז� למעלה י� ורמז ה�; �בריה� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ל
מה '�ל חכמי�: אמר� � קטרת" מלאה זהב, ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹע�רה
,��� ל� �אי� �לי אפ�� אחד'. �ג�� ה�א הרי ,����ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָ
ה��ח ��י על צב�רי� �הי� �ג�� לקד�; �עליו מה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצר�
�זה. זה נ�געי� ה�ר�ת �אי� �י על וא� הע�ר, ��י על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�

.Á,�יניה� אחר ודבר ה�לי, �ת�� ה���רי� �ני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהי�
ל�לי צרי� ��יניה� ה�בר היה א� � מ�ניה� אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונטמא

במנחתו] להקרבה שנדרש ה�ל;[כגו� ונטמא מצרפ� ה�לי ,ְְְְְִִַַָָָֹ
ל�לי צרי� אינ� קרב�]וא� שיירי זה[כגו� א�א נטמא לא , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ

�לבד. ה�מאה �� ְְִַָ�ְֶַָָ��געה

.Ëמח�ר האחד וה���ר אחד, �כלי צ��רי� �ני ָ�ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָהי�
נטמא� � ה�ני ����ר טמא ונגע ה�לי, �אח�רי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָל�י�
מחמת ה�לי �אח�רי ה�י� ונטמא� ה�לי; �צר�� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ�ניה�
נגע ה�לי. אח�רי �ה� �י על א� לה�, המח�ר האכל ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְֶֶַָֹזה
לה�; המח�ר האכל נטמא ה�לי, �אח�רי ��י� ֶָָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�מא
לא א� ה�לי, �צר�� ה�ני האכל נטמא א� ספק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוה�בר

ה�ר��. מחמת ְֲִֵֵַַָנטמא

.Èאכל ה�לי �בת�� �כלי, וה�יח� ��טמא, קד� ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָֹֹֹאכל
�טהרת�, ה�ה�ר � �זה זה נ�געי� ואי� טה�ר, אחר ְְְֳִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקד�
י� � ה�מא �אכל ונגע י��, טב�ל �א �טמאת�. ְְְֵֵֶַַָָָָָֹ�ְְֵַָוה�מא
מ�ני י�� טב�ל מ�ע מחמת ה�ה�ר נפסל א� ספק, ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ��בר
�אכל א�א י�� טב�ל נגע ��א נפסל; לא א� ה�לי, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹצר��

ה�מאה מ� נטמא]��בע כבר �ל��.[� ל� ה�סי� ולא , ִֶַַָ�ְְְִָֹ

.‡È�וכ טה�ר. �תר�מה אבל �ס�ל, ��ד� ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹהרביעי
נטמא זה הרי קד�, �מ�קה נגע א� � ��תר�מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�לי�י
נגע א� � ��קד� א� ��תר�מה וה�לי�י ��ארנ�. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�מ�

�סל�. לא תר�מה, ְְְְֵַָָֹ�מ�קה

.·Èטמא�� �ידמי א� �נ�ה �יד� �� ונגע אחת, יד� ת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
היתה וא� ��לי�י. היא והרי ה�נ�ה, את �סל � ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָחבר�

�ל�לה רטובה]יד� נגע,[� ��א �י על א� � �מ�קה ְְְִֶֶַַַַָָָֹ
י�ע �� ואחר ��יה�, את להט�יל וצרי� חבר��; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנטמאת
נטמאת לא האחת, יד� נטמאת א� � �תר�מה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�קד�.
צרי� ואינ� נג�בה; ��היא �� נגע ואפ�� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָחבר��,

�תר�מה. ונ�גע נ�טל� א�א ��טמאת, יד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָלהט�יל

.‚È�נג�בי הכ�ר�[יבשי�]אכלי� טומאה]��א ,[לקבל ְֳִִֶָֹ�ְְ
מסאב�ת �ידי� א�ת� מדרבנ�]א�כלי� �ברי�[טמאות ��ה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

מכ�ר��, ה�ד� ח�ת � �קד� אבל �תר�מה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמ�רי�?
ואפ�� הכ�ר; ��א קד� לאכל טמא�ת ��דיו למי ְֲִַַ�ְְְֱִֵֶֶֶֶָָָֹֹֹואס�ר

�כ�� א�א �� נגע לת��[מקל]לא חבר� ל� ��חב א� , ְְֲֵֶֶַַָָָֹ

טמאה נגעה �א� ל�מר, צרי� אי� אס�ר. זה הרי � ְָ�ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�יה�
�ח�ת מ�ני � ��טמא� הכ�ר�, ��א קד� �ל ְְְְְִִִֵֶֶַ�ֳִֶֶֶָָֹֹ�אכלי�

מכ�ר��. ְְֶַַַָֹה�ד�

.„È�לאסר� עצמ� האכל לפסל אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹ��ה
�יצד? ספק. זה הרי ו�ני, רא��� �� למנ�ת אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�אכילה;
הרי � �הכ�ר �ני �אכל הכ�ר �לא ��טמא זה אכל ְֲֵַ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹנגע

הכ�ר. לא �הרא��� מ�ני ספק, ה�ני ְַ�ְִִִֵֵֵֶֶַָָֹזה

.ÂË�אנינ�ת ימי ���� אחר מתו]הא�נ� שנקבר היו� ,[ת� ְֲִֵֵֶַַַָ
טבילה צריכי� � ��רת� �הביא אחר ���רי� ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ�ְ�מח�ר
���רי� �מח�ר �הא�נ� לתר�מה; לא אבל ה�ד�, ִִַ�ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹלאכילת
טבילה הצריכ� מה �מ�ני ה�ר�מה. את לאכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�מ�רי�
וה�יח� ה�ד�, את לאכל אס�רי� הי� ע�ה עד �הרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלקד�?
א�א ז� מעלה ע�� ולא ידע�. לא וה� נטמא�, ו��א ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ�ע��;
טבילה. קד� ��ד�י� נ�געי� � לנגיעה אבל ְְְֲֲֳִִִִִִֶַַָָָָָֹלאכילה,

��ארנ�. �מ� �ס�ל, � ��ד� ��גע� ��רה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְ�מח�רי

.ÊË�י� לקד� �י� א�ת� ע�� � הרא��נ�ת מעל�ת ��ְֲִֵֵֵֶַָָָֹ
מ� �ה� אחר�נ�ת, וחמ� ה�ד�. טהרת על ��ע�� ְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�ְלח�י�

של:] ע��[מהכלל � והלאה ��ת�כ�' מה מצר� ְְְְִֵֶַַָָָָָ'ה�לי
טהרת על ��ע�� �ח�י� לא אבל �לבד, ��ד� ֲֳִֶַַַָ�ְְֲִֶַַָָֹֹא�ת�
ח�י� לפיכ�, �ח�י�. א�� �חמ� ה� הרי א�א ִ�ְִִָ�ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָֹה�ד�,
וה�ני �ה�, טמא הרא��� � ה�ד� טהרת על ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ��ע��

��ארנ�. �מ� �ח�י�, טה�ר וה�לי�י ְְִֵֶַ�ְְְִִַָָ�ס�ל,

יג ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מעל�ת‡. �בגדי�;[חומרות]חמ� חכמי� א�ת� ע�� , ְֲֲִִִֵַָָָָָ

מדרס האר�, ע�י �גדי ה�: �]וא�� הזב לא�כלי[כמדרס ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
�מ� לטהר�ת, �זבי� עצמ�, האר� ע�י וכ� �טהרה; ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ח�יה�
לא�כלי מדרס �טהרה, ח�יה� א�כלי �בגדי ְְְְֳִֵֵֶָָָ�ְְְִֵֵֵֶַ��ארנ�.
ה�קראי� וה� �טהרה, ח�יה� א�כלי אבל �ני. ְְְֳִִֵֵֶַָָָ�ְֲֲִֵֵֵַָמע�ר
ה�ר��, זה והרי לתר�מה; אפ�� �זבי�, אינ� � ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ'�ר��י�'
�ני, מע�ר א�כלי �בגדי �ג�פ�. �� נגע א� אפ�� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָטה�ר
מדרס תר�מה, א�כלי �בגדי עצמ�. תר�מה לא�כלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמדרס
ל�ד�. �זבי� אינ� עצמ�, תר�מה א�כלי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹל�ד�;

א�כלי �הלכ�ת�בגדי ��ארנ� �מ� לח�את, מדרס ה�ד�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לח�את. �זב אינ� ל�ד�, ה�ה�ר אבל אד�ה; ְֲֵֶַַַַָָָָָֹ�ֲָָ�רה

��בל·. מי �יצד? �טבילה. מעל�ת חכמי� ע�� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכ�
עד �ני �מע�ר ואס�ר לח�י�, טה�ר זה הרי � כ�נה ְְֲִִֵֵַַָ�ְְֲֵֶַָָָֹ�לא
�חזקת זה הרי � �ני למע�ר טבל למע�ר. לט�ל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ��ת���
החזק � לתר�מה טבל �תר�מה; ואס�ר למע�ר, ְַ�ְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָטהרה

החזק[בטהרה] � לקד� טבל �קד�; ואס�ר ְַ�ְְְְִֶֶַָָָֹֹלתר�מה,
ל�ל, החזק � לח�את טבל לח�את; ואס�ר ְַַֹ�ְְְְֶַַַָָָָֹלקד�,
לאחד נת��� ולא סת�, טבל ל�ל. החזק לחמ�ר ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ�ֵֶֶַָ�ה��בל
��היה וטמא �לבד, לח�י� טה�ר זה הרי � א�� ְְְִִֵֶַָָָ�ְֲִֵֵֶָָמ�ל
��נה צרי� � הט�יל� א� ידיו, ה��טל וכ� למע�ר. ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאפ��
אבל ��נה; צרי� ומעלה ה�ע�ר �מ� למע�ר. ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָאפ��
מ�ברי הא��, ה�על�ת וכל ��נה. צרי� אינ� ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ְלח�י�,
הרי מק��, מ�ל וטבל ה�איל � ��רה �י� אבל ְְֲֲִִִִֵַָָָָָס�פרי�;

ל�ל. טה�ר ַָֹה�א

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah e"k iying mei -

.‚� מ�אכל ל�� את וה�יע לתר�מה, טה�ר �היה ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי
�ע� ��ט�ל עד �ר�מה לאכל ואס�ר ה�עת, �ה�ח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹנטמא

�מ� הערב צרי� ואינ� טה�ר�ת[שקיעה]�נ�ה; ידיו הי� . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
'י�דע �אמר: �י על א� � מ�אכל ל�� את וה�יע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלתר�מה,
ה�עת; �ה�ח טמא�ת ידיו הרי � ידי' נטמא� ��א ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאני
��ל � לקד� וחמר קל ,�� לתר�מה א� עסקנ��ת. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ה�די�
מ�מאת עצמ� �מר לא וא� טבילה. צרי� �ע��, ְַ�ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹה��יח
ה�יה צרי� זה הרי � נטמא ��א �ו�אי ידע ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמת,

��ביעי מת]�לי�י ידע[כטמא וא� ה�עת; ה�ח מ�ני , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
צרי� � ה�מא�ת מ�אר �ע�� וה�יח �מת, נטמא ְִָ�ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ��א
��ל ה�א, �ר�ר ודבר לתר�מה. א� �מ� והערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָטבילה

מ�בריה�. הא�� ְְִִִֵֵֶַָה�ביל�ת

��וקי�„. ה�מצאי� ה�לי� על חכמי� �זר� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכ�
��א טמאה; �חזקת ��הי� � ��ד�ר�ת אפ�� ְֶָָ�ְְְְְֲִִִֶֶַַָָ�ברח�ב�ת,
�חזקת ,�� ה�מצאי� הר�י� וכ� �מת. א� נטמא�, ְְְִִִֶַַָָ�ְְְְְִֵֵָָ�זב

ה�ה. הרק ה�א �� וכ��צא זב רק ��א � ְְֵֶֶַַָָָָֹֹ�טמאה

נמצא�‰. אפ�� טה�רי�, � �יר��לי� ה�מצאי� ה�לי� ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ�ל
ה�לי� על טמאה �זר� ��א ה�בילה; לבית ירידה ְִֵַַָ�ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ�ר�
ה�ד�י�, ל�חיטת ה��יני� מ� ח�� � �יר��לי� ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָה�מצאי�
�ס�י� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ד�י�. חמרת ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָ�ְִֵמ�ני
נמצא א� אבל ה�נה; ימ�ת ��אר �יר��לי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָה�מצאת
�� ��חט � �ניס� ע�ר אר�עה �י�� �יר��לי� ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָס�י�
��א ���ת; להי�ת ע�ר אר�עה חל ואפ�� מ�ד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹה�ד�י�
�י�� מצא� א� וכ� ה�ה. ���� ה�מצאי� ה��יני� על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�זר�
טה�רי�. ט�ב �י�� ה�לי� �ל �חזקת מ�ד, �� ��חט � ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָט�ב

.Â,�מט�יל� עליה מ�ה � ע�ר �ל�ה �י�� ה��י� ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא
י�� �א�� זה, �י�� א�ת� �ע�� מ�ני למחר; �� ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָו��חט

.��� �ביעי ע�ר ְְִִֶָָָָֹ�ל�ה

.Ê�אצל היד�עה לס�י� ק��רה ס�י� א�מצא [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה א� �טהורה ה�מי� ��אר �י� ט�ב �י�� �י� ,ְְִִֵֵַָָ

טמאה. טמאה, וא� טה�רה; טה�רה, א� �מ�ה: היא ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהרי

.Áהר �זר��ל � ה�ר� �אמצע �יר��לי� ה�מצאי� �י� ָָ�ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
וכל מק��; �כל ה�מצאי� הר�י� ��אר טמאה, ְְְִִִַָָָָ�ְְִָָָ�ֲֵֶעליה�
�ה�ר��י� � טה�רי� �יר��לי�, ��דדי� ה�מצאי� ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ�ָהר�י�
ע�י �מ�ע יתט�א� ��א �די ��דדי�, ��ה�כי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה�
��ל טה�רי�, ה�ר� ��אמצע � הרגל �ב�עת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהאר�.
�ה�מאי� טמאי�, ו���דדי� �רגל; טה�רי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ראל

ה�רכי�. לצ�י ��ר�י� וה� מ�עטי�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�רגל

.Ë�� � �לי�י ע��ה וה�ני �ני, ע��ה �הרא��� ���ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
�לי�י. ספק ע��ה �ני �ספק �ני, ספק ע��ה רא��� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶספק

.Èה�מא�ת מאב�ת אב �ספק ��טמא� וקד�י� ְ�ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ�ר�מה
ל� ��ס��ק �ג�� ז�, �טמאה נ�רפי� א�� הרי � ��רה ְְְִֵֶַָ�ְְֲִִֵֵֶָָ�ל

נגע. לא א� זה �אב נגע ְִֶַַָָָֹא�

.‡È�א�כלי ואי� עליה�; ��רפי� �אי� ספק�ת �� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָוי�
א�כלי�, לא � ��לי� א�א �ה�, ל� ��ס��ק אכלי� ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹא�ת�
ה�ר�מה, עליה� ���רפי� ספק�ת �� וי� ��רפי�. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קד�י�. ל�מר צרי� ְִִֵַָָָואי�

.·È,�לע�ל �ר�מה עליו ��רפי� אי� � ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל
ולא א�כלי�, לא � ��לי� א�א קד�י�; ל�מר צרי� ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואי�

ְִ��רפי�.

.‚Èזרה� וכ�� ה�ר�מה, את ��רפי� ספק�ת ��ה ְֵָָ�ְְְְִִֵֶַַָָעל
ה�רס �ית על ה�: וא�� קבר]מ�בריה�; בה שנחרש ,[שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ועל האר�, ע� �גדי ועל הע�י�, מאר� ה�א עפר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
אד� רגלי מי ועל ה�מצאי�; הר�י� ועל ה�מצאי�, ְְְִִִֵֵַַַָָָ�ְְִִִֵַַַָָה�לי�
יד�ע ואי� למחצה, מחצה �המה רגלי �מי ��תערב ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמא
�ר�מה נטמאת א� �יצד? �טל�. לא א� מראיה� �טל� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹא�
�ספק, טמאת� �ע�ר �י על א� � א�� מ��ה אחד ְְֵָָ�ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחמת
מ� טמאת� א��, ספק�ת �ו�אי ה�איל ��ר�; ז� ְִָָ�ְֲִִֵֵֵֵַַָהרי
�ר�מה ואחד ה��רה. מ� טמאי� וה�ב �ה�ת � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��רה
אחת מחמת ��טמאת א� א��, טמא�ת מ�� �אחת ְְֲִֵֵֶַַַָ�ְְִֵֶַַָָ��געה
א� אבל ��ר�. ז� הרי � מה� לאחת �לי�י היא והרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמה�
הע�י�, �באר� ה�רס �בית נגע א� מק�� �כל ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנס��ק
א��, רגלי� �מי ור�י� וכלי� �בגדי� נגע א� נגע, לא ְִִֵֵַַ�ְְְִִִִֵַַָָָֹא�
מ�ני טמאת� �ע�ר מ�ני ��לי�; א�� הרי � נגע לא ְְִֵָָ�ְֲִִִֵֵֵֶַַָֹא�
טמאי�, �אמר וא� טמאי�, א� ה� טה�רי� ��א ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹה�פק,
��רפי� ואי� ספק�ת, �ני ונמצא� נגע; לא ��א נגע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��א

��ארנ�. �מ� ��לי� א�א ספק�ת, �ני ְְְְִֵֵֵֶֶַַָעל

יד ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
ספק‡. (א) ה�: וא�� חכמי�, טהר� ספק�ת ע�ר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ�ני�

ה�י�; �ני על צפה טמאה ספק (ב) ל�קוה; �א�בי� ְְִֵַַַָָָ�ְְְִִִֵֶַַמי�
טמאי� עצמ� לטמאת אבל אחרי�, לט�א מ�קי� ספק ְְְִֵַַָ�ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָ(ג)
לט�א �י� עצמ�, לטמאת �י� � ה�די� ספק (ד) ְְְֵֵַַַָ�ְְִִֵֵֵַַָָמ�פק;
�ברי ספק (ה) מ�מאת�; ידי� לטהרת �י� ְְְִֵֵָָ�ְֲֳִִִֵֵַַָָאחרי�,
ספק (ח) ה�ר�נ�ת; ספק (ז) הח�י�; ספק (ו) ְְְִֵֵַָָ�ְְִֵַס�פרי�;
ספק (יא) �רצי�; ספק (י) וע�מד; ע�בר ספק (ט) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָנגעי�;

ר���ת. ��י ספק (יב) הר�י�; �ְְְְִֵֵַָר��ת

מי�·. ל�י� �ל�ה �יצד? ל�קוה �א�בי� מי� ִִַ�ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹספק
נפל�, לא א� נפל� ספק �סל�ה�; ל�קוה, ��פל� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ�א�בי�
ספק� � �ה� אי� א� ��ע�ר �ה� י� ספק נפל�, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפ��

� ל� מ�רי� ואי� �כ�ר�ת�. ה�קוה והרי ז�טה�ר, מקוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
וע�ה, טבל וא� לכ�ח�ה; טהר�ת, ולע��ת ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלט�ל

טה�ר�ת. ְֳָָטהר�תיו

צ�‚. �היה �ר� �יצד? ה�י� �ני על צפה טמאה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ְֵספק
�קרקע�ת, �הי� �י� �כלי� ה�י� �הי� �י� ה�י�, �ני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
הרי � וטמאה אד� מלא א�א �� אי� אפ�� ל�י�, ְֲֵָ�ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹוירד
טמאה 'ספק אמר� ולא ��גע; �ו�אי ��דע עד טה�ר, ְָ�ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזה

ה�תלי� וכל �לבד. ל�ר� א�א טה�ר', ונוגעי�צפה [בחבל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
המי�]וה�גררי�במי�] �מ�חי�.[על ה� הרי , ְְְֲִִֵֵַָ�ִָ

א�„. ה�י�, �ני על צ� �כלי �כלי, מ�ח �היה ְְְִִִִֵַַַָָ�ֶֶֶָָ�ר�
נבלה נ��חה ואפ�� ה�בלה, על א� ה�ת על מ�ח ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ�ֶָָ�היה
זרע, �כבת על מ�ח �היה א� ��ח�יו, מת ��ר ְִֶַַַָ�ְְֵֶֶַַָָָא�
��פק� האר�, על �מ�ח זה הרי � ה�י� �ני על ְֵֶֶַָָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַַָה�פי�
�ר� ��י על �ר� היה ��ת�אר. �מ� טמא, ה�חיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ר��ת
�ני על ��פה עבה �טמאה זה הרי � ה�י� �ני על ְְֵֶַָָָָָ�ְְֲִֵֵֶַַַָצ�
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.‚� מ�אכל ל�� את וה�יע לתר�מה, טה�ר �היה ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי
�ע� ��ט�ל עד �ר�מה לאכל ואס�ר ה�עת, �ה�ח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹנטמא

�מ� הערב צרי� ואינ� טה�ר�ת[שקיעה]�נ�ה; ידיו הי� . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
'י�דע �אמר: �י על א� � מ�אכל ל�� את וה�יע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלתר�מה,
ה�עת; �ה�ח טמא�ת ידיו הרי � ידי' נטמא� ��א ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאני
��ל � לקד� וחמר קל ,�� לתר�מה א� עסקנ��ת. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ה�די�
מ�מאת עצמ� �מר לא וא� טבילה. צרי� �ע��, ְַ�ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹה��יח
ה�יה צרי� זה הרי � נטמא ��א �ו�אי ידע ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמת,

��ביעי מת]�לי�י ידע[כטמא וא� ה�עת; ה�ח מ�ני , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
צרי� � ה�מא�ת מ�אר �ע�� וה�יח �מת, נטמא ְִָ�ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ��א
��ל ה�א, �ר�ר ודבר לתר�מה. א� �מ� והערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָטבילה

מ�בריה�. הא�� ְְִִִֵֵֶַָה�ביל�ת

��וקי�„. ה�מצאי� ה�לי� על חכמי� �זר� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכ�
��א טמאה; �חזקת ��הי� � ��ד�ר�ת אפ�� ְֶָָ�ְְְְְֲִִִֶֶַַָָ�ברח�ב�ת,
�חזקת ,�� ה�מצאי� הר�י� וכ� �מת. א� נטמא�, ְְְִִִֶַַָָ�ְְְְְִֵֵָָ�זב

ה�ה. הרק ה�א �� וכ��צא זב רק ��א � ְְֵֶֶַַָָָָֹֹ�טמאה

נמצא�‰. אפ�� טה�רי�, � �יר��לי� ה�מצאי� ה�לי� ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ�ל
ה�לי� על טמאה �זר� ��א ה�בילה; לבית ירידה ְִֵַַָ�ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ�ר�
ה�ד�י�, ל�חיטת ה��יני� מ� ח�� � �יר��לי� ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָה�מצאי�
�ס�י� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ד�י�. חמרת ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָ�ְִֵמ�ני
נמצא א� אבל ה�נה; ימ�ת ��אר �יר��לי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָה�מצאת
�� ��חט � �ניס� ע�ר אר�עה �י�� �יר��לי� ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָס�י�
��א ���ת; להי�ת ע�ר אר�עה חל ואפ�� מ�ד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹה�ד�י�
�י�� מצא� א� וכ� ה�ה. ���� ה�מצאי� ה��יני� על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�זר�
טה�רי�. ט�ב �י�� ה�לי� �ל �חזקת מ�ד, �� ��חט � ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָט�ב

.Â,�מט�יל� עליה מ�ה � ע�ר �ל�ה �י�� ה��י� ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא
י�� �א�� זה, �י�� א�ת� �ע�� מ�ני למחר; �� ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָו��חט

.��� �ביעי ע�ר ְְִִֶָָָָֹ�ל�ה

.Ê�אצל היד�עה לס�י� ק��רה ס�י� א�מצא [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה א� �טהורה ה�מי� ��אר �י� ט�ב �י�� �י� ,ְְִִֵֵַָָ

טמאה. טמאה, וא� טה�רה; טה�רה, א� �מ�ה: היא ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהרי

.Áהר �זר��ל � ה�ר� �אמצע �יר��לי� ה�מצאי� �י� ָָ�ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
וכל מק��; �כל ה�מצאי� הר�י� ��אר טמאה, ְְְִִִַָָָָ�ְְִָָָ�ֲֵֶעליה�
�ה�ר��י� � טה�רי� �יר��לי�, ��דדי� ה�מצאי� ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ�ָהר�י�
ע�י �מ�ע יתט�א� ��א �די ��דדי�, ��ה�כי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה�
��ל טה�רי�, ה�ר� ��אמצע � הרגל �ב�עת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהאר�.
�ה�מאי� טמאי�, ו���דדי� �רגל; טה�רי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָי�ראל

ה�רכי�. לצ�י ��ר�י� וה� מ�עטי�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�רגל

.Ë�� � �לי�י ע��ה וה�ני �ני, ע��ה �הרא��� ���ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
�לי�י. ספק ע��ה �ני �ספק �ני, ספק ע��ה רא��� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶספק

.Èה�מא�ת מאב�ת אב �ספק ��טמא� וקד�י� ְ�ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ�ר�מה
ל� ��ס��ק �ג�� ז�, �טמאה נ�רפי� א�� הרי � ��רה ְְְִֵֶַָ�ְְֲִִֵֵֶָָ�ל

נגע. לא א� זה �אב נגע ְִֶַַָָָֹא�

.‡È�א�כלי ואי� עליה�; ��רפי� �אי� ספק�ת �� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָוי�
א�כלי�, לא � ��לי� א�א �ה�, ל� ��ס��ק אכלי� ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹא�ת�
ה�ר�מה, עליה� ���רפי� ספק�ת �� וי� ��רפי�. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קד�י�. ל�מר צרי� ְִִֵַָָָואי�

.·È,�לע�ל �ר�מה עליו ��רפי� אי� � ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל
ולא א�כלי�, לא � ��לי� א�א קד�י�; ל�מר צרי� ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואי�

ְִ��רפי�.

.‚Èזרה� וכ�� ה�ר�מה, את ��רפי� ספק�ת ��ה ְֵָָ�ְְְְִִֵֶַַָָעל
ה�רס �ית על ה�: וא�� קבר]מ�בריה�; בה שנחרש ,[שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

ועל האר�, ע� �גדי ועל הע�י�, מאר� ה�א עפר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועל
אד� רגלי מי ועל ה�מצאי�; הר�י� ועל ה�מצאי�, ְְְִִִֵֵַַַָָָ�ְְִִִֵַַַָָה�לי�
יד�ע ואי� למחצה, מחצה �המה רגלי �מי ��תערב ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמא
�ר�מה נטמאת א� �יצד? �טל�. לא א� מראיה� �טל� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹא�
�ספק, טמאת� �ע�ר �י על א� � א�� מ��ה אחד ְְֵָָ�ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחמת
מ� טמאת� א��, ספק�ת �ו�אי ה�איל ��ר�; ז� ְִָָ�ְֲִִֵֵֵֵַַָהרי
�ר�מה ואחד ה��רה. מ� טמאי� וה�ב �ה�ת � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��רה
אחת מחמת ��טמאת א� א��, טמא�ת מ�� �אחת ְְֲִֵֵֶַַַָ�ְְִֵֶַַָָ��געה
א� אבל ��ר�. ז� הרי � מה� לאחת �לי�י היא והרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמה�
הע�י�, �באר� ה�רס �בית נגע א� מק�� �כל ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנס��ק
א��, רגלי� �מי ור�י� וכלי� �בגדי� נגע א� נגע, לא ְִִֵֵַַ�ְְְִִִִֵַַָָָֹא�
מ�ני טמאת� �ע�ר מ�ני ��לי�; א�� הרי � נגע לא ְְִֵָָ�ְֲִִִֵֵֵֶַַָֹא�
טמאי�, �אמר וא� טמאי�, א� ה� טה�רי� ��א ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹה�פק,
��רפי� ואי� ספק�ת, �ני ונמצא� נגע; לא ��א נגע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��א

��ארנ�. �מ� ��לי� א�א ספק�ת, �ני ְְְְִֵֵֵֶֶַַָעל

יד ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
ספק‡. (א) ה�: וא�� חכמי�, טהר� ספק�ת ע�ר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ�ני�

ה�י�; �ני על צפה טמאה ספק (ב) ל�קוה; �א�בי� ְְִֵַַַָָָ�ְְְִִִֵֶַַמי�
טמאי� עצמ� לטמאת אבל אחרי�, לט�א מ�קי� ספק ְְְִֵַַָ�ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָ(ג)
לט�א �י� עצמ�, לטמאת �י� � ה�די� ספק (ד) ְְְֵֵַַַָ�ְְִִֵֵֵַַָָמ�פק;
�ברי ספק (ה) מ�מאת�; ידי� לטהרת �י� ְְְִֵֵָָ�ְֲֳִִִֵֵַַָָאחרי�,
ספק (ח) ה�ר�נ�ת; ספק (ז) הח�י�; ספק (ו) ְְְִֵֵַָָ�ְְִֵַס�פרי�;
ספק (יא) �רצי�; ספק (י) וע�מד; ע�בר ספק (ט) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָנגעי�;

ר���ת. ��י ספק (יב) הר�י�; �ְְְְִֵֵַָר��ת

מי�·. ל�י� �ל�ה �יצד? ל�קוה �א�בי� מי� ִִַ�ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹספק
נפל�, לא א� נפל� ספק �סל�ה�; ל�קוה, ��פל� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ�א�בי�
ספק� � �ה� אי� א� ��ע�ר �ה� י� ספק נפל�, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפ��

� ל� מ�רי� ואי� �כ�ר�ת�. ה�קוה והרי ז�טה�ר, מקוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
וע�ה, טבל וא� לכ�ח�ה; טהר�ת, ולע��ת ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלט�ל

טה�ר�ת. ְֳָָטהר�תיו

צ�‚. �היה �ר� �יצד? ה�י� �ני על צפה טמאה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ְֵספק
�קרקע�ת, �הי� �י� �כלי� ה�י� �הי� �י� ה�י�, �ני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
הרי � וטמאה אד� מלא א�א �� אי� אפ�� ל�י�, ְֲֵָ�ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹוירד
טמאה 'ספק אמר� ולא ��גע; �ו�אי ��דע עד טה�ר, ְָ�ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹזה

ה�תלי� וכל �לבד. ל�ר� א�א טה�ר', ונוגעי�צפה [בחבל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
המי�]וה�גררי�במי�] �מ�חי�.[על ה� הרי , ְְְֲִִֵֵַָ�ִָ

א�„. ה�י�, �ני על צ� �כלי �כלי, מ�ח �היה ְְְִִִִֵַַַָָ�ֶֶֶָָ�ר�
נבלה נ��חה ואפ�� ה�בלה, על א� ה�ת על מ�ח ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ�ֶָָ�היה
זרע, �כבת על מ�ח �היה א� ��ח�יו, מת ��ר ְִֶַַַָ�ְְֵֶֶַַָָָא�
��פק� האר�, על �מ�ח זה הרי � ה�י� �ני על ְֵֶֶַָָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַַָה�פי�
�ר� ��י על �ר� היה ��ת�אר. �מ� טמא, ה�חיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ר��ת
�ני על ��פה עבה �טמאה זה הרי � ה�י� �ני על ְְֵֶַָָָָָ�ְְֲִֵֵֶַַַָצ�
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�מי ח�את, מי ��י על מ�ח היה טה�ר. �ספק� ֵֵֵַַַָָ�ְִֵַַָָָה�י�,
א� �מ�ח, ה�א א� ספק זה הרי � ה�י� �ני על צ� ָ�ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָח�את

טה�ר. ��פק� לי יראה לפיכ� �מ�ח; ְְִִֵֵֶֶָָָָ�ְֵאינ�

ה�י�,‰. �ני על צפה טמאה ספק חכמי� ��הר� ְְִֵַַַָָָ�ְְֲֲִִֵֶֶֶָ�דר�
ה�פה טהרה ספק טהר� �� � �קרקע�ת �י� �כלי� ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�י�
ערבה �יצד? �קרקע�ת. �י� �כלי� �י� ה�י�, �ני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָעל
ונת�� �ניר א� �סיב �ר�� �ר�מה וכ�ר מת, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ�היא
ה�יר, ונפ�ט ונתמ�את, ג�מי� מי לת�כ� וירד� ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ�ת�כ�,
לבי� �ינ� מב�יל וה�יר ה�י�, �ני על צ� ה��ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָוהרי

צ�� נגע וספק כיכר]ה�י�, �[של נגע לא ספק �ערבה ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
צ�. �ה�א מ�ני �טהרת�, ה�א ְְֲֳִֵֵֶָָָהרי

.Âה�ת �ת�� ��ר ��י על צ� ��מצא דריכת�ר� [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מ�נייי�] טה�ר, ספק� �לפ�עלי�, טמא; ספק� לתר�מה, �ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

צפה. טמאה ְָָָ�ִֶ�היא

.Ê,�עצמ �לטמאת טה�ר; אחרי�, לט�א � מ�קי� ְְַַָ�ְְְְֲִִֵֵֵַַָספק
טמאי�, מ�קי� �ברא�� �יד�, מ�ל היה �יצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹטמא.
טה�ר�ת. א�� הרי נגע�, ספק � טה�ר�ת ��ר�ת לבי� ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָ�זרק�
א� זה, �כלי טמאי� מ�קי� נגע� א� ל� נס��ק א� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוכ�
נגע� א� ל� נס��ק א� וכ� טה�ר. ה�לי הרי � נגע� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלא
הרי � נגע� לא א� אחרי�, �מ�קי� ה�מאי� א�� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמ�קי�
רגל� א� יד� ���ט טמא אבל טה�רי�. האחרי� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָה��קי�
מ�קי� לבי� טמא ��ר ��רק א� טה�רי�, מ�קי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלבי�
טמאי� א�� הרי � נגע לא ספק ���קי�, נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטה�רי�,

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶַָָֹ�ספק.

.Á�יד את ה�מא �פ�ט מ�קי�, מלאה �היא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחבית
טמאי� ה��קי� � נגע לא ספק ���קי�, נגע ספק ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹלאויר�,
נכנס� א� וכ� מט�א. ה��קי� ספק �אי� טה�רה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית הרי � החבית לאויר מ�פק טמאי� �ה� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמ�קי�
א�א מ��אי� �אינ� טה�רי�, ��ת�כ� וה��קי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטה�רה,
���קי� ה�פק א�� מ�קי� נתערב� וא� החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�
�ספק, טמאי� ��חבית ה��קי� �ל הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��חבית
ה���ר, לת�� א�� מ�קי� נפל� א� וכ� טה�רה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהחבית

טה�רי�. וה�ת ה���ר ְְֲִֵַַַַהרי

.Ë��שוט�]המר ���פ�[� א� טמאי� �מי� [שפ��ית� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טיפות] לאטיפות ספק עליה�, נ�ז� ספק טהר�ת, �� והי� ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹ

טה�ר. ספק� � ְְִֵָנ�ז�

.Èאחר ונמצא� ה�ית, �ת�� �טמאי� טה�רי� מ�קי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַז��
הרי עליה, ונ�אל נטל� � �ר�מה �ל ה��ר על מ�קי� ��ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
עד ה��ר ה�יח טה�ר. לט�א, ה��קי� ��פק טה�רה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָז�
טמאה ��פק �ספק; טמאה ז� הרי �עליה, ה�י� ְָ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ���ב�
מ�קי�, �א� אי� והרי ��ת�אר, �מ� טמא, ה�חיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ר��ת

טה�רה. ספק טמאה ספק �היא ��ר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָא�א

.‡È�י� אחרי�, לט�א �י� להתט�א, �י� ידי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָספק
�ני �לפניו טה�ר�ת ידיו הי� �יצד? טה�ר. � ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרת�
ידיו �הי� א� נגע, לא ספק נגע ספק טמאי�, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ��רי�
נגע, לא ספק נגע ספק טה�רי�, ��רי� �ני �לפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמא�ת
��רי� �ני �לפניו טה�רה ואחת טמאה אחת ידיו �הי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָא�

��ה�רה ספק נגע ��מאה ספק מה� �אחת נגע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָטה�רי�,
טמא אחד ��רי� �ני �לפניו טה�ר�ת ידיו �הי� א� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָנגע,
��ה�ר ספק נגע ��מא ספק מה� �אחד ונגע טה�ר, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
��ר �לפניו טה�רה ואחת טמאה אחת ידיו �הי� א� ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָנגע,
��מא טמאה ספק ��ניה�, ונגע טה�ר, וכ�ר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטמא
ה�די� � ��מא �טה�רה ��ה�ר טמאה א� ��ה�ר ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָ�טה�רה
ידיו הי� א� וכ� �הי�. �מ�ת וה��רי� �הי�, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ�מ�ת
�ה� ��הר� �ה�י� ספק נטל�, א� והט�יל� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמא�ת
��ע�ר �ה� י� ספק �ס�לי�, �ה� ספק ל�די� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��רי�
לא ספק יד� על ח�צ� �בר �היה ספק �ה�, �אי� ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹספק

טה�ר�ת. ידיו הרי � ְֲֵָָָָהיה

.·È�א�מרי � היא איז� י�דע ואינ� טמאה, אחת יד� ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה
�אחת נגע וא� ידיו; ��י ���ל עד טהר�ת יע�ה ��א ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹל�

טה�ר�ת. טהר�תיו � ���ל קד� �טהר�ת ְְֳִִֵֶֶֶָָָֹֹמה�

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

טו ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
טמאי�‡. אכלי� אכל ספק �יצד? ס�פרי� �ברי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָספק

ספק אכל, ו��א �תה ��א ספק טמאי�, מ�קי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹו�תה
מי� עליו ��פל� א� �א�בי� �מי� ור�� רא�� ְְְִִִֶַַָָָ�ְֶָֹ��א
א� וכ� טה�ר. זה הרי � נפל� ולא �א ��א ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ�א�בי�,
�מי� �א א� טמאי�, מ�קי� �תה א� טמאי� אכלי� ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל
�טהר�ת נגע וספק �א�בי�, מי� עליו נפל� א� ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ�א�בי�
הא�כל וכ� טה�ר�ת. א�� טהר�ת הרי � נגע לא ספק ְְְֲֵֵֵֵֵֵַָָָָֹא��,
�ספק טמאי� �ה� מ�קי� וה��תה טמאי�, אכלי� ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָספק

�ל�יה �ר�מה הא�כל וכ� טה�ר; ה�א הרי [טמאה� ְְְֲֵֵֵָָָָ
�ה�מדרבנ�] ה�מא�ת מ�לדי �א�� ���צא �ל וכ� טה�ר. ,ְְְִֵֵֵֵַַַָֹ�ְֵֶ

מ�ברי �ה�א אב אבל טה�ר. ספק� � ס�פרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָמ�ברי
טמא עצמ� האב היה א� א�א טמא; ספק� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָס�פרי�,
על ��רפי� �אי� הע�י�, ואר� ה�רס �ית �ג�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ספק,

טה�ר. ספק� � ��ארנ� �מ� ְְְֵֵֶַַָָָמ�ע�,

וה�·. �טהרה, ח�יה� א�כלי טהרת היא � הח�י� ְְֳֵֵֶָָ�ְֳִִֵַָ�ְֵַספק
���לד �טהרה ח�יה� א�כלי �יצד? � '�ר��י�' ְֳֵֶֶַָָ�ְְְִִִֵֵַַָה�קראי�
�כל טה�ר�ת א�� הרי � �טהר�תיה� טמאה ספק ְְְְֲֳֵֵֵֶָָָ�ְֵֶָלה�

ו�יית. טמאה א�א טמאה לה� ואי� ,��� ְִַָָ�ְֶָָ�ְֵֶָָ�ְֵַה�פק�ת

.‚� ה�ר�נ�ת ספקספק עליו ��� ���רי� מח�ר יצד? ְְְֵֵַַָָ�ְִִֵֵֶַָָ
זיב�ת, חמ� ספק עליה ��� הא�ה �ג�� � קר�נ�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמ�ה
לאכל וטהר אחד, קר�� מביאי� � לד�ת חמ� ספק ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� ח�בה, עליו ה�אר ואי� ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָ��ד�י�;

��רה. ְֵַָָ�ְמח�רי

לטמאה„. נזקק ��א עד �יצד? נגעי� טימאוספק לא �] ְְְְִִֵֵֶַַַָֹ�ְָ
מהלכ�תהכה�] ��י �פרק ��ארנ� �מ� טה�ר, ספק� �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעי�.

�חת‰. י��ב �היה מצרע �יצד? וע�בר ע�מד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹספק
ונטמא, האיל� עליו האהיל ספק ה�ה�ר, ועבר ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהאיל�,
האיל� �חת י��ב ה�ה�ר היה א� וכ� האהיל, לא ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק
ה�ה�ר, ונטמא ה�צרע עמד ספק �ח�יו, ע�בר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹוה�צרע

טה�ר. ספק� � עמד לא ְֵֵַָָָֹספק

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah f"k iyiy mei -

.Â�א �ר� זרק �יצד? ה�זרקי�; ספק זה �רצי�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָספק
לבי� טה�ר ��ר ��רק א� ה��ר�ת, לבי� טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�בר
�מצא ה�איל טה�ר, � נגע לא ספק נגע, ספק ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹה�מא�ת,
��עת � ה�מא�ת ��ל �טמאה; נ�גע �אינ� ה�ה�ר ְְִַ�ְֶַָָ�ְִֵֵֶַַַָָה��ר
�צ��', נפל �� ואחר �� נגע '��א א�מרי�: ואי� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת�,

מציאת�. ��עת ה� הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָא�א

.Êל� ��ר�ת ��י על �מה�כת החל�ה, �פי ְְִֵֶֶֶַַַָָ�ְִֶֶַַה�ר�
��א מ�ני טה�ר, ספק� � נגע לא ספק נגע, ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�ר�מה,

ונגע ,�� מה�כת היתה ה�מאה; ���ר�ת,[השר�]נחה ַָָ�ְְְְִֶֶַַַָָָָָ
אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�ר�ת. ה� הרי � מת ספק חי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָספק
הרי �פיה, מת נמצא א� אבל ל�. והלכה ��טל�� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�זמ�
��צא�ה� �י על א� � �פיה חי רא�ה� טמא�ת; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָה��ר�ת
וה�בלה החל�ה, �פי ה�ר� וכ� טה�ר�ת. ה� הרי �פיה, ְְְֵַָָ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָמת
ה�ה�רי� �עבר� א� ה�ה�רי�, �י� ועבר� ה�לב, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�פי
הי� קב�ע. מק�� ל�מאה �אי� מ�ני טה�ר, ספק� � ְַָָָָ�ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָ�יניה�
למפרע �מט�אי� �מ�חי�, ה� הרי � האר� על �ה� ְְְְִִֵַַַָ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָמנ�רי�

��ת�אר. �מ� ה�חיד, �ר��ת הי� א� ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמ�פק

.Áר��ת� מ�חת �היא טמאה �יצד? הר�י� ר��ת ְִַַ�ְִֶָ�ְְִֵֵַַָספק
היתה טה�ר; ספק� � נגע לא ספק ,�� נגע ספק ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹהר�י�,
ספק� � נגע לא ספק ,�� נגע וספק ה�חיד, �ר��ת ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ�מ�חת
�ר��ת אפ�� חכמי�, ��הר� ה�פק�ת א�� וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.
��ת�אר. �מ� לה�אל, �עת �ה� �אי� מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה�חיד,

.Ëה�חיד �ר��ת טמא �בר היה �יצד? ר���ת ��י ְִִֵֵַַָָָָָָ�ְְֵֵָספק
�ר��ת ה�מא ה�בר �היה א� הר�י�, �ר��ת טה�ר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
מה�, �אחד ונגע ה�חיד, �ר��ת ה�ה�ר וה�בר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהר�י�
ואי� מה�, אחד �הסיט א� נגע, מה� �איזה יד�ע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואי�
�מ�א, מט�א ה�מא ה�בר היה א� � הסיט איזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָיד�ע
מה�, אחד על והאהיל �אהל, מט�א מה� אחד �היה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹא�
על א� טה�ר. זה הרי � האהיל מה� איזה על יד�ע ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואי�
ל�: א�מרי� ל�אל, ���ב�א טה�ר, הר�י� ר��ת ��פק ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�י

הפסד' �כ� אי� טבל�, טבול]'א� זה[לכ� הרי טבל, א� . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
טה�ר�ת, ה� הרי � טהר�ת וע�ה טבל, לא וא� ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹ�ְמ��ח;

טה�ר. הר�י� ר��ת ְְִֵֶַָָ��פק

.Èט�ית וכ� אכלי�, ��י על �מ�ח �ר�� ��מצא ְֳִִֵֵַַַָָ�ְִֶֶֶָָ�ר�
מה�הה[שנטמאה] ��מצאת[בלויה]��מצאת �מחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ

�י� טה�רי�, א�� הרי � ה�לי� �י� חל�דה א� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָ�ב�רה
'��א א�מרי�: ואי� הר�י�; �ר��ת �י� ה�חיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ�ר��ת
�מ�ע ה�לי� ��טמא� ואחר נ�ר�, �אכלי� ��גע ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
עד ה��ית �בלתה החלדה, א� נ��רה וה�חט, ְְְִַַַָָָ�ְְְִִַַַַַָה��ית

מציאת�. ��עת ה�מא�ת, ��ל ְְְִִַָָ�ֲֶֶַָָָ��הרה';

.‡Èטה�ר' א�מר וה�א 'נטמאת', ל� א�מרי� עדי� ְְְְִִִֵֵֵֵָָ�ני
א�מרי� אי� כ�, �י על וא� עצמ�. ידי על נאמ� ה�א � ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָאני'
ה� הרי � טהר�ת ע�ה א� א�א �טהר�ת'; 'עסק ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹל�:

ויח�� 'נטמא',[להחמיר]טה�ר�ת, א�מר עד עצמ�. על ְְְְִֵֵַַָָ
�י� הר�י�, �ר��ת �י� � נטמא' 'לא א�מרי� ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹ��ני�
א�מר ועד 'נטמא', א�מרי� �ני� טה�ר. � ה�חיד ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�ר��ת
הרי � ה�חיד �ר��ת �י� הר�י�, �ר��ת �י� � נטמא' ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ'לא
א�ה נטמא', 'לא א�מר ועד 'נטמא', א�מר עד טמא. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹזה

ה�חיד, �ר��ת � נטמא' 'לא א�מרת וא�ה 'נטמא', ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹא�מרת
טה�ר. הר�י�, �ר��ת ְִִֵַָָָטמא;

טז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
�הרי‡. הר�י�? ר��ת ספק חכמי� טהר� מה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָמ�ני

א� מר�י�. �ה�מאי� �זמ� �טמאה, ה�סח ע��י� ִִ�ְְְְִִֵֶַַָ�ְִִֶַַַה���ר
� טמאה לספק וחמר קל מ�ניה�, נדחית ו�אית ְָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�טמאה
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� מ�בריה�, ה�פק�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�א��ר
ה�חיד? ר��ת �ספק החמיר� מה �מ�ני אס�ר�ת. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ�יא�ת
היא הרי � ספק �ה�בר �י על א� � ��ס�רה ��טה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�הרי

����ה. עד לבעל� ְְְֲִֵֶֶַַָָטמאה

טמאה·. ספק �� �ני�, �ב�על� �ה��טה ְָ�ְְְֲִֵֵֶַַָָָ�כ��
ספק הרי � ה�חיד �ר��ת �ל�ה הי� א� אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹ��ני�;
אמ�רי�? �ברי� ��ה הר�י�. �ר��ת טה�ר, �� ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ�טמאת�
מ��� ולדר� לה�אל �עת �� י� �ספק ��טמא זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��היה
א� ��טה, א� חר� היה א� אבל ���טה; ל�, �ארע ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָמה
הרי � א�ת� ����אלי� העני� על לה�יב י�דע �אינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקט�
�עת �� �אי� קט� א� ��טה א� חר� �יצד? טה�ר. ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָספק�
ספק טמאה, �� ��� �מב�י א� �חצר ��מצא� ְֵָָ�ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָלה�אל,
לה�אל �עת �� �אי� �ל וכ� טה�רי�; � נגע� לא ספק ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹנגע�
טה�ר. ספק� ה�חיד, �ר��ת ה�פק ל� ���לד �י על א� �ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ה�חיד‚. �ר��ת ספק� � ��ילה והמה�� וה���, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָה��מה,
אמ�רי� �ברי� ��ה לה�אל. �עת ל� ��� מ�ני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא,
ה�בר ��היה טה�ר? ספק� לה�אל, �עת �� �אי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��ל
�חזקת� יד�ע ה�בר היה א� אבל חזקה; �� ואי� ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ�ק�ל,
�צד ��מצא טמא �ינ�ק �יצד? טמא. זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��טמא,
ה�ינ�ק ��ר� טמאה; הע�ה הרי � �יד� וה�צק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהע�ה,
ז�. חזקה על ��רפי� ואי� חזקת�; היא �בכ� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלט�ח,

א�„. ח�ה א� �בהמה טה�ר, �בצק טמאי� מ�קי� ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהי�
��ת� חזקה � נ�יכת� מק�� ��צק ונמצא ��ית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָע�פ�ת
�בי� �רה, �� היה וא� וט�א�ה�. ��צק ונ�כ� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמ�קי�,

וה�צק �]ה��קי� דיו מקו� �[יש ל��נ� את ��לח� �די ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את ��נ�ב �די ה�המ�ת, �ל �ב�אר טה�ר; ה�צק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי
היה אפ�� � �לב היה וא� טמא. ה�צק מ�ה, �ח�ת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�יה;
�לב �ל �ר�� �אי� טה�ר; זה הרי ה�צק, �צד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה��קי�
נקירת ��צק נמצא ה�י�. אל ל� וליל� ה�ז�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלה�יח

��נ �די וה�צק ה��קי� �י� י� א� � אתה�רנג�לי� �ב� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
�חזקת� � טמא לאו, וא� טה�ר; ה�צק �אר�, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�יה�
�ברי� ��ה ��פיה�. ���קי� ��צק ונקר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��ת�,
�ינ�ק �ל ��ב�אה צל�לי�, ה��קי� ��הי� ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאמ�רי�?
נ�ר� �א�� טה�ר; ה�צק � עכ�רי� אבל �ה�; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנ�רת
צל�לי� הי� וא� ��צק. נ�ר ה��קי� מק�� היה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ���קי�,
חזקה על ��רפי� אי� טמאה, �חזקת �ה�צק �י על א� �ְְִֵֶֶַַַַָ�ְְֲִֵַָָָ

��לי�. א�א ִֶָז�

ע�ה‰. ה�חיד? �ר��ת עליה ���רפי� חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָאיז�
חתיכ�ת ונמצא� ,�� מנ�לי� �צפר�עי� ��רצי� ְְְֲִִִָָ�ְְְְְִִִַַַָ��ית
טמאה הע�ה �רצי�, המנ�לי� רב א� � �ע�ה ְְִִִֵָָָָָ�ְְִִִַָָָָֹמ��ר�

טה�רה. צפר�עי�, הרב וא� ְְְְְְִִִֵַָָָֹות�ר�;
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.Â�א �ר� זרק �יצד? ה�זרקי�; ספק זה �רצי�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָספק
לבי� טה�ר ��ר ��רק א� ה��ר�ת, לבי� טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�בר
�מצא ה�איל טה�ר, � נגע לא ספק נגע, ספק ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹה�מא�ת,
��עת � ה�מא�ת ��ל �טמאה; נ�גע �אינ� ה�ה�ר ְְִַ�ְֶַָָ�ְִֵֵֶַַַָָה��ר
�צ��', נפל �� ואחר �� נגע '��א א�מרי�: ואי� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת�,

מציאת�. ��עת ה� הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָא�א

.Êל� ��ר�ת ��י על �מה�כת החל�ה, �פי ְְִֵֶֶֶַַַָָ�ְִֶֶַַה�ר�
��א מ�ני טה�ר, ספק� � נגע לא ספק נגע, ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�ר�מה,

ונגע ,�� מה�כת היתה ה�מאה; ���ר�ת,[השר�]נחה ַָָ�ְְְְִֶֶַַַָָָָָ
אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�ר�ת. ה� הרי � מת ספק חי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָספק
הרי �פיה, מת נמצא א� אבל ל�. והלכה ��טל�� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�זמ�
��צא�ה� �י על א� � �פיה חי רא�ה� טמא�ת; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָה��ר�ת
וה�בלה החל�ה, �פי ה�ר� וכ� טה�ר�ת. ה� הרי �פיה, ְְְֵַָָ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָמת
ה�ה�רי� �עבר� א� ה�ה�רי�, �י� ועבר� ה�לב, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�פי
הי� קב�ע. מק�� ל�מאה �אי� מ�ני טה�ר, ספק� � ְַָָָָ�ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָ�יניה�
למפרע �מט�אי� �מ�חי�, ה� הרי � האר� על �ה� ְְְְִִֵַַַָ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָמנ�רי�

��ת�אר. �מ� ה�חיד, �ר��ת הי� א� ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמ�פק

.Áר��ת� מ�חת �היא טמאה �יצד? הר�י� ר��ת ְִַַ�ְִֶָ�ְְִֵֵַַָספק
היתה טה�ר; ספק� � נגע לא ספק ,�� נגע ספק ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹהר�י�,
ספק� � נגע לא ספק ,�� נגע וספק ה�חיד, �ר��ת ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ�מ�חת
�ר��ת אפ�� חכמי�, ��הר� ה�פק�ת א�� וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.
��ת�אר. �מ� לה�אל, �עת �ה� �אי� מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה�חיד,

.Ëה�חיד �ר��ת טמא �בר היה �יצד? ר���ת ��י ְִִֵֵַַָָָָָָ�ְְֵֵָספק
�ר��ת ה�מא ה�בר �היה א� הר�י�, �ר��ת טה�ר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
מה�, �אחד ונגע ה�חיד, �ר��ת ה�ה�ר וה�בר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהר�י�
ואי� מה�, אחד �הסיט א� נגע, מה� �איזה יד�ע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואי�
�מ�א, מט�א ה�מא ה�בר היה א� � הסיט איזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָיד�ע
מה�, אחד על והאהיל �אהל, מט�א מה� אחד �היה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹא�
על א� טה�ר. זה הרי � האהיל מה� איזה על יד�ע ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָואי�
ל�: א�מרי� ל�אל, ���ב�א טה�ר, הר�י� ר��ת ��פק ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�י

הפסד' �כ� אי� טבל�, טבול]'א� זה[לכ� הרי טבל, א� . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
טה�ר�ת, ה� הרי � טהר�ת וע�ה טבל, לא וא� ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹ�ְמ��ח;

טה�ר. הר�י� ר��ת ְְִֵֶַָָ��פק

.Èט�ית וכ� אכלי�, ��י על �מ�ח �ר�� ��מצא ְֳִִֵֵַַַָָ�ְִֶֶֶָָ�ר�
מה�הה[שנטמאה] ��מצאת[בלויה]��מצאת �מחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ

�י� טה�רי�, א�� הרי � ה�לי� �י� חל�דה א� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָ�ב�רה
'��א א�מרי�: ואי� הר�י�; �ר��ת �י� ה�חיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ�ר��ת
�מ�ע ה�לי� ��טמא� ואחר נ�ר�, �אכלי� ��גע ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
עד ה��ית �בלתה החלדה, א� נ��רה וה�חט, ְְְִַַַָָָ�ְְְִִַַַַַָה��ית

מציאת�. ��עת ה�מא�ת, ��ל ְְְִִַָָ�ֲֶֶַָָָ��הרה';

.‡Èטה�ר' א�מר וה�א 'נטמאת', ל� א�מרי� עדי� ְְְְִִִֵֵֵֵָָ�ני
א�מרי� אי� כ�, �י על וא� עצמ�. ידי על נאמ� ה�א � ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָאני'
ה� הרי � טהר�ת ע�ה א� א�א �טהר�ת'; 'עסק ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹל�:

ויח�� 'נטמא',[להחמיר]טה�ר�ת, א�מר עד עצמ�. על ְְְְִֵֵַַָָ
�י� הר�י�, �ר��ת �י� � נטמא' 'לא א�מרי� ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹ��ני�
א�מר ועד 'נטמא', א�מרי� �ני� טה�ר. � ה�חיד ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�ר��ת
הרי � ה�חיד �ר��ת �י� הר�י�, �ר��ת �י� � נטמא' ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ'לא
א�ה נטמא', 'לא א�מר ועד 'נטמא', א�מר עד טמא. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹזה

ה�חיד, �ר��ת � נטמא' 'לא א�מרת וא�ה 'נטמא', ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹא�מרת
טה�ר. הר�י�, �ר��ת ְִִֵַָָָטמא;

טז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
�הרי‡. הר�י�? ר��ת ספק חכמי� טהר� מה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָמ�ני

א� מר�י�. �ה�מאי� �זמ� �טמאה, ה�סח ע��י� ִִ�ְְְְִִֵֶַַָ�ְִִֶַַַה���ר
� טמאה לספק וחמר קל מ�ניה�, נדחית ו�אית ְָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�טמאה
�הלכ�ת ��ארנ� �מ� מ�בריה�, ה�פק�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�א��ר
ה�חיד? ר��ת �ספק החמיר� מה �מ�ני אס�ר�ת. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ�יא�ת
היא הרי � ספק �ה�בר �י על א� � ��ס�רה ��טה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�הרי

����ה. עד לבעל� ְְְֲִֵֶֶַַָָטמאה

טמאה·. ספק �� �ני�, �ב�על� �ה��טה ְָ�ְְְֲִֵֵֶַַָָָ�כ��
ספק הרי � ה�חיד �ר��ת �ל�ה הי� א� אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹ��ני�;
אמ�רי�? �ברי� ��ה הר�י�. �ר��ת טה�ר, �� ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ�טמאת�
מ��� ולדר� לה�אל �עת �� י� �ספק ��טמא זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��היה
א� ��טה, א� חר� היה א� אבל ���טה; ל�, �ארע ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָמה
הרי � א�ת� ����אלי� העני� על לה�יב י�דע �אינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקט�
�עת �� �אי� קט� א� ��טה א� חר� �יצד? טה�ר. ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָספק�
ספק טמאה, �� ��� �מב�י א� �חצר ��מצא� ְֵָָ�ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָלה�אל,
לה�אל �עת �� �אי� �ל וכ� טה�רי�; � נגע� לא ספק ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹנגע�
טה�ר. ספק� ה�חיד, �ר��ת ה�פק ל� ���לד �י על א� �ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ה�חיד‚. �ר��ת ספק� � ��ילה והמה�� וה���, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָה��מה,
אמ�רי� �ברי� ��ה לה�אל. �עת ל� ��� מ�ני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטמא,
ה�בר ��היה טה�ר? ספק� לה�אל, �עת �� �אי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��ל
�חזקת� יד�ע ה�בר היה א� אבל חזקה; �� ואי� ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ�ק�ל,
�צד ��מצא טמא �ינ�ק �יצד? טמא. זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��טמא,
ה�ינ�ק ��ר� טמאה; הע�ה הרי � �יד� וה�צק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהע�ה,
ז�. חזקה על ��רפי� ואי� חזקת�; היא �בכ� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלט�ח,

א�„. ח�ה א� �בהמה טה�ר, �בצק טמאי� מ�קי� ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהי�
��ת� חזקה � נ�יכת� מק�� ��צק ונמצא ��ית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָע�פ�ת
�בי� �רה, �� היה וא� וט�א�ה�. ��צק ונ�כ� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמ�קי�,

וה�צק �]ה��קי� דיו מקו� �[יש ל��נ� את ��לח� �די ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את ��נ�ב �די ה�המ�ת, �ל �ב�אר טה�ר; ה�צק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי
היה אפ�� � �לב היה וא� טמא. ה�צק מ�ה, �ח�ת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�יה;
�לב �ל �ר�� �אי� טה�ר; זה הרי ה�צק, �צד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה��קי�
נקירת ��צק נמצא ה�י�. אל ל� וליל� ה�ז�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלה�יח

��נ �די וה�צק ה��קי� �י� י� א� � אתה�רנג�לי� �ב� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
�חזקת� � טמא לאו, וא� טה�ר; ה�צק �אר�, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�יה�
�ברי� ��ה ��פיה�. ���קי� ��צק ונקר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��ת�,
�ינ�ק �ל ��ב�אה צל�לי�, ה��קי� ��הי� ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאמ�רי�?
נ�ר� �א�� טה�ר; ה�צק � עכ�רי� אבל �ה�; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנ�רת
צל�לי� הי� וא� ��צק. נ�ר ה��קי� מק�� היה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ���קי�,
חזקה על ��רפי� אי� טמאה, �חזקת �ה�צק �י על א� �ְְִֵֶֶַַַַָ�ְְֲִֵַָָָ

��לי�. א�א ִֶָז�

ע�ה‰. ה�חיד? �ר��ת עליה ���רפי� חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָאיז�
חתיכ�ת ונמצא� ,�� מנ�לי� �צפר�עי� ��רצי� ְְְֲִִִָָ�ְְְְְִִִַַַָ��ית
טמאה הע�ה �רצי�, המנ�לי� רב א� � �ע�ה ְְִִִֵָָָָָ�ְְִִִַָָָָֹמ��ר�

טה�רה. צפר�עי�, הרב וא� ְְְְְְִִִֵַָָָֹות�ר�;
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.Â��ונתע מ���, למעלה א� �צ�� �טהר�ת טמא�ת ְְְְְְְִִִֵֶַַָָ�ָהי�
נגע� וספק ��תע��[בטלית]�ט�ית�, �עת נגע� לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ה�אה טמאה ��פק טמא; ספק� ה�חיד, �ר��ת הי� א� �ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ�ְַָָָ
קרקע, ��י על ה��ח �כלי אפ�� עליה; נ�אלי� אד�, ְֵַַַַָ�ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ�ידי
�ר��ת הי� וא� לה�אל. �עת �� ��� �מי טמא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
טמא. ספק� י�ע, ��א אפ�ר אי וא� טה�ר; ספק� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהר�י�,

.Ê��ה ��י על ��ת�� �ר�מה �ל �מדרס[מד�]��ר , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
��דרס[הזב] י�ע ��א ����ל ל� אפ�ר ואי �ח�יו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנת��

מדר�� �מק�� �ה�א �י על א� שיפוע]� �מצא[� �בא , ְְִִִֶַַָָָ
אד� א�מר: �אני �טהרת�; ה�א הרי � אחר �מק�� ְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָה��ר
�א ��א לי '�ריא אמר: וא� זה; �מק�� �נתנ� �נטל�, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ�א
���פל. ��דרס ונגע נפל, ���אי טמא, � לכא�' ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאד�

.Á� �יד� וה����י� ה�בר�ת, �ית �צד ��מצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�ינ�ק
ספק� ה�מאה, �מק�� א�א ����י� �� �אי� �י על ְְֵָ�ְִִִֵֶֶַַַַָָא�
�בית הע�מד חמ�ר וכ� ל�. �נתנ� ל�ט�, אחר ��א ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטה�ר;
�ה�, נתמע� '��א א�מרי�: ואי� טה�רי�; �ליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�בר�ת,
לא �כ��מצא� לה�אל, �עת �� �אי� מ�ני � �קבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאת�. ��עת � ה�מא�ת וכל נ�געי�, ְְְִִַָָ�ְְְְִִַָנמצא�

.Ëעל ר�כב �היה א� אביו, �ל �יד� ��פ� �היה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ינ�ק
�אביו מ�ני טמא; ה�חיד, �ר��ת ספק� � אביו �ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�תפ�

עליו. ְִָָָנ�אל

.È�אינ� �ינ�ק �תינ�ק: חכמי� אמר� ספק�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָואר�ע
�מ�ת א�ת� �מצאה �באה א�� �ה�יח�� לה��, ְְְִִִֵֶַַָָָָָיכ�ל
�אה, טמאה '��א א�מרי�: ואי� טה�ר; � �מק�מ� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ�ה�א
�גדיו � �לה�נס לצאת ה�ינ�ק התחיל וג�פ��'. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונ�ק��
�י על וא� האר�; ע�י �גדי ��אר מדרס ואינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטה�רי�,
אי� � האר� ע�י �גדי ��אר מדרס ואינ� טה�רי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ה�
�עת �� ��היה עד הג�יל טהר�ת. ��יה� על ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָע��י�
�� ��היה עד הג�יל ה�חיד. �ר��ת טמא ספק� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלה�אל,
י�דע טהר�ת; ��פ� �ב על א�כלי� ��פ�, את ל�מר ְְְִִֵֶַַַַַָֹ�עת
��דקי� �יצד טהר�ת. ידיו �ב על א�כלי� ידיו, את ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹל�מר
א� � �ר�מה ל�� ח�י� ל� ונ�תני� א�ת�, מט�ילי� ְְִִֵָ�ְְְִִִַא�ת�?
טהר�ת; ��פ� �ב על א�כלי� ��פ�, את ל�מר י�דע ְְְִִֵֶַַַָָָֹהיה
טהר�ת. ידיו �ב על א�כלי� ידיו, את ל�מר י�דע היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹוא�

יז ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
ועל‡. האד� על האהיל ספק הע�רב, �פי ה�ת מ� ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�זית

טמא האד� הרי � האהיל לא ספק ה�חיד, �ר��ת ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹה�לי�
טה�רי�, וה�לי� לה�אל. �עת �� ��היה וה�א, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�פק;
ונת� �כלי, הממ�א וכ� לה�אל. �עת �ה� �אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ�ני
וכ�� טמא ה�א � מה� �אחד ה�ר� ונמצא �לי�, ָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ע�רה
���א ��לי ה�ר� ��א ספק ���� �י על א� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ְִִֶַַטה�רי�,
לה�אל. �עת �ה� ואי� �לי�, �ה� מ�ני �ח�ה, היה ��ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אגני� �� ���א ל�לי היה פנימה]וא� כפופה שפה �]� ְְֳִִִִֵֶַָָָ
��� ה�ר�, �� ויתאחר ה�י� ��צא� ואפ�ר ָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה�איל
ונת� זה, אחר זה �ליי� �ע�רה הממ�א וכ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטמאי�.
הרא��� יד�ע ואי� אחד, לכלי אחד מ�לי �לי� ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ע�רה

האחר�� אחרו�]מ� ואיזה ראשו� מילא איזה �ר�[� ונמצא , ְְֲִִֶֶַָָ

ה�ליי� ע�רת ע� �לי� ��עה הרי � מה� אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�כלי
ה�ר� היה זה �כלי '��א א�מר: �אני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָטה�רי�,
�ל ע� ה�ליי� �ל הרי אגני�, ל�ליי� י� וא� ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמ�ח�ת�';
��ח��� ה�ר� ונמצא לכלי, מ�לי המערה טמאי�. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�לי�
��א א�א נפל', העלי�� 'מ� א�מרי� ואי� טה�ר; העלי�� �ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לה�אל. �עת לה� ואי� �לי�, �ה� מ�ני היה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��ח���

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

י�·. א� � �ר� �� ונמצא טהר�ת, �� ������ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ק�ה
הרי � ��לי� ל� �אי� �י על א� אגני� א� ��לי�, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָל�
�ד�קה היתה ואפ�� טמא�ת, �� ������� ה�הר�ת ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ�ל
ה�ר�. נפל ה�דיקה מ� יד� הג�הת ע� ��א ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ְ�מכ�ה;
לזוית וטלטל� ז�, �זוית �טהר�ת �� נ���� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָאפ��
��חזיקי� לפי טמא�ת; ��� � ה�ר� �� ונמצא ְְְִִִֵֶַָ�ְְִֶֶֶֶַַָָאחרת,

�]טמאה עברה שהיא לתל�ת[מעריכי� למק�� מ�ק�� �ְְְִִָָָ
מספק] ל�ר�.[לטמא לא אבל ,ְֲִָֹֹ

היה[שואב]ה��ל�‚. א� � חב��ת מ��� �מ�א ה��ר, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ונמצא א�ת�, �ממ�א ���ר וחבית חבית �ל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמ�קיע
היא � �אחר�נה נמצא טמא�ת. ��� � �רא��נה ְְֲִִֵַָָָָ�ִֶֶַָָה�ר�
את ���א 'אחר א�מר: �אני טה�ר�ת; וכ�� ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ�ְְֵָטמאה,
לת�� ונ�ת� �כלי, ז�ל� היה ל��ר'. ה�ר� נפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרא��נ�ת,
היא � מה� �אחת ה�ר� ונמצא א�ת�, ���א עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחב��ת
נפל �לבד '�ז� א�מר: �אני טה�ר�ת; וכ�� �לבד, ְְְֲִִֵֶַַָָ�ְְְִֵַָטמאה
היה א� לפיכ�, לת�כ�'. ז�� ��א עד ב� היה א� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹה�ר�,
ה�י�, �� נ�ת� �� ואחר מה�, וחבית חבית �ל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ��דק
�אחת ה�ר� ונמצא לת�כ�, ���ל� אחר א�ת� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�מכ�ה
��לי א� ���ר ה�ר� נמצא א� וכ� טמא�ת; ��� � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�ֵֶמה�

טמא. ה�ל � �� ֵֵֶַָֹ���ל�

ק�צה„. ה�עט�[מלקט]היה מ� זיתי�]זיתי� ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ
���עט� זיתי� � ��ג ה�ר� ונמצא ל�ג, א�ת� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ�מעלה
ה�תל �י� נמצא טמא; ה�עט� ��עט�, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטה�רי�;
�ל ��� �ת�� ה�ר� נמצא טה�רי�. ה�יתי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָל�יתי�,
ה�עט� א� ימי�, �ל�ה �ת�� א� � ��ג וה��� ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹזיתי�,
וה�ר� עלה, ה�עט� מ� זה ���' א�מר: �אני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמא;
ה�יתי� מ�העלה ימי� �ל�ה אחר נמצא וא� ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ת�כ�'.
ג�� ונע�� נתק�צ� ��ג ��א טה�ר; ה�עט� הרי ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָל�ג,

ימי�. ה�ל�ה ְְִַָָֹ�ת��

מקרצת‰. �]ה��ר� חתיכה �ר�[חות� ונמצא הע�ה, מ� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
הע�ה �ע�ה, נמצא טמאה; לב�� ה�קרצת � ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ��קרצת
טמאה. הע�ה א� ה�קרצת, �ת�� נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלב��

.Âעל א� ה��ר �ת�� ��� �לעינה ��מצאת טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכל
ט�פח, מ�קה עליה �אי� �י על א� � ר�תח �ב�יל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ��י
ונ��ח �� נפל ��� 'האכל א�מר: �אני טמאי�; ה� ְִַַָָ�ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָֹהרי
�רעינת�'. ונ�ארה הרתיחה, מחמת א� ה��ר, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ�ת��
� צ�נ� �ב�יל �ת�� א� ה��ר ��י על ה�רעינה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָנמצאת
�אני מ�קה; עליה ��� �י על א� טה�רי�, א�� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
מעליה, האכל �אבד אחר נפלה לב�� ז� '�רעינה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹא�מר:

מט�אה'. אינ� ְְֲֵֵֶַָָ�הרי

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay -

.Êונמצאת טה�רי�, ואכלי� טמאי� אכלי� ��ית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָהי�
�מי� הי� א� וכ� הרב; אחר ה�לכי� � ��ית ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ�רעינה
האכל על �� ונמצא ה�ית, �ת�� טה�רי� ודמי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאי�
��מצא �ר�מה �ל �כ�ר מע�ה הרב. אחר ה�לכי� �ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
�אפ�� וטהר�ה�; חכמי� לפני מע�ה �בא ,�� ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעליו
ה�א, חי �ר� ��' א�מר: אני � ה�א' ה�ר� ��' ֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹנאמר:

טה�ר'. ֶָ�ה�א

.Á,�� ה�מצא ��ר � ��ח�ט�ת נבל�ת �� ��� ְְְִִֵֵֶַָָָָָעיר
ספק �ר� ספק ה�מצא היה א� וכ� הרב; אחר �� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�לכי�
�א�ת� העיר �א�ת� ��� הרב אחר ה�לכי� � ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹצפר�ע

הרב. אחר הל�� �נמצא, ה�לל: זה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹה�מ�.

.Ëבבא� מג�בת �היתה תבואה]הא�ה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ
�אי� טה�רה; ז� הרי � ה�בבא �ת�� �ר� ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�חצר,
ז� הרי � ה�בבא ��י על נמצא �מ�א. מט�א ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ר�
�ר� ונמצא �כברה, ��ברת היתה ב�. נגעה ��א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָטמאה,
��י על נמצא טה�רה. ז� הרי � ���ברה ה�ר�ת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ת��
ספק וכל ,�� נגעה ��א טמאה; ספק ז� הרי � ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָה�ברה

��ארנ�. �מ� טמא, ה�חיד ְְְִִֵֵֶַַָָ�ר��ת

קודש ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

יח ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
�ר��ת‡. � ספק�ת �ספק ספק�ת לר��ת יכ�ל �א�ה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ�ל

למב�י נכנס �יצד? טמא. ה�חיד, �בר��ת טה�ר; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהר�י�,
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק �חצר, ְָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ְַוה�מאה
ספק נכנס, ואפ�� נכנס; לא ספק ל�ית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹ��ית,
�אמר וא� ;�� היתה ��א ספק ��כנס �עת �� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
�אמר וא� ;�� �אי� ספק ��ע�ר �� י� ספק ,�� ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא ואפ�� טמאה; �אינ� ספק טמאה �היא ספק ,�� ְֲִִַָ�ְֵֵֶָָָ�ִֵֵֶָָי�
�ה�ב�י טמא, ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�טמאה,

ה�חיד. ְִַָר��ת

ונגע·. ה�חיד, �ר��ת אחד ו�ר� צפר�עי� ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ��עה
��עה טמא; ספק� � ה�א איזה י�דע ואינ� מה�, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�אחד
� מה� �אחד ונגע הר�י�, �ר��ת אחד �צפר�ע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�רצי�
טה�ר, � הר�י� �ר��ת ספק �ל ה�לל: זה טה�ר. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָספק�
� ה�חיד �ר��ת ספק וכל �ו�אי'; 'נטמאתי ��אמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעד
עצמ�ת לפיכ�, נטמאתי'. ��א 'ו�אי ��אמר עד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא,
טה�רה מאר� ��� א� הר�י�, �ר��ת נבלה ועצ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה�ת

ה�רס מ�ית קבר]וג��י� בה שנחרש שדה מאר�[� א� ְְִִֵֵֶֶַָ
�גע �מה יד�ע ואי� הסיט�, א� מה� �אחד ונגע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהע�י�,
והאהיל ה�בלה, מ� ו��ית ה�ת מ� ��ית הסיט; �במה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמה�

�ניע האהיל; מה� איזה על יד�ע ואי� מה� אחת ל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
יד�ע ואי� מה� �אחד הל� טה�ר, ואחד טמא אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�בילי�
ה�א א� יד�ע ואי� ��ר�, �אד� ��גע א� הל�; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�איזה
טמא אחד אנ�י� �ני �הי� א� טה�ר; ה�א וא� ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
נגע מה� �איזה יד�ע ואי� מה� �אחד ונגע טה�ר, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד

טה�ר. ה�פק�ת, א�� �כל �ְְֵֵַָָ

�ל�,‚. היה א� � �ר� �ל לרח�� מ��ב מת ְְְִֵֶֶֶָָָָָ�ֵֵַה��צא
לתר�מה, טמא זה הרי � ה�צה אל ה�צה מ� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוה�א

מ��ר �היה א� לעבר, מק�� ל� היה ��גע; ָ�ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�חזקת�
טה�ר. זה הרי � �פרקיו ��קיו �י� �עבר �אפ�ר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�מפרק

מצרפ� ה�בר � ה�ר� רחב לכל קבר היה חלקיווא� [את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד] ספק�ת,לגוש ��אר זה �אי� טמא; �� והע�בר ,ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

��גע. חזקת� ְֶֶֶַָָָא�א

העת„. עד למפרע, מט�א � �מב�י ��מצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ר�
ב� היה ולא �ל�ני, �י�� ה�ה ה�ב�י את '�דק�י ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
למפרע מט�א זה הרי � �דק� ולא ��ד�, אפ�� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�ר�';
אבל יב�; ��צא� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה���ד. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמ�ד�
�אפ�ר �עה עד א�א למפרע מט�א אינ� � לח מצא� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�

��מצא. �מ� לח ע�ה ויהיה ,�� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ��מ�ת

הר�י�‰. מ� ואחד טה�ר אחד ה�חיד, �ר��ת ר�י� ִ�ְְִִִִֶֶַָָָָָ�ְֵ�ני
�אחד ונגע ��ארנ�, �מ� טמאה עליה� ��זר� ְְְְְֵֶֶַַָָָ�ְְֲִִֵֶֶַָָה�מצאי�
את עליו ��לי� � מה� איזה יד�ע ואי� הסיט�, א� ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמה�

מספק]ה�ר�מה ספק[מטמאי� ספק�ת: �ני �ה� מ�ני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ
�ה�א ספק � ��מצא �אמר וא� ��מצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ��ה�ר
� הר�י� �ר��ת הר�י� �ני הי� טה�ר. �ה�א ספק ְִִִַָ�ְֵֵֵֶָָָָָטמא,
טה�ר. ספק� מה�, �אחד ונגע �� �מ�חי� נג�בי� הי� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ְִִָא�
מ�ח אינ� מ���א�, �הרי עליו; ��לי� מה�, אחד ָ�ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָנ�א
הרק �� ונתלה לח, מה� אחד היה א� וכ� הר�י�. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�ר��ת
�די הר�י� �ר��ת מ�ח אינ� �הרי עליו; ��לי� � ְְִִֵַָָ�ֲִֵֵֶַַָָה�ח
�ארנ�, �בר �גד�. על ה�א הרי א�א טה�ר, ספק� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��היה
� מק�� �כל הסיט�, א� נ�א� א� ה�מצא, �רק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹ�א�
,�� וכ��צא ה�רס �בית ה�ר�מה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ��רפי�

מק��. �כל מ�ע� ו�אי על ְְִֶַַַַָָָָ���רפי�

.Â�א �גדיו, על ודרס אחד �בא הר�י�, �ר��ת ���ב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָמי
ועל ה�ר�מה. את ��רפי� הרק, על � הרק �� ונגע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�רקק

�גדיו טמאי�, העיר רב א� הרב: אחר ה�לכי� [טמאי��גדיו, ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
[� טה�ר.[הזב]מדרסבטומאת טה�רי�, העיר רב וא� ; ְְְִִִִָָָֹ

.Êטמא זה הרי � ה�חיד �ר��ת �מצא� �לי, ל� �אבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמי
�מצא� הר�י�, �ר��ת ל� אבד מת. טמא וטמא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָמדרס,
טה�ר; � ���� �� �מצא� ,���� אבד א� � הר�י� ְְִִִַַַַָָָָ�ר��ת
,���� �מצא� ��ילה �אבד א� ��ילה, �מצא� ���� ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
�חזקת זה הרי � ��אחריו ���� �מצא� ���� �אבד ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�
טמא. מקצת�, א� ה�ילה עליו �עבר �ל ה�לל: זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא.

.Áעבר� �י על א� � הר�י� �ר��ת �כח� א� �לי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָה�יח
הרי � ה�חיד �ר��ת �כח א� ה�יח טה�ר; ה�ילה, ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעליו
החמיר� לא מה �מ�ני מת. מ�מא וטה�ר מדרס, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא �מיד, מצ�י �בר �אינ� מ�ני �מא�ד? �מ�יח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ���כח

.�� ְָ�זר�

.Ëמ�ני טה�ר, זה הרי � ה�ית �ת�� �מצא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהמא�ד
�מ�ר. �חזקת ְְֶֶַָ�ה�א

.Èבר��ת� טה�רי�. א�� הרי הר�י�, �ר��ת �לי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָה��טח
היה וא� טמאי�; �ה� נגע� ��א טמאי�, � ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָה�חיד
�הרי טמאי�, � להביא� והל� נפל� טה�רי�. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ��ר�,
�מצא� ה�חיד, �ר��ת �ליו �אבד� מי וכ� מעיניו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנעלמ�
��ארנ�. �מ� מת, �טמא מדרס ה� הרי � ���� �� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפ��



עי wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay -

.Êונמצאת טה�רי�, ואכלי� טמאי� אכלי� ��ית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָהי�
�מי� הי� א� וכ� הרב; אחר ה�לכי� � ��ית ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ�רעינה
האכל על �� ונמצא ה�ית, �ת�� טה�רי� ודמי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאי�
��מצא �ר�מה �ל �כ�ר מע�ה הרב. אחר ה�לכי� �ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
�אפ�� וטהר�ה�; חכמי� לפני מע�ה �בא ,�� ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעליו
ה�א, חי �ר� ��' א�מר: אני � ה�א' ה�ר� ��' ֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹנאמר:

טה�ר'. ֶָ�ה�א

.Á,�� ה�מצא ��ר � ��ח�ט�ת נבל�ת �� ��� ְְְִִֵֵֶַָָָָָעיר
ספק �ר� ספק ה�מצא היה א� וכ� הרב; אחר �� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�לכי�
�א�ת� העיר �א�ת� ��� הרב אחר ה�לכי� � ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹצפר�ע

הרב. אחר הל�� �נמצא, ה�לל: זה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹה�מ�.

.Ëבבא� מג�בת �היתה תבואה]הא�ה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ
�אי� טה�רה; ז� הרי � ה�בבא �ת�� �ר� ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�חצר,
ז� הרי � ה�בבא ��י על נמצא �מ�א. מט�א ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�ר�
�ר� ונמצא �כברה, ��ברת היתה ב�. נגעה ��א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָטמאה,
��י על נמצא טה�רה. ז� הרי � ���ברה ה�ר�ת ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ת��
ספק וכל ,�� נגעה ��א טמאה; ספק ז� הרי � ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָה�ברה

��ארנ�. �מ� טמא, ה�חיד ְְְִִֵֵֶַַָָ�ר��ת

קודש ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

יח ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
�ר��ת‡. � ספק�ת �ספק ספק�ת לר��ת יכ�ל �א�ה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ�ל

למב�י נכנס �יצד? טמא. ה�חיד, �בר��ת טה�ר; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהר�י�,
טמאה נכנס; לא ספק לחצר נכנס ספק �חצר, ְָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ְַוה�מאה
ספק נכנס, ואפ�� נכנס; לא ספק ל�ית נכנס ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹ��ית,
�אמר וא� ;�� היתה ��א ספק ��כנס �עת �� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה
�אמר וא� ;�� �אי� ספק ��ע�ר �� י� ספק ,�� ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
היא ואפ�� טמאה; �אינ� ספק טמאה �היא ספק ,�� ְֲִִַָ�ְֵֵֶָָָ�ִֵֵֶָָי�
�ה�ב�י טמא, ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�טמאה,

ה�חיד. ְִַָר��ת

ונגע·. ה�חיד, �ר��ת אחד ו�ר� צפר�עי� ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ��עה
��עה טמא; ספק� � ה�א איזה י�דע ואינ� מה�, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�אחד
� מה� �אחד ונגע הר�י�, �ר��ת אחד �צפר�ע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�רצי�
טה�ר, � הר�י� �ר��ת ספק �ל ה�לל: זה טה�ר. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָספק�
� ה�חיד �ר��ת ספק וכל �ו�אי'; 'נטמאתי ��אמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹעד
עצמ�ת לפיכ�, נטמאתי'. ��א 'ו�אי ��אמר עד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא,
טה�רה מאר� ��� א� הר�י�, �ר��ת נבלה ועצ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה�ת

ה�רס מ�ית קבר]וג��י� בה שנחרש שדה מאר�[� א� ְְִִֵֵֶֶַָ
�גע �מה יד�ע ואי� הסיט�, א� מה� �אחד ונגע ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהע�י�,
והאהיל ה�בלה, מ� ו��ית ה�ת מ� ��ית הסיט; �במה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמה�

�ניע האהיל; מה� איזה על יד�ע ואי� מה� אחת ל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
יד�ע ואי� מה� �אחד הל� טה�ר, ואחד טמא אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�בילי�
ה�א א� יד�ע ואי� ��ר�, �אד� ��גע א� הל�; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�איזה
טמא אחד אנ�י� �ני �הי� א� טה�ר; ה�א וא� ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
נגע מה� �איזה יד�ע ואי� מה� �אחד ונגע טה�ר, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד

טה�ר. ה�פק�ת, א�� �כל �ְְֵֵַָָ

�ל�,‚. היה א� � �ר� �ל לרח�� מ��ב מת ְְְִֵֶֶֶָָָָָ�ֵֵַה��צא
לתר�מה, טמא זה הרי � ה�צה אל ה�צה מ� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוה�א

מ��ר �היה א� לעבר, מק�� ל� היה ��גע; ָ�ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�חזקת�
טה�ר. זה הרי � �פרקיו ��קיו �י� �עבר �אפ�ר ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�מפרק

מצרפ� ה�בר � ה�ר� רחב לכל קבר היה חלקיווא� [את ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחד] ספק�ת,לגוש ��אר זה �אי� טמא; �� והע�בר ,ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

��גע. חזקת� ְֶֶֶַָָָא�א

העת„. עד למפרע, מט�א � �מב�י ��מצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ר�
ב� היה ולא �ל�ני, �י�� ה�ה ה�ב�י את '�דק�י ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
למפרע מט�א זה הרי � �דק� ולא ��ד�, אפ�� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�ר�';
אבל יב�; ��צא� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה���ד. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמ�ד�
�אפ�ר �עה עד א�א למפרע מט�א אינ� � לח מצא� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�

��מצא. �מ� לח ע�ה ויהיה ,�� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ��מ�ת

הר�י�‰. מ� ואחד טה�ר אחד ה�חיד, �ר��ת ר�י� ִ�ְְִִִִֶֶַָָָָָ�ְֵ�ני
�אחד ונגע ��ארנ�, �מ� טמאה עליה� ��זר� ְְְְְֵֶֶַַָָָ�ְְֲִִֵֶֶַָָה�מצאי�
את עליו ��לי� � מה� איזה יד�ע ואי� הסיט�, א� ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמה�

מספק]ה�ר�מה ספק[מטמאי� ספק�ת: �ני �ה� מ�ני ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָ
�ה�א ספק � ��מצא �אמר וא� ��מצא, ספק נגע, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ��ה�ר
� הר�י� �ר��ת הר�י� �ני הי� טה�ר. �ה�א ספק ְִִִַָ�ְֵֵֵֶָָָָָטמא,
טה�ר. ספק� מה�, �אחד ונגע �� �מ�חי� נג�בי� הי� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ְִִָא�
מ�ח אינ� מ���א�, �הרי עליו; ��לי� מה�, אחד ָ�ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָנ�א
הרק �� ונתלה לח, מה� אחד היה א� וכ� הר�י�. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�ר��ת
�די הר�י� �ר��ת מ�ח אינ� �הרי עליו; ��לי� � ְְִִֵַָָ�ֲִֵֵֶַַָָה�ח
�ארנ�, �בר �גד�. על ה�א הרי א�א טה�ר, ספק� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��היה
� מק�� �כל הסיט�, א� נ�א� א� ה�מצא, �רק נגע ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹ�א�
,�� וכ��צא ה�רס �בית ה�ר�מה, את עליו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ��רפי�

מק��. �כל מ�ע� ו�אי על ְְִֶַַַַָָָָ���רפי�

.Â�א �גדיו, על ודרס אחד �בא הר�י�, �ר��ת ���ב ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָמי
ועל ה�ר�מה. את ��רפי� הרק, על � הרק �� ונגע ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�רקק

�גדיו טמאי�, העיר רב א� הרב: אחר ה�לכי� [טמאי��גדיו, ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
[� טה�ר.[הזב]מדרסבטומאת טה�רי�, העיר רב וא� ; ְְְִִִִָָָֹ

.Êטמא זה הרי � ה�חיד �ר��ת �מצא� �לי, ל� �אבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמי
�מצא� הר�י�, �ר��ת ל� אבד מת. טמא וטמא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָמדרס,
טה�ר; � ���� �� �מצא� ,���� אבד א� � הר�י� ְְִִִַַַַָָָָ�ר��ת
,���� �מצא� ��ילה �אבד א� ��ילה, �מצא� ���� ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָאבד
�חזקת זה הרי � ��אחריו ���� �מצא� ���� �אבד ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�
טמא. מקצת�, א� ה�ילה עליו �עבר �ל ה�לל: זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָטמא.

.Áעבר� �י על א� � הר�י� �ר��ת �כח� א� �לי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָָה�יח
הרי � ה�חיד �ר��ת �כח א� ה�יח טה�ר; ה�ילה, ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָעליו
החמיר� לא מה �מ�ני מת. מ�מא וטה�ר מדרס, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹזה
לא �מיד, מצ�י �בר �אינ� מ�ני �מא�ד? �מ�יח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ���כח

.�� ְָ�זר�

.Ëמ�ני טה�ר, זה הרי � ה�ית �ת�� �מצא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהמא�ד
�מ�ר. �חזקת ְְֶֶַָ�ה�א

.Èבר��ת� טה�רי�. א�� הרי הר�י�, �ר��ת �לי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָה��טח
היה וא� טמאי�; �ה� נגע� ��א טמאי�, � ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָה�חיד
�הרי טמאי�, � להביא� והל� נפל� טה�רי�. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ��ר�,
�מצא� ה�חיד, �ר��ת �ליו �אבד� מי וכ� מעיניו. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנעלמ�
��ארנ�. �מ� מת, �טמא מדרס ה� הרי � ���� �� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאפ��
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.‡Èעיר�� הר�י� �ל � נכרית א� �עיר, אחת ִִֶָ�ְִִַַָָָָָ��טה
מק��. �כל לע�ל�, טמאה ְְְָָָָ�ְְֶַ�חזקת

.·Èספינה� ע�� ���בה א� �גדיו, על א�ה ��רסה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָמי
וא� טה�רי�; �ליו �תר�מה, א�כל �ה�א מ�יר�� א� �ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

י�אל�ה טמאה]לאו, היא .[א� ְִֶָָָ

.‚È.�טה�רי �ליו � ועמד הר�י�, �ר��ת ���� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמי

.„Èחי א� יד�ע ואי� ��ילה, �אחד הר�י� �ר��ת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָנגע
��ל טמא; זה הרי � מת �מצא� עמד, �ב�חר מת, ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�
�ב�חר �ערב, חי ראה� וא� מציאת�. ��עת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ�ַה�מא�ת,

וטה�ר. הר�י�, �ר��ת ספק זה הרי � מת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָמצא�

.ÂË[� יד�ע[חולה ואי� ונתע�� ה�חיד, �ר��ת ְְְְִִִֵֵַַַָָָ�ְַהמס��
וחזר� הר�י�, לר��ת וה�ציא�ה� חי, ה�א עדי� ְְְְֲִִִִִַַַָָא�
ספק� ה�חיד, �ר��ת ��ה�א � ה�חיד לר��ת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָוהכניס�ה�
�אחד מע�ה טה�ר. ספק� הר�י�, �ר��ת �כ�ה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא;
���ת והי� �מ�ה, לעיר מעיר וה�ליכ�ה� מס��, ְְְְִִִִִֵָָָ�ְֶָָ�היה
ט�א� ולא מת; נמצא �באחר�נה �ח�יו, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹמתח�פ�ת

�לבד. אחר�נה �ת א�א ְֲֲִִֶַַַָָָחכמי�

.ÊËצ��רה ונ�זה ה��ר, על �מד�ר ע�מד �היה [�טמא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
רוק] א�טיפת � ה�יעה לא ספק ל��ר, ה�יעה ספק ִִִִִִִֵֵַָָָָֹמ�יו,

היה וא� ה�חיד; �ר��ת טמא ספק� �מ�, �ל ��ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
ה��ר ��פת מ�ני � מק�� �כל טה�ר ספק� יי�, �ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ��ר

לבור]ק�לטת הרוק כניסת .[מונעת ֶֶ

יט ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
מה�‡. �אחד הל� טה�ר, ואחד טמא אחד �בילי�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ני

וה�ה ונאכל�, טהר�ת, וע�ה הל�, �איזה יד�ע ָ�ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָואי�
� טהר�ת וע�ה ��ני והל� וטהר, וטבל ��ביעי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ�לי�י
וא�� א�� � הרא��נ�ת ק�מ�ת וא� טה�ר�ת; א�� ְְְֲִִֵֵֵֵַָָהרי
טהר לא וא� טמא. ה�הר�ת מ� �אחד ��ו�אי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל�י�ת,
ה� �הרי י�רפ�; וה�נ��ת �ל�י�ת הרא��נ�ת � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ�ינתי�
�בילי�. ��ני �הל� מ�ני ה�א טמא ��ה �ו�אי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטמא�ת
נ�רת, צ�רת� ואי� הר�י�, �ר��ת וה�ר� ה�פר�ע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכ�
וע�ה מה� �אחד ונגע ה�ר�, ה�א איזה יד�ע ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואי�
א�� הרי � טהר�ת וע�ה ��ני ונגע וטבל ונאכל�, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטהר�ת
א� �ל�י�ת. וא�� א�� הרא��נ�ת, ק�מ�ת וא� ְְְִִִֵֵַָָָטה�ר�ת;
י�רפ�. וה�נ��ת �ל�י�ת, הרא��נ�ת � �ינתי� טבל ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא

מה�·. �אחד הל� טה�ר, ואחד טמא אחד �בילי�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ני
ו ��ני והל� חבר�, �בא טהר�ת, א�וע�ה � טהר�ת ע�ה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָ

�פני מה� אחד לכל מ�רי� � זה אחר זה ונ�אל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�א�
האחד ��א א� �אחת, �ניה� �א� טה�ר; �ה�א ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצמ�,
�ב�ני היינ�, '�ני� ואמר: חבר�, ועל עליו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָו�אל
�ניה� הרי � ע�ינ�' טהר�ת ���י הלכנ�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָה�בילי�
�טמאה נטמא� א� וכ� י�רפ�. �ע�� �טהר�ת ְָ�ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָטמאי�,
את אכל טה�ר, ואחד טמא אחד ��רי�, �ני �יצד? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָק�ה.
וע�ה ה�ני את ואכל חבר�, �בא טהר�ת, וע�ה מה� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד
מ�ני טה�רי�; �ניה� זה, אחר זה נ�אל� א� � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָטהר�ת
��הר� ספק�ת מ�לל �ה�א ס�פרי�, �ברי ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַ�ה�

��אל א� �אחת, �ניה� נ�אל� ��ארנ�. �מ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחכמי�,
וטהר�תיה� מ�פק, טמאי� �ניה� � חבר� ועל ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליו
��ר ואפ�� טמאה. ה�הר�ת מ� אחת ���אי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָנ�רפ�ת;
��� הרי � טה�ר�ת ��ר�ת �מאה ��תערבה טמאה ָ�ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאחת

וי�רפ�. ְְְִִֵָטמאי�,

�בא�‚. טה�רי�, ��ר�ת �ת�עה ��תערב טמא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ��ר
חמ�ה �בא� מה�, ��ר�ת חמ�ה ואכל� אד� �ני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָחמ�ה
הרי � ה��אר�ת החמ�ה ואכל� אחרי� אד� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ�ני
�ה� ��תל� אחרי� אנ�י� לה� �אי� טמאי�, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהרא��ני�

הטמא] �ה�[שאכלו מ�ני טה�רי�, האחר�ני� והחמ�ה ;ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָ
�רא��ני�. ִִִָ��לי�

�ני„. �ה� והלכ� טה�ר, ואחד טמא אחד �בילי�, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ�ני
האחד היה אפ�� טמא, אחד ואי� טה�ר אחד אי� ְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָאנ�י�

טמא]�ל�י 'זה[ספק וא�מרי�: ��ל�י, ��לה ה�ה�ר זה הרי � ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ
ה�ל�י וזה �טהרת�, ה�א והרי ה�ה�ר ��ביל הל� ְְְֲֳִֵֶַַַַַַָָָָָָה�ה�ר
�אחד. �ניה� ���אל� �י על וא� � ה�מא' ��ביל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהל�

כ ּפרק הּטמאֹות אבֹות ׁשאר ¤¤§ª©£¨§§¦הלכֹות
ה�א‡. �� ��ת, לעני� הר�י� ר��ת �ה�א מק�� ְְְִִֶַַַָָָָָ�ל

טמאה. לעני� הר�י� ְָ�ְְְִִַַָר��ת

�ר��ת·. ה� הרי הר�י�, לר��ת ה�מ�כ�ת א��ת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָואר�ע
ה�רמלית וכ� לטמאה; רה"ר]הר�י� ואינו רה"י שאינו �], ְִַָ�ְְְְִֵַַָ

והאצטונית ה�� ציבורי]�ג�� אול� �ר��ת[� ה� הרי � ְְְְְֲִִִֵֵַָָָ
לטמאה. ְָ�ְִַָהר�י�

ל��ת,‚. ה�חיד ר��ת �ה� �י על א� � מק�מ�ת �� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָי�
ה�בילי� ה�: וא�� טמאה; לעני� הר�י� �ר��ת ה� ְְְִִֵֵַָ�ְְְֲִִִֵֵַַָהרי

וה�קעה[פתוחי�]המפ��י� �לג��ת; �לב�ר�ת ל�יחי� ְַ�ְְְְְִִִִִַָָ
שדות] של �בסילקי[מקו� הח�ה; �ימי �דר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ַה��פת

ה�ר�בה אנ�י �� לעמד הר�ה רחב �ני� �ה�א � ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמלכי�
המל�] הר�י�;[של לר��ת �ת�חי� הר�ה �תחי� ל� וי� ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

�נגד זה �תחי� �ני ל� ��� ה�ד�ל ה�ני� וה�א � ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוה��ר�
אחר. �פתח וי�צאי� זה �פתח נכנסי� �הר�י� וחצר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָזה;
��ד�רי� �י על א� ל�הר, א� ל�� ה��רדי� מב�א�ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָוכ�
וה�ימ�ס�ת �ה�, וע�לי� מט�סי� ור�י� �מ�א� ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמ�א�

לטמאה.[ארמונות] הר�י� �ר��ת ה� הרי � וה�רחצא�ת ,ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָ�ְָ
לטמאה. הר�י� �ר��ת העזרה, �ל ְָ�ְְְֲִִֵַָָָָָוכ�

הר�י�„. ר��ת עליה�, ע�ברת העיר ��ר� העיר ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ���ת
טמאה.ל ְ�ְָ

�בזמ�‰. ה�חיד; ר��ת מ���רת, �היא �זמ� � ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָה��ה
�סילקי וכ� לטמאה. הר�י� ר��ת מ���רת, ְְְִֵֵָָ�ְְְִִֵֶֶֶַַָָ�אינ�
לטמאה; הר�י� ר��ת א�ת�, ���תחי� �זמ� � ְָ�ְְְְְִִִֶַַָָָ�ד�לה

ל�ל. ה�חיד ר��ת א�ת�, ���עלי� ְְֲִִִֶַַַָָֹ�בזמ�

.Âה�חיד ר��ת ה��מי�, �ימ�ת � �דר ה��פת ְְִִִֵֶֶַַָָָ�ְִַַָה�קעה
ר��ת היא הרי מ�פת, היתה לא וא� �לטמאה; ְֲִֵֶֶ�ְְְִָָָֹ�ְְַָל��ת
ה��מי� ימ�ת עליה �עבר� �בקעה �לבד. לטמאה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ�ְִַָה�חיד
הח�ה. �ימ�ת אפ�� לטמאה, ה�חיד ר��ת היא הרי �ְְֲִִֵַָ�ְֲִִַַָָ
וא�� מ��כ�; ה�ב�אה מ��עקר הח�ה? ימ�ת ה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוא��
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�נ�ה רביעה מ��רד ה��מי�? ימ�ת השני]ה� �י�[הגש� . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לדריכה]הע��לי� המוכני� ל��גי�[ענבי� ענבי� �ל ֲִִִִֶַָָ

נדרכו] שכבר לטמאה.[ענבי� הר�י� ר��ת ,ְְִַָ�ְָ

.Êו��אחר ה�חיד; ר��ת ה��צרי�, ��פני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ�ר�
�הר�י� �זמ� אימתי? לטמאה. הר�י� ר��ת ְְִִֵֶַַַָָָ�ְְְִִַַָה��צרי�,
�ל �אר ��נגד�. �ר�ח וי�צאי� ז� �ר�ח ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָנכנסי�
ר��ת �ה� ��� � �ינ� ��ארנ� מא�� ח�� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָה�ק�מ�ת

טמאה. לעני� ה�חיד ר��ת ה� �� ל��ת, ְָ�ְְְְִִִֵַַַַָָָָה�חיד

.Á�כ �י על וא� ל��ת, ה�חיד ר��ת �אינ� מק�מ�ת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוי�
הע� �אי� מ�ני � טמאה לעני� ה�חיד ר��ת ה� ְְִֵֵֶָָָ�ְְְֲִִֵֵַַָהרי

וחרי האילנ�ת ה�: וא�� �ה�; של]מ����י� [הכתלי� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
אר�עה. על אר�עה �ה� �אי� �י על א� הר�י�, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָר��ת
�ת�כ�, וטמאה הר�י�, �ר��ת ע�מד �ה�א איל� ְְָ�ְְִִִֵֵֶַַָָ�יצד?
הכניס טמא; ספק� � נגע לא ספק נגע ספק לרא��, ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹועלה
טמא. ספק� � נגע לא ספק נגע ספק טמאה, �� ��� לחר ְְֵֵֵֵַַָָָָָָֹ�ְֵֶָֹיד�

.Ëספק הר�י�, לר��ת �פת�חה טמאה, �היא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָחנ�ת
�ר� �מ� החנ�ת ��ל טה�ר; ספק� � נכנס לא ספק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנכנס
חנ��ת ��י הי� טה�ר. מ�ע� ��פק הר�י�, �ר��ת �ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ�ַה��ח
ספק מה�, לאחת נכנס � טה�רה ואחת טמאה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת
ספק ��ה טמא; ספק� � נכנס ל�ה�רה ספק נכנס ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָל�מאה
�ימ�ת �קעה וכ� ה�חיד. ר��ת �החנ�ת ה�חיד, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָר��ת
טמאה, אחת �דה �ב� הר�ה, �ד�ת �� ��� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��מי�
� נכנס�י' לא ספק �דה, לא�ת� נכנס�י 'ספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוא�מר:
�יאה ספק אפ�� ה�חיד, �ר��ת טמאה ��פק טמא; ְְְֲִִִִֵַָָָ�ְְֵֵֵֶָספק�

כניסה] טמא.[� �ֵָ

.Èוחזר הר�י�, ר��ת ונע�ה ה�חיד, ר��ת �היה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמק��
טמא; ספק� ה�חיד, ר��ת ��ה�א � ה�חיד ר��ת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונע�ה

טה�ר. ספק� הר�י�, ר��ת ְְְִֵֶַָָ�כ�ה�א

.‡È.�הר�י �ר��ת ה� הרי הר�י�, �ר��ת �ה� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ברי�
טפחי�, ע�רה �ב�הה הר�י� �ר��ת ק�ה ְְְֲִִִַָָָָָָ�ֵַ�יצד?

נגע ספק �ת�כ�, בתוכה]וה�מאה �[בידיו נגע לא ספק ְַ�ְְֵֵַַָָָָָָֹ
� נגע לא ספק נגע ספק לת�כ�, יד� הכניס טה�ר; ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹספק�

�פי�ה היתה טמא. אב�]ספק� כלי �תפ�,[� על נת�נה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
�סיב �ר�� �ר�מה האיל�]וכ�ר מ� ונת��[חוט �ניר א� ְְְְְִִִַָָָָ

נ לא ספק אחר, �� נגע ספק טמא.לת�כ�, ספק� � גע ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

.·Èוטמאה טפחי�, ע�רה �ב�� הר�י� �ר��ת ְָ�ְְְֲֲִִִַַָָָָָחמ�ר
��ט טה�ר; ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ��יו, על ְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹנת�נה
סלע וכ� טמא. ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ��יו, על ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹיד�
נת�נה וטמאה טפחי�, ע�רה �ב�� הר�י� �ר��ת ְְָָ�ְְְֲִִִַַָָָָָָ�ַה��ח
לרא� עלה טה�ר; ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹעליו,

טמא. ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹה�לע,

.‚È�מה�כי� חמ�ר�, על ר�כב וזה חמ�ר� על ר�כב זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהיה
מר�ב טמא �ינ�ק נגע�; לא ספק �זה, זה נגע� ספק ְָ�ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��ר�,
אביו, �ל �תפ� על מר�ב טה�ר ותינ�ק אביו, �ל �תפ� ְְִֵֶַָָ�ְְִִֵֶַָָעל
על חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, �צד זה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכ�
�לי� נגע; לא ספק נגע ספק ��תל, מד�ק והרק ְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�ְְֵָֹ�תפ�,
ע�בר, וה�מא מע�רה, למעלה הר�י� �ר��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ט�חי�

הסיט טה�ר.[הזיז]ספק ה�ל � הסיט לא ספק ִִֵֵֵֵַָָָֹֹ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�
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יג ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
.‡� לוה �פני ��א ��יד� ��טר לה�רע ��א ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה

ע�� ��עמד עד �לה�דיע�, אליו ל�לח �י� �ית יכ�לי� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹא�
לה�דיע� אפ�ר אי וא� ל�. �מ�דיעי� ��לחי� � ְְְְִִִִִִִֶַָ��י�
מ� �י� מ�כסיו, וי�ל ���בע ל�לוה א�מרי� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�מהרה

ל��בר ח���י� ואי� ה��לטלי�; מ� �י� [שמאה�רקע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
פרעו�] שטר יש �דיללווה ה�א, חכמי� ��נת � זה ודי� .ְְֲִִֵֶַַָָ

וה�ל� חבר� �ל מע�תיו נ�טל ואחד אחד �ל יהיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ��א
לוי�. �פני �לת נ�על ונמצא אחרת, �מדינה ל� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוי��ב

י�רע·. �� ואחר �י�, לבית להביא צרי� ראי�ת ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹ�ל�
לק�� רא��נה, ראיה �פניו: בבי"ד]��א ה�טר[לאשר ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

ואינ� אחרת �מדינה ח�ב� ��על �נ�ה, ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��יד�;
נכסי� �א�� �לי�ית, ראיה ��י�; ע�� לעמד �כא� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹמצ�י

ה�. ה�וה �ל�ני ְִֵֶֶַֹ�ל

'זה‚. ואמר: �יד�, מ���� והביא �י�, לבית ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה
ח�בי' �לה�רע למכר� ר�צה ואני ה�א, �ל�ני �ל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמ���נ�

ויטע� לוה ��ב�א עד ל�, נזקקי� �י� �ית אי� ;[טענתו]� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ
'לק�ח ל�מר רצה �מ�יאי�[קנוי]�א� א�מר. �ידי', ה�א ְִִִִֵֶַַַָָָָ

נמ�ר. �כ�ה ה�וה ��דע �די עדי�, �פני למכר� עצה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹל�
�י� וה�לוה, ה�וה �מת ה�����, על חבר� את ה�לוה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹוכ�
מ�ה נפרע וה�א ה�איל � מלוה ��ת �י� �ח�ה, לוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ��ת

רצה וא�� יד�, הרי[יכל]��חת � �ידי' ה�א 'לק�ח ל�מר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חפ� �נקיטת נ��ע ה���עי�[קדוש]זה �ל �דר� ונ�טל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ה�ת נ��ע אינ� מה �מ�ני �אינ�[מדרבנ�]ונ�טלי�. לפי ? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
���קח; ה�מ�� על א�א מ����, �ל עצמ� על ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָנ��ע

חפ �ל עצמ� על אמר 'א�ה�א�� לי', מכר�� 'א�ה זה: � ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הי� א� אבל ונפטר. ה�ת נ��ע היה � �מ�נה' לי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָנת��
אינ� � ��ה על ידע� ולא �יד�, מ���� זה �חפ� עדי� ��ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ויכ�ל עדי�, �� ואי� וה�איל ��ב�עה. א�א ל�ל ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹיכ�ל
וכ� וכ�'. �� עליו לי 'י� ל�מר נאמ� � ה�א' '��י ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָל�מר
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�נ�ה רביעה מ��רד ה��מי�? ימ�ת השני]ה� �י�[הגש� . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לדריכה]הע��לי� המוכני� ל��גי�[ענבי� ענבי� �ל ֲִִִִֶַָָ

נדרכו] שכבר לטמאה.[ענבי� הר�י� ר��ת ,ְְִַָ�ְָ

.Êו��אחר ה�חיד; ר��ת ה��צרי�, ��פני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ�ר�
�הר�י� �זמ� אימתי? לטמאה. הר�י� ר��ת ְְִִֵֶַַַָָָ�ְְְִִַַָה��צרי�,
�ל �אר ��נגד�. �ר�ח וי�צאי� ז� �ר�ח ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָנכנסי�
ר��ת �ה� ��� � �ינ� ��ארנ� מא�� ח�� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָה�ק�מ�ת

טמאה. לעני� ה�חיד ר��ת ה� �� ל��ת, ְָ�ְְְְִִִֵַַַַָָָָה�חיד

.Á�כ �י על וא� ל��ת, ה�חיד ר��ת �אינ� מק�מ�ת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוי�
הע� �אי� מ�ני � טמאה לעני� ה�חיד ר��ת ה� ְְִֵֵֶָָָ�ְְְֲִִֵֵַַָהרי

וחרי האילנ�ת ה�: וא�� �ה�; של]מ����י� [הכתלי� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
אר�עה. על אר�עה �ה� �אי� �י על א� הר�י�, ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָר��ת
�ת�כ�, וטמאה הר�י�, �ר��ת ע�מד �ה�א איל� ְְָ�ְְִִִֵֵֶַַָָ�יצד?
הכניס טמא; ספק� � נגע לא ספק נגע ספק לרא��, ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹועלה
טמא. ספק� � נגע לא ספק נגע ספק טמאה, �� ��� לחר ְְֵֵֵֵַַָָָָָָֹ�ְֵֶָֹיד�

.Ëספק הר�י�, לר��ת �פת�חה טמאה, �היא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָחנ�ת
�ר� �מ� החנ�ת ��ל טה�ר; ספק� � נכנס לא ספק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנכנס
חנ��ת ��י הי� טה�ר. מ�ע� ��פק הר�י�, �ר��ת �ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ�ַה��ח
ספק מה�, לאחת נכנס � טה�רה ואחת טמאה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת
ספק ��ה טמא; ספק� � נכנס ל�ה�רה ספק נכנס ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָל�מאה
�ימ�ת �קעה וכ� ה�חיד. ר��ת �החנ�ת ה�חיד, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָר��ת
טמאה, אחת �דה �ב� הר�ה, �ד�ת �� ��� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��מי�
� נכנס�י' לא ספק �דה, לא�ת� נכנס�י 'ספק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוא�מר:
�יאה ספק אפ�� ה�חיד, �ר��ת טמאה ��פק טמא; ְְְֲִִִִֵַָָָ�ְְֵֵֵֶָספק�

כניסה] טמא.[� �ֵָ

.Èוחזר הר�י�, ר��ת ונע�ה ה�חיד, ר��ת �היה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָמק��
טמא; ספק� ה�חיד, ר��ת ��ה�א � ה�חיד ר��ת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָונע�ה

טה�ר. ספק� הר�י�, ר��ת ְְְִֵֶַָָ�כ�ה�א

.‡È.�הר�י �ר��ת ה� הרי הר�י�, �ר��ת �ה� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ברי�
טפחי�, ע�רה �ב�הה הר�י� �ר��ת ק�ה ְְְֲִִִַָָָָָָ�ֵַ�יצד?

נגע ספק �ת�כ�, בתוכה]וה�מאה �[בידיו נגע לא ספק ְַ�ְְֵֵַַָָָָָָֹ
� נגע לא ספק נגע ספק לת�כ�, יד� הכניס טה�ר; ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹספק�

�פי�ה היתה טמא. אב�]ספק� כלי �תפ�,[� על נת�נה ְְְְְִֵֵֵַָָָָָ
�סיב �ר�� �ר�מה האיל�]וכ�ר מ� ונת��[חוט �ניר א� ְְְְְִִִַָָָָ

נ לא ספק אחר, �� נגע ספק טמא.לת�כ�, ספק� � גע ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹ

.·Èוטמאה טפחי�, ע�רה �ב�� הר�י� �ר��ת ְָ�ְְְֲֲִִִַַָָָָָחמ�ר
��ט טה�ר; ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ��יו, על ְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹנת�נה
סלע וכ� טמא. ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ��יו, על ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹיד�
נת�נה וטמאה טפחי�, ע�רה �ב�� הר�י� �ר��ת ְְָָ�ְְְֲִִִַַָָָָָָ�ַה��ח
לרא� עלה טה�ר; ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ְְֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹעליו,

טמא. ספק� � נגע לא ספק נגע ספק ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹה�לע,

.‚È�מה�כי� חמ�ר�, על ר�כב וזה חמ�ר� על ר�כב זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָהיה
מר�ב טמא �ינ�ק נגע�; לא ספק �זה, זה נגע� ספק ְָ�ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��ר�,
אביו, �ל �תפ� על מר�ב טה�ר ותינ�ק אביו, �ל �תפ� ְְִֵֶַָָ�ְְִִֵֶַָָעל
על חבילה נגע; לא ספק נגע ספק זה, �צד זה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהלכ�
�לי� נגע; לא ספק נגע ספק ��תל, מד�ק והרק ְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�ְְֵָֹ�תפ�,
ע�בר, וה�מא מע�רה, למעלה הר�י� �ר��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ�ט�חי�

הסיט טה�ר.[הזיז]ספק ה�ל � הסיט לא ספק ִִֵֵֵֵַָָָֹֹ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

יג ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
.‡� לוה �פני ��א ��יד� ��טר לה�רע ��א ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמלוה

ע�� ��עמד עד �לה�דיע�, אליו ל�לח �י� �ית יכ�לי� ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹא�
לה�דיע� אפ�ר אי וא� ל�. �מ�דיעי� ��לחי� � ְְְְִִִִִִִֶַָ��י�
מ� �י� מ�כסיו, וי�ל ���בע ל�לוה א�מרי� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�מהרה

ל��בר ח���י� ואי� ה��לטלי�; מ� �י� [שמאה�רקע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
פרעו�] שטר יש �דיללווה ה�א, חכמי� ��נת � זה ודי� .ְְֲִִֵֶַַָָ

וה�ל� חבר� �ל מע�תיו נ�טל ואחד אחד �ל יהיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ��א
לוי�. �פני �לת נ�על ונמצא אחרת, �מדינה ל� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוי��ב

י�רע·. �� ואחר �י�, לבית להביא צרי� ראי�ת ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹ�ל�
לק�� רא��נה, ראיה �פניו: בבי"ד]��א ה�טר[לאשר ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

ואינ� אחרת �מדינה ח�ב� ��על �נ�ה, ראיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��יד�;
נכסי� �א�� �לי�ית, ראיה ��י�; ע�� לעמד �כא� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹמצ�י

ה�. ה�וה �ל�ני ְִֵֶֶַֹ�ל

'זה‚. ואמר: �יד�, מ���� והביא �י�, לבית ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמלוה
ח�בי' �לה�רע למכר� ר�צה ואני ה�א, �ל�ני �ל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמ���נ�

ויטע� לוה ��ב�א עד ל�, נזקקי� �י� �ית אי� ;[טענתו]� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ
'לק�ח ל�מר רצה �מ�יאי�[קנוי]�א� א�מר. �ידי', ה�א ְִִִִֵֶַַַָָָָ

נמ�ר. �כ�ה ה�וה ��דע �די עדי�, �פני למכר� עצה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹל�
�י� וה�לוה, ה�וה �מת ה�����, על חבר� את ה�לוה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹוכ�
מ�ה נפרע וה�א ה�איל � מלוה ��ת �י� �ח�ה, לוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ��ת

רצה וא�� יד�, הרי[יכל]��חת � �ידי' ה�א 'לק�ח ל�מר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חפ� �נקיטת נ��ע ה���עי�[קדוש]זה �ל �דר� ונ�טל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ה�ת נ��ע אינ� מה �מ�ני �אינ�[מדרבנ�]ונ�טלי�. לפי ? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
���קח; ה�מ�� על א�א מ����, �ל עצמ� על ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָנ��ע

חפ �ל עצמ� על אמר 'א�ה�א�� לי', מכר�� 'א�ה זה: � ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הי� א� אבל ונפטר. ה�ת נ��ע היה � �מ�נה' לי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָנת��
אינ� � ��ה על ידע� ולא �יד�, מ���� זה �חפ� עדי� ��ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ויכ�ל עדי�, �� ואי� וה�איל ��ב�עה. א�א ל�ל ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹיכ�ל
וכ� וכ�'. �� עליו לי 'י� ל�מר נאמ� � ה�א' '��י ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָל�מר
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�ה�א עדי� �� הי� א� נ��ע, �היה עצמ� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ��ב�עה
לפטר� א�א מ�ב�עה לפטר� 'מ��' א�מרי� �אי� � ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָמ����

��ע�. מה ���ל עד ה����� יחזיר ��א ְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹמ�מ��,

�לא„. נגנב א� ואבד ה�����, על חבר� את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹה�לוה
��ארנ�, �מ� ה�����, �דמי ח�ב ה�לוה �הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאנס,
�וה', היה דינרי� ��ני עליו, הלויתי� 'סלע ה�לוה: ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואמר
הרי � �וה' היה וסלע עליו, הלויתני 'סלע א�מר: ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולוה
�ר��ת�, �אינ� ה��מרי� �ב�עת �ח�ה נ��ע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָה�לוה
אמר וי�טר. הח�ב, �נגד �וה �היה ה�ת נ��ע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוה�וה
�וה', היה דינרי� ��ני עליו, הלויתי� 'סלע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה�לוה:
היה דינרי� ��ל�ה עליו, הלויתני 'סלע א�מר: ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוה�וה
�� ואחר �ר��ת�, �אינ� �ח�ה ה�לוה י�בע � ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�וה'
וי��� �מקצת, ה�דה �הרי �וה, היה ��ה ה�וה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹי�בע
�וה', היה ���י� עליו, הלויתני 'סלע ה�וה: אמר ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה�ינר.
� �וה' היה וסלע עליו, הלויתי� 'סלע א�מר: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוה�לוה
�היה ��ב�עת� וכ�לל �ר��ת�, �אינ� ה�לוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָי�בע
עליו, הלויתני 'סלע ה�וה: אמר הח�ב. �נגד ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹה�����
עליו, הלויתי� 'סלע א�מר: וה�לוה �וה', היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ���י�
�ר��ת�, �אינ� ה�לוה י�בע � �וה' היה דינרי� ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחמ�ה
�ינר. וי��� דינרי�, חמ�ה על יתר �וה היה ��א ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹויכלל
א�מר: וה�וה �וה', היה דינרי� ��ני עליו, הלויתי� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'סלע
וכ�לל �ר��ת�, �אינ� מלוה י�בע � �מיו' י�דע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ'איני
�אר ה�וה וי��� �וה, היה דינרי� ��ני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��ב�עת�
י�דע ואינ� ל�, ח�ב �ה�א �ו�אי י�דע ה�א �הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהח�ב;
היה ���י� עליו, הלויתני 'סלע �רע�. לא א� �רע� ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֹא�
ה�לוה י�בע � �מיו' י�דע 'איני א�מר: וה�לוה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�וה',
הח�ב על יתר ��מיו י�דע �אינ� ויכלל �ר��ת�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�אינ�
�כל��. עצמ� ח�ב לא �הרי וי�טר; אחת, �פר�טה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאפ��
על יתר �וה �היה אני 'י�דע ה�לוה: אמר א� ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאבל
מה �ל מ��� זה הרי � ה�א' ��ה י�דע איני אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהח�ב,
ל� י� 'חמ�י� �אמר: �מי �ב�עה, �לא ה�וה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��ע�
ואינ� �ב�עה מח�ב �ה�א � י�דע' איני וחמ�י� ְְֵָָ�ְְֲִִִִֵֵֶַַָ�ידי,

להחרי� ל� וי� ��ת�אר. �מ� לה�בע, חר�יכ�ל [להטיל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
�קר.סת�] ���ע� מי ִֵֶֶֶַעל

�י‰. על א� � לפרע� זמ� ל� וקבע חבר�, את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָה�לוה
מ�ד� קנ� ה�מ�;[בקני�]��א ס�� עד לתבע� יכ�ל אינ� , ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

על �הלוה� �י� ��טר, �מלוה �י� �ה, על �מלוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�י�
� מלוה �סת� מלוה. ��ת �י� לוה, ��ת �י� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�����,
וא� ה�����. על �י� �ה על �י� ��טר �י� י��, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ�ל�י�
�י�מ�, לתבע� ל� י� � ��רצה עת �כל ��ת�ע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָהתנה

ה�א. ממ�� ְֶַָ��נאי

.Âוה�וה ��בע�י', ה�מ� ס�� 'ה��� ואמר: ה�לוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטע�
וא� ה�ת. נ��ע ה�וה � קבע�' ימי� ע�רה 'עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹא�מר:
�ב�עת נ��ע זה הרי � זמ�� ס�� �ה��� אחד עד �� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מ� נ�אר ימי� 'חמ�ה א�מר: זה ה�ענ�ת. ��אר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָה��רה,
עד 'המ�� ל�לוה: א�מרי� � 'ע�רה' א�מר: וזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָה�מ�',

ה וי�בע החמ�ה', ימי�.ס�� חמ�ה ע�ד ���אר �ת ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

.Ê� לי' קבע� �'�מ� ה�וה וטע� ��טר, ה�לוה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיתה

וי�ל זמ�, ל� קבע ��א ה�ת הח�ב �על ���בע לי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיראה
ִָמ�ד.

.Áאת ה�לוה �יצד? מק��. �כל לה�בע נ�נה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה�לוה
א�א לדח�ת�, יכ�ל אינ� � ��ד�ר �תבע� ����ב, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָחבר�
לפרע� ה�וה �א ��ת�ע��. מק�� �כל ל� לפרע ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹח�ב
רצה, וא� מק�ל; רצה, א� ה�לוה: �יד הר��ת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ��ד�ר,
והרי ל�', ��ת�י �דר� ����ב, א�א נפרע 'איני ל�: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָא�מר

����ב. ��פרע�� עד �ר��ת� ְְִִִֵֶֶַַָה�

ה'תשס"ט טבת כ"ג שני יו�

יד ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
�טר�‡. את חלקו]ה��ג� שפרוע אחד[מודה �עד א� , ְֵֵֶֶֶַָָ

�פני ��א ל�רע וה�א �ר�ע, �ה�א �טר� על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמעיד
קט� �י� ה��ר� מ� וה�פרע ה��קח, מ�ד וה��ר� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה�וה,
��רה; �ל �עי� ��ב�עה א�א י�רע לא � �ד�ל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�י�
היה וא� ��ל'. �� ואחר 'ה�בע, ���ת�ע: ל� ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹוא�מרי�
��ב�עה; ��א נפרע � �זמ�� ותבע קב�ע, לזמ� ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהח�ב

��ב�עה. א�א יג�ה לא זמ��, ְְְִִֶֶַַָָָֹעבר

זה·. �טר ��רע ה�וה וטע� לפרע�, חבר� את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה��בע
א�מרי� � �ל��' �רע� 'לא א�מר: ה�טר �בעל מקצת�, ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹא�
�רע�יו ��א לי 'י�בע ואמר: ה�וה טע� ל�'. ���' ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹל�:
א� �ל��, נפרע ��א חפ� �נקיטת א�ת� מ��יעי� � ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַֹֹוי�ל'
ה�לוה היה וא� י�ל; �� ואחר וכ�, �� א�א �רע� ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ��א

ל�ב�עת�. נזקקי� אי� חכמי�, ְְְֲִִִִִֵַָָָ�למיד

מק��‚. �טר עליו בבי"ד]ה�ציא ט�ע�[מאושר וה�וה , ְְִָָָ�ְֵֶַָֹ
א� זה', �טר �תב�י לא �מע�ל� ה�א, מז�� '�טר ְְִֵֶַָָָָֹ�ְְְֵָוא�מר:
�ה�א ��ע� א� ר�ית, אבק א� ה�א ר�ית זה �ח�ב ֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ��ע�

אמנה הלוואתו]�טר קיבל לא '�תב�י[עדיי� ��ע�: א� , ְְֲִֶַַַָָָָ
�א� טענה טע� �בר: �ל �לל� � לויתי' לא ועדי� ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹללו�ת
ע�מד וה�לוה �טל, ה�טר היה ה�טר, �על �� ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָה�דה
לי 'י�בע ה�וה: ואמר ט�ע�, �קר ��ה וא�מר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��טר�
�ח�ב �ה�רה מי י� ה�א�ני�: �י� מחלקת ז� הרי � ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוי�ל'
עליו ��ע� �מי ��רה, �ל �עי� לה�בע ה�טר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�על
טע� �� א� א�א ה�לוה, י�בע ��א ה�ר� ור��תי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ��רע�,

��טר ה�דה �הרי �לבד, ��רע� ה�וה הוא]עליו ,[שכשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הימ�� �ל לא ה�ענ�ת, א�� �ל אבל ע�מד; ה�א ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ�לפרע��
ה�לוה על יטע� �� ואחר י���, א�א מק��, �טר ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹ�ְְְֵַָלב�ל
ה�ת. י�בע �פר, וא� ל�, יחזיר י�דה, א� � ��רצה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�מה

נ�טה. �ע�י ְְִֶַָָולזה

'לא„. א�מר: מלוה � חבר� על ח�ב �טר ְְֲִֵֵֶַַַַֹה��ציא
והעדי� מחצה', '�רע�י א�מר: ולוה �ל��', ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנפרע�י
�הרי מחצה, ונ�ת� ה�וה נ��ע � ��� ��רע� ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָֹ�ְְִִֶָמעידי�

אבדה �מ�יב ואינ� �מקצת; עלה�דה לסמו� יכל [שהרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָ
וליפטר] ה�לוההעדי� ואי� עליו. ה�טר �אימת מ�ני ,ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

א�מרי�: ה�ק�ח�ת �הרי הח�רי�, מ�ני א�א ה�חצה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��בה
זה'. �טר ��ל� והרי נסמ�, העדי� על ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ'אנ�

לק�מ�‰. יכ�ל �אינ� ח�ב �טר עליו [לאמתה�ציא ְְְִֵֶַַָָָ
אבלאותו] זה, �טר �תב�י �אני 'אמת ה�וה: ואמר ,ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah c"k iyily mei -

לא ועדי� �� ללו�ת '�תב�יו א� ה�א', 'אמנה א� ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹ�רע�יו',
הי� 'לא אמר: רצה, וא� ה�איל � �זה ���צא וכל ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלויתי',
וי�בע נאמ�, זה הרי � נתק�� מ�יו והרי מע�ל�', ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברי�
הרי �י�, �בית �� אחר ה�לוה ק�מ� וא� וי�טר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ת

�טר�ת. ��אר ְְִָָה�א

.Â,ה�א מז�� '�טר ה�וה: ואמר מק��, �טר עליו ָ�ְְְֶַַָָָֹ�ְְִָָָה�ציא
ה�לוה: ואמר ה�א', אמנה '�טר א� �תב�יו', לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹ�מע�ל�
�י על א� � ואבד' עליו לי היה ��ר �טר אבל ה�ברי�, ��'ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
'אינ� אמר: רצה, וא�� �טר�, את ���ר ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�לוה,
א�א �ל��, �� ��בה אינ� � �י� �בית נתק�� �הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ְמז��',
ח��ב. ה�א �חר� ה�טר זה �הרי ונפטר; ה�ת ה�וה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹנ��ע

.Êבר�� ,�� ולוה ח�זר אינ� � �פרע� �� ��וה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹ�טר
�חר�. ונע�ה �ע��ד� ְְְְֲִִֶֶַַָנמחל

.Á:ה�וה ל� ואמר חבר�, על מק�� ח�ב �טר ְֲֵֶַַַָָֹ�ְְִַַה��ציא
חזר�י אבל היה, ��' ה�לוה: ל� ואמר �רע�י�', ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ'והלא
הרי � �נ�ה' �ע� א�ת� והלויתי ה�ע�ת, ל� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוהחזר�י
א� אבל �חר�. ה�א הרי ��פרע, ��טר ה�טר; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�טל
עד ט�ב�ת, הי� ��א מ�ני ה�ע�ת, ל� 'החזר�י ל�: ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאמר

ק��. �ע��ד� ועדי� ה�טר, �טל לא � ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ��חליפ�'

.Ë:�ל ואמר מנה, עליו ל� ��� מק�� �טר עליו ְֵֶֶַָָָָָ�ְְִָָָה�ציא
והעיד� א�� �בא� �פל�ני', �ל�ני �פני �רע�י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹ'והלא
��' ה�לוה: ל� ואמר ה�טר, ל� הז�יר לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��רע�,
הרי � אצל�' לי �היה �רע� אחר ח�ב אבל ��רע�, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה�א
ל� ��ת� ��העיד� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�טר. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�טל
ידע� ולא מע�ת, ל� נ�ת� רא�ה� א� אבל �רע��. ְְְֲִֵֵַָָָָָֹ�ת�רת
מ�נה �ת�רת א� ��ד��, �ת�רת א� �רע��, �ת�רת נת� ְְְִִֵַַַַַָָָָָא�
זה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא ה�טר: �על אמר א� �ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אחר ח�ב �ל '�רע�� אמר: וא� ה�טר. �בטל �פר�, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�החזק
לא �הרי ���טר; מה ונ�טל ונ��ע נאמ�, זה הרי � ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהי�'
נאמ� לי', נתנ� 'מ�נה ל�מר ��כ�ל �מ��� �עדי�, ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�רע�
'והלא ה�וה: ל� אמר ה�'. אחר ח�ב �ל '�רע�� ֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹל�מר
�בית וא�ה ה�א, מ�� ��קח�י ��ר �מי זה, ח�ב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�טר
�מיו �ביתי אני ,��' ה�טר: �על ל� ואמר ��ר�', �מי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאת
��מי מעצמ� וה�דה ה�איל � אצל�' לי �היה אחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמח�ב
�י על וא� ה�טר, �טל � נפרע �מ�מיו הח�ב, ה�א ְְְִִִַַַַַַַָָָָה��ר
��רע�. ה�ת ה�וה וי�בע מ�מיו; ��רע עליו עדי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�אי�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.È'רע�י�' טע�: וה�וה אחד, �עד ח�ב �טר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה�ציא
�ב�עה מח�ב זה הרי אחד]� עד ל�בע[עפ"י יכ�ל ואינ� ְֲֵֶ�ְְִֵַָָָָ

מכחישו] �רע�יו',[לא ��א לי 'י�בע ואמר: טע� �מ���. ,ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ואמר: עדי�, �ני ��טר הי� �אפ�� נ��ע; זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(הרי
��ארנ�. �מ� י�בע, זה הרי � �רע�יו') ��א לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ'י�בע

.‡È,�י� �בית �ה על �מלוה �ה��פר ר��תי, ה�ר� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכ�
חזר ה��רה. �ב�עת י�בע זה הרי � ��וה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בא
'נתח�ב א� לי', 'מחל א� �פרע�י', לויתי היה, ��' ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:

מ יכ�ללי ואינ� �ב�עה מח�ב זה הרי � אחר' �ק�� ְֲִִֵֵֶַָ�ְְֵָָָ
�מ���. ְְִֵַַָלה�בע,

.·È'וי�ל ה�לוה 'י�בע ואמר: ה�טר, ��רע ��ע� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי
א� וי�ל'. י�בע �� ואחר מע�תיו, 'הבא ל�: א�מרי� �ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ה�א�ני� �ת�נת א�ת� מ��יעי� � ל��� �ל�� ל� ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאי�
��א י�בע ח�ב�, לבעל וי�� יד�, ולכ���יע ל�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�אי�

ל�. י�� �� ואחר ְְִֵַַָָ�רע�,

.‚Èוהרי ה�טר ואבד ��טר, חבר� על ח�ב ל� �היה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי
מ�ד� ��נ� �י על א� � ק�מי� ��רע[בקני�]העדי� וטע� , ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הח�ב היה �אפ�� ר��תי, וה�ר� ה�ת. נ��ע זה הרי �ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
�טר ל� וכתב� ה�איל � לה�רע זמ�� ה�יע לא ועדי� ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹלזמ�,
ה�ת ונ��ע נאמ�, � '�רע�י' ט�ע� וה�וה �טר, �יד� ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואי�
ה�טר קרע �לפיכ� �רע�, ��א ח���י� �אנ� ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ��רע�;
ידי מ�חת י�צא ה�טר היה �אפ�� ה�ר�, וכ� �רפ�. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָא�
על א� � ��רע�יו' אחר נפל 'מ��י ט�ע�: וה�וה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאחר,
�אי� ��יו� ונפטר; ה�ת נ��ע זמ��, �ת�� �ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�י

חזקה. �� אי� ה�לוה, �יד ְְְֲֵֶַַַַָָָָה�טר

.„Èי��' א�מר: ה�לוה � ��טר א�חזי� �הי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�ני�
'�רע�יו, א�מר: וה�וה מ��', �� לה�רע וה�צאתיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹה�א,
י�בע זה לק�מ�, ��כ�ל ה�טר היה א� � נפל' ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�מ��י
ל� �אי� י�בע וזה מחצי�, �ח�ת א�� �דמי� ל� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אי�
יכ�ל אינ� וא� מחצה. ה�וה וי��� מחצי�, �ח�ת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�

ל�. ויל� ��רע�, ה�ת ה�וה י�בע � ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלק�מ�

.ÂË�אי' א�מר: וה�ה �יד�', לי י� 'מנה לחבר�: ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהא�מר
ה��בע: ל� אמר � '�רע�י�' �אמר א� �ל��', �ידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָל�
עלי, ל� י� �טר 'והלא ה�ת�ע: ל� אמר ה�ת', לי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'ה�בע
ה�טר ��ציא �� ואחר �ח�ה, א�תי לה��יע ר�צה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָוא�ה
אמר ה�טר'. 'הבא ל�: א�מרי� � '�� ותג�ה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָה�ר�ע
לי היה '�טר א� מע�ל�', �טר עליו לי 'אי� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָה�לוה:
�טר �ל '��ל ל�לוה: �א�מרי� ר��תי ה�ר� � ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָואבד'
החר� א� ה�ת, ���יעה� �� ואחר זה, זמ� קד� ל� ���ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ה�טר'. ��מצא עד �ב�� ול� סת�, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָחר�

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

טו ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
א�א‡. �פרעני 'אל ל�: ואמר �עדי�, חבר� את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�לוה

אחר ל� �אמר �י� הלואה, ��עת ל� �אמר �י� � ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�עדי�'
טע� ה�נאי. מ�ני �עדי�, לפרע� צרי� זה הרי � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�הלוה�
�פל�ני, �ל�ני �פני �פרע�י� ע�יתי, 'וכ� ל�: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹה�וה
ונ��ע נאמ�, זה הרי � 'מת�' א� ה��', למדינת לה� ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכ�
�פרעני 'אל ל�: אמר א� וכ� ונפטר. ��רע�, ה�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ב�עת
ל�: ואמר ר�פאי�', '�פני א� חכמי�', �למידי �פני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָא�א
מת�', �פניה� ��רע�י� העדי� וא�ת� �רע�י�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'�פניה�
ונ��ע נאמ�, זה הרי � ה��' למדינת לה� 'הלכ� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�
א�א �פרעני 'אל ל�: אמר א� אבל ונפטר. ה�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ב�עת
אחרי�, �פני '�רע�י� ל�: ואמר �פל�ני', �ל�ני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ�פני
טענה ���ני נאמ�; אינ� � ה��' למדינת 'הלכ� א� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָומת�'
רא�ב� �פני א�א �פרעני 'אל ל�: ואמר עליו התנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָז�
ויאמר א�ת� ידחה ��א �די ע��, ע�מדי� �ה� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹֹו�מע��'

לה�'. והלכ� �רע�י, אחרי� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ'�פני
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לא ועדי� �� ללו�ת '�תב�יו א� ה�א', 'אמנה א� ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹ�רע�יו',
הי� 'לא אמר: רצה, וא� ה�איל � �זה ���צא וכל ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹלויתי',
וי�בע נאמ�, זה הרי � נתק�� מ�יו והרי מע�ל�', ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברי�
הרי �י�, �בית �� אחר ה�לוה ק�מ� וא� וי�טר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ת

�טר�ת. ��אר ְְִָָה�א

.Â,ה�א מז�� '�טר ה�וה: ואמר מק��, �טר עליו ָ�ְְְֶַַָָָֹ�ְְִָָָה�ציא
ה�לוה: ואמר ה�א', אמנה '�טר א� �תב�יו', לא ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹ�מע�ל�
�י על א� � ואבד' עליו לי היה ��ר �טר אבל ה�ברי�, ��'ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
'אינ� אמר: רצה, וא�� �טר�, את ���ר ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�לוה,
א�א �ל��, �� ��בה אינ� � �י� �בית נתק�� �הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ְמז��',
ח��ב. ה�א �חר� ה�טר זה �הרי ונפטר; ה�ת ה�וה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹנ��ע

.Êבר�� ,�� ולוה ח�זר אינ� � �פרע� �� ��וה ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹ�טר
�חר�. ונע�ה �ע��ד� ְְְְֲִִֶֶַַָנמחל

.Á:ה�וה ל� ואמר חבר�, על מק�� ח�ב �טר ְֲֵֶַַַָָֹ�ְְִַַה��ציא
חזר�י אבל היה, ��' ה�לוה: ל� ואמר �רע�י�', ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ'והלא
הרי � �נ�ה' �ע� א�ת� והלויתי ה�ע�ת, ל� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוהחזר�י
א� אבל �חר�. ה�א הרי ��פרע, ��טר ה�טר; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�טל
עד ט�ב�ת, הי� ��א מ�ני ה�ע�ת, ל� 'החזר�י ל�: ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאמר

ק��. �ע��ד� ועדי� ה�טר, �טל לא � ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ��חליפ�'

.Ë:�ל ואמר מנה, עליו ל� ��� מק�� �טר עליו ְֵֶֶַָָָָָ�ְְִָָָה�ציא
והעיד� א�� �בא� �פל�ני', �ל�ני �פני �רע�י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹ'והלא
��' ה�לוה: ל� ואמר ה�טר, ל� הז�יר לא אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��רע�,
הרי � אצל�' לי �היה �רע� אחר ח�ב אבל ��רע�, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה�א
ל� ��ת� ��העיד� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�טר. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�טל
ידע� ולא מע�ת, ל� נ�ת� רא�ה� א� אבל �רע��. ְְְֲִֵֵַָָָָָֹ�ת�רת
מ�נה �ת�רת א� ��ד��, �ת�רת א� �רע��, �ת�רת נת� ְְְִִֵַַַַַָָָָָא�
זה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא ה�טר: �על אמר א� �ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אחר ח�ב �ל '�רע�� אמר: וא� ה�טר. �בטל �פר�, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�החזק
לא �הרי ���טר; מה ונ�טל ונ��ע נאמ�, זה הרי � ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהי�'
נאמ� לי', נתנ� 'מ�נה ל�מר ��כ�ל �מ��� �עדי�, ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�רע�
'והלא ה�וה: ל� אמר ה�'. אחר ח�ב �ל '�רע�� ֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹל�מר
�בית וא�ה ה�א, מ�� ��קח�י ��ר �מי זה, ח�ב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�טר
�מיו �ביתי אני ,��' ה�טר: �על ל� ואמר ��ר�', �מי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאת
��מי מעצמ� וה�דה ה�איל � אצל�' לי �היה אחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמח�ב
�י על וא� ה�טר, �טל � נפרע �מ�מיו הח�ב, ה�א ְְְִִִַַַַַַַָָָָה��ר
��רע�. ה�ת ה�וה וי�בע מ�מיו; ��רע עליו עדי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�אי�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.È'רע�י�' טע�: וה�וה אחד, �עד ח�ב �טר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה�ציא
�ב�עה מח�ב זה הרי אחד]� עד ל�בע[עפ"י יכ�ל ואינ� ְֲֵֶ�ְְִֵַָָָָ

מכחישו] �רע�יו',[לא ��א לי 'י�בע ואמר: טע� �מ���. ,ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ואמר: עדי�, �ני ��טר הי� �אפ�� נ��ע; זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(הרי
��ארנ�. �מ� י�בע, זה הרי � �רע�יו') ��א לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ'י�בע

.‡È,�י� �בית �ה על �מלוה �ה��פר ר��תי, ה�ר� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכ�
חזר ה��רה. �ב�עת י�בע זה הרי � ��וה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בא
'נתח�ב א� לי', 'מחל א� �פרע�י', לויתי היה, ��' ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:

מ יכ�ללי ואינ� �ב�עה מח�ב זה הרי � אחר' �ק�� ְֲִִֵֵֶַָ�ְְֵָָָ
�מ���. ְְִֵַַָלה�בע,

.·È'וי�ל ה�לוה 'י�בע ואמר: ה�טר, ��רע ��ע� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי
א� וי�ל'. י�בע �� ואחר מע�תיו, 'הבא ל�: א�מרי� �ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
ה�א�ני� �ת�נת א�ת� מ��יעי� � ל��� �ל�� ל� ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאי�
��א י�בע ח�ב�, לבעל וי�� יד�, ולכ���יע ל�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�אי�

ל�. י�� �� ואחר ְְִֵַַָָ�רע�,

.‚Èוהרי ה�טר ואבד ��טר, חבר� על ח�ב ל� �היה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי
מ�ד� ��נ� �י על א� � ק�מי� ��רע[בקני�]העדי� וטע� , ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הח�ב היה �אפ�� ר��תי, וה�ר� ה�ת. נ��ע זה הרי �ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
�טר ל� וכתב� ה�איל � לה�רע זמ�� ה�יע לא ועדי� ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָֹלזמ�,
ה�ת ונ��ע נאמ�, � '�רע�י' ט�ע� וה�וה �טר, �יד� ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואי�
ה�טר קרע �לפיכ� �רע�, ��א ח���י� �אנ� ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ��רע�;
ידי מ�חת י�צא ה�טר היה �אפ�� ה�ר�, וכ� �רפ�. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָא�
על א� � ��רע�יו' אחר נפל 'מ��י ט�ע�: וה�וה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאחר,
�אי� ��יו� ונפטר; ה�ת נ��ע זמ��, �ת�� �ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�י

חזקה. �� אי� ה�לוה, �יד ְְְֲֵֶַַַַָָָָה�טר

.„Èי��' א�מר: ה�לוה � ��טר א�חזי� �הי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�ני�
'�רע�יו, א�מר: וה�וה מ��', �� לה�רע וה�צאתיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹה�א,
י�בע זה לק�מ�, ��כ�ל ה�טר היה א� � נפל' ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ�מ��י
ל� �אי� י�בע וזה מחצי�, �ח�ת א�� �דמי� ל� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אי�
יכ�ל אינ� וא� מחצה. ה�וה וי��� מחצי�, �ח�ת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�

ל�. ויל� ��רע�, ה�ת ה�וה י�בע � ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלק�מ�

.ÂË�אי' א�מר: וה�ה �יד�', לי י� 'מנה לחבר�: ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהא�מר
ה��בע: ל� אמר � '�רע�י�' �אמר א� �ל��', �ידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָל�
עלי, ל� י� �טר 'והלא ה�ת�ע: ל� אמר ה�ת', לי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ'ה�בע
ה�טר ��ציא �� ואחר �ח�ה, א�תי לה��יע ר�צה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָוא�ה
אמר ה�טר'. 'הבא ל�: א�מרי� � '�� ותג�ה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָה�ר�ע
לי היה '�טר א� מע�ל�', �טר עליו לי 'אי� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָה�לוה:
�טר �ל '��ל ל�לוה: �א�מרי� ר��תי ה�ר� � ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָואבד'
החר� א� ה�ת, ���יעה� �� ואחר זה, זמ� קד� ל� ���ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ה�טר'. ��מצא עד �ב�� ול� סת�, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָחר�

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

טו ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
א�א‡. �פרעני 'אל ל�: ואמר �עדי�, חבר� את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�לוה

אחר ל� �אמר �י� הלואה, ��עת ל� �אמר �י� � ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�עדי�'
טע� ה�נאי. מ�ני �עדי�, לפרע� צרי� זה הרי � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�הלוה�
�פל�ני, �ל�ני �פני �פרע�י� ע�יתי, 'וכ� ל�: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹה�וה
ונ��ע נאמ�, זה הרי � 'מת�' א� ה��', למדינת לה� ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכ�
�פרעני 'אל ל�: אמר א� וכ� ונפטר. ��רע�, ה�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ב�עת
ל�: ואמר ר�פאי�', '�פני א� חכמי�', �למידי �פני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָא�א
מת�', �פניה� ��רע�י� העדי� וא�ת� �רע�י�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'�פניה�
ונ��ע נאמ�, זה הרי � ה��' למדינת לה� 'הלכ� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�
א�א �פרעני 'אל ל�: אמר א� אבל ונפטר. ה�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ב�עת
אחרי�, �פני '�רע�י� ל�: ואמר �פל�ני', �ל�ני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ�פני
טענה ���ני נאמ�; אינ� � ה��' למדינת 'הלכ� א� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָומת�'
רא�ב� �פני א�א �פרעני 'אל ל�: ואמר עליו התנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָז�
ויאמר א�ת� ידחה ��א �די ע��, ע�מדי� �ה� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹֹו�מע��'

לה�'. והלכ� �רע�י, אחרי� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ'�פני
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לחבר�·. �הא�מר �ה�, ��ת�ב ה�למ�ד מ� נסחא�ת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ֵי�
�ל�ני �פני '�רע�י� ל� ואמר �עדי�', א�א �פרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'אל
וטע�ת נאמ�. אינ� � ה��' למדינת לה� והלכ� ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָ�פל�ני,
ה�פרי�. א�ת� �י על ה��רי�, טע� �לפיכ� היא; ְְְִִִִִִַַַָָָָס�פרי�
�ה�א �ה� �מצאתי הי�נ�ת, ה�סחא�ת על חקר�י ְְִֶֶַָָָָָ�ְְִַַַָָ�כבר
על �ת�ב י�� �למ�ד מקצת �מצרי� לידי וה�יע ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַָָָָָָנאמ�.
מחמ� �קר�ב זה לזמ� קד� ��תבי� �הי� �מ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹה�וילי�,
ז�, �הלכה ה�וילי� מ� מצאתי נסחא�ת ���י �נה, ְְֲִִִִַַָָָָָ�ְֵֵָָמא�ת
�פל�ני �ל�ני �פני '�רע�י� אמר "וא� �ת�ב: ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ�ב�ניה�
�ארעה ז� טע�ת �מ�ני נאמ�". ה��', למדינת לה� ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהלכ�
'אל ל� אמר �א� �א�ני�, מקצת ה�ר� ה�פרי�, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלמקצת
� אחרי� �פני �פרע� �פל�ני', �ל�ני �פני א�א ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָ�פרעני
�פניה�. ��רע� העדי� �הביא �י על א� נאמ�, ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�אינ�
��רע� עדי� �א� �א� האמת, וה�י� �ד�לה. טע�ת ז� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָוג�
ה�את, הה�ראה �� ח��. מק�� �א� ואי� נפטר, � ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�פניה�
'�רעני לחבר� �אמר �א�ת� �ה� ��ת�ב ספריה� �י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל

הלכ�ת' ��נ� עדי� חכמי�]�פני �פרע�[תלמידי "והל� , ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
��וילי� �מצאתי היא. ס�פרי� טע�ת וז� עדי�", ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָ�פני

�ילי�' לבי� �יני� �רעי� 'אזל עצמו]�ת�ב, לבי� .[בינו ְְֲִֵֵֵֵֵַַָ
מ�י� יראה �� �אמרנ�, �מ� ה��הי� �ה�פרי� �י על ְְִִִֵֶֶַָָָָ�ְִִֶַַַַָא�
ל� היה מה וכי ה�; �עת �ל �ברי� וע�ד, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָה�למ�ד.
�רע� �עדי�', א�א �פרעני 'אל ל�: אמר � ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלע��ת
�ל ה�הר �בית העדי� את לאסר ל� י� וכי ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�עדי�;
זה נמצא �ע�ה? מה מת�, א� וע�ד, ילכ�?! ��א ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹימיה�,
�� א� עדי�. ��ביא עד לע�ל�, �ע� אחר �ע� ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ��רע
'אל ל� �אמר �יו� זה, ונמצא ��טר, ז� עד�ת נע�ת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�א,
�עלה מי ואי� ��טר; מלוה נע�ת �עדי�', א�א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�פרעני
� �פל�ני' �ל�ני '�פני ל� אמר א� ו�אי אבל ל��. על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָזה
לה�; והלכ� אחרי� �פני ��רע עצמ�, על הפסיד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�א
וכזה מח��. �ית �א� אי� ��רע�, והעיד� �א� א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאבל

�לה�ר�ת. לד�� ְָָרא�י

��אמר‚. עת �כל נאמ� ��היה ה�וה, על ה�לוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
��ע� �י על א� �ב�עה, �לא נ�טל זה הרי � �רע� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��א

�ל��. נ�טל אינ� ��רע�, עדי� הביא וא� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ��רע�.

על„. א� � עדי� ��ני נאמ� ה�לוה ��היה עליו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה
�ב�עה, �לא מ��� ��בה זה הרי ��רע�, עדי� �הביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ�י
��רע� עדי� מאה הביא ואפ�� עדי�; ��ני האמינ� ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�הרי
א�ה 'הרי ל�: אמר א� אבל �מאה. �ה�ני� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�פניה�,
�פני �רע� א� � למני� וירד ה�איל � ��ל�ה' עלי ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָָֹנאמ�
עדי�, ��ני ה�לוה �האמי� זה �ר�ע. זה הרי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאר�עה,

יעיד א� ה�טר, יקרע ���פרע? ��נת� �היה [יצהירמה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
עדי�] ל�בפני ��� �טר �ל ���ל עצמ� על ה�לוה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה

�ל ���ל ה�וה �פני ��א עצמ� על יעיד א� �ל�ני, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעל
�ל�ני. אצל ל� ��� ְִֵֵֶֶח�ב

�פרע�‰. וחזר נפרע, ��א ה�לוה וטע� ��רע�, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ה�נאי מ�ני �נ�ה כדלעיל]�ע� לו ה�וה[שיאמי� הרי � ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

א�ה וכ� ��' ל�: וא�מר ��י�, ה�לוה את ות�בע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָח�זר
י���; ה�דה, א� �עמי�': ��י ��רע�י� מ�ני לי, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָח�ב

�ע� א�א �רע� ��א �� על ה�ת �ב�עת י�בע �פר, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוא�
�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַַָֹאחת.

.Â� '�רע�י' ��אמר עת �כל נאמ� ��היה ה�וה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהתנה
ה��קח מ� ולא ה��ר� מ� לא זה, ��טר ��בה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹאינ�

ט�ר�[מהלווה] ה�לוה אי� � �רע�י' 'לא לוה אמר ואפ�� .ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קנ�ניא יע�� ��א ה�ק�ח�ת; מ� זה על[תחבולה]��טר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

'�רע�י� ואמר: זה ��טר ה�וה טע� זה. �ל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ה�קצת מ��� � �ל��' �רע� 'לא א�מר: וה�לוה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמקצת�',
התנה וא� האמינ�. �הרי ה�ת, �ב�עת ונ��ע ,�� ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�דה

נ��ע. אינ� ה�ת, �ב�עת �לא נאמ� ��היה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליו

.Êבה�� זה הרי �ב�עה, �לא ��בה ��היה ה�לוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה
י�בע מ��ר�יו, לג��ת �א א� אבל �ב�עה. �לא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמ���
�לא ה��ר� מ� א� ��ג�ה התנה וא� יג�ה; �� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר
מ� ��ג�ה התנה א� וכ� �ב�עה. �לא ��בה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ�ב�עה,
�נאי ��ל ה��ר�י�, מ� א� הע�ית מ� ��בה � ְְִִִִִִִֶֶַַַָָָהע�ית

ה��קח מ� לג��ת �א ק��. הלווה]��ממ�� יטר�[מ� לא � ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
חבר�. ממ�� לא�ד מתנה זה �אי� ��ב�עה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�א

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

טז ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
א�‡. ה�לוה ליד ��פרע�� עד ה�וה, �אחרי�ת ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהח�ב

�זרק� וה�טר', ח�בי לי 'זרק ה�לוה: ל� אמר �ל�ח�. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹליד
אמר �ט�ר. � ה�לוה ליד ���יע קד� נ�ר� א� ואבד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹל�

�ת�רת ח�בי לי 'זרק ה�ע�ת[כחוקי]ל�: הי� � ��י�' ְְִִִִַַָָֹ
ל�לוה, קר�ב הי� �אחרי�ת�; עדי� ה� הרי ל�וה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקר�בי�
נגנב�, א� מ�� אבד� א� � מחצה על מחצה ה�וה. ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹנפטר

מחצה. ה�וה ְֱֵֶֶַַָֹמ���

'ה�ל�·. ללוי: ואמר מנה, ל�מע�� ח�ב רא�ב� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה
לחזר �א א� � ל�' ח�ב �אני זה מנה [לקחתל�מע�� ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹ

בחזרה] ���יעהכס� עד �אחרי�ת�, ח�ב וה�א ח�זר; אינ� ,ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
�ניה� � לרא�ב� ה�נה את לוי החזיר ל�מע��. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָה�נה

ח�ב�. �ל �מע�� ליד ���יע עד �אחרי�ת�, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָח�בי�

לרא�ב�:‚. �מע�� ואמר מנה, ל�מע�� ח�ב �היה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרא�ב�
ע�מדי� �ל��� והי� ללוי', �נה� �יד�, לי ��� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ'מנה

מעמד] וק�ל[באותו ואי�[הסכי�], עני, רא�ב� ונמצא לוי, ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָ
�מע��, על �ח�ב� ח�זר לוי הרי � מ��� ��ג�ה מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַל�
ע�יר �היה א� עני, �ה�א לוי ידע וא� הטעה�. ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ��ה
טע� ק�ל. �הרי ,�� לחזר יכ�ל אינ� � והעני �עה ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�א�ת�
היה, 'ע�יר א�מר: ו�מע�� והטעה�, עני, רא�ב� �היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָלוי
�� ואחר ראיה, להביא �מע�� �על לי יראה � ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעני'

א�א יהיה לא לוי; מח�ב יש]י�טר �[כאילו �יד� ��בר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ
וה�טר'. ��בר�, 'ק�� ל�: ְְְִִֵֵַָָא�מרי�

היה„. ��א �רא�ב� �ממ�ר, מ�ח �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�בר
והמחה� מנה ללוי ח�ב רא�ב� והיה �ל��, �מע�� אצל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָל�

לגבות] �מע��[הפנהו �י[בהסכמתו]אצל על א� � ְִִֵֶַַ
�ל��� �מעמד ��א�המחה� �מע�� רצה וא� קנה. לא , ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ

על �הרי מרא�ב�, וג�בה ח�זר � נת� וא� י��; לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹי��,
ר�צה 'איני ול�מר: ,�� לחזר לוי רצה א� וכ� נת�. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�יו
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�י על וא� מרא�ב�; ח�ב� וג�בה ח�זר � מ�מע��' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלג��ת
מרא�ב�. ה�אר וג�בה ח�זר מ�מע��, מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��פרע

מה‰. �ל החנ�ת מ� ה�ית לבעל נ�ת� �היה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחנוני
�מ�יפ� הלואה, �ת�רת בהקפה]��רצה ��תק��[נות� עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

מסויי�]ה�ל '��[סכו� ה�ית: �על ל� ואמר ל�, �פ�רע ְִֵֵַַַַַַַָֹ
ואני אצלי, ל� ��� מנה ח�בי 'לבעל א� סלע', ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפ�עלי
ח�ב �על א� וה��על 'נת�י', א�מר החנוני והרי ל�', ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָא��

נ��ע ח�ב �על א� ה��על הרי � לקח�י' 'לא [שלאא�מר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ
נ��עקיבלו] החנוני וכ� ח�ב�; ה�ית מ�על ונ�טל [שנת�], ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ל� אמר ה�א �הרי ��ת�, ��ע� מה ה�ית מ�על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָונ�טל
נ��ע החנוני וכ� החנוני, �מעמד נ��ע וה��על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל��.

���למ� �די ח�ב, �על א� ה��על זה[יתביישו]�מעמד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָ
היא חכמי� ��נת ז� ��ב�עה �זה. ���צא �ל וכ� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�ה.
מת א� לפיכ�, ל�ל. �ניה� ��אי� מ�ני חפ�, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�נקיטת
ה��על מת א� וכ� ��ב�עה; ��א ח�ב �על נ�טל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהחנוני,
�על אי� �הרי ��ב�עה; ��א החנוני נ�טל ח�ב, �על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹא�
אחד. ��ל�� א�א מ��� ואינ� �ל��, מפסיד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָה�ית

.Âלי 'צ�ית א� לזה', ל�� אמר� 'א�ה א�מר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני
'לא א�מר: ה�ית �בעל ל�', �� �ל�ני יב�א א� ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמר�
והחנוני ונפטר, ה�ת נ��ע ה�ית �על הרי � ל�' ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר�י
לבעל החנוני אמר א� וכ� ל�. ��ת� זה ע� �י� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָע��ה

ה��יפ� בהקפה]ה�ית לי[מוכר ��� �פנקסי '�ת�ב : ְְִִִִִֵֶַַַַָָ
�על נ��ע � י�דע' 'איני א�מר: ה�ית �בעל מנה', ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאצל�
חבר� על ט�ע� �ל �די� ונפטר, י�דע, �אינ� ה�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ית

חכמי�. ��נת �זה ואי� �בר; ְְֲִֵֶַַָָָָָָלכל

.Ê�וטע �מע��, על ללוי ��� ח�ב �טר �ה�ציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָרא�ב�
�מסירה �כתיבה ל� נתנ� קנאו]��וי ואבד[וממילא , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

�ב על ל� �הקנה� ��ע� א� ,�� �הקנה� [אגבה�טר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
ה�אילהקניית] מ�מע��, א�ת� ��בה זה הרי � ְְֲִִִֵֶֶַַַה�רקע

'י�בע ואמר ללוי, ��רע �מע�� טע� יד�. מ�חת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצא
��רע, ל� ה�דה רא�ב�. יג�ה �� ואחר ל�, י�בע � ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי'
� זה �טר נת� ולא מכר ��א לוי טע� לרא�ב�. לוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹי���

ונפטר. ה�ת ְְְִִֵֶָָנ��ע

.Á�לי� �יד �היה שלישי]�טר מ�חת[אד� וה�ציא� , ְְְִִִֶַַַָָָָ
�י על א� נאמ�, � ה�א' '�ר�ע ואמר �י�, �בית ְְֱִִֵֶַַַַָָָָיד�

מק�� בבי"ד]�ה�טר א�[מאושר ��רפ� היה רצה, �א�� ; ְְֶַָ�ְִֶָָָָָ
ידי מ�חת י�צא �תב ונמצא ה�לי�, מת א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָק�רע�.
א� �ר�ע, זה הרי � �ר�ע אצל� ה��ח זה ��טר ְֲֵֶֶַַַָָָ�ְִֶֶַַָָה�לי�
ידי מ�חת ��צא �תב אבל ה�תב. על עדי� �אי� �י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
ה�לוה, ידי �כתב היה אפ�� � �ר�ע �ל�ני ��טר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�לוה

�מ�חק. א�א ְִֵֵֶַָאינ�

.Ëה�תב על עדי� פרוע]הי� שהחוב המלווה, �[שאצל ְִֵַַָָ
מק�מי� הי� בבי"ד]א� וא�[בדוקי� �ר�ע. ה�טר הרי , ְִָ�ְְֲִִֵַַָָָ

ה��בר: זה על הח�תמי� העדי� י�אל� ק���, עליו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאי�
ידי �מ�חת ה�איל � מצ�יי� העדי� �אי� א� ידע�, לא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹא�
�ל��. ה��בר אי� � יצא י�ר�יו ידי מ�חת א� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָה�לוה

.È�וא �ר�ע, זה הרי � �ר�עי� �טר�ת �י� ה�טר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא
�ת�ב נמצא א� וכ� ה�מצא. ה�תב על עדי� �אי� �י ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל

�קצת� ואפ�� מאחריו �י� מ�פניו �י� �טר, �ל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ג�פ�
ע��י�[קצהו] � וכ� �� מ��� נפרע א� �ר�ע זה ��טר ,ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

על וא� עדי�, ה�תב על �אי� �י על א� ה�תב, �י ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָעל
היה לא נפרע, לא �א�� ה�לוה; ידי מ�חת ��צא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�י

ה�טר. על ְֵַַָ��תב

.‡Èטר� אחרי�]ה��צא יד�ע[של ואי� �טר�תיו, �י� ְְְֵֵֵַַָָָָ
�יב� פרוע]מה אל�ה�.[א� ��ב�א עד מ�ח יהיה � ְִִֶַ�ִֵֶַָָָ

.·Èי�דע ואיני �ר�ע, �טר�תי �י� '�טר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהא�מר
לאחד נמצא �ר�עי�; ��� �טר�תיו � ה�א' [ללווה]איזה ְֵֶָָ�ְְְִִֶָָָ

לחבר�: אמר �ר�ע. אינ� וה�ט� �ר�ע ה�ד�ל �ני�, ��ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ
אינ� וה�ט� �ר�ע, ה�ד�ל � �ר�ע' �ידי ל� י� ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ'�טר
עליו, ל� ��� �טר�ת �ל – �ר�ע' �ידי ל� 'ח�ב ְְְִֵֶַַָָָָָָָ�ר�ע;

�ר�עי�. ����ְִָ

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

יז ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
��טר‡. ה�וה את לת�ע ה��ר� �בא ��ת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה

'איני א�מר: וה��ר� אבי�', את '�רע�י ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�עליו,
� לי' 'י�בע אמר: ל�'. ו��� 'עמד ל�: א�מרי� � ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹי�דע'

�קדנ� '��א חפ�, �נקיטת נ��ע זה א�א[הודיענו]הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�י� מצינ� ו��א �פיו, א�א לנ� אמר ו��א אחר, ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

וג�בה. �ר�ע', זה ��טר א�א �ל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָ�טר�תיו

מ�·. לה�רע ה��ר� �בא ה�לוה, ��ת אחר ה�וה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת
ל� וא�מר ��ב�עה; א�א י�רע לא � [ליורש]ה��ר� ְְִִֵֵֶַַָָָֹ

א�א, לנ� אמר ו��א א�א, �קדנ� ��א 'ה�בע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ�ח�ה:
ואפ�� �ר�ע'. זה ��טר א�א �ל �טר�תיו �י� מצינ� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה הרי � מ�רי�� ���ת �עריסה ה��ל קט� ה��ר� ְֲֲִִֵֵֶֶַָָ�ֵַַָָָָהיה
זה ��טר מיתת� ��עת ה�לוה צ�ה וא� ונ�טל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנ��ע
ה��ר�. מ� אפ�� �ב�עה, �לא ה��ר� י�רע � �ר�ע ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹאינ�

י�ר�י‚. אי� � ה�לוה מת �� ואחר �ח�ה, ה�וה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמת
ה�וה, ��ת ���עה �ל��; לוה מ��ר�י נ�טלי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה
�כבר ��ארנ�; �מ� י�ל, �� ואחר לה�בע ה�לוה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹנתח�ב
לה�בע יכ�לי� �אינ� לבניו, �ב�עה מ�רי� אד� ואי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמת,
י�ר�י וה��יע ה��� עבר וא� �ל��. אביה� נפרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��א
�טר לפיכ�, מ�ד�. מ�ציאי� אי� � ח�ב� את וגב� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמלוה,
אביה� ��ת הית�מי� מ� לה�רע ה�אי� ית�מי� �ל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָח�ב
��בי� אי� :�� מג�י� ואי� א�ת�, ק�רעי� אי� � �ח�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹה�וה
ואי� ��ארנ�; �מ� לבניו �ב�עה מ�רי� אד� �אי� ,��ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ

��.ק�רע וי�ציא �� ��ד�� ��� יב�א ��א א�ת�, י� ְְִִֶֶַָָָָ

י�רע�„. לא � �ח�ה ה�וה �מת ערב, �� היה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפ��
הרי הערב, מ� י�רע� �אמר �א� הערב; מ� ה�לוה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹי�ר�י

לוה. מ��ר�י ונפרע ח�זר ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹהערב

ה��ג�‰. הרי א�א ל�; ה��מה לכל זה מ�י� �ני� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאי�
�טר� חלקו]את שפרוע �אינ�[מודה �י על א� � ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

א�א, �קדנ� '��א נ��עי� �ניו הרי ��ב�עה, א�א ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ��בה
��ל א�א �ל �טר�תיו �י� מצינ� ולא א�א, צ�נ� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
ה�וה מ� �י� ה�טר, �אר את וג�בי� �ר�ע'; ה�ה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה�טר

מ��ר�יו. ְִֵָ�י�
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�י על וא� מרא�ב�; ח�ב� וג�בה ח�זר � מ�מע��' ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַלג��ת
מרא�ב�. ה�אר וג�בה ח�זר מ�מע��, מקצת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��פרע

מה‰. �ל החנ�ת מ� ה�ית לבעל נ�ת� �היה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחנוני
�מ�יפ� הלואה, �ת�רת בהקפה]��רצה ��תק��[נות� עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

מסויי�]ה�ל '��[סכו� ה�ית: �על ל� ואמר ל�, �פ�רע ְִֵֵַַַַַַַָֹ
ואני אצלי, ל� ��� מנה ח�בי 'לבעל א� סלע', ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפ�עלי
ח�ב �על א� וה��על 'נת�י', א�מר החנוני והרי ל�', ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָא��

נ��ע ח�ב �על א� ה��על הרי � לקח�י' 'לא [שלאא�מר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹ
נ��עקיבלו] החנוני וכ� ח�ב�; ה�ית מ�על ונ�טל [שנת�], ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ל� אמר ה�א �הרי ��ת�, ��ע� מה ה�ית מ�על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָונ�טל
נ��ע החנוני וכ� החנוני, �מעמד נ��ע וה��על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל��.

���למ� �די ח�ב, �על א� ה��על זה[יתביישו]�מעמד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָ
היא חכמי� ��נת ז� ��ב�עה �זה. ���צא �ל וכ� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�ה.
מת א� לפיכ�, ל�ל. �ניה� ��אי� מ�ני חפ�, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�נקיטת
ה��על מת א� וכ� ��ב�עה; ��א ח�ב �על נ�טל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהחנוני,
�על אי� �הרי ��ב�עה; ��א החנוני נ�טל ח�ב, �על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹא�
אחד. ��ל�� א�א מ��� ואינ� �ל��, מפסיד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָה�ית

.Âלי 'צ�ית א� לזה', ל�� אמר� 'א�ה א�מר: ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהחנוני
'לא א�מר: ה�ית �בעל ל�', �� �ל�ני יב�א א� ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹואמר�
והחנוני ונפטר, ה�ת נ��ע ה�ית �על הרי � ל�' ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר�י
לבעל החנוני אמר א� וכ� ל�. ��ת� זה ע� �י� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָע��ה

ה��יפ� בהקפה]ה�ית לי[מוכר ��� �פנקסי '�ת�ב : ְְִִִִִֵֶַַַַָָ
�על נ��ע � י�דע' 'איני א�מר: ה�ית �בעל מנה', ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאצל�
חבר� על ט�ע� �ל �די� ונפטר, י�דע, �אינ� ה�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ית

חכמי�. ��נת �זה ואי� �בר; ְְֲִֵֶַַָָָָָָלכל

.Ê�וטע �מע��, על ללוי ��� ח�ב �טר �ה�ציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָרא�ב�
�מסירה �כתיבה ל� נתנ� קנאו]��וי ואבד[וממילא , ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

�ב על ל� �הקנה� ��ע� א� ,�� �הקנה� [אגבה�טר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
ה�אילהקניית] מ�מע��, א�ת� ��בה זה הרי � ְְֲִִִֵֶֶַַַה�רקע

'י�בע ואמר ללוי, ��רע �מע�� טע� יד�. מ�חת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצא
��רע, ל� ה�דה רא�ב�. יג�ה �� ואחר ל�, י�בע � ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי'
� זה �טר נת� ולא מכר ��א לוי טע� לרא�ב�. לוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹי���

ונפטר. ה�ת ְְְִִֵֶָָנ��ע

.Á�לי� �יד �היה שלישי]�טר מ�חת[אד� וה�ציא� , ְְְִִִֶַַַָָָָ
�י על א� נאמ�, � ה�א' '�ר�ע ואמר �י�, �בית ְְֱִִֵֶַַַַָָָָיד�

מק�� בבי"ד]�ה�טר א�[מאושר ��רפ� היה רצה, �א�� ; ְְֶַָ�ְִֶָָָָָ
ידי מ�חת י�צא �תב ונמצא ה�לי�, מת א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָק�רע�.
א� �ר�ע, זה הרי � �ר�ע אצל� ה��ח זה ��טר ְֲֵֶֶַַַָָָ�ְִֶֶַַָָה�לי�
ידי מ�חת ��צא �תב אבל ה�תב. על עדי� �אי� �י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
ה�לוה, ידי �כתב היה אפ�� � �ר�ע �ל�ני ��טר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�לוה

�מ�חק. א�א ְִֵֵֶַָאינ�

.Ëה�תב על עדי� פרוע]הי� שהחוב המלווה, �[שאצל ְִֵַַָָ
מק�מי� הי� בבי"ד]א� וא�[בדוקי� �ר�ע. ה�טר הרי , ְִָ�ְְֲִִֵַַָָָ

ה��בר: זה על הח�תמי� העדי� י�אל� ק���, עליו ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאי�
ידי �מ�חת ה�איל � מצ�יי� העדי� �אי� א� ידע�, לא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹא�
�ל��. ה��בר אי� � יצא י�ר�יו ידי מ�חת א� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָה�לוה

.È�וא �ר�ע, זה הרי � �ר�עי� �טר�ת �י� ה�טר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָנמצא
�ת�ב נמצא א� וכ� ה�מצא. ה�תב על עדי� �אי� �י ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל

�קצת� ואפ�� מאחריו �י� מ�פניו �י� �טר, �ל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ג�פ�
ע��י�[קצהו] � וכ� �� מ��� נפרע א� �ר�ע זה ��טר ,ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

על וא� עדי�, ה�תב על �אי� �י על א� ה�תב, �י ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָעל
היה לא נפרע, לא �א�� ה�לוה; ידי מ�חת ��צא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�י

ה�טר. על ְֵַַָ��תב

.‡Èטר� אחרי�]ה��צא יד�ע[של ואי� �טר�תיו, �י� ְְְֵֵֵַַָָָָ
�יב� פרוע]מה אל�ה�.[א� ��ב�א עד מ�ח יהיה � ְִִֶַ�ִֵֶַָָָ

.·Èי�דע ואיני �ר�ע, �טר�תי �י� '�טר לבניו: ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהא�מר
לאחד נמצא �ר�עי�; ��� �טר�תיו � ה�א' [ללווה]איזה ְֵֶָָ�ְְְִִֶָָָ

לחבר�: אמר �ר�ע. אינ� וה�ט� �ר�ע ה�ד�ל �ני�, ��ְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָָ
אינ� וה�ט� �ר�ע, ה�ד�ל � �ר�ע' �ידי ל� י� ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ'�טר
עליו, ל� ��� �טר�ת �ל – �ר�ע' �ידי ל� 'ח�ב ְְְִֵֶַַָָָָָָָ�ר�ע;

�ר�עי�. ����ְִָ

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

יז ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
��טר‡. ה�וה את לת�ע ה��ר� �בא ��ת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה

'איני א�מר: וה��ר� אבי�', את '�רע�י ואמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�עליו,
� לי' 'י�בע אמר: ל�'. ו��� 'עמד ל�: א�מרי� � ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹי�דע'

�קדנ� '��א חפ�, �נקיטת נ��ע זה א�א[הודיענו]הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�י� מצינ� ו��א �פיו, א�א לנ� אמר ו��א אחר, ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

וג�בה. �ר�ע', זה ��טר א�א �ל ְְְֶֶֶֶַַָָָָָ�טר�תיו

מ�·. לה�רע ה��ר� �בא ה�לוה, ��ת אחר ה�וה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת
ל� וא�מר ��ב�עה; א�א י�רע לא � [ליורש]ה��ר� ְְִִֵֵֶַַָָָֹ

א�א, לנ� אמר ו��א א�א, �קדנ� ��א 'ה�בע ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ�ח�ה:
ואפ�� �ר�ע'. זה ��טר א�א �ל �טר�תיו �י� מצינ� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה הרי � מ�רי�� ���ת �עריסה ה��ל קט� ה��ר� ְֲֲִִֵֵֶֶַָָ�ֵַַָָָָהיה
זה ��טר מיתת� ��עת ה�לוה צ�ה וא� ונ�טל. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנ��ע
ה��ר�. מ� אפ�� �ב�עה, �לא ה��ר� י�רע � �ר�ע ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹאינ�

י�ר�י‚. אי� � ה�לוה מת �� ואחר �ח�ה, ה�וה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמת
ה�וה, ��ת ���עה �ל��; לוה מ��ר�י נ�טלי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה
�כבר ��ארנ�; �מ� י�ל, �� ואחר לה�בע ה�לוה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹנתח�ב
לה�בע יכ�לי� �אינ� לבניו, �ב�עה מ�רי� אד� ואי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמת,
י�ר�י וה��יע ה��� עבר וא� �ל��. אביה� נפרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��א
�טר לפיכ�, מ�ד�. מ�ציאי� אי� � ח�ב� את וגב� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמלוה,
אביה� ��ת הית�מי� מ� לה�רע ה�אי� ית�מי� �ל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָח�ב
��בי� אי� :�� מג�י� ואי� א�ת�, ק�רעי� אי� � �ח�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹה�וה
ואי� ��ארנ�; �מ� לבניו �ב�עה מ�רי� אד� �אי� ,��ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ

��.ק�רע וי�ציא �� ��ד�� ��� יב�א ��א א�ת�, י� ְְִִֶֶַָָָָ

י�רע�„. לא � �ח�ה ה�וה �מת ערב, �� היה ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפ��
הרי הערב, מ� י�רע� �אמר �א� הערב; מ� ה�לוה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹי�ר�י

לוה. מ��ר�י ונפרע ח�זר ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹהערב

ה��ג�‰. הרי א�א ל�; ה��מה לכל זה מ�י� �ני� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאי�
�טר� חלקו]את שפרוע �אינ�[מודה �י על א� � ומת ְִֵֵֶֶַַָָ

א�א, �קדנ� '��א נ��עי� �ניו הרי ��ב�עה, א�א ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ��בה
��ל א�א �ל �טר�תיו �י� מצינ� ולא א�א, צ�נ� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
ה�וה מ� �י� ה�טר, �אר את וג�בי� �ר�ע'; ה�ה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה�טר

מ��ר�יו. ְִֵָ�י�
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.Âאמר' לוה: י�ר�י ואמר� ה��ר�, מ� לג��ת ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹי�ר�
��בי� ה�לוה י�ר�י הרי � זה' ח�ב לויתי לא א�א, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלנ�
'לא �א�מר לויתי', 'לא הא�מר ��ל ��ב�עה; ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹ��א
ואמר�: לוה, מ��ר�י לה�רע ��א מלוה וכ� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�רע�י'.
�לא ��בה� זה הרי � זה' ח�ב לויתי לא א�א, לנ� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ'אמר
'�רע�י'; ��אמר זמ� �ל ��טר האמינ� ואפ�� ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ�ב�עה,

�רע�י'. 'לא �א�מר לויתי', 'לא הא�מר ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ��ל

.Êנאמנ�ת �� ��� ��טר ה�וה מ� לה�רע ��א ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹי�ר�
ה�ת נ��ע ה�וה הרי � '�רע�י' ��אמר זמ� �ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹל�וה
'והרי ל� �תב ��א �י על א� ונפטר, זה ל�טר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��רע�
היה. זה �נאי על ה�טר, �ע�ר י�ר�י'; על נאמ� ְְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָָָא�ה
אינ� � �ב�עה ��� �לא נאמ� ��היה עליו התנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָֹא�

מלוה. לי�ר�י אפ�� ְְְְֲִִֵֶַָנ��ע

.Áבר�� עליו ויצא לאביו, ח�ב �טר �היה קט� ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָי�ר�
�� מג�י� ואי� ה�טר, את ק�רעי� אי� � אביו מיתת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
לא �לפיכ� ה�א, מז�� ��בר ��א הית�מי�; ��ג�ל� ְִָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַַָעד

האב. �ח�י ה�וה ְִֵֶַַָָֹה�ציא�

.Ë,בבל� �ת�ב והיה חבר�, על ח�ב �טר ְְְֲִֵֶַַַָָָָה��ציא
מג�ה� י�ראל, �אר� �ת�ב היה �בל; מ�ע�ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמג�ה�
היה לא �כת�ה. �� �אי� מה � י�ראל אר� ָָָֹ�ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָמ�ע�ת
�בל; מ�ע�ת �� ��בה � �בבל וה�ציא� מק��, �� ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ��טר
�א י�ראל. אר� מ�ע�ת �� ��בה י�ראל, �אר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָה�ציא�
ה�וה וטע� ה�טר, �� �ה�ציא ה�ק�� מ�ע�ת �� ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹלג��ת
� ה�ט�ע מ�ה �ח�ת �ה�א מ�ס� ל� ח�ב �אני ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�ע�ת
לוה, ��רצה מה � סת� �ס� �� היה וי�ל. ה�לוה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹי�בע
מק�� �� �� �אי� ��טר למד, א�ה מ�א� ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיג�ה�.
זמ� �� �אי� ל�טר ה�י� וה�א �בר. לכל ��ר ,�� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��כ�ב
יכ�ל א�ה אי� ז� �עד�ת �י על א� ��ר, �ה�א ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�לל,
�מ� וחקירה, �דרי�ה ממ�נ�ת �דיני מדק�קי� אי� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָלהז��.
�טרי �לפיכ�, לוי�. �פני �לת �נעל ��א �די ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹ��ת�אר,

המאחרי� כתיבת�]ח�ב מיו� מאוחר א�[תאריכ� ��רי�, ְַ�ְִִֵַָ
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� להז��, יכ�ל �אי� �י ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעל

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

יח ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
וערבאי�‡. אחראי� נכסיו �ל הרי סת�, חבר� את ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�לוה

את[משועבדי�] ��בע לג��ת, ���ב�א לפיכ�, זה. ְְְְִִֵֶֶֶַָָלח�ב
�י� מ�לטלי� �י� נכסי�, ע�� מצא א� �ח�ה: ח�ב� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ�על
ה�וה נת� לא וא� ה�וה; �רצ�� מה� ��בה � ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹקרקע�ת

ה�מצאמ �ל ל� הס�יק לא �י�. �ית א�ת� מג�י� �ע��, ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹ
ל�וה, �הי� ה�רקע�ת מ�ל ��בה זה הרי � ח�ב� �טר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�נגד
�מ�נה; נת�ני� א� לאחרי� מכ�רי� ע�ה �ה� �י על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָא�
הרי זה, �ח�ב ����ע�ד אחר נת� א� ה�וה �מכר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�איל
ה�א וזה ה��נ�ת; �עלי מ�ד א� ה�ק�ח�ת מ�ד מ�ציא ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָזה
ל� �הי� �קרקע�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה 'ט�ר�'. ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָה�קרא
לא � ��וה לאחר ל� ה�אי� נכסי� אבל ��וה. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�עת
��ל עליו התנה וא� ט�ר�. ואינ� ח�ב, לבעל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנ��ע�ד�

אחר וקנה מה�, לה�רע מ�ע�די� יהי� ��קנה ְְְִִֵֶַַַָָָָ�ְְְְִִִֶֶָנכסי�
מה�. ט�ר� ח�ב �על הרי � נת� א� �מכר ֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��וה

אבל·. �קרקע. א�א אמ�רי�, הא�� ה�ברי� �ל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָאי�
ל� �הי� מ�לטלי� אפ�� אחרי�ת; עליה� אי� ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה��לטלי�,
א�ת�. ט�ר� ח�ב �על אי� � ל�עת� ��כר� ��וה, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�עת
ל�, ��� ה�רקע �ב על ה��לטלי� �ל ח�ב� לבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָהקנה
ה��לטלי�; מא�ת� ט�ר� זה הרי � ה�ל מ� נפרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלהי�ת�
מ�לטלי� ל� '�הקניתי ח�ב�: ��טר ל� ��כ�ב ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַֹוה�א

�אסמכ�א ��א לי, ��� ה�רקע �ב על לי [הבטחה��� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
של�] בלב שאינה ה�טר�ת'מוגזמת �טפסי ו��א ,ְְְְֵֶַָָֹ

עתיד[טיוטות] �אני נכסי� '��ל ל�: �תב א� וכ� .ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
ל� מ�ע�די� ה� הרי מ�לטלי�, �י� קרקע�ת �י� ְְִָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָלקנ�ת,
ה�רקע�ת �ב על ל� קנ�יי� וה��לטלי� מה�, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָלה�רע
� ה�טר�ת' �טפסי ו��א �אסמכ�א, ��א מה�, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלה�רע
��וה; לאחר ה�וה ��נה ה��לטלי� מ� א� ט�ר� זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

ק��. ��ממ�� �נאי ְְֶֶַַָָָ��ל

הי��תיקי‚. �דה� לא�ה[שיעבוד]ע�ה א� ח�ב�, לבעל ְְִִֵֵֵַַָָָָ
� נהר ��טפ� �ג��', 'מ�א� לה�: ��כ�ב וה�א ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָֹ�ְִ�כת�ת�,
ע�� התנה וא� א�ת�; וט�ר� נכסי�, מ�אר ��בה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
נכסי�. מ�אר ��בה אינ� מ��, א�א �רע�� ל� יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ��א

�פר� מ���, לוה א� �[בשטר]וכ� אחרי�ת עליו ל� �אי� ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לע�ל�. המ�ע�די� מ� ��בה אינ� זה ְְִָָ�ְֲִֵֵֶֶַהרי

לא�ה„. א� ח�ב לבעל הי��תיקי �דה� ְְִִֵֵֵֶַַָָָהע��ה
ח�ב �על �כ��ב�א מכ�רה; ז� הרי � �מכר� ְְְֲֵֶַַָָָָָָ�ְִ�כת�ת�,
��ה א�ת�. יטר� ח�רי�, �ני נכסי� ימצא לא א� � ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹלג��ת

ל�עת� ���כר� אמ�רי�? חוב]�ברי� בעל שיגבנה ;[עד ְְְְֲִִִֶָָָָָ
מכ�רה. אינ� ע�ל�, ממ�ר מכר� ְְְֲִֵַָָָָָָאבל

��בה‰. ח�ב �על הרי � �מכר� הי��תיקי עב�� ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָע�ה
ק�ל ל� ��� מ�ני השיעבוד]מ���, ��ר�[מתפרס� ע�ה . ְִִֵֵֶֶָָ

�אר וכ� מ���; ��בה ח�ב �על אי� �מכר�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהי��תיקי
ק�ל. לה� �אי� מ�ני ְְְִִִֵֵֶֶַַָה��לטלי�,

.Âי� על א� � ו�חרר� הי��תיקי, ר�� �ע�ה� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָעבד
לחר�ת; יצא מ�ה', א�א �רע�� ל� יהיה 'לא ל�: ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��תב

�החמ� הק�י��; א� לגוי]וכ� וה�חר�ר[שמשועבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
ח�זר ח�ב �על והרי ה�ע��ד; מ�ד מפקיעי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַוההק��

�טר עליו וכ�תב ה�וה, מ� ח�ב� �ח�ב�,[חדש]וג�בה ְְְְִֵֶֶַָָָֹ
זה מ�מ� של]וט�ר� ח�ב[המעודכ� ה�א ול�ה ה�טר. ְְְְִֵֶַַַָָָָ

מ�ני לה�יקל���? ה��ר� וכל חבר�, ממ�� לא�ד ��ר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ה�ני ר�� את וכ�פי� �מק�מ�. ��ארנ� �מ� מ���, �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ויאמר ���ק, ימצא�� ��א הע�ל�, ���� מ�ני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹל�חרר�,

א�ה'. 'עב�י ְִַַָל�:

.Ê,��ההק מ� לטר� יכ�ל ח�ב �על אי� � נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה�ק�י�
מ�ד ה�רקע �כ���די� ה�ע��ד. מפקיע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַ�ההק��
מנת על ז�, ��דה ל�� ר�צה אד� ��ה א�מדי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָההק��,
לפי �ת�ת�; �לא�ה ח�ב�, את ח�ב לבעל ����ְְְִִֵֶֶַַָ�ְִָָ
ח�ב �על יב�א � ה��קח �יד לח�י� ותצא ְִֵַַַַַָ�ְְְִֵֵֶֶֶָ�����דה
�ערכי�. ��ארנ� �מ� �כת�ת�, הא�ה א� א�ת�, ְְֲִֵֶַַָָָ�ְְְִִִָָָֹויטר�
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.Á�לטר ��א ח�ב הלווה]�על שמכר י�[משדה א� � ְִִֵֶַַָֹ
ט�ר�; �ה�א מה �מי ל� ול�� לס�ק� יכ�ל ל��קח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמע�ת
הי��תיקי, א�ת� ע�ה וא� ל��כר. ות�בע ה��קח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוח�זר

�דמי�. לס�ק� יכ�ל ְְְִֵַָָאינ�

.Ëי�� ל� והי� ז�ז, מאתי� ל�מע�� ח�ב �היה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָרא�ב�
ה�נ�ה ל� �מכר וחזר �מנה, ללוי מה� אחת �מכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�ד�ת,
ה�נ�ה לטר� וחזר �מנה, האחת וטר� �מע�� �בא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�מנה,
�רצה 'א� ל�: ואמר מאתי� לוי והביא ל�, ה��אר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��נה
ל�, ��� ה�אתי� �כל ל� ��מה ��רפ� ה�דה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהי�ת
� והס��ק' ח�ב� �ל מאתי� היל� לאו, וא� מ�טב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
���ל� �י על א� � �� ועמד �מע��, רצה לוי. ע� ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָה�י�

�מנה. א�א רא�ב� ות�בע ח�זר לוי אי� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�מאתי�,

.È��מע� �בא מאה, �וה אחת �דה וה�יח רא�ב�, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת
�ה�יח ה��לטלי� מ� מאה הית�מי� ל� ונתנ� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�טרפ�,
ח�ב�; ��אר א�ת� וט�ר� ח�זר זה הרי � וס�ק�ה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביה�
לפרע הית�מי� על ��צוה ע��, מצוה � ל� ��תנ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��אה
��רפ�', ה�דה �מי ה�אה 'א�� ל�: אמר� וא� אביה�. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָח�ב
ח�ב�. ��אר אחרת �ע� א�ת� ולטר� לחזר יכ�ל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאינ�

קודש ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

יט ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
יג��‡. לא מה�, לג��ת ה�וה לנכסי �י� �ית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ����רדי�

��רה, ודי� ��קרקע�תיו. ה�ינ�נית מ� א�א ח�ב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָלבעל
�עמד, "�ח�� ��אמר: ה���רית, מ� ח�ב �על ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹ��ג�ה
אד� �ל �ר�� מה � וג�' י�ציא" ב� נ�ה א�ה א�ר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוהאי�
�די �בינ�נית, חכמי� ��נ� אבל ��כליו. �ח�ת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָלה�ציא?
�בא אמ�רי�? �ברי� ��ה לוי�. �פני �לת �נעל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ��א
ה��ר�י�, מ� לה�רע ה�א אבל עצמ�. ה�וה מ� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹלה�רע
ה���רית. מ� א�א י�רע לא � �ד�לי� �י� קט�י� ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�י�

מ�ע�די�·. מ�כסי� נפרעי� אחריאי� [שנמכרו ְְְִִִִֵָָ�ְִָ
�ניההלוואה] הי� ואפ�� ח�רי�; �ני נכסי� ��� �מק�� ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

הלווה]ח�רי� א�[ברשות �ינ�נית והמ�ע�די� ז��רית, ְְִִִַ�ְִִֵָ
נ���פ� ��תנ�. �י� ��כר� �י� ח�רי�,[נשחתו]ע�ית, �ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אינ�. �א�� ���חת�, ��יו� המ�ע�די�; מ� ט�ר� זה ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ�ְֲִֵֵֶַהרי

�מכר‚. �מע�� והל� ל�מע��, �ד�תיו �ל ��כר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָרא�ב�
רצה � לטר� רא�ב� �ל ח�ב �על �בא ללוי, מה� אחת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�דה

�� ��בה. מ�ה רצה ��בה, ���קחמ�ה אמ�רי�? �ברי� ה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ט�ר� אינ� � ז��רית א� ע�ית לקח א� אבל �ינ�נית. ֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָלוי
�דה ולקח�י טרח�י זה 'מ�ני ל�: א�מר זה �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�וי;
וה�יח �ינ�נית, לוי לקח א� וכ� מ��ה'. לג��ת �ינ� ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�אי�
ט�ר� אינ� � ��קח ה�ינ�נית �מ� �ינ�נית �מע�� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָאצל
מ���'. לג��ת מק�� ל� 'ה�ח�י ל�: א�מר זה �הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָמ�וי,

ח�ב„. �בעל �ע�ית, לה� �מי� �ה��קי� �ארנ�, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�בר

� וז��רית ע�ית ל� הי� �ז��רית. א�ה �כת�ת ְְִִִִִִִַָָ�ְְִֵ�בינ�נית,
ל� הי� �ז��רית. א�ה �כת�ת ח�ב �בעל �ע�ית, ְִִִַָָ�ְְִִִִַַָנ�קי�
א�ה �כת�ת ח�ב �בעל �ע�ית, נ�קי� � �בינ�נית ִַָ�ְְִִִִִִִֵַַָע�ית
ח�ב �בעל נ�קי� � �לבד וז��רית �ינ�נית ל� הי� ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָ�בינ�נית.

�ז��רית. א�ה �כת�ת ְִִִַָ�ְְִֵ�בינ�נית,

�חת‰. נכנס� ��� � אחת �בת אד� �ני ל�ל�ה ְְִַַָ�ְְְְִֵַַַָָָָָֹמכר�
מ� ט�ר� ח�ב �בעל הע�ית, מ� ט�רפי� וה��קי� ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָה�עלי�,
לזה מכר� ה���רית. מ� ט�רפת א�ה �כת�ת ְִִִִֶֶֶַַָָָָ�ְִֵַה�ינ�נית,
ט�רפי� הס�יק, לא האחר��; מ� ט�רפי� ��� זה, ְְְֲִִִִִַָָֹ�ֶַַאחר
פניו מ��פני ה�אר ט�רפי� הס�יק, לא מ��פניו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹה�אר
ה��קח �הרי ה���רית, ��קח ה�א האחר�� היה אפ�� �ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מ���'. לג��ת מק�� ל� 'ה�ח�י ל��ר�: א�מר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָה��ד�

.Âחת� נכנס ה��קח זה הרי ז�, אחר ז� לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכר�
�אחר�נה. ע�ית ��קח אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָה�עלי�.
ה���רית, מ� ��בי� ��� � �אחר�נה ז��רית לקח ִִִִַָ�ֲֲִִַַָָָָאבל
��קח ה�דה מ� לג��ת ���ב�א ל��ר� א�מר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�הרי
אינ� ול�ה מ���'. לג��ת מק�� ל� ה�ח�י 'הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ�ח�ה:
ותג�ה �אחר�נה, ע�ית לקח א� ,�� ה��ר� ל� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָא�מר
��נה ��� �אחר�נה? ��קח הע�ית מ� ח�ב �בעל ֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהא�ה

ל��קח �ת�נה[לטובתו]היא אפ�י 'אי לה�: א�מר והרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ל�'. הרא�י מ� יג�ה מ�� אחד �ל א�א ְִִִֶֶֶֶָָָָָז�,

.Êוחזר �אחר�נה, ע�ית ל� �מכר ז�, אחר ז� לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכר�
��� � לפניו ע�ית ו��ר �בינ�נית, ז��רית �מכר ָ�ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָה��קח
מכר א�ת�. �דחה �מה ל� אי� �הרי הע�ית, מ� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��בי�
הע�ית מ� ט�רפי� ה��קי� � וז��רית �ינ�נית וה�יח ְְְִִִִִִִִִִִִִֵַַָָע�ית,
מ�ינ�נית ��בי� א�ה �כת�ת ח�ב �בעל ה�ני, ל�קח ִִִִֵַָ�ְְִֵֵֶַַַַַ��יד

לפניו. ���ר ְְִִִֵֶָָוז��רית

.Á,�ל�ני נכסיו ה�וה מכר �� ואחר מאחד, ��וה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי
ע��', לי אי� �דברי� '�י� �ני: לל�קח ח�ב �על ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוכתב

מ�ד� כ�]וקנ� על קני� מ��קח[עשה לטר� יכ�ל אינ� � ְְִִִֵֵַָָָֹ
מ��� לג��ת מק�� ל� 'ה�ח�י ל�: א�מר �הרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָרא���;
אחרי, �ני ל�קח ��נה ה�כסי� וה� ח�ב�, �על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאצל
וה�א מה�'. עצמ� ס�ק� �הרי עצמ�, על הפסד� ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוא�ה
�ת�ת�, א�דה � ל�ני �תבה א� �כת�ת�, לא�ה ָָ�ְְְִִִֵַָָָָָ�ְְִִִַָה�י�
מ� ט�רפי� לרא���, �תב� א� אבל לטר�. יכ�לה ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֹואינ�
�נ�ה �דה אחריה �מכר לל�קח, �דה ה�וה מכר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�ני.
אי� �דברי� '�י� �ני: לל�קח ה�לוה וכתב �ני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלל�קח
רא��� מ��קח ט�ר� ח�ב �על הרי � מ�ד� וקנ� ע��', ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָלי
�דה �ני מ��קח ט�ר� רא��� ול�קח רא��נה; ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�דה
מ�על א�ת� ט�ר� �ני ול�קח אחריו; קנה �הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�נ�ה,
מ�ני; וט�ר� ח�זר רא��� ול�קח ל�; �תב �הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָהח�ב,
הא�ה וכ� �יניה�. ��רה ��ע�� עד חלילה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוח�זרי�

�נ הח�ב �היה וה�א ה�ד�ת.�כת�ת�. ��י גד ְִ�ְְְֵֶֶֶַַָָָָָ

�
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- h"qyz'd zah g"k ycew zay -

.Á�לטר ��א ח�ב הלווה]�על שמכר י�[משדה א� � ְִִֵֶַַָֹ
ט�ר�; �ה�א מה �מי ל� ול�� לס�ק� יכ�ל ל��קח, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמע�ת
הי��תיקי, א�ת� ע�ה וא� ל��כר. ות�בע ה��קח, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָוח�זר

�דמי�. לס�ק� יכ�ל ְְְִֵַָָאינ�

.Ëי�� ל� והי� ז�ז, מאתי� ל�מע�� ח�ב �היה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָרא�ב�
ה�נ�ה ל� �מכר וחזר �מנה, ללוי מה� אחת �מכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�ד�ת,
ה�נ�ה לטר� וחזר �מנה, האחת וטר� �מע�� �בא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�מנה,
�רצה 'א� ל�: ואמר מאתי� לוי והביא ל�, ה��אר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��נה
ל�, ��� ה�אתי� �כל ל� ��מה ��רפ� ה�דה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהי�ת
� והס��ק' ח�ב� �ל מאתי� היל� לאו, וא� מ�טב; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהרי
���ל� �י על א� � �� ועמד �מע��, רצה לוי. ע� ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָה�י�

�מנה. א�א רא�ב� ות�בע ח�זר לוי אי� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�מאתי�,

.È��מע� �בא מאה, �וה אחת �דה וה�יח רא�ב�, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת
�ה�יח ה��לטלי� מ� מאה הית�מי� ל� ונתנ� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�טרפ�,
ח�ב�; ��אר א�ת� וט�ר� ח�זר זה הרי � וס�ק�ה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביה�
לפרע הית�מי� על ��צוה ע��, מצוה � ל� ��תנ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��אה
��רפ�', ה�דה �מי ה�אה 'א�� ל�: אמר� וא� אביה�. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָח�ב
ח�ב�. ��אר אחרת �ע� א�ת� ולטר� לחזר יכ�ל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאינ�

קודש ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

יט ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
יג��‡. לא מה�, לג��ת ה�וה לנכסי �י� �ית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ����רדי�

��רה, ודי� ��קרקע�תיו. ה�ינ�נית מ� א�א ח�ב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָלבעל
�עמד, "�ח�� ��אמר: ה���רית, מ� ח�ב �על ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹ��ג�ה
אד� �ל �ר�� מה � וג�' י�ציא" ב� נ�ה א�ה א�ר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוהאי�
�די �בינ�נית, חכמי� ��נ� אבל ��כליו. �ח�ת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָלה�ציא?
�בא אמ�רי�? �ברי� ��ה לוי�. �פני �לת �נעל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ��א
ה��ר�י�, מ� לה�רע ה�א אבל עצמ�. ה�וה מ� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹלה�רע
ה���רית. מ� א�א י�רע לא � �ד�לי� �י� קט�י� ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�י�

מ�ע�די�·. מ�כסי� נפרעי� אחריאי� [שנמכרו ְְְִִִִֵָָ�ְִָ
�ניההלוואה] הי� ואפ�� ח�רי�; �ני נכסי� ��� �מק�� ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

הלווה]ח�רי� א�[ברשות �ינ�נית והמ�ע�די� ז��רית, ְְִִִַ�ְִִֵָ
נ���פ� ��תנ�. �י� ��כר� �י� ח�רי�,[נשחתו]ע�ית, �ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אינ�. �א�� ���חת�, ��יו� המ�ע�די�; מ� ט�ר� זה ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ�ְֲִֵֵֶַהרי

�מכר‚. �מע�� והל� ל�מע��, �ד�תיו �ל ��כר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָרא�ב�
רצה � לטר� רא�ב� �ל ח�ב �על �בא ללוי, מה� אחת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�דה

�� ��בה. מ�ה רצה ��בה, ���קחמ�ה אמ�רי�? �ברי� ה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ט�ר� אינ� � ז��רית א� ע�ית לקח א� אבל �ינ�נית. ֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָלוי
�דה ולקח�י טרח�י זה 'מ�ני ל�: א�מר זה �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�וי;
וה�יח �ינ�נית, לוי לקח א� וכ� מ��ה'. לג��ת �ינ� ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�אי�
ט�ר� אינ� � ��קח ה�ינ�נית �מ� �ינ�נית �מע�� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָאצל
מ���'. לג��ת מק�� ל� 'ה�ח�י ל�: א�מר זה �הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָמ�וי,

ח�ב„. �בעל �ע�ית, לה� �מי� �ה��קי� �ארנ�, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�בר

� וז��רית ע�ית ל� הי� �ז��רית. א�ה �כת�ת ְְִִִִִִִַָָ�ְְִֵ�בינ�נית,
ל� הי� �ז��רית. א�ה �כת�ת ח�ב �בעל �ע�ית, ְִִִַָָ�ְְִִִִַַָנ�קי�
א�ה �כת�ת ח�ב �בעל �ע�ית, נ�קי� � �בינ�נית ִַָ�ְְִִִִִִִֵַַָע�ית
ח�ב �בעל נ�קי� � �לבד וז��רית �ינ�נית ל� הי� ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָ�בינ�נית.

�ז��רית. א�ה �כת�ת ְִִִַָ�ְְִֵ�בינ�נית,

�חת‰. נכנס� ��� � אחת �בת אד� �ני ל�ל�ה ְְִַַָ�ְְְְִֵַַַָָָָָֹמכר�
מ� ט�ר� ח�ב �בעל הע�ית, מ� ט�רפי� וה��קי� ְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָה�עלי�,
לזה מכר� ה���רית. מ� ט�רפת א�ה �כת�ת ְִִִִֶֶֶַַָָָָ�ְִֵַה�ינ�נית,
ט�רפי� הס�יק, לא האחר��; מ� ט�רפי� ��� זה, ְְְֲִִִִִַָָֹ�ֶַַאחר
פניו מ��פני ה�אר ט�רפי� הס�יק, לא מ��פניו; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹה�אר
ה��קח �הרי ה���רית, ��קח ה�א האחר�� היה אפ�� �ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מ���'. לג��ת מק�� ל� 'ה�ח�י ל��ר�: א�מר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָה��ד�

.Âחת� נכנס ה��קח זה הרי ז�, אחר ז� לאחד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמכר�
�אחר�נה. ע�ית ��קח אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָה�עלי�.
ה���רית, מ� ��בי� ��� � �אחר�נה ז��רית לקח ִִִִַָ�ֲֲִִַַָָָָאבל
��קח ה�דה מ� לג��ת ���ב�א ל��ר� א�מר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�הרי
אינ� ול�ה מ���'. לג��ת מק�� ל� ה�ח�י 'הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ�ח�ה:
ותג�ה �אחר�נה, ע�ית לקח א� ,�� ה��ר� ל� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָא�מר
��נה ��� �אחר�נה? ��קח הע�ית מ� ח�ב �בעל ֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהא�ה

ל��קח �ת�נה[לטובתו]היא אפ�י 'אי לה�: א�מר והרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ל�'. הרא�י מ� יג�ה מ�� אחד �ל א�א ְִִִֶֶֶֶָָָָָז�,

.Êוחזר �אחר�נה, ע�ית ל� �מכר ז�, אחר ז� לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָמכר�
��� � לפניו ע�ית ו��ר �בינ�נית, ז��רית �מכר ָ�ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָה��קח
מכר א�ת�. �דחה �מה ל� אי� �הרי הע�ית, מ� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��בי�
הע�ית מ� ט�רפי� ה��קי� � וז��רית �ינ�נית וה�יח ְְְִִִִִִִִִִִִִֵַַָָע�ית,
מ�ינ�נית ��בי� א�ה �כת�ת ח�ב �בעל ה�ני, ל�קח ִִִִֵַָ�ְְִֵֵֶַַַַַ��יד

לפניו. ���ר ְְִִִֵֶָָוז��רית

.Á,�ל�ני נכסיו ה�וה מכר �� ואחר מאחד, ��וה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי
ע��', לי אי� �דברי� '�י� �ני: לל�קח ח�ב �על ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוכתב

מ�ד� כ�]וקנ� על קני� מ��קח[עשה לטר� יכ�ל אינ� � ְְִִִֵֵַָָָֹ
מ��� לג��ת מק�� ל� 'ה�ח�י ל�: א�מר �הרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָרא���;
אחרי, �ני ל�קח ��נה ה�כסי� וה� ח�ב�, �על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאצל
וה�א מה�'. עצמ� ס�ק� �הרי עצמ�, על הפסד� ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוא�ה
�ת�ת�, א�דה � ל�ני �תבה א� �כת�ת�, לא�ה ָָ�ְְְִִִֵַָָָָָ�ְְִִִַָה�י�
מ� ט�רפי� לרא���, �תב� א� אבל לטר�. יכ�לה ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָֹואינ�
�נ�ה �דה אחריה �מכר לל�קח, �דה ה�וה מכר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה�ני.
אי� �דברי� '�י� �ני: לל�קח ה�לוה וכתב �ני, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלל�קח
רא��� מ��קח ט�ר� ח�ב �על הרי � מ�ד� וקנ� ע��', ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָלי
�דה �ני מ��קח ט�ר� רא��� ול�קח רא��נה; ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�דה
מ�על א�ת� ט�ר� �ני ול�קח אחריו; קנה �הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�נ�ה,
מ�ני; וט�ר� ח�זר רא��� ול�קח ל�; �תב �הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָהח�ב,
הא�ה וכ� �יניה�. ��רה ��ע�� עד חלילה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוח�זרי�

�נ הח�ב �היה וה�א ה�ד�ת.�כת�ת�. ��י גד ְִ�ְְְֵֶֶֶַַָָָָָ
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



פי
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו שהבר מצוה מתכונן לקרות בתורה בצבור כל הפרשה,

ידועה דעתי בזה מאז, שלצערנו בדורנו עשו העיקר טפל ולהיפך, ובזה גם שבתור ההכנה לקבלת 

ומחליפים  יומים,  והעיקרים, הלכות הצריכות בחיי היום  בלימוד היסודות  ומצוה, ממעטים  עול תורה 

זה בענינים שעכ"פ אינם יסודיים, ועוד וגם זה עיקר, אשר מעולם לא נהגו בזה ואף שאמרו חז"ל אתית 

לקרתא אזיל בנימוסא, הנה בכל קרתא וקרתא ישנם כמה מנהגים וכו' וק"ל.

מובן שהנ"ל בא בתור הצעה והערה בעלמא, לעיון עוד הפעם מצדם האם כדאי, ואיך שיחליטו 

יה"ר שיהי' לטוב.

 ב"ה,  כ"ח טבת, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יוסף, המכונה ד"ר קמנצקי, שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו בצירוף הפ"נ שנקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

נתעכב המענה שלי עד שאתפנה לעבור עכ"פ בסקירה על החומר ששלח בצירוף למכתבו.

ואשר להשתתפות ארגוני הפ. ט. א. של מוסדותינו, תקותי שהענין יתקדם, ואפשר אשר מפני כמה 

טעמים תבוא ההשתתפות באופן ישר מהמוסדות אחד אחד.

נהניתי לקרוא במכתבו שכבר היו תוצאות טובות וממשיות בהתאם לשיחתנו, ובודאי יהיו עוד 

שיפורים בכל שטח עבודתו בקדש בחינוך על טהרת הקדש, ולא ימנע הטוב מלהודיע, ות"ח מראש.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  יום  מלהזכיר  אוכל  לא  אתאפק  שבט,  ר"ח  ערש"ק  ובעמדנו 

ובפרט  רוסיא,  במדינת  עמנו  ימי  בדברי  פרק  היודע  כל  אשר  בשבט,  בעשירי  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

אלה שעלו משם, הרי יום זה מעורר אצלם זכרונות וחוויות נפשיים מתקופת המלחמה בעד קיום התורה 

והמצוות ומוסדות הקדש תחת דגלו של בעל ההילולא, אשר חרף נפשו בפועל ממש לשמור על ערכי עמנו 

וצורת חייו, במסירות נפש ממש יום יום. ובודאי ידוע לכ' פרשה מזהירה זו, על כל פנים בקוים כלליים. 

והרי אחת הנקודות הכי חשובות במלחמתו ופעולותיו בתקופה ההיא ומשך כל ימי חייו היא בשטח החינוך 

על טהרת הקדש, אשר פירותי' ופירי פירותי' עדיין ניכרים שם בעת הזאת כיובל שנים מאז.

מובן שכל ענין של זכרון בחיי היהודי הוא שיביא הוספה במעשה בשטח שלו, ובנידון דידן הוספה 

במעשה בהתאם להשקפת עולמו ומשאת נפשו של בעל ההילולא, זי"ע.

בכבוד ובברכה ובפ"ש הרב דוב בער שי' לוי.



fפב wxt mihtey - mi`iap

f mihteydkÎgi

çéúBáéáñ ízà-íb úBøôBMa ízr÷úe ézà øLà-ìëå éëðà øôBMa ézr÷úå§¨«©§¦Æ©½̈¨«Ÿ¦−§¨£¤´¦¦®§©§¤̧©«¨¹©©¤À§¦Æ
:ïBrãâìe ýåýéì ízøîàå äðçnä-ìkèéBzà-øLà Léà-äàîe ïBòãâ àáiå ¨©©«£¤½©«£©§¤−©«Ÿ̈¬§¦§«©¨´ŸÂ¦§¥«¨¦̧£¤¦¹

íéøîMä-úà eîé÷ä í÷ä Cà äðBëézä úøîLàä Làø äðçnä äö÷a¦§¥´©©«£¤À³Ÿ¨«©§´Ÿ¤©¦«½̈©²¨¥¬¥¦−¤©«Ÿ§¦®
:íãéa øLà íéckä õBôðå úBøôBMa eò÷úiåëìL eò÷úiåíéLàøä úL ©¦§§Æ©´¨½§¨¬©©¦−£¤¬§¨¨«Â©¦§§§¸¤¨«¨¦´

íðéîé-ãéáe íéãtla íìBàîN-ãéá e÷éæçiå íéckä eøaLiå úBøôBMa©«¨»©¦§§´©©¦¼©©«£¦³§©§¨Æ©©¦¦½§©̧§¦½̈
:ïBrãâìe äåýéì áøç eàø÷iå rB÷úì úBøôBMäàëáéáñ åézçz Léà eãîriå ©«¨−¦§®©©¦§§½¤¬¤©«Ÿ̈−§¦§«©©«©§Æ¦´©§½̈¨¦−

:eñeðiå eñiðiå eòéøiå äðçnä-ìk õøiå äðçnìáëìL eò÷úiåúBàî-L ©«©£¤®©¯̈¨¨©«©£¤²©¨¦−©¨«©¨«©¦§§»§«¥´
äðçnä ñðiå äðçnä-ìëáe eärøa Léà áøç-úà ýåýé íNiå úBøôBMä©«¨¼©¨´¤§Ÿ̈À¥´¤¬¤¦²§¥¥−§¨©©«£¤®©¨̧¨©©«£¤¹

:úaè-ìr äìBçî ìáà-úôN ãr äúøøö ähMä úéa-ãrâë-Léà ÷rviå ©¥³©¦¨Æ§¥½̈¨©²§©¨¥¬§¨−©©¨«©¦¨¥¯¦«
:ïéãî éøçà eôcøiå äMðî-ìk-ïîe øLà-ïîe éìzôpî ìûøNéãëíéëàìîe ¦§¨¥²¦©§¨¦¬¦¨¥−¦¨§©¤®©¦§§−©«£¥¬¦§¨«©§¨¦¿
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(ÁÈ).È˙‡ ¯˘‡ ÏÎÂ ÈÎ�‡,�הראשי מ� אחד
עמו היה איש ט)ומאה ÔÂÚ„‚ÏÂ.:(פסוק '‰Ï

על(תרגו�:) ונצחנא ה' קד� מ� דמקטלא חרבא
גדעו�: ‰˜ÂÓÈ.(ËÈ)ידי Ì˜‰החיל בני כבר

באשמורת משמרת� שהיתה השומרי� את
להעמיד גייסות בני דר� שכ� התיכונה,

הראשו� הלילה שליש ישמרו אלו שומרי�,
האחרו�: שליש ואלו השני, שליש ıÂÙ�Âואלו

.ÌÈ„Î‰:�ביד אשר הכדי� ולשבור
(‡Î).ÂÚÈ¯ÈÂ:וניסה מסע Â„ÎÏÂ(Î„)תרועת

.ÌÈÓ‰ ˙‡ Ì‰Ï�לאר אר� בי� המפסיקי�
‰Ô„¯È.כנע�: ˙‡Â:מפסיק היה הוא שג�

cec zcevn
(ÁÈ).‰�ÁÓ‰ ÏÎ ˙Â·È·Ò:'וכו ועמלק מדי� Ï‰'של

.ÔÂÚ„‚ÏÂידי על ובאה לה', תיוחס התשועה לומר, רצה
Â‚Â'.(ËÈ)גדעו�: האמצעי:¯‡˘ משמר ‡Íבתחלת
.Ì˜‰�הדר כי לשמור, השומרי� את הקימו אשר בעת

את לשמור משמר בכל אחרי� שומרי� להעמיד הוא
ואנשיו:ÂÚ˜˙ÈÂ.המחנה: ‰ÌÈ„Î.גדעו� ıÂÙ�Â�למע

וכו': מדי� בני את להבהיל הלפידי� ˘Ï˘˙(Î)יראו
.ÌÈ˘‡¯‰אמר כאשר תקעו, האחרי� הראשי� שני ג� כי
גדעו� יח)לה� את�:(פסוק ג� בשופרות ותקעת� ,·¯Á

.'‰Ï:�גדעו ידי על ובאה לה', תיוחס החרב מדי�:‡È˘.(Î‡)תשועת למחנה סביב במקומו עמד מישראל אחד כל
.ÂÚÈ¯ÈÂ:וניסה שבר מהומהÂÚ˜˙ÈÂ.(Î·)תרועת בא מבהיל, דבר שהוא שופרות מאות שלש שתקעו במה לומר, רצה

כזאת: היתה המחנה ובכל זה, את זה שיהרגו היתה ומה' הנחלÂ„ÎÏÂ.(Î„)ביניה� מ� המעברות קחו לומר, רצה
המי�: לעבור יוכל לבל קחו, הירד� מעברות וא� קחו ברה בית ועד לה� סמו� היה בעבורÌ‰Ï.אשר לומר, רצה

oeiv zcevn
(ËÈ).˙¯Ó˘‡‰ויקראו חלקי�, לשלשה נחלקת הלילה

וכל מלאכי�, כתות לשלשה שנחלקה ש� על אשמורות
שירה בה לומר זמנו שומר ב)כת ב ‰˙ÂÎÈ�‰.:(ברכות

האמצעית: לומר, רוצה תו�, שבירהıÂÙ�Â.מלשו� עני�
וכ� הפזור, ט)ע� קלז עוללי�:(תהלי� ˙ÂÈ˙Á.(Î‡)ונפ�

Ë·˙.(Î·)במקומו: ÏÚ:�מקו ש� והוא טבת, עד
(‚Î).˜ÚˆÈÂ:�המאס בצעקת באה כי על אסיפה, עני�

a wxt aÎminid ixac - miaezk
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áøò-Làøå ïéãî-ìà eôcøiå áàæ-á÷éá eâøä áàæ-úàå áøBò-øeöa áøBò-úà¤¥³§«¥Æ§¤§¥Æ¨§´§¤«¤§¥½©¦§§−¤¦§®̈§ŸŸ¥´
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(‰Î).Ô„¯ÈÏ ¯·ÚÓ ÔÂÚ„‚ Ï‡ Â‡È·‰:וצלמונע זבח אחר לרדו� הירד� את גדעו� כשעבר בבקר,

cec zcevn
לעבור: יוכלו לבל לכדו:Â„ÎÏÈÂ.(Î‰)מדי�, אפרי� בני

.Ô„¯ÈÏ ¯·ÚÓזבח אחר לרדו� הירד� את גדעו� כשעבר
לש�: לו הביאו וצלמנע,

oeiv zcevn
(‰Î).ÔÈ„Ó Ï‡:�מדי את

a aÎminid ixacfiÎ`
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(‚).ÂÏ ˘È„˜‰Ï:מה ÂÈ�ÙÏלצור� ¯ÈË˜‰Ï
.˙¯ÂË˜�א כי מכפיל וג� כבוד דר� שהוא

לפניו: Ï‡¯˘È.להקטיר ÏÚ ˙‡Ê ÌÏÂÚÏ�לכ
לפי וחזק טוב בני� אלי לשלוח מבקש� אני
בבית קרבנ� להקריב ישראל על זקוק שלעול�

בונה: אני אשר ·Â�‰(„)זו È�‡ ¯˘‡ ˙È·‰Â
.ÏÂ„‚�מבניינ לי שתשלח אני צרי� לפיכ�

תצטר� שלא כדי הבית את תקטי� וא"ת
מכל אלהינו גדול כי יכול איני לאחרי�

ולהמעיטו: להקטינו יכול איני ולכ� האלהי�
(‰).˙È· ÂÏ ˙Â�·Ï ÁÎ ¯ˆÚÈ ÈÓÂשאמר לפי

משמע יהא שמא גדול בונה אני אשר והבית
כח יעצור מי כי זה ואי� סיפוקו כל גדול ל�
לבנות כ� כל עצמו כח ולעצור לדחוק יכול מי

למעלה ודוגמא לו הראוי בית נעצור(כט)לו כי
להתנדב: Ï‡כח ÌÈÓ˘‰ ÈÓ˘Â ÌÈÓ˘‰ ÈÎ
.Â‰ÂÏÎÏÎÈאבנה אשר אני ומי אומר הוא ולכ�

א� כי כלו� לא לו בונה שאני ומה בית לו

cec zcevn
(‡).Ì‰ÈÏÚ ÌÈÁˆ�ÓÂירפו לבל עליה� ונוגשי� רודי�

המלאכה: מ� ÂÎÂ'.(·)ידיה� ˙È˘Ú ¯˘‡Î�כ כאומר
דבריו: בסו� יאמר וכאשר עמדי ÂÏ.עשה ˘È„˜‰Ïנדרי

˙ÈÓ„.קרבנות: ˙Î¯ÚÓÂ:�הפני לח� ÂÏÂÚÂ˙.ה�
ובערב: בבקר תמיד עולות לו ÂÎÂ'.להעלות ˙Â˙·˘Ï�ה

Ê‡˙.המוספי�: ÌÏÂÚÏ:�ומתקיי חזק בית לבנות מהצור� זה בעבור וכאומר ישראל על לעול� הוא קבוע הזה הדבר
(„).ÏÂ„‚:וביופי בבני� גדול ÂÎÂ'.(‰)אעשנהו ÈÓÂכי לשבתו שתהיה תחשוב אל הבית גודל כל ע� הנה כאומר

וכו': כח יעצר ÂÎÂ'.מי ÈÓ˘Â:�הנראי השמי� ממעל אשר העליוני� השמי� ÂÎÂ'.ה� ‡Ïהוא כי אותו יחזיקו לא

oeiv zcevn
(‡).Ï·Òבסבל והנושא כמו משא ד)נושא ÂÁˆ·.:(נחמיה

האב�: כריתת יקרא ונגישה:ÌÈÁˆ�ÓÂ.כ� נצחו� מל'
(‰).¯ˆÚÈכח נעצר וכ� עכבה כט)עני� Â‰ÏÎÏÎÈ.:(דה"א

יכיל בת אלפי� כמו החזקה ז)עני� :(מ"א



פג a wxt aÎminid ixac - miaezk

:ïcøiä-úàå äøaäëeâøäiå áàæ-úàå áøò-úà ïéãî éøN-éðL eãkìiå ¨−̈§¤©©§¥«©«¦§§¿§¥«¨¥¸¦§¹̈¤Ÿ¥´§¤§¥À©©«©§¸
áøò-Làøå ïéãî-ìà eôcøiå áàæ-á÷éá eâøä áàæ-úàå áøBò-øeöa áøBò-úà¤¥³§«¥Æ§¤§¥Æ¨§´§¤«¤§¥½©¦§§−¤¦§®̈§ŸŸ¥´

:ïcøiì øárî ïBòãb-ìà eàéáä áàæe§¥½¥¦ÆÆ¤¦§½¥¥−¤©©§¥«
i"yx

(‰Î).Ô„¯ÈÏ ¯·ÚÓ ÔÂÚ„‚ Ï‡ Â‡È·‰:וצלמונע זבח אחר לרדו� הירד� את גדעו� כשעבר בבקר,

cec zcevn
לעבור: יוכלו לבל לכדו:Â„ÎÏÈÂ.(Î‰)מדי�, אפרי� בני

.Ô„¯ÈÏ ¯·ÚÓזבח אחר לרדו� הירד� את גדעו� כשעבר
לש�: לו הביאו וצלמנע,

oeiv zcevn
(‰Î).ÔÈ„Ó Ï‡:�מדי את

a aÎminid ixacfiÎ`

áàøäa áöç Léà óìà íéðBîLe ìañ Léà óìà íéòáL äîìL øtñiå©¦§¸Ÿ§Ÿ¹Ÿ¦§¦¬¤Æ¤Æ¦´©½̈§¦¬¤²¤¦−Ÿ¥´¨¨®
ìL íäéìò íéçvðîe:úBàî LLå íéôìà úLáíøeç-ìà äîìL çìLiå §©§¦´£¥¤½§¬Ÿ¤£¨¦−§¥¬¥«©¦§©´§Ÿ½Ÿ¤¨¬

úéá Bì-úBðáì íéæøà Bì-çìLzå éáà ãéåc-íò úéNò øLàk øîàì øö-Cìî¤«¤−Ÿ¥®Ÿ©«£¤³¨¦Æ¨Æ¦¨¦´¨¦½©¦§©«´£¨¦½¦§«¬©−¦
ì:Ba úáLâì úéa-äðBá éðà äpäøéè÷äì Bì Léc÷äì éäìà äåäé | íL ¨¤¬¤«¦¥Á£¦̧«¤©¹¦§¥´§Ÿ̈´¡ŸÀ̈§©§¦´¿§©§¦´

íéLãçìå úBúaMì áøòìå ø÷aì úBìòå ãéîz úëøòîe íénñ-úøè÷ åéðôì§¨¨´§«Ÿ¤©¦Á©«£¤¸¤¨¦³§ŸÆ©´Ÿ¤§¨¤½¤©©¨Æ§¤¢́¨¦½
:ìàøNé-ìò úàæ íìBòì eðéäìà äåäé éãòBîìeãäðBá éðà-øLà úéaäå §«£¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¨¬−Ÿ©¦§¨¥«§©©²¦£¤£¦¬¤−

:íéäìàä-ìkî eðéäìà ìBãâ-ék ìBãbäék úéá Bì-úBðáì çk-øöòé éîe ¨®¦«¨¬¡Ÿ¥−¦¨¨«¡Ÿ¦«¦³©«£¨Ÿ Æ©Æ¦§«´©½¦¦¯
i"yx

(‚).ÂÏ ˘È„˜‰Ï:מה ÂÈ�ÙÏלצור� ¯ÈË˜‰Ï
.˙¯ÂË˜�א כי מכפיל וג� כבוד דר� שהוא

לפניו: Ï‡¯˘È.להקטיר ÏÚ ˙‡Ê ÌÏÂÚÏ�לכ
לפי וחזק טוב בני� אלי לשלוח מבקש� אני
בבית קרבנ� להקריב ישראל על זקוק שלעול�

בונה: אני אשר ·Â�‰(„)זו È�‡ ¯˘‡ ˙È·‰Â
.ÏÂ„‚�מבניינ לי שתשלח אני צרי� לפיכ�

תצטר� שלא כדי הבית את תקטי� וא"ת
מכל אלהינו גדול כי יכול איני לאחרי�

ולהמעיטו: להקטינו יכול איני ולכ� האלהי�
(‰).˙È· ÂÏ ˙Â�·Ï ÁÎ ¯ˆÚÈ ÈÓÂשאמר לפי

משמע יהא שמא גדול בונה אני אשר והבית
כח יעצור מי כי זה ואי� סיפוקו כל גדול ל�
לבנות כ� כל עצמו כח ולעצור לדחוק יכול מי

למעלה ודוגמא לו הראוי בית נעצור(כט)לו כי
להתנדב: Ï‡כח ÌÈÓ˘‰ ÈÓ˘Â ÌÈÓ˘‰ ÈÎ
.Â‰ÂÏÎÏÎÈאבנה אשר אני ומי אומר הוא ולכ�

א� כי כלו� לא לו בונה שאני ומה בית לו

cec zcevn
(‡).Ì‰ÈÏÚ ÌÈÁˆ�ÓÂירפו לבל עליה� ונוגשי� רודי�

המלאכה: מ� ÂÎÂ'.(·)ידיה� ˙È˘Ú ¯˘‡Î�כ כאומר
דבריו: בסו� יאמר וכאשר עמדי ÂÏ.עשה ˘È„˜‰Ïנדרי

˙ÈÓ„.קרבנות: ˙Î¯ÚÓÂ:�הפני לח� ÂÏÂÚÂ˙.ה�
ובערב: בבקר תמיד עולות לו ÂÎÂ'.להעלות ˙Â˙·˘Ï�ה

Ê‡˙.המוספי�: ÌÏÂÚÏ:�ומתקיי חזק בית לבנות מהצור� זה בעבור וכאומר ישראל על לעול� הוא קבוע הזה הדבר
(„).ÏÂ„‚:וביופי בבני� גדול ÂÎÂ'.(‰)אעשנהו ÈÓÂכי לשבתו שתהיה תחשוב אל הבית גודל כל ע� הנה כאומר

וכו': כח יעצר ÂÎÂ'.מי ÈÓ˘Â:�הנראי השמי� ממעל אשר העליוני� השמי� ÂÎÂ'.ה� ‡Ïהוא כי אותו יחזיקו לא

oeiv zcevn
(‡).Ï·Òבסבל והנושא כמו משא ד)נושא ÂÁˆ·.:(נחמיה

האב�: כריתת יקרא ונגישה:ÌÈÁˆ�ÓÂ.כ� נצחו� מל'
(‰).¯ˆÚÈכח נעצר וכ� עכבה כט)עני� Â‰ÏÎÏÎÈ.:(דה"א

יכיל בת אלפי� כמו החזקה ז)עני� :(מ"א



aפד wxt aÎminid ixac - miaezk

ék úéá Bl-äðáà øLà éðà éîe eäìkìëé àì íéîMä éîLe íéîMä©¨©²¦§¥¬©¨©−¦´Ÿ§©§§ª®¦³£¦Æ£¤´¤§¤´©½¦¦−
:åéðôì øéè÷äì-íàåóñkáe áäfa úBNòì íëç-Léà éì-çìL äzòå ¦§©§¦¬§¨¨«§©¿̈§©¦´¦«¨¿̈©«£Á©¨¨̧©¤¹¤

íéîëçä-íò íéçezt çzôì òãéå úìëúe ìéîøëå ïåbøàáe ìæøaáe úLçpáe©§´Ÿ¤©©§¤À¨«©§§¨Æ§©§¦´§¥½¤§Ÿ¥−©§©¥´©¦¦®¦©«£¨¦À
:éáà ãéåc ïéëä øLà íìLeøéáe äãeäéa énò øLàæíéæøà éöò éì-çìLe £¤³¦¦Æ¦«¨´¦«¨©¦ ½£¤¬¥¦−¨¦¬¨¦««§©¦Á£¥̧£¨¦¹

éãáò øLà ézòãé éðà ék ïBðáläî íénebìàå íéLBøaéöò úBøëì íéòãBé E §¦´§©§¦»¥«©§¨¼¦µ£¦´¨©½§¦£¤³£¨¤ÆÆ«§¦½¦§−£¥´
éãáò-íò éãáò äpäå ïBðáì:Eçéðà-øLà úéaä ék áøì íéöò éì ïéëäìe §¨®§¦¥¬£¨©−¦£¨¤«§¨¦¬¦²¥¦−¨®Ÿ¦¬©©²¦£¤£¦¬

:àìôäå ìBãb äðBáèúBkî | íéhç ézúð íéöòä éúøëì íéáèçì äpäå ¤−¨¬§©§¥«§¦¥´©«Ÿ§¦´§««Ÿ§¥´¨«¥¦¿¨©¦Á¦¦̧©¹
éãáòìíéøNò íéza ïééå óìà íéøNò íéøk íéøòNe óìà íéøNò íéøk E ©«£¨¤ÀŸ¦Æ¤§¦´¤½¤§Ÿ¦¾Ÿ¦−¤§¦´¨®¤§©À¦©¦Æ¤§¦´

:óìà íéøNò íéza ïîLå óìàéçìLiå áúëa øö-Cìî íøeç øîàiå ¤½¤§¤¾¤©¦−¤§¦¬¨«¤©¸Ÿ¤¨³¤«¤ŸÆ¦§½̈©¦§©−
äàa äîìL-ìàðúð Bnò-úà äåäé úá:Cìî íäéìò EàéCeøa íøeç øîàiå ¤§Ÿ®Ÿ§©«£©³§Ÿ̈Æ¤©½§¨«§¬£¥¤−¤«¤©Ÿ¤»¨¼¨³

ãéåãì ïúð øLà õøàä-úàå íéîMä-úà äNò øLà ìàøNé éäìà äåäé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨®¤£¤´¨©Á§¨¦̧
:Búeëìîì úéáe äåäéì úéa-äðáé øLà äðéáe ìëN òãBé íëç ïa Cìnä©¤¹¤¥´¨À̈¥Æ©Æ¥´¤¦½̈£¤³¦§¤©Æ¦Æ©«Ÿ̈½©−¦§©§«

áé:éáà íøeçì äðéa òãBé íëç-Léà ézçìL äzòåâéïc úBða-ïî äMà-ïa §©À̈¨©¯§¦¦«¨¨²¥¬©¦−̈§¨¬¨¦«¤¦º̈¦§´À̈
i"yx

לפניו: בו ארגמ�:ÔÂ‚¯‡·Â.(Â)להקטיר זה
.ÏÈÓ¯ÎÂנזכר לא שהרי תדע שני תולעת זו

שני: תולעת ÌÈÁÂ˙Ù.כא� Á˙ÙÏ Ú„ÂÈÂדוגמת
באבני� ולצייר לחתו� שיודע חות� פתוחי

בל"א: ÂÎÓ˙.(Ë)גראבי"ר ÌÈËÁ È˙˙�בל"א

אוי�) להוציא(פול כתותי� מכות אומרי� ויש
השבולת: מ� ·˙ÌÈ.חטי� ÔÈÈÂמדה בת לשו�

ביבש: כור ‡·È.(È·)בלח Ì¯ÂÁÏ ‰�È· Ú„ÂÈ
הוא: שלי ג� היה אבי של חכ� ·Ô(È‚)אומ�

היתה:‡˘‰. „Ô.אלמנה ˙Â�· ÔÓ:�ד משבט

cec zcevn
מקומו: העול� ואי� העול� ‡�È.מקו� ÈÓÂאני כי ע�
כאי�: כמוני הלא נגדו אני מי ÂÎÂ'.מל� ÈÎעשויה אינה

לפניו: בה להקטיר ‰ÌÈÓÎÁ.(Â)כ"א ÌÚלעשות
עמי: אשר החכמי� ע� אשרÔÂ�·Ï‰Ó.(Ê)במלאכה

Ú„ÂÈ.'ÂÎÂבארצ�: ˙Â¯ÎÏ ÌÈלמלאכת הנראה הקצב לפי
ÍÈ„·Ú.הבני�: ÌÚ:�לה לסייע עבדי� ע� יהיו
(Á).ÔÈÎ‰ÏÂ:'וכו לי להכי� הגודלÏÙ‰Â‡.צוה ברוב

מרובי�: לעצי� א"כ ולתוספתÌÈ·ËÂÁÏ.(Ë)ומהצור�
העצי�: לכורתי אמר את�:�˙˙È.ביאור כתותÂÎÓ˙.כמו

ור"ל נש� של תרגו� והוא נכת מלשו� הוא או וטחו�,
מאכולת: כמו שהוא מכולת במ"א כמש"כ ויהיה ולאכל� בשיניה� עמו·‡‰·˙.(È)לנשו� את אוהב שה' בעבור

ולעזר: לפאר לה� להיות למל� עליה� אות� העמיד È·�‰.(È‡)לזה ההגו�‡˘¯ ובית ה' בית בונה יהיה אשר
והיופי: הפאר בתכלית יהיה אז הבונה יהיה הוא א� וכאומר ישראל ÂÎÂ'.(È·)למלכות ‰˙ÚÂהכתב מדברי זה ג�

וכו' ה' ברו� לפניו להעומדי� אז שאמר לו וסמ� הפסיק לזה וכו' באהבת לומר בה שהתחיל ועל שלמה אל ששלח
הכתב: לדברי ‡·È.וחוזר Ì¯ÂÁÏשל מובהק אומ� היה ומאז שלי מובהק ואומ� בינה יודע ור"ל ולאבי לחור� כמו

על חשיבות בלשו� אבי וקראו במ"א כמ"ש חיר� היה שמו ג� כי אמר האומ� ועל את במקו� היא הלמד או אבי,
וחשוב: שר עני� הוא אב כי חכמתו ˆÈ¯Â.(È‚)רוב ˘È‡:בצור התגורר מאז יקרותÂ˘ÁÏÂ·.ר"ל מלאכות להמציא
חושב מעשה וכ� הלב ממחשבת כו)הבאה העבר(שמות מ� מזה בהעבר הצורות מחול� האריגה מעשה על ויאמר

oeiv zcevn
(Â).ÔÂ‚¯‡·Â:תרגומו וכ� ארגמ� הואÏÈÓ¯ÎÂ.הוא

שני: ÌÈÁÂ˙Ù.תולעת Á˙ÙÏ�באבני הצורות חתירת עני�
חות� פתוחי כח)כמו הפו�ÌÈÓÂ‚Ï‡Â.(Ê):(שמות הוא

וחשוב: יקר ע� מי� והוא במ"א האמור אלמוגי� מ�
(Ë).ÌÈ¯ÂÎ:�סאי שלשי� של מדה היא·˙ÌÈ.ש� בת

סאי�: שלשה מחזקת הלח פשת�:ıÂ··Â.(È‚)מדת הוא
.˙Â„ÒÙ¯הקורות וה� א' במלכי� האמור דוברות ה�

ולשו� הנרצה מקומ� אל במי� להשיט� יחד הקשורות
ירושלמי בתלמוד הוזכר ד')רפסודות פרק :(ברכות

a wxt aÎminid ixac - miaezk

íéöòáe íéðáàa ìæøaa úLçpa óñkáe áäfa úBNòì òãBé éøö-Léà åéáàå§¨¦´¦«Ÿ¦¿¥¿©©«£´©¨¨´Â©¤¤©§¸Ÿ¤©©§¤¹¨«£¨¦´¨«¥¦À
øLà úáLçî-ìk áLçìå çezt-ìk çzôìe ìéîøkáe õeaáe úìëza ïîbøàä«©§¨¨³©§¥Æ¤Æ©´©©§¦½§©¥Æ©Æ¨¦½©§©§−Ÿ¨©«£¨®¤£¤³

éîëç-íò Bì-ïúpééáà ãéåc éðãà éîëçå E:EãéíéøòOäå íéhçä äzòå ¦¨«¤Æ¦£¨¤½§©§¥½£Ÿ¦−¨¦¬¨¦«§©¨©«¦¦̧§©§Ÿ¦¹
:åéãáòì çìLé éðãà øîà-øLà ïéiäå ïîMäåèíéöò úøëð eðçðàå ©¤³¤§©©Æ¦Æ£¤¨©´£Ÿ¦½¦§©−©«£¨¨«©«Â£©§¦§¸Ÿ¥¦³

íúà äìòz äzàå Bôé íé-ìò úBãñôø Eì íàéáðe Ekøö-ìëk ïBðálä-ïî¦©§¨Æ§¨¨§¤½§¦¥¬§²©§Ÿ−©¨´¨®§©¨²©«£¤¬Ÿ−̈
:íìLeøéæèéøçà ìàøNé õøàa øLà íéøébä íéLðàä-ìk äîìL øtñiå §«¨¨«¦©¦§´Ÿ§ŸÀŸ¨¨«£¨¦³©¥¦Æ£¤Æ§¤´¤¦§¨¥½©«£¥´

ìLe óìà íéMîçå äàî eàöniå åéáà ãéåc íøôñ øLà øôqäíéôìà úL ©§½̈£¤¬§¨−̈¨¦´¨¦®©¦¨«§À¥¨³©«£¦¦Æ¤½¤§¬Ÿ¤£¨¦−
:úBàî LLåæéøäa áöç óìà íéðîLe ìañ óìà íéòáL íäî Nòiå §¥¬¥«©©©́¥¤À¦§¦¬¤Æ¤Æ©½̈§Ÿ¦¬¤−¤Ÿ¥´¨¨®
ìLe:íòä-úà ãéáòäì íéçvðî úBàî LLå íéôìà úL §³Ÿ¤£¨¦Æ§¥´¥½§©§¦−§©«£¦¬¤¨¨«

i"yx

.È¯Âˆ ˘È‡ ÂÈ·‡Âדוגמא בצור יושב היה יהודי
הגתי אדו� ו)עובד ב' בגת(שמואל יושב שהיה
ובמלכי� היה ז)ולוי אלמנה(א אשה וב� כתיב

מד� אמו אלא צורי איש ואביו נפתלי ממטה
שבט מאיזה לייחס צרי� ומה מנפתלי ואביו

שכתוב זהו ואמו אביו ל')היה דנני(ראשית
וגו' אלהי� נפתולי וג� רחל(ש�)אלהי� אמרה

עד עשיתי עקמומיות פתולי� עקמתי מעתה
א� אחותי ללאה עצמי לדמות יכולה שאני
המשכ� שיעשה בנה בבצלאל תתפאר לאה
שנא' ד� מבני אחד במלאכתו להשתת� יצטר�
וא� ד� למטה אחיסמ� ב� אהליאב ואתו
עמו להשתת� צרי� ב"ה יבנה אחותי ב� שלמה

ונפתלי: ד� ˆ¯È.מבני ˘È‡ ÂÈ·‡Â�ללמד
אומנות לתפוש אד� צרי� אלמנה שאמו אע"פ

סא"א)אביו אמו רבינו(ולהחיות מפי שמעתי (כ�

משה רבינו של אחותו ב� ממנטויל"א לוי בר שלמה

ה')¯Â„ÒÙ˙.(ÂË):הדרש�) א' דוברות(ובמלכי�
פלייצי"�: ÂÙÈ.בל"א ÌÈ ÏÚ�הי חו� על פי'

דיונה: יפו וירד ÏÎ(ÊË)כמו ‰ÓÏ˘ ¯ÙÒÈÂ
.ÌÈ¯È‚‰ ÌÈ˘�‡‰ומתחילה יודי"� בב' מלא

אבל אחת ביו"ד גרי� ש� נקראו דוד כשספר�
כתיב ולכ� כשבנה מעשה בשעת ספר� שלמה
חסר מזה עצמותי את והעלית� ודוגמא מלא

כשלקח� מעשה בשעת ויחי. בפ' (בפ'אתכ�

אתכ�:בשלח) ÂÎÂ'.כתיב ¯ÙÒÈÂ.¯ÙÒ‰ È¯Á‡
דכתיב כ"ב)למעלה את(לעיל לכנוס דוד ויאמר

Â‚Â'.(ÊÈ)הגרי�: ÛÏ‡ ÌÈÚ·˘ Ì‰Ó ˘ÚÈÂ
בשביל המספר ומזכיר ומזכיר� שחזר מה
ולא עתה א� לומר הוצר� לכ� העני� שהפסיק
ויחל מיד ואומר הבני� כל שיכלה עד יפסוק
מנהגו א' בפסוק ואפילו וגו' לבנות שלמה
כמו הראשו� לדברי ומתחיל העני� שיפסיק

וגו' קרח מחתות לכ� קחו עשו טו)זאת ,(מדבר

כתיב אתה(ש�)ולמחרתו קרח אל משה ויאמר
מחתתו איש וקחו ואמר וחוזר וגו' עדת� וכל
הוצר� פסוקי� בכמה שהפסיק לפי אלא וגו'

כא�: וכ"ש להכתב שנית

cec zcevn
ÂÏ.מזה: Ô˙�È חכמי�:‡˘¯ ע� אות� לעשות
(ÂË).Â�Á�‡Â:עבדי ÂÙÈ.ר"ל ÌÈ ÏÚאל קרוב היו

העצי�: את השיטו ההוא הי� ועל ר"לÂ‡˙‰.הלבנו�
ירושלי�: לשאת� המי� מ� אות� יעלו הגבעוני�:‰‚ÌÈ¯È.(ÊË)עבדי� ÂÎÂ'.(ÊÈ)ה� Ì‰Ó ˘ÚÈÂנאמר כבר כי ע�

הבני�: לספור לסמכו ואמר חזר מ�ÌÈÁˆ�Ó.למעלה ידיה� ירפו ולא העבודה לעשות הע� את ונוגשי� רודי�
מלאכה:

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÌÈÁˆ�Ó:ונגישה והתגברות נצחו� מל'ÏÁÈÂ.מל'

התחלה:
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éîëç-íò Bì-ïúpééáà ãéåc éðãà éîëçå E:EãéíéøòOäå íéhçä äzòå ¦¨«¤Æ¦£¨¤½§©§¥½£Ÿ¦−¨¦¬¨¦«§©¨©«¦¦̧§©§Ÿ¦¹
:åéãáòì çìLé éðãà øîà-øLà ïéiäå ïîMäåèíéöò úøëð eðçðàå ©¤³¤§©©Æ¦Æ£¤¨©´£Ÿ¦½¦§©−©«£¨¨«©«Â£©§¦§¸Ÿ¥¦³

íúà äìòz äzàå Bôé íé-ìò úBãñôø Eì íàéáðe Ekøö-ìëk ïBðálä-ïî¦©§¨Æ§¨¨§¤½§¦¥¬§²©§Ÿ−©¨´¨®§©¨²©«£¤¬Ÿ−̈
:íìLeøéæèéøçà ìàøNé õøàa øLà íéøébä íéLðàä-ìk äîìL øtñiå §«¨¨«¦©¦§´Ÿ§ŸÀŸ¨¨«£¨¦³©¥¦Æ£¤Æ§¤´¤¦§¨¥½©«£¥´

ìLe óìà íéMîçå äàî eàöniå åéáà ãéåc íøôñ øLà øôqäíéôìà úL ©§½̈£¤¬§¨−̈¨¦´¨¦®©¦¨«§À¥¨³©«£¦¦Æ¤½¤§¬Ÿ¤£¨¦−
:úBàî LLåæéøäa áöç óìà íéðîLe ìañ óìà íéòáL íäî Nòiå §¥¬¥«©©©́¥¤À¦§¦¬¤Æ¤Æ©½̈§Ÿ¦¬¤−¤Ÿ¥´¨¨®
ìLe:íòä-úà ãéáòäì íéçvðî úBàî LLå íéôìà úL §³Ÿ¤£¨¦Æ§¥´¥½§©§¦−§©«£¦¬¤¨¨«

i"yx

.È¯Âˆ ˘È‡ ÂÈ·‡Âדוגמא בצור יושב היה יהודי
הגתי אדו� ו)עובד ב' בגת(שמואל יושב שהיה
ובמלכי� היה ז)ולוי אלמנה(א אשה וב� כתיב

מד� אמו אלא צורי איש ואביו נפתלי ממטה
שבט מאיזה לייחס צרי� ומה מנפתלי ואביו

שכתוב זהו ואמו אביו ל')היה דנני(ראשית
וגו' אלהי� נפתולי וג� רחל(ש�)אלהי� אמרה

עד עשיתי עקמומיות פתולי� עקמתי מעתה
א� אחותי ללאה עצמי לדמות יכולה שאני
המשכ� שיעשה בנה בבצלאל תתפאר לאה
שנא' ד� מבני אחד במלאכתו להשתת� יצטר�
וא� ד� למטה אחיסמ� ב� אהליאב ואתו
עמו להשתת� צרי� ב"ה יבנה אחותי ב� שלמה

ונפתלי: ד� ˆ¯È.מבני ˘È‡ ÂÈ·‡Â�ללמד
אומנות לתפוש אד� צרי� אלמנה שאמו אע"פ

סא"א)אביו אמו רבינו(ולהחיות מפי שמעתי (כ�

משה רבינו של אחותו ב� ממנטויל"א לוי בר שלמה

ה')¯Â„ÒÙ˙.(ÂË):הדרש�) א' דוברות(ובמלכי�
פלייצי"�: ÂÙÈ.בל"א ÌÈ ÏÚ�הי חו� על פי'

דיונה: יפו וירד ÏÎ(ÊË)כמו ‰ÓÏ˘ ¯ÙÒÈÂ
.ÌÈ¯È‚‰ ÌÈ˘�‡‰ומתחילה יודי"� בב' מלא

אבל אחת ביו"ד גרי� ש� נקראו דוד כשספר�
כתיב ולכ� כשבנה מעשה בשעת ספר� שלמה
חסר מזה עצמותי את והעלית� ודוגמא מלא

כשלקח� מעשה בשעת ויחי. בפ' (בפ'אתכ�

אתכ�:בשלח) ÂÎÂ'.כתיב ¯ÙÒÈÂ.¯ÙÒ‰ È¯Á‡
דכתיב כ"ב)למעלה את(לעיל לכנוס דוד ויאמר

Â‚Â'.(ÊÈ)הגרי�: ÛÏ‡ ÌÈÚ·˘ Ì‰Ó ˘ÚÈÂ
בשביל המספר ומזכיר ומזכיר� שחזר מה
ולא עתה א� לומר הוצר� לכ� העני� שהפסיק
ויחל מיד ואומר הבני� כל שיכלה עד יפסוק
מנהגו א' בפסוק ואפילו וגו' לבנות שלמה
כמו הראשו� לדברי ומתחיל העני� שיפסיק

וגו' קרח מחתות לכ� קחו עשו טו)זאת ,(מדבר

כתיב אתה(ש�)ולמחרתו קרח אל משה ויאמר
מחתתו איש וקחו ואמר וחוזר וגו' עדת� וכל
הוצר� פסוקי� בכמה שהפסיק לפי אלא וגו'

כא�: וכ"ש להכתב שנית

cec zcevn
ÂÏ.מזה: Ô˙�È חכמי�:‡˘¯ ע� אות� לעשות
(ÂË).Â�Á�‡Â:עבדי ÂÙÈ.ר"ל ÌÈ ÏÚאל קרוב היו

העצי�: את השיטו ההוא הי� ועל ר"לÂ‡˙‰.הלבנו�
ירושלי�: לשאת� המי� מ� אות� יעלו הגבעוני�:‰‚ÌÈ¯È.(ÊË)עבדי� ÂÎÂ'.(ÊÈ)ה� Ì‰Ó ˘ÚÈÂנאמר כבר כי ע�

הבני�: לספור לסמכו ואמר חזר מ�ÌÈÁˆ�Ó.למעלה ידיה� ירפו ולא העבודה לעשות הע� את ונוגשי� רודי�
מלאכה:

oeiv zcevn
(ÊÈ).ÌÈÁˆ�Ó:ונגישה והתגברות נצחו� מל'ÏÁÈÂ.מל'

התחלה:



xcde"פו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc `nw `aa(oey`x meil)

éîc úòcî èBéãäkdryay ,dpiky zrc yi mlerl ycwdae ,aygp ± §¤§¦©©¨¥
.z`f dyer `edy zrcei dpikyd ycwd iqkpa ynzyny
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ìàeîLe úøfçîáe áø øîà :'eëå úéðäpM äî úîlLî§©¤¤©¤¤¡¥§¨©©¦§©¤¤§¥

ìå øeèt énð úøfçî eléôà øîàdì úçkLî éëéä ìàeîL ¨©£¦§©¤¤©¦¨§¦§¥¥¦©§©©¨
äáçø écéöa äî÷å äìæàå äáçøì dz÷áLc ïBâk áéiçîc¦§©¥§¦§©§¨¦§¨¨§¨§¨§¨¨§¦¥§¨¨
øîà áø úøfçî dLôð étàa àzòîL àäì éðúîc àkéàå§¦¨§©§¥§¨§©§¨§©¥©§¨§©¤¤©¨©

ìå äøeèt øîà ìàeîLe úáéiçäî úîlLî ìàeîL ©¤¤§¥¨©§¨§¦§¥§©¤¤©
äáçøì ä÷áLc ïBâk àáéiçîc dì úçkLî éëéä ä÷éfäM¤¦¦¨¥¦©§©©¨¦§©§¨§§©§¨¦§¨¨
çútî ÷çöé øa ïîçð áø áéúî äáçø écéöa äî÷å äìæàå§¨§¨§¨¨§¦¥§¨¨¥¦©©§¨©¦§¨¦¤©
àèéLt dì úçkLî éëéä úéðäpM äî úîlLî úeðçä©£§©¤¤©¤¤¡¥¥¦©§©©¨§¦¨
äî ïéà úéðäpM äî úéðäpM äî (øî) øîà÷å úøfçîa¦§©¤¤§¨¨©©©¤¤¡¥©¤¤¡¥¥©
ïø÷a àîéé÷c dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä àì ä÷éfäM¤¦¦¨Ÿ¦¨§§¨¥¨§©§¨§¤¤
ék úáéiçc éâéìt àì àîìò élek úøfçî éøîàc àkéà úéåæ̈¦¦¨§©§¥§©¤¤¥©§¨Ÿ§¦¥§©¤¤¦

å íéaøä úeLøì BúeLøî íB÷î äö÷îa éâéìtøîzà éëä §¦¥§©§¤¨¥§¦§¨©¦§¨¥¦§©
BúeLøî íB÷î äö÷î ìáà úøfçî àlà ù"ì áø øîà̈©©¤¨§©¤¤£¨©§¤¨¥§
BúeLøî íB÷î äö÷î eléôà øîà ìàeîLe äøeèt ø"äøì¦§¨§¥¨©£¦©§¤¨¥§
áø éâìôî÷ BúeLøa øBáa àîéì úáéiç íéaøä úeLøì¦§¨©¦©¤¤¥¨§¦§¨¦§§¥©
áéiç øîàc ìàeîLe áéiç BúeLøa øBa øáñ÷ øeèt øîàc§¨©¨¨¨©¦§©¨§¥§¨©©¨
Cì àîéà íìBòì áø Cì øîà øeèt BúeLøa øBa øáñ÷̈¨©¦§¨¨©¨©§¨¥¨¨
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éøö ïéà.øëN Bì úBìòäì C'Ek oaE`xn ziA xkFVdC ixn `A` xn` cFre ¥¨¦§©£¨¨§¨©©¨¨¦§©¥©¦¥§¥
:oFrnWl xkU dlrn oaE`xn DxkU `Ede oFrnW lW ziA z`vnpe.ézøz §¦§¥©¦¤¦§§¨§¨¥§¥©£¤¨¨§¦§©§¥

oaE`xn oFrnW ziA xkUC i`dC iccd` oxzqC xn`w iNin iYxY xnFlM dInzA¦§¦¨§©©§¥¦¥¨¨©§©§¨©£¨¥§©§¨©©¦¦§¥§¥
xkU Fl zFlrdl Kixv xn`we oFrnW zrCn `NW oFrnW xvgA xC Dil ded£¨¥¨©£©¦§¤Ÿ¦©©¦§§¨¨©¨¦§©£¨¨

:Kixv oi` xn`w `Wixeàîéé÷c àä §¥¨¨¨©¥¨¦¨§©§¨
.àøâàìdf Dil dedC oFrnWl xkU dlrn §©§¨©£¤¨¨§¦§©£¨¥¤

:xqg dfe dpdp.Bøéáç øöça øcä`lC ¤¡¤§¤¨¥©¨©£©£¥§Ÿ
Kixv oi` zrCn `NW `xb`l `niiw©§¨§©§¨¤Ÿ¦©©¥¨¦

:xkU zFlrdl.øòL úkeé äiàLe øîàpL §©£¨¨¤¤¡©§¦¨©¨©
ipA oi`W ziA xrW zYkn dI`W FnXW cW¥¤§§¦¨§©¥©©©¦¤¥§¥
Edpdd FA cnrW df KMlde FA oixC mc`̈¨¨¦§¦§¨¤¤¨©¤¡¨

iA `pixg` `pWiloi`n cigie iE`W `EdW z ¦§¨©£¦¨©¦¤¨§¨¦¥¥
:FzF` oizYkn oiwiGn xrW zMEi mc`àúéa ¨¨©¨©©¦¦§©§¦¥¨

.áéúé àáúéîipA zxicA aXEin `EdW ziA ¥§¨¨¦©¦¤§¨§¦©§¥
FkFzA oixCdW itl miIw FaEXi aizi mc`̈¨¨¦¦©¨§¦¤©¨¦§
:FzF` oipTznE Kixv `EdX dn oi`Fx¦©¤¨¦§©§¦

.Ba LnzLî÷c`paize iaivA ziAd lrA §¨¦§©¥©©©©¦§¦¥§¦§¨
FA xce Kld dfe FkFzA Fpaze eivr EidW¤¨¥¨§¦§§§¤¨©§¨
FA oiWOYWnE li`Fd `Mil dI`W mEXn¦§¦¨¥¨¦¦§©§¦
dfe aEXi df oi`C `Mi` `azin `ziA mEXn¦¥¨¥§¨¦¨§¥¤¦§¤

:Edpdde dUr dti FA xCW.àzì÷ìéwà ¤¨¨¤¨¨§¤¡¨©¦§©§¨
zFRW`n `YlwliT` opinBxznC dRW ©̀§¨¦§©§§¦¨©¦§©§¨¥©§

oFia` mixi(biw mildz):.éàpîø÷dOE` mW ¨¦¤§©§©¨¥¥¨
FA oiaWFi Eid mipFncw i`pFncw `"l©§¨¥©§¦¨§¦
`niiw Dil dede minFzIl xkU milrnE©£¦¨¨©§¦©£¨¥©§¨

:`xb`l.úøfçîáe áø øîàDW`x §©§¨¨©©¦§©¤¤Ÿ¨
zFxiR dlk`e dagx lW DCivl dagxn¥§¨¨§¦¨¤§¨¨§¨§¨¥
b"r` dwiGdX dn znNWnC oizipzn ipYẅ¨¥©§¦¦¦§©¤¤©¤¦¦¨

:dagxA `niiw DNEkC.äøeètsEbe li`Fd §¨©§¨¨§¨¨§¨¦§
xifgdl `Ed DgxE`C dagxA i`w dndAd©§¥¨¨¥¨§¨¨§§¨§©£¦

:`id x"dxA oWe DW`xécéöa äî÷å Ÿ¨§¥¦¦§¨¨§¦¥
.äáçøKMld mW zkll mixeeW KxC oi`W §¨¨¤¥¤¤§¨¦¨¤¤¨¦§¨

:inC d"xM e`l©¦¨¥
.dLôð étàae`l §©¥©§¨©

:oizipzO`.úøfçî ©©§¦¦§©¤¤
DW`x dxifgdW¤¤¡¦¨Ÿ¨
iCivA dlk`e§¨§¨§¦¥

:dagx.úøfçîa àèéLtzEpg gzR `dC §¨¨§¦¨¦§©¤¤§¨¤©£
`N` Dl zgMWn `le `Mil dagxd KFzA§¨§¨¨¥¨§Ÿ©§©©¨¤¨

:'Ek zipdPX dn ipYwe zxGgnA.àîéé÷c ¦§©¤¤§¨¨¥©¤¤¡¥§©§¨
zief oxwA zEpgiFanA dlMd ohw iFan oFbM £§¤¤¨¦§¨¨¨©¨¤§¨

KEWnE ohw iFan W`xA zEpg `niiwe lFcB̈§©§¨£§Ÿ¨¨¨¨
iFaOn dndA dqpkPWkE mipR iRlM zvw§¨§©¥§¦§¤¦§§¨§¥¨¦¨
DkENd KxC cIn zFxitA drbR ohwl lFcB̈§¨¨¨§¨§¥¦©¤¤¦¨

:`id zxGgn e`lC.áéiçc éâéìt àì ò"ë §©§©¤¤¦Ÿ§¦¥§©¨
:dagx iCivl DW`x xifgdl Dl did `lC§Ÿ¨¨¨§©£¦Ÿ¨§¦¥§¨¨

.íB÷î äö÷îadpaE FNW KFzl qpMW §©§¤¨¤¨©§¤¨¨
zFxiR mW ghWe x"dxl FrwxTn gipde§¥¦©¦©§¨¦§¨©¨¥
:oYlk`e DkENd KxC dndA mW dqpkpe§¦§§¨¨§¥¨¤¤¦¨©£©§¨

.àîéìFzEWxA xFA xtFgA l`EnWE ax ¥¨©§¥§¥¦§
ibltnw FxFA xiwtd `le FzEWx xiwtde§¦§¦§§Ÿ¦§¦¨¦§§¥
DA ibiltC r"xe l`rnWi iAxC `YbEltaE¦§§¨§©¦¦§¨¥§¦§¦¥¨

dxRd z` gbPW xFW wxRA oOwl(:hn sc)axC §©¨§¤¤¤¨©¤©¨¨§©
dfC dndA Kd dxEhR ikd mEXnE aiIg xaq̈©©¨¦¨¥§¨©§¥¨§¤
m`W xFA FnM Dil ded eizFxiR mW ghXW¤¨©¨¥¨£¨¥§¤¦
xiwtd ixdW aiIg dndA odA dwlgEd§§¨¨¤§¥¨©¨¤£¥¦§¦
l"iwe oM zFUrl Fl did `l KMld FzEWx§¦§¨Ÿ¨¨©£¥§

cMd z` gipOdA(.l sc onwl)lke mNWl oiaiIg EwiGdW miAxd zEWxA oilwlwOd lM §©¥¦©¤©©¨©§©§§¦¦§¨©¦¤¦¦©¨¦§©¥§¨
:dkf odA wifgOd.øeèt øáñ ìàeîLeixdW zaiIg oYlk`W dndA KMld ©©£¦¨¤¨¨§¥¨©¨¦§¨§¥¨¤£©§¨©¤¤¤£¥

:DkENid KxC df oi`W ied `l iOp miAxd zEWxE dUr zEWxA¦§¨¨§¨©¦©¦Ÿ£¥¤¥¤¤¤¦¨
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èBéãäke`l FYrCn `NWC dWwe `Mi` dpikW zrcC d"t .inC zrCn §¤§¦©©¨¥§©©§¦¨¦¨§¨¤§¤Ÿ¦©§©
hFicdM d`xp `N` FYrCn d"de hwp `zNinC DigxE` `N` `weC©§¨¤¨§¥§¦§¨¨©§¦©§¤¨¦§¤§¤§

:dlirn `lA mc` dpdi `NW `Mi` dpikW zrcC xnFlM inC zrCnéáäéå ¦©©¨¥§©§©©§¦¨¦¨¤Ÿ¥¨¤¨¨§Ÿ§¦¨§©£¥
.hrEn xaC inzil EdlxQig `NW t"r` dpdPX dn mNWl aiIg oM zngnE §§©§¥¨¨¨¥£©¥©¨§©¥©¤¤¡¨¤Ÿ¦¥

opixn`cM oiYrnW DNEM gkEn oke KM lM̈©§¥©¨§©§¦¦§©§¦¨
:`ziiW`C `zixExgW mEXn lirl§¥¦©§¦¨§©©§¨

úøfçîáe.zxGgnA `wecC qxhpETA 'iR ¦§©¤¤¦©§§¥§©§¨¦§©¤¤
oFbM xEGig `lA dlk` la £̀¨¨§¨§Ÿ¦§
DzF`n dlk`e oihlFA dagxd iCiSW¤¦¥¨§¨¨§¦§¨§¨¥¨
lW xg` 'iRA zipdPX dn znNWn dhilA§¦¨§©¤¤©¤¤¡¥§¦©¥¤
oxw mEXn zaiIg zxGgnC WxiR i"Xx©¦¦¥¦§©¤¤©¤¤¦¤¤
lirlC FWExiRl dWwe `Ed dPEWnC¦§¤§¨¤§¦¦§¥
`Ytil lkinl DigxE`C oeiM opixn ©̀§¦¨¥¨§§¥§¥©¦§¨
iOp `kd wqinlE ikExql iOp DigxE`§¥©¦¦§¥§¥©¨¨©¦
iCivA zFlrl ENit`e xFfgl DigxE`§¥©£©£¦©£§¦¥
rnWn dwiGdX dn znNWnC cFre dagx§¨¨§¦§©¤¤©¤¦¦¨©§©
dvwnC `aEIgC KEnqA rnWnC cFre y"p§§©§©§¨§¦¨§©§¤
i"xl d`xpe zxGgn aEIgM x"dxl mFwn̈¦§¦§©¤¤§¦§¤§¦
cg` lMW wGiPd xvg iaiWg dagx iCivC§¦¥§¨¨£¦¥£©©¦¨¤¨¤¨
gzR cbpM eizFxiR gipdl zEWx Fl Wi¥§§¨¦©¥¨§¤¤¤©
mFwnA ENit` axlE dagx iCivA FziA¥§¦¥§¨¨§©£¦§¨
wGiPd xvg aiWg xEGigA lFk`l lFkIW¤¨¤¡§¦¨¦£©©¦¨
l`EnWle oW mrHn mlW wfp zaiIge§©¤¤¤¤¨¥¦©©¥§¦§¥
Dl aiWg dxfgA lFk`l dlFkIW mFwn̈¤§¨¤¡©£¨¨¨¦¨

:miAxd zEWxM¦§¨©¦
çútîzFIEpgd iqixY od .zEpgd ¦¤©©£¥§¦¥©£

zFIEpgd iptl oigiPOW¤©¦¦¦§¥©£
:zFxiR mW oipzFpe ozF` oigzFRWMäî §¤§¦¨§§¦¨¥©

gzRW oFbM cinrdl dvx `l .zipdPX¤¤¡¥Ÿ¨¨§©£¦§¤¤©
lFk`l dlFkie dagxd KFzl hlFA zEpgd©£¥§¨§¨¨¦¨¤¡
oi`W itl xEhRC ax dcFnC xEGig `lA§Ÿ¦§¤©§¨§¦¤¥

:KM lM hlFA zFidl zEpgd KxC¤¤©£¦§¥¨©
àîéé÷cmEwr iFan oFbM .zief oxwA §©§¨§¤¤¨¦§¨¨

mcFw DzinEnwrl zrBOWkE§¤©©©§©§¦¨¤
zEpgd gzRn zlkF` xg` cvl dptYW¤¦§¤§©©¥¤¤¦¤©©£
znNWn zEpgd KFzaE xEGig `lA DCbpM§¤§¨§Ÿ¦§©£§©¤¤
xEGig `lA oYlkF`W t"r` dwiGdX dn©¤¦¦¨¤©§¨§Ÿ¦

PWn inlWExiaE ied WOn wGiPd xvgCKd i ©£©©¦¨©¨£¥¦©§¦§©¥©
oFbM axC `AiN` zEpgd gzRnC `kxiR¦§¨§¦¤©©£©¦¨§©§
Fzcinr zrWaE miicB oErh xFng didW¤¨¨£¨§¨¦¦§©£¦¨
xiRW iz` d"tl Elk`e odix`Ev EhWR̈§©§¥¤§¨§§¨¥©¦
oxw aiWg xEGigA lkF`W xFng iAblC¦§©¥£¤¥§¦¨¦¤¤
oW aiWg EdiigxE` iM ilk`C miicB iAblE§©¥§¨¦§©§¥¦§©§¨¦¥
oilFki miicBdX dn lkC l"v i"x 'iRlE§¦¦§¨©¤©§¨¦§¦
xFngl ENit` x"dx aiWg lFk`le riBdl§©¦©§¤¡¨¦£¦©£
wgFC df iM xEGig ilA lFk`l lFki oi`W¤¥¨¤¡§¦¦¦¤©
iAblE wGiPd xvg aiWg xFng iAbC xnFl©§©¥£¨¦£©©¦¨§©¥

:miAxd zEWx aiWg eiAB lrW miicBék §¨¦¤©©¨¨¦§¨©¦¦
FNW KFzl qpMW .'Ek mFwn dvwnA ibilR§¦¥§©§¤¨¤¨©§¤
xiwtdW `le x"dx ipal FrwxTn gipde§¥¦©¦©§¨¦§¥§Ÿ¤¦§¦
gipd `N` xEnB x"dx ied k"`C FzEWx§§£¥¨¤¨¥¦©
zFxiR oi`W f"k la` eizFxiR mW gFhWl¦§©¨¥¨£¨¤¥¥
opiwQnE mW KNdl x"dx ipal zEWx Wi mẄ¥§¦§¥§©¥¨©§¦¨
x"dxA oW aiWgC xn`C axC `YbElR§§¨§©§¨©§¨¦¥¦
`lC xEGig `lA lFk`l oilFki oi` ENit £̀¦¥§¦¤¡§Ÿ¦§Ÿ
iCivC aiIgC dagxd iCivA zxGgnl inC̈¥¦§©¤¤§¦¥¨§¨¨§©¨§¦¥
EPOn milCaEnE miagxE midFaB md dagxd̈§¨¨¥§¦§¨¦§¨¦¦¤
xn` l`EnWE miAxd zEWxl `Ed deW mFwn dvwn la` wGiPd xvg miaEWge©£¦£©©¦¨£¨©§¤¨¨¤¦§¨©¦§¥¨©
zEWx WIW iR lr s` wGiPd xvg iede FzEWxA oigPEn zFxiRdW mEXn zaiIg©¤¤¦¤©¥¨¦¦§©£¥£©©¦¨©©¦¤¥§

:Dlv` qFxcl zFndAláøcFnM aiWgC xEhR KklE .aiIg FzEWxA xFA xaq ©§¥¦§¤§¨§©¨©¦§©¨§©¨§¨¦§
oicM dkf mcFTd lM KMld aiIg zFxiR mzF`A dndA dwlgEd m`W xFA dxFM¤¤¦§§¨§¥¨§¨¥©¨¦§¨¨©¥¨¨§¦

gipOd wxRA xn`C Dinrhl axe dxEhR dlk`W dndaE qxhpETA WxiRcM miAxd zEWxA dlTY(:l sc onwl)zFxiRn xhtn Ki` DFnzl oi`e ogaWA oiA otEbA oiA dkf ©¨¨¦§¨©¦¦§¦¥©§§¥§¥¨¤¨§¨§¨§©§©§¥§¨©§¤¤©¥¦©¨¨¥§¨¥¦§¨¨§¥¦§©¥¦§©¦¥
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øa éøîì àcáæ øa àaà éaø déì çìL éîc úòcî èBéãäk§¤§¦©©¨¥¨©¥©¦©¨©©§¨§¨¦©
Bzòcî àlL Bøéáç øöça øcä àðeä áøî dépéî éòa øî©¨¥¦¥¥©¨©¨©£©£¥¤Ÿ¦©§

éøöàðeä áøc déLôð çð éëäcà àì Bà øëN Bì úBìòäì C ¨¦§©£¨¨Ÿ©§¨¥¨©§¥§©¨
áøc déîMî éøî àaà øîà éëä àðeä áø øa äaø ì"à©¨©©¨¨¥¨©©¨¨¦¦§¥§©

éøö Bðéàäìòî ïáeàøî úéa øëBOäå øëN Bì úBìòäì C ¥¨¦§©£¨¨§©¥©¦¥§¥©£¤
ì øëNàöîð øîà÷ éëä dézãéáò éàî ïBòîL ïBòîL ¨¨§¦§¦§©£¦§¥¨¥¨¨©¦§¨

àøâàì àîéé÷c àä ézøz øëN Bì äìòî ïBòîL ìL úéaä©©¦¤¦§©£¤¨¨©§¥¨§©§¨§©§¨
øîà ïéáà øa àéiç ø"à énð øîzà àøâàì àîéé÷ àìc àä̈§Ÿ©§¨§©§¨¦§©©¦¦¨©¨¦¨©
øcä àðeä áø øîà ïéáà øa àéiç 'ø øîà dì éøîàå áø©§©§¥¨¨©¦¨©¨¦¨©©¨©¨

éøö Bðéà Bzòcî àlL Bøéáç øöçaøëN Bì úBìòäì C ©£©£¥¤Ÿ¦©§¥¨¦§©£¨¨
éàî íéìòa íéìòaì øëN äìòî øéòä éðaî úéa øëBOäå§©¥©¦¦§¥¨¦©£¤¨¨©§¨¦§¨¦©
øëN ïäì ïéìòî íéìòa Bì eàöîð øîà÷ éëä eäéézãéáò£¦§©§¨¥¨¨©¦§§§¨¦©£¦¨¤¨¨
áø øîà àøâàì àîéé÷ àìc àä àøâàì àîéé÷c àä ézøz©§¥¨§©§¨§©§¨¨§Ÿ©§¨§©§¨¨©©
àlL Bøéáç øöça øcä áø øîà àðeä áø øîà äøBçñ§¨¨©©¨¨©©©¨©£©£¥¤Ÿ

éøö ïéà BzòcîäiàLe øîàpL íeMî øëN Bì úBìòäì C ¦©§¥¨¦§©£¨¨¦¤¤¡©§¦¨
ék çbðîe déì éæç éãéãì éMà áø øa øî øîà øòL úkeé©¨©¨©©©©©¥§¦¦¨¥¥§©¥©¦
àkéà eäééðéa éàî áéúé àáúéî àúéa øîà óñBé áø àøBz¨©¥¨©¥¨¥§¨¨¦©¥©§¦¨
àøáb àeää àðáéúå éáéöa déa LnzLî à÷c eäééðéa¥©§§¨¦§©¥¥§¦¥§¦§¨©©§¨
déðãtàì ïîçð áø déabà éîúéc àzì÷ìéwà àðãtà äðác§¨¨©©§¨©¦§©§¨§©§¥©§¥©©§¨§©©§¥
àlL Bøéáç øöça øcä ïîçð áø øáñ÷ àîéì dépéî¦¥¥¨¨¨©©©§¨©¨©£©£¥¤Ÿ

éøö Bzòcîeåä éàpîø÷ àøwéòî àeää øëN Bì úBìòäì C ¦©§¨¦§©£¨¨©¥¦¨¨©§©¨¥£
eäðéñéit ìéæ ì"à èòeî øác éîúéì eäì éáäéå déa éøééc©§¥¥§©£¥§§©§¥¨¨¨¦©§¦§
ãöék :dépéî déðãtàì ïîçð áø déabà çbLà àìå éîúéì§©§¥§Ÿ©§©©§¥©©§¨§©©§¥¦¥¥©
ìàeîLe úøfçîáe áø øîà :'eëå úéðäpM äî úîlLî§©¤¤©¤¤¡¥§¨©©¦§©¤¤§¥

ìå øeèt énð úøfçî eléôà øîàdì úçkLî éëéä ìàeîL ¨©£¦§©¤¤©¦¨§¦§¥¥¦©§©©¨
äáçø écéöa äî÷å äìæàå äáçøì dz÷áLc ïBâk áéiçîc¦§©¥§¦§©§¨¦§¨¨§¨§¨§¨¨§¦¥§¨¨
øîà áø úøfçî dLôð étàa àzòîL àäì éðúîc àkéàå§¦¨§©§¥§¨§©§¨§©¥©§¨§©¤¤©¨©

ìå äøeèt øîà ìàeîLe úáéiçäî úîlLî ìàeîL ©¤¤§¥¨©§¨§¦§¥§©¤¤©
äáçøì ä÷áLc ïBâk àáéiçîc dì úçkLî éëéä ä÷éfäM¤¦¦¨¥¦©§©©¨¦§©§¨§§©§¨¦§¨¨
çútî ÷çöé øa ïîçð áø áéúî äáçø écéöa äî÷å äìæàå§¨§¨§¨¨§¦¥§¨¨¥¦©©§¨©¦§¨¦¤©
àèéLt dì úçkLî éëéä úéðäpM äî úîlLî úeðçä©£§©¤¤©¤¤¡¥¥¦©§©©¨§¦¨
äî ïéà úéðäpM äî úéðäpM äî (øî) øîà÷å úøfçîa¦§©¤¤§¨¨©©©¤¤¡¥©¤¤¡¥¥©
ïø÷a àîéé÷c dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä àì ä÷éfäM¤¦¦¨Ÿ¦¨§§¨¥¨§©§¨§¤¤
ék úáéiçc éâéìt àì àîìò élek úøfçî éøîàc àkéà úéåæ̈¦¦¨§©§¥§©¤¤¥©§¨Ÿ§¦¥§©¤¤¦

å íéaøä úeLøì BúeLøî íB÷î äö÷îa éâéìtøîzà éëä §¦¥§©§¤¨¥§¦§¨©¦§¨¥¦§©
BúeLøî íB÷î äö÷î ìáà úøfçî àlà ù"ì áø øîà̈©©¤¨§©¤¤£¨©§¤¨¥§
BúeLøî íB÷î äö÷î eléôà øîà ìàeîLe äøeèt ø"äøì¦§¨§¥¨©£¦©§¤¨¥§
áø éâìôî÷ BúeLøa øBáa àîéì úáéiç íéaøä úeLøì¦§¨©¦©¤¤¥¨§¦§¨¦§§¥©
áéiç øîàc ìàeîLe áéiç BúeLøa øBa øáñ÷ øeèt øîàc§¨©¨¨¨©¦§©¨§¥§¨©©¨
Cì àîéà íìBòì áø Cì øîà øeèt BúeLøa øBa øáñ÷̈¨©¦§¨¨©¨©§¨¥¨¨
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la` xFAd lrA aiIg FzEWx xiwtd `dC qpkp zEWxaC oeike xFAn DiWtp ixEhpl¦§¥©§¥¦§¥¨§¦§¦§©§¨¦§¦§©¨©©©£¨
:'Ek zFxiR.eäì éæç à÷ àäENit`e ¥¨¨¨¥§©£¦

xFA dlTY lkC b"r`e xEhR odA dwlgEd§§¨¨¤¨§§¨©¨¨
mW zzl zEWx Fl oi`C x"dxA n"pd `Ed¦§¥§¨¥¨

:dlTY.÷"ú eðééä éñBé 'øe`lC c"qwC ©¨¨¥©§§§©
DiaEIgl irAlC iqFi iAx i`w dagxd KFY ©̀¨§¨¨¨¥©¦¥§¦¨¥§¦¥
x"dxA `le xg` dcUA xraE aizM `dC§¨§¦¦¥¦§¥©¥§Ÿ¦
lFk`l DMxC oi`C i`w dagx iCiS` `N ¤̀¨©¦¥§¨¨¨¥§¥©§¨¤¡
Epiid KMld zaiIg dlk`W Efe KNdl `N ¤̀¨§©¥§¤¨§¨©¤¤¦§¨©§

:w"z.eäééðéa àkéà úøfçîopirnWC §©¤¤¦¨¥©§§©§¦¨
dn znNWn dagxd iCivA xn`C n"xl§§¨©§¦¥¨§¨¨§©¤¤©
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DMxC oi` iqFi iAx xn`we `l zxGgn la £̀¨§©¤¤Ÿ§¨¨©©¦¥¥©§¨
Efe KNdl `N` lFk`le DW`x xifgdl§©£¦Ÿ¨§¤¡¤¨§©¥§

:zaiIg dlk`e dxifgdWøòáa àëäå ¤¤¡¦¨§¨§¨©¤¤§¨¨§¦¥
.éâéìt øçà äãNaiOp dagxd KFY`e ¦§¥©¥§¦¥§©¨§¨¨©¦
:iqFi iAx Dil aiIgn.÷éfnä úeLøa àìå §©¥¥©¦¥§Ÿ¦§©©¦

`NW ziAd lrA xvgl eizFxiR qipkd m`W¤¦¦§¦¥¨©£©©©©©¦¤Ÿ
ziAd lrA lW FYndA oYlk`e zEWxA¦§©£©§¨§¤§¤©©©©¦

:xEhR.éàúeLøa úéòa éàî déì àîéì ¨¥¨¥©¨¦¦§¨¦
:il dOl `xwE.àéòLBà éaøå àôìéàc §¨¨¨¦§¦§¨§©¦©§¨

Dx`Ev dhWRW dndA lirl `tli` xn`C§¨©¦§¨§¥§¥¨¤¨§¨©¨¨
'xcE zaiIg DYxiag iAB lrn dlk`e§¨§¨¥©©¥£¤§¨©¤¤§
dlk`e zvtFTd dndA xn`C `irWF`©§¨§¨©§¥¨©¤¤§¨§¨

:zaiIg dRETd KFYn.eäééðéa àkéàn"x ¦©¨©¤¤¦¨¥©§
itl `N` xEhR mlFrl dagxd KFYn xaq̈©¦¨§¨¨§¨¨¤¨§¦
`irWF` 'xe `tli`cA ENit`e zipdPX dn©¤¤¡¥©£¦¦§¦§¨§©§¨

qFi iAx `z`ehFWtl DMxC oi` xninl i §¨¨©¦¥§¥©¥©§¨¦§
uFRwl DMxC oi`e DYxiag lr Dx`Ev©¨¨©£¤§¨§¥©§¨¦§
Dil zi`e KNdl `N` lFk`le KxCn¦¤¤§¤¡¤¨§©¥§¦¥

:`irWF` iAxcE `tli`C'éðúîïäL éðtî §¦§¨§©¦©§¨¦§¥¤¥
.ïéãòeîxn`w wGiPd zEWxaE uFRwl ¨¦¦§¦§©¦¨¨¨©

: `id lbxC dclFzCílLî äøøçä ìò §¨¨§¤¤¦©©£¨¨§©¥
.íìL ÷æð:wGiPd zEWxA oW iedCìòå ¤¤¨¥©£¥¥¦§©¦¨§©

.÷æð éöç Léãbä:'nBA Wxtn'îâBúlçz ©¨¦£¦¤¤§¨¥©§¨§¦¨
.äòéLôa`nlC DiYrC` iwEq`l irAi`C ¦§¦¨§¦¨¥©£¥©©§¥¦§¨

:uFRwl EdiigxE` `dC ivtw.ñðBàa BôBñå ©§¥§¨§©§¦§§§¤
iwEq`l Dil ded `l dlitpE Eltp `dC§¨¨§§¦¨Ÿ£¨¥©£¥

:DiYrC`.'eë ã"îì àçéðäibilR i`xFn` ©©§¥¨¦¨§¨¨¥§¦¥
[ciwtOd] wxRA DA(.an 'c n"a):éáø÷îc ¨§¤¤©©§¦¦§¨§¥
.ìúBk éaâì íéìkFzNgY `MilC `aEh ¥¦§©¥¤¨§¥¨§¦¨

Eed ip`On `xal ivtw Eed i`C driWtA¦§¦¨§¦£©§¥§¨¨¦¨¥£
`pn xiaYi`e lzFM icdl lEtp ike ivtw©§¥§¦¨©£¥¤§¦§¦¨¨

:`Ed qEp`.ïéáéiç eìôð eléôàLENit`e ¨¤£¦¨§©¨¦©£¦
:xEhR qpF`A FtFqe driWtA FzNgY c"nl§§¦¨¦§¦¨§§¤¨

.òeòø ìúBëa dì úçkLî:driWR ied dlitp iAbl ENit`C rErx bBd dwrOW ©§©©¨§¤¨©¤©£¥©©¨©©£¦§©¥§¦¨£¥§¦¨
.é÷eñàì déì éòaéàc:dInzA.'eë eäðéà ìeôðå éçøà ìôð àìoeiM xnFlM §¦¨¥¥©£¥¦§¦¨Ÿ¨©©§¥§¨¦§§©¥¨

:driWtA FtFq oi` igx` ltp `l sFq sFqC.øö ìúBëawEgce xv bBd dwrOW §Ÿ¨©©§¥¥¦§¦¨§¤©¤©£¥©©©§¨
onE) oMxcM dwrO` ivtwC DiYrC` iwEq`l Dil ded bBd W`xA mgiPd ike§¦¦¦¨§Ÿ©©£¨¥©£¥©©§¥§©§¥©©£¤§©§¨¦

:rREWn xv `pixg` `pWil (iltp xv `EdW dwrOd.ïéøeèt äìòîì ähîlî ©©£¤¤©©§¥¦§¨©£¦¨©§¨¦§©¨§©§¨§¦
:od oiPEWnC wfp ivgA aiIge mlW wfPn.'eë ìBâðøúå íãàe`l iOp i` mc` ¦¤¤¨¥§©¨©£¦¤¤¦§¦¥¨¨§©§§¨¨¦©¦©

lFbpxze dndaA `N` zEOY cv mc`A oi`C aiIg dlrnl dHnNn uFRwl DigxE`§¥¦§¦§©¨§©§¨©¨§¥§¨¨©©¤¨¦§¥¨§©§§
:dlrnl dHnNn ENit` bNcl FMxC©§§©¥£¦¦§©¨§©§¨
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mW oi`WM mW zkll x"dx ipal zEWx WiC oeikC dlTY Eed `lC miInipR§¦¦¦§Ÿ£©¨¨§¥¨§¥§¦§¥¨¤¤¨§¤¥¨
wifgOd lM Kkitl x"dxl mikEnq miInipR `vnp mipFvig ElHIWM k"` zFxiR¥§¤¦§¦¦¦§¨§¦¦¦§¦¦§¦¨¨©©£¦

NWn dagxd KFYn opzC `de dkf oNEkAdxEhtC xn` `le zipdPX dn zn §¨¨¨§¨¦§©¦¨§¨¨§©¤¤©¤¤¡¥§Ÿ¨©¦§¨
FtEB Eqpw `lC giAWdl icM x"dxA Fpzp `NW ixiin dkf mcFTd lkC mrHn¦©©§¨©¥¨¨©§¥¤Ÿ¨§¦§¥§©§¦©§Ÿ¨§

gipOdA rnWncM(:l sc onwl)lr i"xl dWwe ¦§©§©§©¥¦©§¨¤§¦©
`l xn`e i`w oizipzO` ax `dC df iR¦¤§¨©©©§¦¦¨¥§¨©Ÿ
ixii` iOp ax k"`e zxGgnA `N` EpẄ¤¨¦§©¤¤§©©¦©§¥
`N` xn`wC cFre giAWdl Fpzp `NWA§¤Ÿ¨§§©§¦©§§¨¨©¤¨
DiYrC` e`l xFA i`e Dil ifgw `d zFxiR¥¨¨¨¥¥§¦©©©§¥
i"xl d`xpe DiYrC` e`l iOp zFxiR¥©¦©©©§¥§¦§¤§¦
aiIg FzEWxA xFA xaq axC Wxtl§¨¥§©¨©¦§©¨
ltpe FxFA xiwtd `le FzEWx xiwtdWkC¦§¤¦§¦§§Ÿ¦§¦§¨©
i`n i`xiaA `xFY l"` ivn `l xFW FAŸ¨¥¨§¦¨¦©
KM lM mvnvl lFki mc` oi`C irÄ¥§¥¨¨¨§©§¥¨©
mixg` zEWxA qpMi `NW x"dxA xaFrWM§¤¥¦¤Ÿ¦¨¥¦§£¥¦
WOn FxFA axwl Fl did `l KkitlE§¦¨Ÿ¨¨§¨¥©¨
Fl did `NW dxEhR iOp `de x"dxl¦§¨©¦§¨¤Ÿ¨¨
ipA oi`W x"dxl WOn eizFxiR axwl§¨¥¥¨©¨¦¤¥§¥
aiIgn l`EnWE onvr mvnvl oilFki x"dx§¦§©§¥©§¨§¥§©¥
KEnq eizFxiR axwl Fl did `NW mEXnC§¦¤Ÿ¨¨§¨¥¥¨¨
lrA lFkIW xFhtl oi` miAxd zEWxl¦§¨©¦¥¦§¤¨©©
lFki xFAd lrA mbe KFnql zFxiRd©¥¦§§©©©©¨
xn` `kde ax xhR `nlraC igce KFnql¦§§¨¥¦§©§¨¨©©§¨¨¨©
i`xiaA `xFY l"` dwfYn ikC idp Dil¥§¦§¦¦§§¨¨§¦¨¦
DiPinM lM e`l mFwn lMn irA i`n©¨¥¦¨¨©¨§¦¥
zEWxA zFxitl zaxwnC i`nA il iaEIgl§¦¥¦§©¦§¨§¨§¥¦§
e`l `nlraC iOp xaq l`EnWE miAxd̈©¦§¥¨©©¦¦§©§¨©
ivn `l `kd xFal ltPWM DiYrC ©̀©§¥§¤¨©§¨¨Ÿ¨¥
dpeEkAW dndA xhtnl ikd xninl§¥©¨¥§¦§©§¥¨¤§©¨¨

:oYlk`éà`l iqFi iAx .l`EnWM i` axM £©§¨¦§©¦¦§¥©¦¥Ÿ
x"dxA aiIgn `dC l`EnWM xaq ivn̈¥¨©¦§¥§¨§©¥¦
wGiPd xvg aiWgC axM i` xnFlM `N ¤̀¨§©¦§©§¨¦£©©¦¨
'xlC b"r` x"dx Dil aiWgC l`EnWM i ¦̀¦§¥§¨¦¥¦§
ith `gip qxhpETd 'iRlE `zEwtp oi` iqFi¥¥©§¨§¦©§§¥¦¨§¥
l`EnWM i` oxw Dil aiWgC axM i ¦̀§©§¨¦¥¤¤¦¦§¥

:oW Dil aiWgC§¨¦¥¥
øîexg` dcUA xraE `"x 'iR .xaq ©¨©¦¦¥¦§¥©¥

x"dxA la` wiGOd dcUA `le§Ÿ¦§¥©©¦£¨¦
lirl `dC z"`e aiIg(.gi)l"q `"xC xn` ©¨§§¨§¥¨©§

iziin x"dxA oxTn KgxM lre oFtxh iAxM§©¦©§§©¨§¨¦¤¤¦©§¥
l"ie x"dxA xEhR lbxe oW k"`e Dl̈§¥§¤¤¨¦§

:`kdC `pwQOd itl ixiin lirlC¦§¥©§¥§¦©©§¨¨§¨¨
àôìéàcoiprn e`l .`irWF` iAxe §¦§¨§©¦©§¨©¥¦§¨

ixiin `irWF` iAxC cg ¤̀¨§©¦©§¨©§¥
iAB lr ixii` `tli`e oxw iedC zvtFwA§¤¤©£¥¤¤§¦§¨©§¥©©¥

:oW aiWgC DYxiagàäoixEhR Eltp £¤§¨§¨¦¥¨¨§§¦
i` inC ikid z"`e .'Ek xaqw `nl ©̀§¨¨¨©§¥¦¨¥¦
ixAYin ikid lzFM iAbl milM iaxwn§¨§¥¥¦§©¥¤¥¦¦§§¥

ixAYWn ikid iwgxn i`e ivtw i`xa`n ivtw ikC KEnqA opixn` `de dvitwA¦§¦¨§¨©§¦¨§¨§¦©§¥¥©§¨¦©§¥§¦§©£¥¥¦¦§©§¥
oiA dlitpA oiA ixAYinC zFaxFwn `le zFwgExn `l EidW oFbM l"ie dlitpA¦§¦¨§§¤¨Ÿ§¨§Ÿ§¨§¦§§¥¥¦§¦¨¥
ivtw i`e xAzin lzFMl KEnQd cSl iltp i`C KFx` ilkA iOp i` dvitwA¦§¦¨¦©¦¦§¦¨§¦©§¥©©©¨©¤¦§©§¦©§¥

:wgExOd cSl xAziníãàl"ie aiIgC mc`A WECig dnE z"`e .'Ek lFbpxze ¦§©©©©§¨¨¨§©§§§©¦¨¨¨§©¨§
xdGil Fl WIW e"yg mW Wie xFnWl Fxiagl FziA ciwtd m` DPin `wtpC§©§¨¦¨¦¦§¦¥©£¥¦§§¥¨¤¥¦¨¥
Wxtl d`xp KM KFYn [i"x xnF`e] milM ExAWie dlrnl dHnNn EbNci `NW¤Ÿ§©§¦§©¨§©§¨§¦§§¥¦§¥¦¦¨¦§¤§¨¥
aiWgC ixnbl EpiidC oixEhR dlrnl dHnNn EbNCW icBde alMd ipYwC `dC§¨§¨¨¥©¤¤§©§¦¤¦§¦§©¨§©§¨§¦§©§§©§¥§¨¦
p"g oiaiIge y"pn oixEhR i`C aiIgC mc`A opirEnW`l Kixhvi` ikdl qpF`¤§¨¥¦§§¦§©§¦¨¨¨¨§©¨§¦§¦§©¨¦
xiRW iz`e aiIgC mc`A opirEnW`l Kixhv` i`O` `nlrA dPWn `N` Fpi`e§¥¤¨§ª¤§©§¨©©¦§§¦§©§¦¨¨¨¨§©¨§¨¥©¦

e`lC dlrnl dHnNn FnM dHnl dlrnNn xn`w ixnbl oixEhR c"qC oixEhR Dil `gip `xTirnC oixEhR i`O` ikd i` iqxbC zi`e oixEhR i`nE wiQnC `d̈§©¦©§¦§¦§©§¥¦¨¥©©§¦§¥¦¨¨¦¨¥§¦§§¦§©§¥¨¨©¦§©§¨§©¨§¦§©¨§©§¨§©
xpe oixEhR i`O` `nlrA dPEWn `N` Fpi`C KRin KiR`cA iwFnC oeiM la` llM uRwinl DigxE`qEp`C ixnbl oixEhR dlrnl dHnNn `pwQOd itl mbC d` §¥§¦§©§¨£¨¥¨§¥¦§©¥¥©§¥¤¨§¤§©§¨©©§¦§¦§¤§©§¦©©§¨¨¦§©¨§©§¨§¦§©§¥§¨
:dpFW`x `xaQn xFfgi dOlC `Ed§¨¨©£¦§¨¨¦¨
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åàì øîàc àëä éðàLå øeèt BúeLøa øBa àîìòa§©§¨¦§¨§©¦¨¨§¨©©
ðéîk ìkúáéiçîe ø"äøì CúBøéôì eäì úáø÷îc C ¨§¦¨¦§¨§¨§§¥¨¦§©§¨

áéiç BúeLøa øBa àîìòa øîà ìàeîLe éàøBúì eäì§§¨¦§¥¨©§©§¨¦§©¨
éî úBøét àlà dézòcà åàì øîéîì àkéà øBa àîìLác§¦§¨¨¦¨§¥©©©©§¥¤¨¥¦
úøfçî àîéì eäì éæç àä dézòcà åàì øîéîì àkéà¦¨§¥©©©©§¥¨¨¥§¥¨§©¤¤
äî úîlLî äáçøä CBzî äìëà àéðúc àéä éàpz©¨¥¦§©§¨¨§¨¦¨§¨¨§©¤¤©
î"ø éøác ä÷éfäM äî úîlLî äáçøä écévî úéðäpM¤¤¡¥¦¦¥¨§¨¨§©¤¤©¤¦¦¨¦§¥
ìBëàì dkøc ïéà íéøîBà à"øå éñBé éaø äãeäé éaøå§©¦§¨©¦¥§§¦¥©§¨¤¡
àkéà úøfçî àlà àn÷ àpz eðééä éñBé 'ø Cläì àlà¤¨§©¥¥©§©¨©¨¤¨§©¤¤¦¨
éaøå úéðäpM äî ílLî énð úøfçî øáñ ÷"ú eäééðéa¥©§¨©§©¤¤©¦§©¥©¤¤¡¥§©¦
úøfçî àîìò éleëc àì ä÷éfäM äî úîlLî øáñ éñBé¥¨©§©¤¤©¤¦¦¨Ÿ§¥©§¨§©¤¤
à÷ øçà äãNa øòéáa àëäå ìàeîLk éà áøk éà¦§©¦¦§¥§¨¨§¦¥¦§¥©¥¨
øîe ø"äøa àìå øçà äãNa øòáe øáñ øî éâìôéî¦§§¥©¨©¦¥¦§¥©¥§Ÿ¦©
úeLøa ÷éfnä úeLøa àìå øçà äãNa øòáe øáñ̈©¦¥¦§¥©¥§Ÿ¦§©©¦¦§
éaøå àôìéàc àlà éòa éàî éúeLøa Cøét àîéì ÷éfnä©©¦¥¨¥¨¦§¦©¨¥¤¨§¦§¨§©¦

:eäééðéa àkéà àéòLBà'éðúîeöôwL éãbäå áìkä ©§¨¦¨¥©§©¤¤§©§¦¤¨§
éðtî íìL ÷æð ílLî íéìkä úà eøaLå âbä Làøî¥Ÿ©©§¦§¤©¥¦§©¥¤¤¨¥¦§¥
ìëà Léãbì Cìäå äøøç ìèpL áìkä ïéãòeî ïäL¤¥¨¦©¤¤¤¨©£¨¨§¨©©¨¦¨©
ìòå íìL ÷æð ílLî äøøçä ìò Léãbä ÷éìãäå äøøçä©£¨¨§¦§¦©¨¦©©£¨¨§©¥¤¤¨¥§©

:÷æð éöç ílLî Léãbä'îâeìôð àä eöô÷c àîòè ©¨¦§©¥£¦¤¤©§¨§¨§¨¨§
øeèt ñðBàa BôBñå äòéLôa Búlçz øáñ÷ àîìà øeèẗ©§¨¨¨©§¦¨¦§¦¨§§¤¨
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בבא קמא. פרק שני - כיצד הרגל דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc `nw `aa(oey`x meil)

àîìòaxg` mewna ±,øeèt BúeLøa øBaxea `l` dxezd daiig `ly §¨§¨¦§¨
,miaxd zeyxaàëä éðàLåmeyn xhet axy ,o`k oicd dpeye ±øîàc §©¦¨¨§¨©
,dndad lraðéîk ìk åàìCúBøéôì eäì záø÷îc Caxwl zekf jl oi` ± ©¨§¦¨¦§¨§©§§§¥¨
jizexit z`éàøBúì eäì záéiçîe íéaøä úeLøìmixeeyd z` aiigle ± ¦§¨©¦§©§©§§§©

.mzlik` lr ilyàîìòa ,øîà ìàeîLexg` mewna ±,áéiç BúeLøa øBa §¥¨©§¨§¨¦§©¨
,eizexit my gipde mewn dvwn dpey mle`e ,exiwtde li`edàîìLác- §¦§¨¨

aeig oaen,øBaokyøîéîì àkéàxnel yi -dézòcà åàìzrc oi`y ± ¦¨§¥©©©©§¥
xead lra ,zeyxa qpkpy oeike ,ea letiln xnyidle xeaa oigadl xeyd

,aiigúBøét àlà,dfk mewna migpenddézòcà åàì øîéîì àkéà éî± ¤¨¥¦¦¨§¥©©©©§¥
,mda oigad `l xeydy xnel yi ikeeäì éæç àäd`ex `ed i`cea ixd ± ¨¨¥§

.xeht mgipnd okle ,xdfidl el dide ,mze`
:zxfgn oica mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbdàîéìoicy xn`p - ¥¨

àéä éàpz úøæçî,mi`pz zwelgna ielz ±äìëà ,àéðúcdndadCBzî ©£¤¤©¨¥¦§©§¨¨§¨¦
,úéðäpM äî úîlLî äáçøädlk` m`e ,miaxd zeyxa oy oickécévî ©§¨¨§©¤¤©¤¤¡¥¦¦¥

éñBé éaø ,äãeäé éaøå øéàî éaø éøác ,ä÷éfäM äî úîlLî äáçøä̈§¨¨§©¤¤©¤¦¦¨¦§¥©¦¥¦§©¦§¨©¦¥
øæòéìà éaøåe miwleg,Cläì àlà ìBëàì dkøc ïéà ,íéøîBà`xnbde §©¦¡¦¤¤§¦¥©§¨¤¡¤¨§©¥

.mdixac z` x`az jenqadpiaddnda lr xacn iqei iaxy `xnbd
dagxd icivn lek`l dkxc oi`y oeiky ,xne`e ,dagxd icivn dlk`y
,`xnbd dywn df itle ,dwifdy dn mlyl zaiig okl ,[jldl wx `l`]

àn÷ àpz eðééä éñBé éaø`nw `pz ixack ynn md iqei iax ixac `ld - ©¦¥©§©¨©¨
.[xi`n iax]àlàoicy yxtl jixveäééðéa àkéà úøæçî,mdipia yi ± ¤¨©£¤¤¦¨¥©§

øáñ àn÷ àpzayénð úøæçîmb -ílLîwxéñBé éaøå ,úéðäpM äî ©¨©¨¨©©£¤¤©¦§©¥©¤¤¡¥§©¦¥
øáñzxfgnay.ä÷éfäM äî úîlLîoica mi`pzd ewlgpy `vnpe ¨©§©¤¤©¤¦¦¨

:`xnbd daiyn .zxfgnàîìò éleëc ,àìiqei iax oiae xi`n iax oia - Ÿ§¥¨§¨
a mixaeqìàeîLk éà áøk éà úøæçîl`enyk e` aiigny axk e` ± ©£¤¤¦§©¦¦§¥
,xhetyàëäåzeyxa dlk`a `l` ,zxfgna exaic `l `ziixaa o`ke ± §¨¨

e ,aiign iqei iaxe xhet xi`n iaxy ,miaxdaweqtd yexite'äãNa øòéá §¦¥¦§¥
éâìôéî à÷ 'øçà,ewlgp ±øî[xi`n iax],øáñmihrnnyäãNa øòáe' ©¥¨¦§§¥©¨©¦¥¦§¥

øîe ,íéaøä úeLøa àìå 'øçà[iqei iaxe],øáñmihrnnyäãNa øòáe' ©¥§Ÿ¦§¨©¦©¨©¦¥¦§¥
.÷éfnä úeLøa àìå 'øçà©¥§Ÿ¦§©©¦

jxvp ike :`xnbd dywn .xg` ote`a zx`ane ,df xe`ia lr dywn `xnbd

xehtl weqtàîéì ,÷éfnä úeLøa,wfipl wifnd xn`i ±éúeLøa Cøét ¦§©©¦¥¨¥¨¦§¦
éòa éàî:`xnbd dwiqn .izeyxa jizexit miyer dn ±àlàmipicd ©¨¥¤¨

àéòLBà éaøå àôìéàc(.k lirl),eäééðéa àkéàdnday ,xn` `tli` §¦§¨§©¦©§¨¦¨¥©§
zaiig ,dzxag iab lry zexit dlk`e dx`ev dhyty miaxd zeyxa
zeyxa dnday ,xn` `irye` iaxe .wfipd zeyx aygp dzxag aby meyn
.dpeyn dfy oeik ,oxw meyn zaiig ,dtewd jezn dlk`e dvtwy miaxd
jke ,dxeht el` mipte`a elit`y xaq xi`n iax ,mi`pzd ewlgp dfae

e` dx`ev dhyt elit` ,ote` lka 'dagxd jezn dlk`' ,eixac miyxtzn
zrck ,zaiig dl` mipte`ay xaq iqei iaxe .'zipdpy dn znlyn' ,dvtw
heyita 'lek`l dkxc oi`' ,eixac miyxtzn jke ,`irye` iaxe `tli`

:zaiig okle ,'jldl `l`' ,dvitwae x`ev
dpyna x`azn ,lbxe oy z`crd oic zencewd zeipyna x`azpy xg`l

.lbxe oy iwfp lr alk aiigl yi mday mipte`d ef

äðùî
âbä Làøî eöôwL éãbäå áìkä,cigid zeyxlíéìkä úà eøáLåeidy ©¤¤§©§¦¤¨§¥Ÿ©©§¨§¤©¥¦

,myílLîmdilraíìL ÷æð,lbx iwfp oickïéãòeî ïäL éðtîmilibx - §©¥¤¤¨¥¦§¥¤¥¨¦
.mxneyl eilr dide ,uetwl md

.sqep oicäøøç ìèpL áìkäminrte ,milgb iab lr zit`pd dber - ©¤¤¤¨©£¨¨
,milgbd on da miwacpCìäådnrLéãbìzenel` z` miqpkn eay mewn-] §¨©©¨¦

e ,[d`eazdìëàz` my÷éìãäå ,äøøçäz`Léãbäeidy milgbd ici lr ¨©©£¨¨§¦§¦©¨¦
y `ed oicd ,da miweacìòzlik` wfpílLî äøøçäeilra,íìL ÷æð ©©£¨¨§©¥¤¤¨¥

,oy iwfp oickìòåztixy wfpílLî Léãbäeilra:÷æð éöç §©©¨¦§©¥£¦¤¤

àøîâ
:dpynd ixacn oic zwiicn `xnbdàîòè,mly wfp milrad miaiigy ©§¨

meyneöô÷cdide ,ok zeyrl mkxcy ,ewifde bbd y`xn icbde alkd - §¨§
,evtwi `ly mxneyl eilreìôð àä,wfipd zeyxa milk exaye bbd y`xn ¨¨§

øeèteilr did `le ,`ed ievn epi`y xacy xg`n ,melyzn milrad ¨
.jkl yeygløáñ÷ àîìày wfpy ,`pzd,äòéLôa Búlçzote`a oebk ©§¨¨¨©§¦¨¦§¦¨

evtwi `ny ezrc lr zelrdl jixv didy ,mzxinya milrad ryty ,df
,bbd on,ñðBàa BôBñåel did `ly dfa `ed qep`e ,bbd y`xn eltpy §§¤

,jkl yeygl,øeètigzn ryty jk lr eze` miaiign oi`e.mzxinya dl ¨
:yexita df oic x`azp day `ziixa d`ian `xnbdáìkä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¤¤

ílLî ,íéìkä úà eøáLå âbä Làøî eöôwL éãbäåmilradíìL ÷æð §©§¦¤¨§¥Ÿ©©§¨§¤©¥¦§©¥¤¤¨¥
m` j` .jkn mxnyl el dide uetwl md micren ixdy ,lbx iwfp oickeìôð̈§

,milkd z` exaye bbd onïéøeètxac ixdy ,wfpd melyzn milrad §¦
.jkn mxnyl mdl did `le ,`ed ievn epi`y

,qpe`a eteqe driyta ezligzy wfpy ,`ziixad ixacn s` gikedl yie

.xeht
,`xnbd dywn,øeèt ñðBàa BôBñå äòéLôa Búlçz øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©§¦¨¦§¦¨§§¤¨

øîàc ïàîì àlàqpe`a eteqe driyta ezligzyàkéà éàî ,áéiç ¤¨§©§¨©©¨©¦¨
øîéîì.`ziixade dpynd ixac z` yxtl lkei cvik - §¥©

`ziixade dpynd ixac z` cinri ok xaeqd `xen`dy ,`xnbd zvxzn
,dfk ote`aìúBk éaâì íéìk éáø÷îc ïBâkxvga micner milkd eidy - §¦§¨§¥¥¦§©¥¤

lzekl c`n jenqa wfipd,icbde alkd ecnr eilryäöéô÷a éöô÷ éëc§¦¨§¥¦§¦¨
eäééìò éìôð àì`l xvgl mivtew icbde alkd eid eli` dfk ote`ay - Ÿ¨§¥£©§

,lzekd on dn wgxna uetwl utewd jxc oky ,milkd z` mixaey eidålr

,milkd exaiye lzekl jenqa eltp m` ,okàkéì äòéLôa Búlçz eléôà£¦§¦¨¦§¦¨¥¨
did `l ixdy ,dyrnd zligza elit` mzxinya milrad eryt `l -
dlitpay qpe`d lr md mixeht jkitle ,icbde alkd zvitwa wfp mxbp

.lkd zrcl
:dlitp lr s` milrad z` aiigl yi eay ote` d`ian `xnbdáø øîà̈©©

íéîòt ,àáøc déîMî ãéáæeléôàLm`eìôðbbd y`xn icbde alkd §¦¦§¥§¨¨§¨¦¤£¦¨§
,milkd z` exayeáéiç énð.milradòeòø ìúBëa dì úçkLîepiide - ©¦©¨©§©©¨§¤¨©

cvn driyt jka yi dlitp itlk s`y ,rerx bbd dwrn didy ote`a
.milrad

,`xnbd dywneäéð éàî,jka yi driyt efi` -é÷eqàì déì éòaàc ©¦§¦¨¥¥§©¥
éçøà ìéôðc àzòc,lzekd on mipal eltiy ezrca zelrdl eilr didy - ©§¨§¨¦¨§¥§¥¦

,xvgay milkd z` exayieeäðéà ìeôðå éçøà ìôð àì óBñ óBñj` - Ÿ¨©¨§¥§¨¦§
df ote`a s`y `vnpe ,icbde alkd `l` mipald eltp `l ixd dyrnl§¥¦

Búlçz`id wfpd lyäòéLôa,mipald zlitp iabl milrad lyBôBñå §¦¨¦§¦¨§¥¦§
àeä ñðBàa.icbde alkd zlitp iabl §¤

lzekd didy ef `zniwe`n `xnbd da zxfeg ,ef `iyew zngne,rerx

.xg` ote`a zx`aneøö ìúBëa àëéøö àìdide ,xv bbd dwrn didy - Ÿ§¦¨§¤©
zngne ,mkxck dwrnd lr icbde alkd elriy jkl yegl milrad lr
jka yi dlitp itlk s`y `vnpe ,milk exayie xvgl elti xv `edy

.driyt
:dvitw iab mipey mipic zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdáìkä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¤¤

eâlcL éãbäå[evtw -]äìòîì ähnîexaye ,deab mewnl jenp mewnn - §©§¦¤¦§¦©¨§©§¨
,milkd z`ïéøeètalk ly mkxc oi`y xg`n ,mly wfp melyzn milrad §¦

evtw m` j` ,oxw oick wfp ivg wx minlyn jkitle ,`ed dpeyne jka icbe
ähîì äìòîlî,jenp mewnl deab mewnn -ïéáéiçwfp melyza milrad ¦§©§¨§©¨©¨¦

.md lbx iwfpe jka mkxcy xg`n ,mly
iableeâlcL ìBâðøúå íãày `ed oicd ,milkd z` exayeïéaevtw m` ¨¨§©§§¤¦§¥

,ähîì äìòîlîeïéaevtw m`ïéáéiç ,äìòîì ähîlîmrhae .mly wfpa ¦§©§¨§©¨¥¦§©¨§©§¨©¨¦
ekxcy meyn `ed mrhd lebpxzay ,lebpxzl mc` oia welig epyi xacd
mc`ae .lbx oicn mly wfp cinz mlyn jkitle ,jk oiae jk oia uetwl
,mly wfp mlyn dlrnl dhnln dvitwa ekxc oi` m` elit` ,wifde utwy

ote`a wifd m` s` ok lre ,'mz' oic ea oi`e 'mlerl cren mc`'y xg`n
.mly wfp mlyn dpeyn
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פט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc `nw `aa(oey`x meil)

àîìòaxg` mewna ±,øeèt BúeLøa øBaxea `l` dxezd daiig `ly §¨§¨¦§¨
,miaxd zeyxaàëä éðàLåmeyn xhet axy ,o`k oicd dpeye ±øîàc §©¦¨¨§¨©
,dndad lraðéîk ìk åàìCúBøéôì eäì záø÷îc Caxwl zekf jl oi` ± ©¨§¦¨¦§¨§©§§§¥¨
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,eizexit my gipde mewn dvwn dpey mle`e ,exiwtde li`edàîìLác- §¦§¨¨

aeig oaen,øBaokyøîéîì àkéàxnel yi -dézòcà åàìzrc oi`y ± ¦¨§¥©©©©§¥
xead lra ,zeyxa qpkpy oeike ,ea letiln xnyidle xeaa oigadl xeyd

,aiigúBøét àlà,dfk mewna migpenddézòcà åàì øîéîì àkéà éî± ¤¨¥¦¦¨§¥©©©©§¥
,mda oigad `l xeydy xnel yi ikeeäì éæç àäd`ex `ed i`cea ixd ± ¨¨¥§

.xeht mgipnd okle ,xdfidl el dide ,mze`
:zxfgn oica mi`pz ewlgp xaky d`ian `xnbdàîéìoicy xn`p - ¥¨

àéä éàpz úøæçî,mi`pz zwelgna ielz ±äìëà ,àéðúcdndadCBzî ©£¤¤©¨¥¦§©§¨¨§¨¦
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dagxd icivn lek`l dkxc oi`y oeiky ,xne`e ,dagxd icivn dlk`y
,`xnbd dywn df itle ,dwifdy dn mlyl zaiig okl ,[jldl wx `l`]

àn÷ àpz eðééä éñBé éaø`nw `pz ixack ynn md iqei iax ixac `ld - ©¦¥©§©¨©¨
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jxvp ike :`xnbd dywn .xg` ote`a zx`ane ,df xe`ia lr dywn `xnbd

xehtl weqtàîéì ,÷éfnä úeLøa,wfipl wifnd xn`i ±éúeLøa Cøét ¦§©©¦¥¨¥¨¦§¦
éòa éàî:`xnbd dwiqn .izeyxa jizexit miyer dn ±àlàmipicd ©¨¥¤¨

àéòLBà éaøå àôìéàc(.k lirl),eäééðéa àkéàdnday ,xn` `tli` §¦§¨§©¦©§¨¦¨¥©§
zaiig ,dzxag iab lry zexit dlk`e dx`ev dhyty miaxd zeyxa
zeyxa dnday ,xn` `irye` iaxe .wfipd zeyx aygp dzxag aby meyn
.dpeyn dfy oeik ,oxw meyn zaiig ,dtewd jezn dlk`e dvtwy miaxd
jke ,dxeht el` mipte`a elit`y xaq xi`n iax ,mi`pzd ewlgp dfae

e` dx`ev dhyt elit` ,ote` lka 'dagxd jezn dlk`' ,eixac miyxtzn
zrck ,zaiig dl` mipte`ay xaq iqei iaxe .'zipdpy dn znlyn' ,dvtw
heyita 'lek`l dkxc oi`' ,eixac miyxtzn jke ,`irye` iaxe `tli`

:zaiig okle ,'jldl `l`' ,dvitwae x`ev
dpyna x`azn ,lbxe oy z`crd oic zencewd zeipyna x`azpy xg`l

.lbxe oy iwfp lr alk aiigl yi mday mipte`d ef

äðùî
âbä Làøî eöôwL éãbäå áìkä,cigid zeyxlíéìkä úà eøáLåeidy ©¤¤§©§¦¤¨§¥Ÿ©©§¨§¤©¥¦

,myílLîmdilraíìL ÷æð,lbx iwfp oickïéãòeî ïäL éðtîmilibx - §©¥¤¤¨¥¦§¥¤¥¨¦
.mxneyl eilr dide ,uetwl md

.sqep oicäøøç ìèpL áìkäminrte ,milgb iab lr zit`pd dber - ©¤¤¤¨©£¨¨
,milgbd on da miwacpCìäådnrLéãbìzenel` z` miqpkn eay mewn-] §¨©©¨¦

e ,[d`eazdìëàz` my÷éìãäå ,äøøçäz`Léãbäeidy milgbd ici lr ¨©©£¨¨§¦§¦©¨¦
y `ed oicd ,da miweacìòzlik` wfpílLî äøøçäeilra,íìL ÷æð ©©£¨¨§©¥¤¤¨¥

,oy iwfp oickìòåztixy wfpílLî Léãbäeilra:÷æð éöç §©©¨¦§©¥£¦¤¤

àøîâ
:dpynd ixacn oic zwiicn `xnbdàîòè,mly wfp milrad miaiigy ©§¨

meyneöô÷cdide ,ok zeyrl mkxcy ,ewifde bbd y`xn icbde alkd - §¨§
,evtwi `ly mxneyl eilreìôð àä,wfipd zeyxa milk exaye bbd y`xn ¨¨§

øeèteilr did `le ,`ed ievn epi`y xacy xg`n ,melyzn milrad ¨
.jkl yeygløáñ÷ àîìày wfpy ,`pzd,äòéLôa Búlçzote`a oebk ©§¨¨¨©§¦¨¦§¦¨

evtwi `ny ezrc lr zelrdl jixv didy ,mzxinya milrad ryty ,df
,bbd on,ñðBàa BôBñåel did `ly dfa `ed qep`e ,bbd y`xn eltpy §§¤

,jkl yeygl,øeètigzn ryty jk lr eze` miaiign oi`e.mzxinya dl ¨
:yexita df oic x`azp day `ziixa d`ian `xnbdáìkä ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¤¤

ílLî ,íéìkä úà eøáLå âbä Làøî eöôwL éãbäåmilradíìL ÷æð §©§¦¤¨§¥Ÿ©©§¨§¤©¥¦§©¥¤¤¨¥
m` j` .jkn mxnyl el dide uetwl md micren ixdy ,lbx iwfp oickeìôð̈§

,milkd z` exaye bbd onïéøeètxac ixdy ,wfpd melyzn milrad §¦
.jkn mxnyl mdl did `le ,`ed ievn epi`y

,qpe`a eteqe driyta ezligzy wfpy ,`ziixad ixacn s` gikedl yie

.xeht
,`xnbd dywn,øeèt ñðBàa BôBñå äòéLôa Búlçz øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©§¦¨¦§¦¨§§¤¨

øîàc ïàîì àlàqpe`a eteqe driyta ezligzyàkéà éàî ,áéiç ¤¨§©§¨©©¨©¦¨
øîéîì.`ziixade dpynd ixac z` yxtl lkei cvik - §¥©

`ziixade dpynd ixac z` cinri ok xaeqd `xen`dy ,`xnbd zvxzn
,dfk ote`aìúBk éaâì íéìk éáø÷îc ïBâkxvga micner milkd eidy - §¦§¨§¥¥¦§©¥¤

lzekl c`n jenqa wfipd,icbde alkd ecnr eilryäöéô÷a éöô÷ éëc§¦¨§¥¦§¦¨
eäééìò éìôð àì`l xvgl mivtew icbde alkd eid eli` dfk ote`ay - Ÿ¨§¥£©§

,lzekd on dn wgxna uetwl utewd jxc oky ,milkd z` mixaey eidålr

,milkd exaiye lzekl jenqa eltp m` ,okàkéì äòéLôa Búlçz eléôà£¦§¦¨¦§¦¨¥¨
did `l ixdy ,dyrnd zligza elit` mzxinya milrad eryt `l -
dlitpay qpe`d lr md mixeht jkitle ,icbde alkd zvitwa wfp mxbp

.lkd zrcl
:dlitp lr s` milrad z` aiigl yi eay ote` d`ian `xnbdáø øîà̈©©

íéîòt ,àáøc déîMî ãéáæeléôàLm`eìôðbbd y`xn icbde alkd §¦¦§¥§¨¨§¨¦¤£¦¨§
,milkd z` exayeáéiç énð.milradòeòø ìúBëa dì úçkLîepiide - ©¦©¨©§©©¨§¤¨©

cvn driyt jka yi dlitp itlk s`y ,rerx bbd dwrn didy ote`a
.milrad

,`xnbd dywneäéð éàî,jka yi driyt efi` -é÷eqàì déì éòaàc ©¦§¦¨¥¥§©¥
éçøà ìéôðc àzòc,lzekd on mipal eltiy ezrca zelrdl eilr didy - ©§¨§¨¦¨§¥§¥¦

,xvgay milkd z` exayieeäðéà ìeôðå éçøà ìôð àì óBñ óBñj` - Ÿ¨©¨§¥§¨¦§
df ote`a s`y `vnpe ,icbde alkd `l` mipald eltp `l ixd dyrnl§¥¦

Búlçz`id wfpd lyäòéLôa,mipald zlitp iabl milrad lyBôBñå §¦¨¦§¦¨§¥¦§
àeä ñðBàa.icbde alkd zlitp iabl §¤

lzekd didy ef `zniwe`n `xnbd da zxfeg ,ef `iyew zngne,rerx

.xg` ote`a zx`aneøö ìúBëa àëéøö àìdide ,xv bbd dwrn didy - Ÿ§¦¨§¤©
zngne ,mkxck dwrnd lr icbde alkd elriy jkl yegl milrad lr
jka yi dlitp itlk s`y `vnpe ,milk exayie xvgl elti xv `edy

.driyt
:dvitw iab mipey mipic zyxtnd `ziixa d`ian `xnbdáìkä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¤¤

eâlcL éãbäå[evtw -]äìòîì ähnîexaye ,deab mewnl jenp mewnn - §©§¦¤¦§¦©¨§©§¨
,milkd z`ïéøeètalk ly mkxc oi`y xg`n ,mly wfp melyzn milrad §¦

evtw m` j` ,oxw oick wfp ivg wx minlyn jkitle ,`ed dpeyne jka icbe
ähîì äìòîlî,jenp mewnl deab mewnn -ïéáéiçwfp melyza milrad ¦§©§¨§©¨©¨¦

.md lbx iwfpe jka mkxcy xg`n ,mly
iableeâlcL ìBâðøúå íãày `ed oicd ,milkd z` exayeïéaevtw m` ¨¨§©§§¤¦§¥

,ähîì äìòîlîeïéaevtw m`ïéáéiç ,äìòîì ähîlîmrhae .mly wfpa ¦§©§¨§©¨¥¦§©¨§©§¨©¨¦
ekxcy meyn `ed mrhd lebpxzay ,lebpxzl mc` oia welig epyi xacd
mc`ae .lbx oicn mly wfp cinz mlyn jkitle ,jk oiae jk oia uetwl
,mly wfp mlyn dlrnl dhnln dvitwa ekxc oi` m` elit` ,wifde utwy

ote`a wifd m` s` ok lre ,'mz' oic ea oi`e 'mlerl cren mc`'y xg`n
.mly wfp mlyn dpeyn
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:zeziixa oia dxizq dywn `xnbdàéðúäåy ,eâlcL éãbäå áìkäexaye §¨©§¨©¤¤§©§¦¤¦§
,milkd z`ïéaeblic m`,ähîì äìòîlîeïéaeblic m`,äìòîì ähîlî ¥¦§©§¨§©¨¥¦§©¨§©§¨

ïéøeèt`ziixaa x`azpy dnl xzeq df ixde ,wfpd melyzn milrad §¦
.mly wfpa milrad miaiig dhnl dlrnln eblic m`y ,lirl

:`xnbd zvxznétàc àtt áø àîbøzCtéî Cz` icbde alkd ektdy - ©§§¨©¨¨§©¦¥©
jxce ,zg` zaa uetwl icbd jxc libx ote`ay .mkxck `ly eblice ,mrah

d blic o`k eli`e ,uetwle eipxetiva fg`dle jxqidl alkdàøé÷æa àaìk©§¨¦§¦¨
,icbd jxck dvitwa -àëéøña àéãâåeipxetiva fg`pe jxqp icbd eli`e - §©§¨¦§¦¨

zwqer lirl `ziixad j` ,milrad mixeht jkitle ,alkd jxck utwe
milrad miaiig dhnl dlrnln eblicyk jkitle ,mkxck eblicy ote`a

.mly wfp
:`xnbd dywníéøeèt éànà éëä éàixd ,ixnbl milrad mixeht recn - ¦¨¦©©§¦

.oxw oick wfp ivga aiigzdl mdl dide ,`ed dpeyn xac

y ,`ziixad zpeek `id jk ok`y :`xnbd zvxznïéáéiçå íìL ÷æpî øeèẗ¦¤¤¨¥§©¨¦
,÷æð éöça:oxw iwfp oick ©£¦¤¤

dpyna epipyy ,ìèpL áìkäsxye dxxgd z` lk`e ,yicbl jlde dxxg ©¤¤¤¨©
lre ,oy oick mly wfp dxxgd zlik` lr milrad minlyn ,yicbd z`

:wfp ivg yicbd ztixy
:y` aeig ixcba mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîzàdxn`p - ¦§©

.y` iwfp lr mc` aiigl yi mrh dfi`n ,yxcnd ziaa zwelgn
åévç íeMî BMà øîà ïðçBé éaødklde ezeyxa y` wilcnd mc` - ©¦¨¨¨©¦¦¦¨

wxefd mc`k ,wifnd mc` oicn jk lr dxezd ezaiig ,exiag zeyxa dtxye

.zxg` zeyxa wifde ugd jlde ezeyxa ug
BðBîî íeMî BMà øîà Lé÷ì Léøåepenn oicn `ed y` iwfpa mc` aeig - §¥¨¦¨©¦¦¨

ryty xg`n ,ewifdy exea e` exey lr mc` aiigl yiy myky ,wifnd

jka ryty ,dwifde dkldy eyi` lr eaiigl yi ok enk ,mxny `ly jka
.dxny `ly

:`xnbd zxxanïðçBé éaøk øîà àì àîòè éàî Lé÷ì Léøåmrhy §¥¨¦©©§¨Ÿ¨©§©¦¨¨
.ug wxefa enk wifnd mc` meyn `ed aeigd

Cì øîày xg`n ,mivigl y` zencl oi` ,yiwl yixéìæà÷ Bçkî åévç- ¨©¨¦¨¦Ÿ¨¨§¥
,mwxefd mc`d ly egekn miwifne mikled mivigdìéæà÷ Bçkî àì éàä©Ÿ¦Ÿ¨¨¦

`id dnvrn `l` ,wilcnd ly egekn zkled dpi` y`d eli`e -
ryty meyn `l` wilcnd z` aiigl ozip `l ok lre ,wegxnl zhytzn

.epenn lr xny `le

,zxxane `xnbd dayLé÷ì Léøk øîà àì àîòè éàî ïðçBé éaøåmrhy §©¦¨¨©©§¨Ÿ¨©§¥¨¦
.wifi `ly epenn lr xny `ly meyn `ed aeigd

Cì øîày xg`n ,wifnd epennl y` zencl oi` ,opgei iaxdéa úéà àðBîî ¨©¨¨¨¦¥
àLnîlr eilra z` aiigl ozip jkitle ,zeynn ea yi wifnd epenn - ©¨¨
,eiwfpàLnî déa úéì àälre ,zeynn da oi` ztxeyd zadlyd eli`e - ¨¥¥©¨¨

.ug wxefk wifnd mc` meyn `l` wilcnd z` aiigl ozip `l ok
:dpynd on yiwl yix ixac lr dywn `xnbdäøøç ìèpL áìkä ,ïðz§©©¤¤¤¨©£¨¨

yicbd ztixy lr wfp ivg eilra z` aiigl yi ,yicbd z` dnr sxye.'eë
åévç íeMî BMà øîàc ïàîì àîìLaaeigy xaeqd opgei iax zrcl - ¦§¨¨§©§¨©¦¦¦¨

lr wfp ivg milrad z` aiigl yi recn x`ean ,ug wxefk `ed y`d

yicba alkd xirady ef y`y xg`n ,yicbdàeä áìëc åévçdf ixd - ¦¨§¤¤
,zexexv oick wfp ivg eilra z` aiigl yiy ,ea wifde ug alkd wxfy enk

BðBîî íeMî BMà øîàc ïàîì àlàaeigy xaeqd yiwl yix zrcl j` - ¤¨§©§¨©¦¦¨
ztixy lr mlyl milrad miaiig recn ,wifnd epenn meyn `ed y`d

ixd ,yicbdàeä áìk ìòác BðBîî åàì Là éàäly epenn dpi` ef y` - ©¥©¨§©©¤¤
.jk lr alkd lra z` aiigl ozip cvike ,dxxgd lra ly `l` alkd lra

:`xnbd zvxznééecà déécàc ïðé÷ñò éàîa àëä ,Lé÷ì Léø Cì øîà̈©¨¥¨¦¨¨§©©§¦¨§©§¥©¥
,my dlk`e ,yicbd lr dxxgd z` alkd wxfy ote`a zwqer dpynd -
.yicbd lkl dhytzp myne ,dltp eilry mewnd z` zlgbd dzivde

e,`ed jk oicd jkitlìòcd zlik`ílLî äøøçalkd lraíìL ÷æðoick §©£¨¨§©¥¤¤¨¥
,wfipd zeyxa oyìòåd ztixyíB÷îd dltp eayílLî úìçbmilrad §©¨©¤¤§©¥

÷æð éöçyi ,zlgbd zgpda cin sxyp df mewne xg`ny ,zexexv iwfp oick £¦¤¤
,ynn ecia zlgbd z` alkd gipd `ly oeikn j` ,lbx iwfp oicn eaiigl

.wfp ivg `l` aiig epi` jkitl ,egekn dwxf `l`ìòåd ztixy wfpLéãb §©¨¦

øeèt dlek`l` ,alkd ici lr cin dyrp `l df wfpy xg`n ,milrad ¨¨
aeig yiwl yix zrcly xg`ne ,yicbd dtxye dnvrn dhytzd y`d
oi` ixdy ,alkd lra z` dfa aiigl ozip `l ,wifnd epenn oicn `ed y`

.epenn zlgbd

:dpynd ixac z` opgei iax x`ai cvik `xnbd zx`an dzreïðçBé éaøå§©¦¨¨
ote`a zwqer dpyndy xaeqéçepà dçðàcdxxgd z` alkd gipdy - §©§¨©¥

,`ed jk oicde ,yicbd lr zlgbd mrìòd zlik` wfpìòå äøøçwfp ©£¨¨§©
d ztixyíB÷îd z` alkd gipd eayílLî úìçbmilrad,íìL ÷æðlr ¨©¤¤§©¥¤¤¨¥

zeyxa lbx meyn zlgbd mewn lre ,wfipd zeyxa oy meyn dxxgd
.my dlke`l yicba dgipdle dnewnn dxxg lehil alkd jxcy ,wfipd

ìòåx`y ztixy wfpLéãbä,dnvrn y`d dhytzpyílLîalkd lra §©©¨¦§©¥
÷æð éöçaiigy ,ewifde alkd wxfy mivigk df wfp oecl yiy ,zexexv oick £¦¤¤

.zexexv oicn ,wfpd ivg melyza eilra

:dpynn yiwl yix lr dywn `xnbdòîL àz,(:aq oldl) epipy ,ìîb ¨§©¨¨
didy,íéaøä úeLøa øáòå ïzLt ïeòèxzei ozyta oerh didy xg`ne ¨¦§¨§¨©¦§¨©¦
i`cnúeðçä CBúì BðzLt äñðëð,miaxd zeyx cva dzidyBøða e÷ìãå ¦§§¨¦§¨§©£§¨§§¥

éðååðç ìL,zepga didy ipepgd ly exp ici lr ozytd wlcpe -åjk ici lr ¤¤§¨¦§
äøéaä úà ÷éìãäy `ed oicd .my cnry lecb zia sxy -ìòadìîb ¦§¦¤©¦¨©©¨¨

áéiçm` j` .dxiad ztixy wfp lrçépädéðååðçz`õeçaî Bøðuegn - ©¨¦¦©¤§¨¦¥¦©
d ,miaxd zeyxa ,zepgláéiç éðååðçryty xg`n ,dxiad ztixy wfpa ¤§¨¦©¨

.miaxd zeyxa exp z` gipdy jkaøeèt äkeðç øða ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥£¨¨
lr ipepgd xeht ,did dkepg xp miaxd zeyxa ipepgd gipdy df xp m` -

dkepg xp gipdl devn ixdy ,dyr zeyxay xg`n ,dxiad ztixy wfp
.qpd mqxtl miaxd zeyxa

:yiwl yix ixac lr dpynd on zeywdl yi cvik `xnbd zx`an dzre

åévç íeMî BMà øîàc ïàîì àîìLaaeigy xaeqd opgei iax zrcl - ¦§¨¨§©§¨©¦¦¦¨
lnbd lra aiig recn x`ean ,ug wxefd mc`k wifnd mc` oicn `ed y`

ixdy ,dxiad ztixy wfpaàeä ìîâc åévçz` wilcdy `ed lnbd - ¦¨§¨¨
oicn wfp ivg eilra z` aiigl yie ,mivig wxf eli`k df ixde ,dxiad

,zexexvBðBîî íeMî øîàc ïàîì àlàxaeqd yiwl yix zrcl j` - ¤¨§©§¨©¦¨
lnbd lra aiig recn zeywdl yi ,wifnd epenn meyn `ed y` aeigy

ixd ,dxiad ztixy wfpaàeä ìîb ìòác àðBîî åàì Là éàäef y` - ©¥©¨¨§©©¨¨
lnbd lra z` aiigl yi recne ,ipepgd ly `l` lnbd lra ly epenn dpi`

.diwfp lr

:`xnbd zvxznúëñëñîa ïðé÷ñò éàîa àëä ,Lé÷ì Léø Cì øîà̈©¨¥¨¦¨¨§©©§¦¨¦§©§¤¤
[zwlcn-]dlek äøéaä ìk`ly ote`a dpynd z` cinrdl yi - ¨©¦¨¨

wlecd ozytd mr xaer lnbd didy `l` ,llk dnvrn y`d dhytzd
ztixy z` oecl yi jkitle ,elek z` sxy jke ,lecbd ziad lk ipt lr

zeyxa lbx iwfp meyn lnbd lra aiige ,zlgbd zgpd mewnk elek ziad
.y` iwfp oicn `le ,wfipd

:`xnbd dywnéëä éà,dxiad lk z` envra lnbd wilcdyàôéñ àîéà ¦¨¦¥¨¥¨
y xn`p day ,dpynd ly `tiqd z` x`al ozip cvik -çépä íàdéðååðç ¦¦¦©¤§¨¦

z`õeçaî Bøðd ,ozytd wlcp jk ici lreáéiç éðååðçztixy wfp lr ¥¦©¤§¨¦©¨
,dxiadúëñëñîa éàålr xaer lnbd didy ote`a zwqer dpynd m`e - §¦¦§©§¤¤

ok m` ,dwilcne dxiad lk iptáéiç éànàixd ,lnbd lra `le ipepgd ©©©¨
.dlek dxiad z` sexyl lnbdn rpn `ly jka lnbd lra ryt

:`xnbd zvxznäãîòLaci lr lnbd cnry ote`a zwqer dpynd - §¤¨§¨
z` sxy jke ,dlek dxiad cbpk lecb eilry ozytd `yn dide ,dxiad

.uegan exp gipdy ote`a ipepgd aiig jkitle ,dxiad
m` :dywne `xnbd dayt éðååðçc ïkL ìk äëñëñå äãîòìòáe øeè ¨§¨§¦§§¨¨¤¥§¤§¨¦¨©©

,áéiç ìîbsexyle enewna cenrl lnbl ozpy jka lnbd lra ryt ixdy ¨¨©¨
.myn ekiledl xdin `le ,dxiad z`

:`xnbd zvxznéàîa àëä ,à÷éà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø øîà̈©©¨©¨©¦§¥§©¦¨¨¨§©
äéîéî ìéhäì äãîòL ïBâk ïðé÷ñòlnbd cnry ote`a zwqer dpynd - ©§¦¨§¤¨§¨§©¦¥¤¨

dry dze`ae ,enewnn efifdl ozip `l jk cnery dryae ,einin lihdl
jkitle ,dxiad lk cbpk didy lnbd lry `ynd on dlek dxiad dtxyp

qep` lnbd lray xg`n ,wfpd lk melyza aiig uegan exp ipepg gipd m`
.enewnn lnbd z` fifdl leki did `ly ,`ed
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.àøé÷æa:dvitw.àëéøñ:od miPEWnE KkA FMxC oi`W lzFMA eipxRv urFPW ¦§¦¨§¦¨§¦¨¤¥¦¨§¨©¤¤¥©§§©§¦¥
.BMà:dxrAd z` glFXd.åévç íeMîwxFfM iedC ciarw Edi`C aEzMd FaiIg ¦©¥©¤©§¥¨¦¦¨¦§©¨§¦¨¨¦©£¥§¥
:ug.BðBîî íeMîwilcdW oFbM EdiipiA `Mi`C c"qwe EwiGdW FxFaE FxFWM ¥¦¨§¤¦¦§§¦¨¥©§§¤¦§¦

:`Ed FpFnn e`lC xEhR l"xlE od eiSgC aiIg opgFi iAxlC FNW Fpi`W zlgbAéàä §©¤¤¤¥¤¦§©¦¨¨©¨§¦¨¥§¨§©¨©
.Bçkî åàìzwlFce zklFd dil`n W`C ©¦Ÿ§¥¥¥¤¨¤¤§¤¤

:wFgxnl.àLnî déa úéì àäzadlWC §¥¨¨¥¥©¨¨§©§¤¤
DiaiIg iM KMld WOn Dl oi`C zwGOd `id¦©©¤¤§¥¨©¨¦§¨¦¦§¥

:DiaiIgC `Ed eiSg mEXn `pngxåévç ©§¨¨¦¦¨§¦§¥¦¨
.ïä áìëcmNWn KMld zFxFxv Dil dedC §¤¤¥©£¨¥§¦§¨§©¥

oi`W y"p aiIg d"yn wilcOd mc`e p"g§¨¨©©§¦©¨¤¥
:mc`A zFxFxv oiCáìk ìòác BðBîî åàì ¦§¨¨¨©¨§©©¤¤

.àeä:dxxg lraC `N`.ééecà déécàc ¤¨§©©£¨¨§©§¥©¥
:FwxGW.úìçb íB÷î ìòådltPW mFwn ¤¨§§©§©¤¤¨¤¨§¨

:mW zlgB.÷æð éöç ílLîod zFxFxvC ©¤¤¨§©¥£¦¤¤¦§¥
:`Ed dPEWnC `pixg` `pWil o`Ur alMde§©¤¤¨§¨¦§¨©£¦¨¦§¤

.øeèt délek Léãb ìòåmEXn FX`C §©¨¦¥¨§¦¦
`Mil zFxFxvE `Ed FpFnn e`l i`de FpFnn̈§©©¨§¥¨
W` dwlC Kli`e zlgB mFwOn `dC xninl§¥©§¨¦§©¤¤§¥¨¨§¨¥
iiEC` DiiC`cA DnwF` ikd mEXnE eil`n¥¥¨¦¨¥§¨¦§©§¥©¥
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BMàFpFnn aEIg xnFlM .FpFnn mEXn ¦¦¨§©¦¨
FNW W`d `dIW `le FA Wi¥§Ÿ¤§¥¨¥¤
aiIg xg` lW W`A wilcd ENit`C©£¦¦§¦§¥¤©¥©¨

qpFMd 'tA ogMW`cM(.ep sc onwl)stFkA ¦§©§§¨§©¥§¥
`ihnE dwilCd iptA Fxiag lW Fznẅ¨¤£¥¦§¥©§¥¨©§¨
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בבא קמא. פרק שני - כיצד הרגל דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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:opgei iax ixacl zei`x d`ian `xnbdòéiñî àúéðúîe àø÷ ,àáø øîà̈©¨¨§¨©§¦¨§©©
ïðçBé éaøì déì`ed y` xirand aeigy opgei iax ixack gikedl yi - ¥§©¦¨¨

.`ziixan oiae ,aezkd oeyln oia ,ug wxefk
àø÷,`id `xwndn di`xd -áéúëc(d ak zeny)Là àöú ék'd`vnE §¨¦§¦¦¥¥¥¨§¨

aezkd oeyle ,'dcUd F` dnTd F` WicB lk`pe mivw'àöz'rnyn Ÿ¦§¤¡©¨¦©¨¨©¨¤¥¥
d`vi y`dy xaecny,dîöòîdklde ezeyx jeza y` wilcdy epiidc ¥©§¨

xne`e aezkd jiynn jk lre ,exiag lya dwifdemNW'úà øéòánä ílLé ©¥§©¥©©§¦¤
,'äøòaäxirad eli`k ,'xiran' y`d lral `xew weqtdy ep` mi`ex ©§¥¨

,dnvrn d`vi y`dy it lr s` ,exiag zeyxa y`d z` envraòîL§©
dpéîy o`kn cenll yi -åévç íeMî BMàezeyxa y` wilcnd mc`y - ¦¨¦¦¦¨

e`xw jkitle ,wifne xg` zeyxl ug wxefk oecip ,xg` mewnl dhytzpe
.'xiran' aezkd
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צג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc `nw `aa(ipy meil)

a :`ziixaa miyxetnd mipicd mrh z` `xnbd zx`an dzràLéø¥¨
y `ed oicd ,my wlcpe zepgd jezl ozytd qpkpy ote`a zwqerdìòa©©

dáéiç ìîbmeyn ,wfpd melyzaäðéòèa éLetàì déì éòaéà àìc`l - ¨¨©¨§Ÿ¦¨¥¥§©¥¦§¦¨
ae .zepgd jezl qpkiy ick cr ozytd zpirha zeaxdl el didàôéñ¥¨

dy `ed oicd ,uegan exp z` ipepgd gipdy ote`a zwqerdáéiç éðååðç¤§¨¦©¨
meyn ,wfpd melyzaéàøaàî Bøð éçepàì déì éòaéà àìcel did `l - §Ÿ¦¨¥¥§©¥¥¥©¨©
.uegan exp z` gipdl

:oldl dpynd ixacn yiwl yix lr dywn `xnbd,òîL àzipyep ¨§©
mc`y ,(:`q oldl) dpynaLéãbä úà ÷éìãnä,exiag lyúeôk éãb äéäå ©©§¦¤©¨¦§¨¨§¦¨

[xeyw -]Bì,yicbl -ådid okãáòcner iprpkBì Ceîñ,yicbl -óøNðå §¤¤¨§¦§©
carde icbdBnò,yicbd mr -áéiç,yicbde icbd iwfp melyza wilcnd ¦©¨

.dwilcd on gexal el didy xg`n ,card zbixd lr xeht j`
d did m`eBì úeôk ãáò,yicbl -óøNðå ,Bì Ceîñ éãâeicbde cardBnò ¤¤¨§¦¨§¦§©¦

,yicbd mr -øeèt`ed aiigy xg`n ,yicbde icbd iwfp melyzn wilcnd ¨
lr oenne dzin aiigznd mc`y `ed oicde ,zetkd card zbixd lr dzin

.mlyn epi`e bxdp ,cg` dyrn

:yiwl yix lr dpynd on `iyewd z` `xnbd zx`an dzreàîìLa¦§¨¨
åévç íeMî BMà øîàc ïàîìwilcnd aeigy xaeqd opgei iax zrcl - §©§¨©¦¦¦¨

y ,dpynd mrh ahid x`ean ,ug wxefk `ed y`éëä íeMîcard didyk ¦¨¦
zetkøeèteilr ug wxf eli`k df ixdy ,yicbde icbd melyzn wilcnd ¨

wfid melyzn xeht jkitle ,df dyrn lr dzin `ed aiigzne ,ebxde
.oenndBðBîî íeMî BMà øîàc ïàîì àlàyiwl yix zrcl j` - ¤¨§©§¨©¦¦¨

,wifi `ly epenn lr xny `ly meyn `ed y` wilcnd aeigy xaeqd
øeèt éànàlr dzin llk aiig epi` ixd ,yicbde icbd iwfp lr wilcnd ©©¨

ike ,epenn `idy y`d `l` ebxedd `ed `ly xg`n ,card zbixdeléà¦
àãáò déøBz ìè÷,oenn wifn mb jk jezae mc` bxed exey did eli` - ¨©¥¨§¨

áéiçéî àìc énð éëäixd ,oennd wfpa milrad aiigzn did `l m`d - ¨¦©¦§Ÿ¦©©
wfid inelyzn xhtp epi` mc` bxd exeyy jk lr dzin aiig epi`y xg`n

lr dzin aiig epi` zetk car ea sxype yicb wilcd xy`k ok enke ,oenn
.yicbde icbd iwfp melyzn exhetl oi` ok lre ,jk

,`xnbd zvxznLé÷ì ïa ïBòîL éaø Cì øîàayiil yiwl yix leki - ¨©¨©¦¦§¤¨¦
ote`a zwqer dpi` ef dpyny xnele ,`iyewdyicbd z` wilcdy

`l` ,card z` dtxye y`d dhytzpeúéväLk ïðé÷ñò éàîa àëäz` ¨¨§©©§¦¨§¤¦¦
y`dìL Bôeâadãáòmc` bxedk epecl yi i`cea dfk ote`ay ,ynn §¤¤¤

icbd lr oennd melyzn exhetl yi ok lre ,jk lr dzin aiige micia
,yicbdedépéî äaøãa déì í÷c`ed aiigy lecbd ypera el icy xg`n - §¨¥¦§©¨¦¥

.oenn melyza s` eaiigle siqedl oi`e ,dzin
,dywne `xnbd dayéëä éàzivdy ote`a zwqer dpyndy jk m` - ¦¨¦

,car ly etebaàøîéîì éàîxacd heyt ixd ,df oica yi yecig dn - ©§¥§¨
.oennd on xehte dzin aiigy ytp bxedk epecl yiy

,`xnbd zvxznàëéøö àì`l` ,df oic xnel dpynd dkxved `l - Ÿ§¦¨
ad didy ote`ãçc éãâ,cg` mc` ly -ådãçc ãáò,xg` mc` ly - §§¦§©§¤¤§©

`l card zbixd lr aiigzpy dzindy xnel mewn did dfk ote`ay
dkxved jkitle ,xg` mc`l jiiyd icbd ztixy lr melyzd on epxhtz

dzind ypera el icy xg`n ,xeht dfk ote`a mby eprinydl dpynd
.xengd

:ztqep dpynn yiwl yix ixac lr dywn `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©

mc`y ,(:hp oldl)äøéòaä úà çìBMä[dwilcd -]äèBL Løç ãéa ©¥©¤©§¥¨§©¥¥¤
,ïè÷å,ef dwilc ici lr xg` mc` ly oenn etxye md ekldeøeètglynd §¨¨¨

íãà éðécî,oic ziaa oenn jk lr eaiigl ozip `ly -íéîL éðéãa áéiçå ¦¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦
.eqikn wfpd mlyiy cr miny oica ezaeg ici `vei epi` j` -

:yiwl yix lr dpynd on `iyewd z` `xnbd zx`an dzreàîìLa¦§¨¨
åévç íeMî BMà øîàc ïàîìly eaeigy xaeqd opgei iax zrcl - §©§¨©¦¦¦¨

cia dxira gleyd mc` recn x`ean ,ug wxef meyn `ed y` wilcnd

y xg`n ,mc` ipica xeht ohwe dhey yxgàeä Løçc åévçdf ixd - ¦¨§¥¥
.jk lr egleyd z` aiigl oi`y ,wifde ug yxgd wxf eli`kïàîì àlà¤¨§©

BðBîî íeMî BMà øîàcwilcnd aeigy xaeqd yiwl yix zrcl j` - §¨©¦¦¨
xeht recn zeywdl yi ,wifi `ly epenn z` xny `ly lr `ed y`

ixd ,ohwe dhey yxgl dxira xqendøñî eléàz`äèBL Løçì BøBL ¦¨©§¥¥¤
ïè÷å,xeyd wifdeáéiçéî àìc énð éëämelyza aiigzn epi` m`d - §¨¨¨¦©¦§Ÿ¦©©

,wfpd melyza `ed aiigy (.i) lirl epipye ,wifdy `ed epenn ixd ,wfpd
.wifnd epenn lr eaiigl yi epenn `idy y`d z` mdl xqena s` ok m`e

,`xnbd zvxzndìò øîzà àäixac lr yxcnd ziaa xn`p ixd - ¨¦§©£¨
,dpyndeðL àì ,äi÷æçc déîMî Lé÷ì Léø øîàxehty dpyna ¨©¥¨¦¦§¥§¦§¦¨Ÿ¨

,ohwe dhey yxg cia dwilcd z` glyndúìçb Bì øñnLk àlà-] ¤¨§¤¨©©¤¤
[zenenr milgbäaéìåxirad -dtxyy dadll ektdy cr yxgd mze` §¦¨

zxinya glynd ryt `le ,wifnd `ed yxgd dfk ote`ay ,xg` ly oenn
,epennìáàm`úáäìL Bì øñî,sexyl zpnefndáéiç,glyndéàî £¨¨©©§¤¤©¨©

à÷éféä éøa ,àîòèaiigl yi jkitle ,`eal onefne xexa `ed df wfid - ©§¨¨¦¤¥¨
exey zxiqn lr aiigy myk ,wifnd epenn zxinya ryty lr glynd z`

.ohwe dhey yxg cia
:dpynd z` opgei iax cinrn cvik `xnbd zx`an dzr,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

eléôàyxgd cia glynd xqn m`úáäìLmewn lkn ,wifdl zpnefnd £¦©§¤¤
øeèt,wfpd melyzn `edíéøb à÷ Løçc àúáö øáñ÷xaeqy xg`n - ¨¨¨©§¨¨§¥¥¨¨¦

ezhiyl ixdy ,glynd dyrn `le df wfpl dnxby `id yxgd zfig`y

wxf eli`k oecl yi df ote`a s` ok lre ,ug wxefk `ed y` wilcnd aeig
.glynd xehte ,wifde ug yxgdáéiçéî àìzrcl aiig glynd oi`e - Ÿ¦©©

,opgei iaxdéì øñîc ãò,yxglàæååb-y`d mda zqtzpy miyai mivr ©§¨©¥©§¨
,zelwaàzìéñr -,y`d zxradl miynynd miwc miphw mivàâøLe- ¦§¨§¨¨

wxf eli`k df ixde ,glynd ryt i`ce dfk ote`ay ,wlec xp el xqn mnre
.wfpd melyza eaiigl yi ok lre ,wifde ug envr `ed

:opgei iax ixacl zei`x d`ian `xnbdòéiñî àúéðúîe àø÷ ,àáø øîà̈©¨¨§¨©§¦¨§©©
ïðçBé éaøì déì`ed y` xirand aeigy opgei iax ixack gikedl yi - ¥§©¦¨¨

.`ziixan oiae ,aezkd oeyln oia ,ug wxefk
àø÷,`id `xwndn di`xd -áéúëc(d ak zeny)Là àöú ék'd`vnE §¨¦§¦¦¥¥¥¨§¨

aezkd oeyle ,'dcUd F` dnTd F` WicB lk`pe mivw'àöz'rnyn Ÿ¦§¤¡©¨¦©¨¨©¨¤¥¥
d`vi y`dy xaecny,dîöòîdklde ezeyx jeza y` wilcdy epiidc ¥©§¨

xne`e aezkd jiynn jk lre ,exiag lya dwifdemNW'úà øéòánä ílLé ©¥§©¥©©§¦¤
,'äøòaäxirad eli`k ,'xiran' y`d lral `xew weqtdy ep` mi`ex ©§¥¨

,dnvrn d`vi y`dy it lr s` ,exiag zeyxa y`d z` envraòîL§©
dpéîy o`kn cenll yi -åévç íeMî BMàezeyxa y` wilcnd mc`y - ¦¨¦¦¦¨

e`xw jkitle ,wifne xg` zeyxl ug wxefk oecip ,xg` mewnl dhytzpe
.'xiran' aezkd

dn di`xdeàúéðúî,`idàéðúc,`ziixaa epipy -áeúkä çút ©§¦¨§©§¨¨©©¨
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xcde"צד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc `nw `aa(iyily meil)

BðBîî é÷æða`idy y`d dkldy rnyny ,'W` `vz iM' (my) xn`py , §¦§¥¨¦¥¥¥

,dwifde dnvrn epenníéiñåaezkd,Bôeb é÷æðamNWi mNW' xn`py §¦¥§¦§¥©¥§©¥
,envra xirad eli`k oecipy ,'xraOdCì øîBìlr mc` aeigyBMà ©©§¦©¨¦

dwifdyåévç íeMî.wifde envra ug wxf eli`k ,`ed ¦¦¨
:'eivig meyn ey`' zxaq lr dywn `xnbdéiaàì déì àéL÷ ,àáø øîà̈©¨¨©§¨¥§©©¥

:ef `iyewa dywzp iia` -øîàc ïàîìaeigyåévç íeMî BMàm` ,`ed §©§¨©¦¦¦¨
,okdì úçkLî éëéä àðîçø øèôc Làa ïeîè`evnl ozip ote` dfi`a - ¨¨¥§¨©©£¨¨¥¦©§©©¨

dpynd ixaca x`ean ,epiidc .oenh xac dtxyy ey` lr xeht mc` `diy
eide ,exiag ly eyicb z` mc` wilcd m` minkg zrcly ,(:`q) oldl
m` wx ,x`ean df oice .milkd iwfp lr wilcnd xeht ,ea mipenh milk

r exhetl yi dfay ,wifnd epenn meyn `ed wilcnd ly eaeigy xn`pl
xaeqd zrcl j` ,`ed qep`e mneiwn rci `ly xg`n mipenhd milkd
`ly ote`a s` eaiigl yi ok m` ,wifnd mc` meyn `ed wilcnd aeigy

,did qep` m` s` aiig wifnd mc` ixdy ,yicba milkd ze`vnd lr rci
.(:ek) `xnba lirl x`eank

:eixaca `ax jiynnedéì àçéðåxehty ote` epyiy ,`iyewd uxiz iia` - §¦¨¥
,'eivig meyn ey`' xaeqd zrcl s` milkd iwfp lr wilcndäìôpL ïBâk§¤¨§¨

øöç BúBàì ä÷éìcexivg oia xcb dzide ,exivga y` mc` wilcdy - §¥¨§¨¥
xvgl jlil dleki y`d dzid `l dwlcdd zryay jk ,exiag xvgl

,exiagåy`d wilcdy xg`läìôðdøãbdaiq efi` zngn zexivgd oiay §¨§¨¨¥
úîçî àlLdäëìäå ,ä÷éìcy`d,úøçà øöça ä÷éfäå ä÷éìãäå ¤Ÿ¥£©§¥¨§¨§¨§¦§¦¨§¦¦¨§¨¥©¤¤

åévç déì eìk íúäcwilcnd glyy ugd gek xnbpe dlk dfk ote`ay - §¨¨¨¥¦¨
dleki y`d dzid `l wilcdy dryay xg`n ,ug wxefk eaiigl ozip `le
.exiag yicba mipenh milk eid m` exhetl yi ok lre ,exiag xvga wifdl

:`xnbd dywnéëä éà,eivig el elky dfk ote`a cinrp m` -ïéðòì ¦¨¦§¦§¨
d yicbd.åévç déì eìk énð éeìblr wx `l exhetl yi dfk ote`a ,epiidc ¨©¦¨¥¦¨

eaiigl oi` eivig elke xg`ny ,ielbd yicbd lr s` `l` ,mipenhd milkd
.ef dwilc lr llk

iax zrcly ,dzr cr dxaqy dnn `xnbd da zxfeg ef `iyew zngne
:jk zx`ane ,ug wxef meyn wx y` wilcnd mc` aiigl ozip opgeiàlà¤¨

BðBîî íeMî énð déì úéà åévç íeMî déì úéàc ïàîìopgei iax - §©§¦¥¦¦¨¦¥©¦¦¨
yiwl yix zrcl dcen ,`ed ug wxef meyn y` wilcnd aeigy xaeqd
`ly xcbd dltpy df ote`a ok lre ,wifdy epenn meyn s` eaiigl ozipy
mewn lkn ,ug wxef meyn wilcnd z` aiigl xyt` i`y ,dwilcd zngn

,wifnd epenn meyn eaiigl xyt`døãb àìå døãBâì Bì äéäL ïBâëe- §¤¨¨§§¨§Ÿ§¨¨
y`d xarn z` repnle exivg z` xecble aeyl did lekiy ote`a epiide
dligzn y`d zwlcd lr aiig epi`y s`y ,ok dyr `le exiag xvgl
epi`y lr dzr `ed aiigzn mewn lkn ,wifdl dgeka did `ly xg`n

,dcra xcebdétàa çôè àìå àeä BøBL íúäc`ed ixd dfk ote`ay - §¨¨§Ÿ¨©§©¥
aiig wifde xeyd `vi m`y ,eipta zlcd lrep epi`e xicl xey qipknk
`ly y`d lr xny `ly lr eaiigl yi o`k s`e ,wfpd melyza eilra

lr wx aiig ,eivig meyn `le `ed epenn meyn df aeigy xg`n j` ,wifz
.`ed qep`y ,ekeza mipenh eidy milkd lr `le ,ielb didy yicbd

:`xnbd zl`eyénð déì úéà åévç íeMî déì úéàc ïàîc øçàî éëå§¦¥©©§©§¦¥¦¦¨¦¥©¦
BðBîî íeMîmeyn y` wilcnd z` aiignd opgei iaxy x`azpy xg`l - ¦¨

m` ,wifdy epenn meyn s` eaiigl ozipy yiwl yix zrcl dcen ug wxef
okeäééðéa éàî.mdipia epyi oic welig dfi` - ©¥©§

:`xnbd daiyníéøác äòaøàa Báéiçì eäééðéa àkéàwelig epyi - ¦¨¥©§§©§§©§¨¨§¨¦
yix zrcly .exiag z` drvte dklde y` wilcdy mc` oiprl mdipia
`l` aiig epi` wifnd epenn meyn wx `ed y` aeigy xaeqd yiwl

meyn s` eaiigl ozipy xaeqd opgei iax zrcl j` ,cala wfp melyza
mc` oick ,zaye ietix ,xrv ,wfp ,mixac drax` melyza aiig ,eivig

:exiag z` wifnd

z` lk`e ,yicbl jlde zlgb da yiy dxxg lhpy alkdy ,dpyna epipy
y `ed oicd ,yicbd z` sxye dxxgdílLî äøøçä ìòwfp alkd lra ©©£¨¨§©¥

wfp ivg yicbd lre mly:'eë
:`xnbd zl`eyáéiç ïàîi`ce ,yicbd ztixy lr wfpd ivg melyza ©©¨

yìòad,áìk,recneúìçb ìòa énð áéiçéìålr xny `ly jka ryty ©©¤¤§¦©¥©¦©©©¤¤
.ezlgb

:`xnbd daiynBzìçb ønéMLalra xnyy ote`a zwqer dpynd - §¤¦¥©©§
,ie`xk zlcd lrpe ezia jeza dgipdy oebke ,ezlgb lr ie`xk zlgbd

.wfpd melyzn xehte ,ezlgb z` alkd lhpy jka `ed qep` jkitle

:dywne `xnbd dayønéMLk éàz` zlgbd lraBzìçbezia z` lrpe, ¦§¤¦¥©©§
ok m`íúä áìk éòa éàîz` lehil gilvd cvike ,alkd my dyer dn ± ©¨¥¤¤¨¨

,`xnbd zvxzn .zlgbdøúçLazlcd gzty cr eilbxa alkd xtgy - §¤¨©
.zlgbd lhpe

úøîBà úàæ ,àðäk áøc déøa éøî áø øîàz` zaiign dpyndy jkn - ¨©©¨¦§¥§©©£¨Ÿ¤¤
zlgbd z` alkd lhpy it lr s` ,dxxgd lr `ln melyza alkd lra

y cenll yi ,dxizg ici lráìk ìöà ïä úBøeúç úBúìc íúñ,epiidc , §¨§¨£¥¥¤¤¤
aiigl yi jkitle ,dpeyn xac df oi`e ,qpkdle zezlc xezgl alkd jxcy
.oxw iwfp oick wfp ivga `le ,lbxe oy iwfp oick mly wfpa alkd lra z`

wfp melyza aiegn alkd lray dpyna x`eand oicd z` zxxan `xnbd
:dxxgd zlik`àëéä dìëàc,ef dxxgl alkd lk` okid -àîéìéà ©£¨¨¥¨¦¥¨

àîìòc Léãâa dìëàc,dxxgd lra ly epi`y mzq yicba dlk` m` - ©£¨¨§¨¦§¨§¨
,jk lr eilra z` aiigl ozip cvikïðéòa àäjixv eaiigl ick ixd - ¨§¦¨

(c ak zeny) weqta xn`py i`pzd miiwziy'dxira z` gliyeøòáe¦¥
,'øçà äãNa`l` eznda ly oy iwfp lr aiig milrad oi`y ,epiidc ¦§¥©¥

,wfipd zeyxa dlk`ykàkéìåz` lk`y xg`n ,df i`pz miiwzd `le - §¥¨
.zxg` xvga dxxgd

:`xnbd daiynäøøç ìòác Léãâa dìëàc ,àëéøö àìzwqer dpynd - Ÿ§¦¨©£¨¨§¨¦§©©£¨¨
ozip jkitle ,dxxgd lral jiiyd yicba dxxgd z` alkd lk`y ote`a

oy meyn eilra z` aiigl.wfipd zeyxa
:dxxg lk`y alk iabl dpyna x`eand oicd on wtq heytl dqpn `xnbd

èBLôzaiig wfipd zeyxa dxxg lk`y alky ,dpyna x`eand oicd on - ¦§
gikedl ozip ,oy iwfp meyn eilraäøt éôc§¦¨¨
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zea` drax`` cenr bk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.BðBîî é÷æða:Dnvrn rnWnC W` `vz iM aizkC.Bôeb é÷æðaDil ixwC §¦§¥¨¦§¦¦¥¥¥§©§©¥©§¨§¦§¥§¨¥¥
:xiran.dì úçkLî éëéämc` ENi``d wfpA aiIgin `l oEnHA wiGde ug wxFf ©§¦¥¦©§©©¨¦¨¨¥¥§¦¦©¨Ÿ¦©¥§¤¤¨

oiwxiR i`dA ol `niiw(:EM sc)oFvxM qpF`e cifnM bbFXd z` aiIgl rvR zgY rvR ©§¨¨§©¦§¦¤©©©¨©§©¥¤©¥§¥¦§¤§¨
:iYrnW `le wiGnE qpkp `Ed oEnhA mlFrl ug i`d `pixg` `pWil.déì àçéðå ¦§¨©£¦¨©¥§¨§¨¦§¨©¦§Ÿ¨©§¦§¦¨¥

:ikd Dl iPWnE.øãb äìôðå:xvg lWàlL §©¥¨¨¥§¨§¨¨¥¤¨¥¤Ÿ
.ä÷éìc úîçîeiSg dwilC zngn i`C ¥£©§¥¨§¦¥£©§¥¨¦¨

:md.åévç Bì eìëcwilcdW drWAW ¥§¨¦¨¤§¨¨¤¦§¦
wiGdl iE`x did `l ug zwixf EpiidC W`d̈¥§©§§¦©¥Ÿ¨¨¨§©¦

:zxg` xvgA.BðBîî íeMî énð déì úéà §¨¥©¤¤¦¥©¦¦¨
`Mi`e eiSg mEXn DiaEIgl `MilC `kide§¥¨§¥¨§¦¥¦¦¨§¦¨
KMld Dil opiaiIgn FpFnn mEXn DiaEIgl§¦¥¦¨§©§¦¨¥¦§¨
mEXn aiIg eiSg Fl ElkC b"r` iENB oiprl§¦§©¦§¨¦¨©¨¦

:FpFnn.døãBâì Bì äéäL ïBâëemxhA ¨§¤¨¨§§¨§¤¤
lFkie zEdW Fl did mW dwilCd xFarY©£©§¥¨¨¨¨§§¨

:DxcFbl.døãb àìå`MilC b"r`C §§¨§Ÿ¨§¨§§¥¨
mW lr aiIgzn oFW`x xrad` DiaEIgl§¦¥©¤§¥¦¦§©¥©¥
:diptA xFCbl FYlgB xOiW `NW FtFq¤Ÿ¦¥©©§¦§§¨¤¨

.détàa çôè àìå àeä BøBLdf ixd §Ÿ¨©§©¥£¥¤
`vie eiptA lrp `le xicl FxFW qpFkM§¥§¦§Ÿ¨©§¨¨§¨¨

:wiGdeíeMî déì úéàc ïàîc øçàî éëå §¦¦§¦¥©©§©§¦¥¦
éàî BðBîî íeMî énð déì úéà åévç¦¨¦¥©¦¦¨©

.eäééðéai`n dzid FNW zlgbC `kid ¥©§¥¨§©¤¤¤¨§¨©
iYxY mEXn Dil aiIgnC opgFi 'x oiA `Mi ¦̀¨¥¨¨¦§©¥¥¦©§¥
`cg mEXn `N` Dil aiIgn `lC l"xl§§Ÿ§©¥¥¤¨¦¨¨
ibilR iOp FNW zlgbC `kid KgxM lr `dC§¨©¨§¨¥¨§©¤¤¤©¦§¦¥
mEXn FX` opgFi iAxl lirl oxn` `dC§¨£¨¨§¥§©¦¨¨¦¦
zlgbC `kid ibilR iOp FX`A `nl` eiSg¦¨©§¨§¦©¦§¦¥¥¨§©¤¤

`YWd cr `nlWA FNWmEXn opirnWC ¤¦§¨¨©©§¨§©§¦¨¦
DiA zil `d `WWn DiA zi` oFnn zxn`cke FpFnn mEXn e`le `weC eiSg¦¨©§¨§©¦¨§¦§©§¨¨¦¥§¨¨¨¥¥
ElkC xcB dltpC Kd iM eiSg Dizile FpFnn Dizi`C `kid EdiipiA `Mi` `WWn§¨¨¦¨¥©§¥¨§¦¥¨§¥¥¦¨¦©§¨§¨¨¥§¨
:EdiipiA i`n aiIg EdiiexzlC `YWd la` xEhR `weC eiSg mEXn c"nlC eiSg Fl¦¨¦§¦¦¨©§¨¨£¨©§¨¦§©§©§©¨©¥©§

.íéøác 'ãa Báéiçìmc` ci FX` sxU m` Dil opiaiIgn iOp eiSg mEXn c"nl §©§§§¨¦§¦¦¨©¦§©§¦¨¥¦¨©¦©¨¨
idliWA opixn`C `l zWFaA la` zaWe iERix xrve wfp mixaC drAx`A aiIg©¨§©§¨¨§¨¦¤¤§©©¦§¤¤£¨§¤Ÿ§©§¦¨§¦§¥
`id driWtC aiIg mixaC 'c la` oiEMzn `dIW cr zWFAd lr aiIg Fpi` oiwxiR¦§¦¥©¨©©¤©¤§¥¦§©¥£¨§¨¦©¨¦§¦¨¦
on ltp oiwxiR idliWA opixn`cke DzkilFn gExdW DiYrC` iwEq`l Dil dedC©£¨¥©£¥©©§¥¤¨©¦¨¨§¦§©§¦¨§¦§¥¦§¦¨©¦
`Ede xEhR FpFnn mEXn c"nl zWFAd lr xEhtE mixaC 'cA aiIg diEvn gExA bBd©©§©§¨©¨§§¨¦¨©©¤§¦¨¨§
`dC aiIg eiSg mEXn c"nlC lnbe alM lirlC iPd lM EdiipiA `Mi`C iOp oiCd©¦©¦§¦¨¥©§¨©¥¦§¥¤¤§¨¨¦§¦¦¨©¨§¨
eiSg Dil zilC o`nlE Dil zi` FpFnn e`lC b"r` eiSge eiSg e`lC b"r` FpFnn̈§©¦¨§¦¨§©¨¦¥§©§¥¥¦¨
`kid ENit`C mEXn mixaC 'c hwpC i`de lirl `pniwF`cM zkqkqn k"`` xEhR̈§©§¤¤¦§¦§¨§¥§©§¨©§¨¦¦©£¦¥¨
iRn `id gikWC `zNinC cFre mdixacA wENig WiC Fl rnWn FNW zlgBdC§©©¤¤¤©§©§¥¦§¦§¥¤§§¦§¨¦§¦©¦¦¦

:il d`xp oFW`x oFWl la` iYrnW dxFOd.áìkä ìòa áéiç ïàîoizipzO` ©¤¨©§¦£¨¨¦¦§¤¦©©¨©©©¤¤©©§¦¦
:wfp ivg mNWn WicBd lr ipYwC xCdn.úìçbä ìòa énð áéiçéìå â"ä`dC §©¥§¨¨¥©©¨¦§©¥£¦¤¤§¦©¥©¦©©©©¤¤§¨

WicBd lr lirl xn`C opgFi 'xl KMld Edl zi` FpFnn mEXn xn oiaE xn oiA¥©¥©¦¨¦§¦§¨§¨¨§¨©§¥©©¨¦
Wixe `Ed FpFnn `dC xg`d ivg zlgBd lrA mNWl od zFxFxvC wfp ivg mNWn§©¥£¦¤¤¦§¥§©¥©©©©¤¤£¦¨©¥§¨¨§¥
zlgbC c"qwe DiNEM zlgBd lrA mNWl xEhR ied FNEM WicBd lr xn`C Wiwl̈¦§¨©©©¨¦£¥¨§©¥©©©©¤¤¥§§©¤¤

:cgC Wicbe dxxge cgCb ønéMLa.Bzìç:`Ed qpF`e dti FziA zFzlC lrPW §©©£¨¨§¨¦§©§¤¦¥©©§¤¨©©§¥¨¤§¤
.úøîBà úàædf `Ed iEPiW e`l `nl` mlW wfp dxxg` alM lral aiIgCn Ÿ¤¤¦§©¨§©©¤¤©£¨¨¤¤¨¥©§¨©¦¤

:zlCd z` xzgW.áìkä ìöà ïä úBøeúç úBúìc ízñcdPEWn `niY `le ¤¨©¤©¤¤¦§©§¨£¥¥¤©¤¤§Ÿ¥¨§¤
:mNWn `wfp `BltE `Ed.àîìòc LéãâaopiraE `Ed oW `d dxxg mNWn i`O` ©§¨¦§¨§©¥§¨¦§©§¨©©§©¥£¨¨¨¥§¦¨
:`Mile wGipC xg` dcU.èBLôz:dxxg mNWn `wCnC.Búøt étcwiGn lW §¥©¥§¦¨§¥¨¦§§¦§¨§©¥£¨¨§¦¨¨¤©¦

:wGiPd xvgA zlkF`d̈¤¤©£©©¦¨
øöçë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ïeîè`nlWA 'iR .Dl zgMWn ikid `pngx xhtC W`AmEXn FX` c"nl ¨¨¥§¨©©§¨¨¥¦©§©©¨¦¦§¨¨¦¦
oW oxw FnM FpFnn iwfp lkaC b"r`e oEnh xEhRC DniY oi` FpFnn̈¥¥©§¨¨§¦§¨¦§¥¨§¤¤¥
la` odizFkldl lbxe oW oxwA miwENig Epivn oFnnAW oEnh aiIg lbxe§¤¤©¨¨¤§¨¨¦¦¦§¤¤¥§¤¤§¦§¥¤£¨

oiwxiR sFqA opiWxce rvR zgY rvR aizkC aEzMd wNg `l wiGOd mc`Asc) ¨¨¨©©¦Ÿ¦¥©¨¦§¦¤©©©¨©§©§¦¨§¦§¦
(:ekoFvxM qpF`e cifnM bbFXd lr aiIgl§©¥©©¥§¥¦§¤§¨

:eiSg mEXn FX` WFxcl `xaq oi` Kkitl§¦¨¥§¨¨¦§¦¦¦¨
éàî`Mi` xninl ivn ded .EdiipiA ©¥©§£¨¨¥§¥©¦¨

dxxg lhPW alM lirlC iPd lM EdiipiA¥©§¨©¥¦§¥¤¤¤¨©£¨¨
mNWn opgFi iAxlC WicbA igEp` igP`e§©§¥£¥§¨¦¦§©¦¨¨§©¥
x`W lr l"xlE wfp ivg WicBd x`W lr©§¨©¨¦£¦¤¤§©§¨
ziSd `l ENit` opgFi iAxlE xEhR WicBd©¨¦¨§©¦¨¨£¦Ÿ¦¦
DiPin dAxcA Dil mw car lW FtEbA§¤¤¤¨¥¦§©¨¦¥
iAxl aiIg eiSg ElM `NW `kid oEnhe§¨¥¨¤Ÿ¨¦¨©¨§©¦

:opgFiáéiçéìåmB WExiR .zlgBd lrA ¨¨§¦©¥©©©©¤¤¦©
alMd lrA xhRIW `le zlgBd lrA©©©©¤¤§Ÿ¤¦¨¥©©©¤¤

l"tcM ixnbl(i`e d"c .ak sc)i`O` ipepg iAB §©§¥¦§©¥¤§¨¦©©
xhtnE FYlgB xnW `NWA i` cFre aiIg©¨§¦§¤Ÿ¨©©©§¦§©

xn`w i`O` alMd lrA(:hi lirl)'ipzn ©©©¤¤©©¨¨©©§¦
xnYi` `nlrA `pEd axcE iiEC` DiiC`A§©§¥©¥§©¨§©§¨¦§©
mc` FxWw 'ipzO` i`w `pEd axC `nil¥¨§©¨¨¥©©§¦¨§¨¨
xEhR lFbpxYd lraE y"p xWFTd aiIg©¨©¥©©©©§§¨
i`Ce `N` alMd lrA xEhRC `kd FnM§¨¨§¨©©©¤¤¤¨©©
alMd lrA iOp aiIg FYlgB xOiW `NWA§¤Ÿ¦¥©©§©¨©¦©©©¤¤
'ipzO` `pEd axC `nwFYin `l KklE§©Ÿ¦§¨§©¨©©§¦
lMd aiIgC rnWn aiIg mc` FxWwC§¨§¨¨©¨©§©§©¨©Ÿ
aiIgzdl Fl Wi lFbpxYd lraE xWFTd©¥©©©©§§¥§¦§©¥

:ok FnM§¥
áéiçéìåe`l `pWil i`d .zlgBd lrA §¦©¥©©©©¤¤©¦§¨©

lrA xhRIW xnFlM `N` dxxgd lraC WicbA dlk`C `nwFYin `dC `weC©§¨§¨¦§¨§¨§¨§¨¦§©©©£¨¨¤¨§©¤¦¨¥©©
`l i`O`e z"`e riaxd m` iM mNWi `le zlgBd lrA lW Fwlgn alMd©¤¤¥¤§¤©©©©¤¤§Ÿ§©¥¦¦¨§¦©§§©©Ÿ

on alMd lrA xhtile KixRmc`l Wi xzFiC wCwcl o`Mn d`xpe dxxgd ¨¦§¦§©©©©¤¤¦©£¨¨§¦§¤¦©§©§¥§¥¥¨¨¨
alMd on FYlgB xFnWl aIEgOW wGEi `NXn mixg` wiGi `NW Fnvr xdGil¦¨¥©§¤Ÿ©¦£¥¦¦¤Ÿ©¤§¨¦§©©§¦©¤¤
xFnWl xWt`e mixg` wiGi `NW icM Fzial qpMil zEWx Fl oi`W t"r`¤¥§¦¨¥§¥§¥¤Ÿ©¦£¥¦§¤§¨¦§

gipOdA rnWn oke Fzxxg lFHil icM alM qFpki `NW icM Fnvr(.`l sc onwl) ©§§¥¤Ÿ¦§¤¤§¥¦£¨¨§¥©§©§©¥¦©
ipW aiWg `nl` aiIgil iOp ipW rWFR lwzp i` KixRC oixCwC oiYrnWA¦§©§¦§©¨¦§¨¦¦¦§©¥©¥¦©¦¦©¥©§¨¨¦¥¦

:eiwfpA oFW`x xhRIW oiprl rWFR Fpi`e iWilW wfpA FaiIgl rWFRønéMLa ¥©§©§§¤¤§¦¦§¥¥©§¦§©¤¦¨¥¦¦§¨¨§¤¦¥
mYqC dxizgA mW qpMil alMd lFkIW oeiM Ef `id dxinX dn z"`e .FYlgB©©§§©§¦¨¦¥¨¤¨©¤¤¦¨¥¨©£¦¨¦§©
EdEgxh` `l iWpi` ixhpcM xhpC oeiM l"ie alMd lv` od zFxEzg zFzlC§¨£¥¥¤©¤¤§¥¨§¨©¦§©§¥¦§¥Ÿ©§§

:ith opAx.øúçLalrA rcie `ililA `cEB dltpC oFbM ipWile xn`Y m`e ©¨¨§¥§¤¨©§¦Ÿ©§¦§¥§§¨§¨¨§¥§¨§¨©©©
rci alMd lraC zElibx df oi`C xnFl Wie rci `l zlgBd lraE alMd©¤¤©©©©¤¤Ÿ¨©§¥©§¥¤§¦§©©©¤¤¨©

:minrtl `Ed zFlibx zFcUaC iGir iAB oOwlE rci `l zlgBd lraEízñ ©©©©¤¤Ÿ¨©§©¨©¥¦¥¦§¨§¦¦§¨¦§©
qpF`A FtFqe driWtA FzNigY iedC mEXn `nlC DniY .od zFxEzg zFzlC§¨£¥¥©¦§¨¦©£¥§¦¨¦§¦¨§§¤
`"k dxizgA aiIgin `l k"`C xnFl Wie dgizR mEXn driWtA FzNigY§¦¨¦§¦¨¦§¦¨§¥©§Ÿ¦©¥©£¦¨
la` dvgn aiIgzn zlgBd lrA didW dgiztA aiIgzn dedC ikid iM riax§¦©¦¥¦©£¨¦§©¥¦§¦¨¤¨¨©©©©¤¤¦§©¥¤§¨£¨
milErpA qpF`A FtFqe migEzR miYaA driWtA FzNgY opixn` `lC uxYl oi ¥̀§©¥§Ÿ©§¦¨§¦¨¦§¦¨§©¦§¦§§¤¦§¦

dxRdA opixn`cM driWR mEW ied `l milErp iAbC oeiM(:ap sc onwl)`lC ¥¨§©¥§¦Ÿ£¥§¦¨¦§©§¦¨§©¨¨§Ÿ
BnE 'Ek gTR oiprl rWFR ied Wxg oiprl rWFR iedC FBn opixn`rWFR iedC F ©§¦¨¦©£¥¥©§¦§©¥¥£¥¥©§¦§©¦¥©¦©£¥¥©

FBn opixn` `l i`Ce mzdC inC `lC mixeeW oiprl rWFR ied miNnB oiprl§¦§©§©¦£¥¥©§¦§©§¨¦§Ÿ¨¥§¨¨©©Ÿ©§¦¨¦
rWFR `kd la` llM irWR `l oiwGiPd mixeeW iAbl F` gTR iAblC mEXn¦¦§©¥¦¥©§©¥§¨¦©¦¨¦Ÿ©§¥§¨£¨¨¨¥©
`NW `kid driWtA FYlgbA wFGip zFidl WicBd df oiprl df alkA `Ed§¤¤¤§¦§¨¤©¨¦¦§¦§©©§¦§¦¨¥¨¤Ÿ
FzNigY aiIgnC o`nl qpF`A oiwFGp ENit` aiIgzdl Wi Kkl FYlgB xnẄ©©©§§©¥§¦§©¥£¦¦¦§¤§©¦§©¥§¦¨
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lr eaiigl xyt` i` ,wfipd ly ezeyxa wx `ed oy lr aeigdy xg`ny
.wifnd zeyxk oecip eit m` dxxgd zlik`

eäì àéòaéàcm`d ,df oipra daiyid ipa ewtzqpy -÷fépä øöçk äøt ét §¦©§¨§¦¨¨©£©©¦¨
,éîc,oy oicn dzlik` lr dilra aiigeéîc ÷éfnä øöçk Bàixdy ,xehte ¨¥©£©©©¦¨¥

.dlk` wfipd zeyxa `l
:`xnbd zl`eyéîc ÷éfnä øöçk zøîà éàåok m` ,àðîçø áéiçc ïL §¦¨§©©£©©©¦¨¥¥§¦¥©£¨¨

dì úçkLî éëéäewtzqp dnae .dilra zeyxa `id zlke` mlerl `ld , ¥¦©§©©¨
.daiyid ipa

:`xnbd zx`an,àðäk áøc déøa éøî áø øîàdndad ity xn`p m` mb ¨©©¨¦§¥§©©£¨
,oy meyn aiigl ozip mday mipte` yi ,`ed wifnd ly exivgïBâk§

äëkçúpLdndaddúàðäì ìúBka,ezlitdeåy ote`a okúBøét äôpè ¤¦§©§¨©¤©£¨¨¨§¦§¨¥
mdilr dlblbzpy ici lr,dúàðäìoi`y okzi wfipd xvga dlik` lr j` ©£¨¨¨

.'`ed izeyx iznda it' xnel `ed lekiy xg`n ,oy meyn eaiigl
:ixn ax ixac lr dywn `xhef xné÷úî,àøèeæ øî dì óxnel ozip cvik ©§¦¨©§¨

lzeka dndad dkkgzpa `ed ,oy iwfp meyn dxez daiig eay ote`dy

,dz`pdl zexit dtpihy e` ,ezlitde dz`pdlàðéòa àäåyi ixde - §¨§¦¨
(i ci '` mikln) aezkd ixac z` miiwl,'Bnz ãò ììbä øòáé øLàk'©£¤§©¥©¨¨©ª
,ixnbl oxwd z` dlkn dndady ,epiidcàkéìåoi` el` mipte`a ixde - §¥¨

.mnez cr zexitd e` lzekd z` dlkn dndad
:`xnbd zvxzn,øîà àðéáøoebk ,oxwd z` dlkn dndady ote` yióLc ¨¦¨¨©§¨

éîìödkkgzp xy`ke ,lzeka zewewg zexev eidy ,zexev dtyty - ©§¥
zexevd z` dzlike ozwgn lzeka dndad.onez cr,øîà éMà áøoebk ©©¦¨©

éòeñt éòñôchih jezamze`dagz zexitd lr dndad dlblbzp xy`k - §¨§¥§¥
.mnez cr zexitd dzliky `vnpe ,m`ivedl xyt` i`e hihd yaiizpe gl

:wfipd xvgk dxt ity dpynn gikedl dqpn `xnbdòîL àzepipy , ¨§©
m`y ,(:er) oixcdpqaäqéLmc` [dxib-]Ba[exiaga-]áìkä úàmc` ly ¦¨¤©¤¤

y e` ,xg`,Lçpä úà Ba äqéL,ervt e` ebxdeøeèt`ly xg`n ,dqynd ¦¨¤©¨¨¨
,`xnbd zwiicne .wfpd z` mxb wx `l` ,micia ewifdøeèt ïàîd ,äqLî ©¨§©¤

ìòa áéiçå øeètdáìk.wifdy `ed ealky xg`n ,zøîà éàådxt ity ¨§©¨©©¤¤§¦¨§©§
éîc ÷éfnä øöçk,alkd lra aiig recn ok m` ,déì àîéì,wfipléòa éàî ©£©©©¦¨¥¥¨¥©¨¥

éàaìkc déneôa Cãé`l` .`id izeyx ixd ,ialk ita jci d`vnp recn - §¨§¥§©§¨¦
.wfpd melyza alkd lra aiig jkitle ,wfipd xvgk dxt ity gken

:`xnbd dgecäqLî óà øeèt àîéàz` xehtl dpynd zpeek oi` - ¥¨¨©§©¤
mxeb `l` epi`y xg`n xeht dqynd s`y dzpeek `l` ,cala dqynd

.ezeyx aygp ealk ity xg`n xeht alkd lra mby okzi j` ,wfpl
àîéà úéòaéàåwfipd ly eci dzid `ly ote`a dpynd cinrdl ozip , §¦¨¦¥¨

`l` ,alkd it jezadéèøñå déáéðì dé÷tàceipiy z` alkd `ivedy - §©§¥§¦¥§©§¥
.'i`alkc `neta jci ira i`n' xnel leki epi` df ote`ae ,mc` eze`a lage

:dpyn dze` ly `tiqdn wtqd heytl dqpn `xnbdéMä ,òîL àzBa C ¨§©¦¦
Lçpä úàexiag ly ecil eit z` jilede ,ecia xg` ly ygp mc` fg` - ¤©¨¨

,zne eyikde ygpd it jezl cid dqpkpy cráéiçî äãeäé éaøjiynd z` ©¦§¨§©¥¥¦
,gvex oick dziníéøèBt íéîëçå.á÷òé øa àçà áø øîàå,(.gr my) ©£¨¦§¦§¨©©©¨©©£Ÿ
øîBì éöîézLk`vnz mzwelgn yxey rcil mdixaca wcwczyk - §¤¦§¥©

yñøà äãeäé éaø éøáãìd,ãîBò àeä åépéL ïéa Lçð`la `ed `veie §¦§¥©¦§¨¤¤¨¨¥¦¨¥
ixd exiag ly eicil ygpd ipiy z` `iad xy`ky `vnpe ,ygpd zpeek

e ,axga ebxedk `edCëéôìd oica Lékîzzinééñó,gvex oickåeli` §¦¨©¦§©¦§
dLçðytp bxedd xeyk oecip epi`eøeèt`le bxdy `ed mc`dy xg`n , ¨¨¨

e .ygpdñøà íéîëç éøáãìlyBîöòî Lçð`edàé÷î,ezkiyp zrya §¦§¥£¨¦¤¤¨¨¥©§¥¦
e ,wfpd mxb wx jiynde ,bxedd `ed ygpdy `vnpeCëéôìdäìé÷ña Lçð ¥¦§¦¨¨¨¦§¦¨

,ytp bxedd xey oickLékîeøeèt. ©¦¨
:wtqd z` dpynd on heytl ozip cvik `xnbd zx`an dzrzøîà éàå§¦¨§©§

éîc ÷éfnä øöçk äøt ét,dliwqa ygpd minkgl recn ok m` ,àîéì ¦¨¨©£©©©¦¨¥¥¨
déì,ygpd lraéàåeéçc àneôa Cãé éòa éàîita jci d`vnp recn - ¥©¨¥§¨§¨§¦¨¦

.wifnd zeyxk epi` ygpd ity gken `l` .`id izeyx ixd ,ily ygpd
:`xnbd dgecïðéøîà àì àìè÷ ïéðòìmixne` `l dzin yper iabl - §¦§¨§¨¨Ÿ©§¦©

oiwifp inelyz oiprl wifnd zeyxk oecip ygpd it m` s`y ,'jci ira i`n'

.dzin ypern jka xhtp epi` mewn lknàøîéz àðîewelig epl oipne - §¨¥§¨
,dfàéðúc,úeLøa àlL úéaä ìòa øöçì ñðëpä,ìòa ìL BøBL Bçâðe §©§¨©¦§¨©£©©©©©¦¤Ÿ¦§§¨¤©©

øBMä ,úîe ,úéaäbxdpäìé÷ña,ïî íéøeèt íéìòáemelyzøôBkä. ©©¦¥©¦§¦¨§¨¦§¦¦©¤
`ldeàîòè éàî øôBkä ïî ïéøeèt íéìòameyn ,déì øîàcxeyd lra §¨¦§¦¦©¤©©§¨§¨©¥
wfiplúéòa éàî éúeLøaiabl s` ok m` ,izeyxa dvex dz` dn -BøBL ¦§¦©¨¦
énð,bxdp xeyd recndéì àîéìxeyd lraéúeLøa úéòa éàî.àlà ©¦¥¨¥©¨¦¦§¦¤¨

el jixv gxkdac ,xnàìè÷ ïéðòì,xeyd zbixd iabl -ïðéøîà àìi`n' §¦§¨§¨¨Ÿ©§¦©
ygpd it m` mby ,ok oicd mc` bxdy ygp iabl s` jkitle ,'izeyxa zira

.ygpd z` bexdl yi mewn lkn ,wifnd xvgk oecip
:eznda zxinya mc` aeig oipra dyrneaøz éác éféò eäðämze` - ¨§¦¥§¥©§

,'eaxz' zgtyn zelraa eidy mifiróñBé áøì déì éãñôî eåäceidy , ©£©§§¥¥§©¥
.eizecyn zelke`déì øîàsqei axéiaàì,ecinlzeäì àîéà ìéæ ¨©¥§©©¥¦¥¨§

eäðéòðöéìc eäééøîìlyn elk`i `ly mxnyiy mifird lral xen` jl - §¨©§§¦§§¦§
.mixg`déì øîà,iia`ìéæéà éànàjka `dz `l ixd ,jl` recn - ¨©¥©©¥¦
,zlrezdéòøàa àøéãb øî øBcâì éì éøîà àðìéæà éàcmd mileki - §¦¨¦§¨¨§¥¦¦§©§¥¨§©§¥

mdizenda zxinya miaiiegn md oi`e ,jizecy z` xecbl jilry il xnel

.jlv` eqpki `ly
:`xnbd zl`eyøãb éàå,wfei `ly ick eizecy xecbl wfipd lr ok` m`e - §¦¨©

dì úçkLî éëéä àðîçø áéiçc ïLzlik` lr mc` aiig ote` dfi`a - ¥§¦¥©£¨¨¥¦©§©©¨
`ed dxez daiig eay ote`d :`xnbd daiyn .ezndaäøúçLkdndad §¤¨§¨

.dlk`e dqpkpe xcbd zgzàéìéìa àãeb ìéôðc ,énð éàxcbd ltpy e` - ¦©¦§¨¦¨§¥§¨
.dlk`e dqpkp epwzl dcyd lra cia didy iptle ,dlila

:df oipra sqep oicóñBé áø æéøëî,[miaxl df oic yxec did-]àîéúéàå- ©§¦©¥§¦¥¨
y mixne` yieäaø.df oic yxcàìéòì ïé÷ìñcux`l laan milerd - ©¨§¨§¦§¥¨

,l`xyiäàzçúì ïéúçðãeeid mklek ,laal l`xyi ux`n micxeide - §¨£¦§©§¨¨
,df oica mi`iwaà÷eLc éféò éðä,dhigyl zecnerd miavwd ly mifir - ¨¥¦¥§¨

,xweia mxya z` xeknl elkeiy ick weyd mei cr mhgeyln mipizne
éãñôîcz` milke`y ici lr mixg` oenn dzr md miciqtny - §©§§¥

,mdizexitïéðîæ àúìúe éøz eäééøîa ïðéøúîmdilraa zexzdl yi - ©§¦¨§¨©§§¥§¨¨¦§¦
,ie`xk mexnyiy dyelye miinrtúééö úééö éà,ahen md miziivn m` - ¦¨¥¨¥

àì éàå,mxneyl miziivn mpi` m` -déì ïéøîà,dndad lraláéz §¦Ÿ¨§¦¥¦
æeæ ìa÷å àzçñnàC,xnelk .xyad zxiknn zernd lawe jzepga ay - ©¨©§¨§©¥¨

:mixg` zecyn wfpd z` repnl ick weyd mei mcew s` ohgyl jilr

äðùî
ãòeî eäæéàå ,íz eäæéà.ãòeî`edBa eãéòäL ìkzegibp dyly lr ¥¤¨§¥¤¨¨¨¤¥¦

aìLíéîé äL.åzeidl xfegBa øBæçiMî íúelbxdnìL,íéîé äLici lr §Ÿ¨¨¦§¨¦¤©£§Ÿ¨¨¦
,gbep epi`e mixeey d`exy,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøácdyrp xeyd ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥

ãòeîici lrBa eãéòäLgbpyìLíéîòt äL,cg` meia elit`eåezxfg ¨¤¥¦§Ÿ¨§¨¦§
zeidlíúcg` meia elit` `idBa ïéLîLîî úB÷Bðézä eäiL ìkoia ¨¨¤§©¦§©§§¦
eipxw.çâBð Bðéàå§¥¥©

àøîâ
:zwelgnd inrh zx`an `xnbdäãeäé éaøc àîòè éàîdylya wxy ©©§¨§©¦§¨

.cren xeyd dyrp mini,éiaà øîà`k zeny) weqtdn ok cnl dcedi iax ¨©©©¥
eli`y ,'eilrA EPxnWi `le mWlW lFnYn `Ed gBp xFW iM rcFp F`' (el©¦©¨¦§¦§Ÿ§Ÿ¦§§¤§¨¨

aezkd xn`'ìBîz'eyexit didãç,cg` mei gbp xaky ±'ìBîzî'- §©¦§
ixde ,sqep mei lr aezkd fnxn m"n ze`d ztqedaéøzsiqede ,mini ipy - §¥

zaiza mei cer aezkdìLíBLixd ,àúìzm`e ,df xey gbp mini dyly - ¦§§¨¨
xn`pyk okïàúà 'åéìòa epøîLé àìå'[ep`a-],úéòéáø äçéâðìdpnne §Ÿ¦§§¤§¨¨£¨¦§¦¨§¦¦

ici lr cren dyrp xeydy weqta yxetn ixd .mly wfp mlyn jli`e
.mini dyly gbpy

øîà àáøaezkd xn` m` oia ,zxg` jxcaìBîzxn`y oiaeìBîzî ¨¨¨©§¦§
gbp xeydy `ed dxenãçaezkd xn`yke ,cg` mei -ìLíBLixdéøz± ©¦§§¥

jynda xn`pde ,mini ipy'epøîLé àìå'y dxenàðcéàädgibpa dzr ± §Ÿ¦§§¤¨¦§¨
ziyilyáéiç.mly wfp mlyl wifnd ©¨

:xi`n iax ly enrh x`al zxaer `xnbdøéàî éaøåylya mby xaeqd §©¦¥¦
cren dyrp cg` meia zegibpàîòè éàî ,eixac z` `xnbd d`iane . ©©§¨

,`ziixaaøéàî éaø øîà ,àéðúcmicnl df xac,xnege lwn §©§¨¨©©¦¥¦
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צז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc `nw `aa(iyily meil)

éîc ÷fépä øöçkzeyxk oecip ,wfipd xvga zlke`d dxtd ly dity - ©£©©¦¨¨¥
,dilra zeyxk `le wfipdéîc ÷éfnä øöçk éàclra aiig recn ok m` , §¦©£©©©¦¨¥

,dxxgd zlik` lr mly wfp alkddéì àîéì,dxxgd lraléòa éàî ¥¨¥©¨¥
éàaìkc àneôa Czôø,xnelk .ialk ly eita jngl `vnp recn - ¦§¨§¨§©§¨¦

lr eaiigl xyt` i` ,wfipd ly ezeyxa wx `ed oy lr aeigdy xg`ny
.wifnd zeyxk oecip eit m` dxxgd zlik`

eäì àéòaéàcm`d ,df oipra daiyid ipa ewtzqpy -÷fépä øöçk äøt ét §¦©§¨§¦¨¨©£©©¦¨
,éîc,oy oicn dzlik` lr dilra aiigeéîc ÷éfnä øöçk Bàixdy ,xehte ¨¥©£©©©¦¨¥

.dlk` wfipd zeyxa `l
:`xnbd zl`eyéîc ÷éfnä øöçk zøîà éàåok m` ,àðîçø áéiçc ïL §¦¨§©©£©©©¦¨¥¥§¦¥©£¨¨

dì úçkLî éëéäewtzqp dnae .dilra zeyxa `id zlke` mlerl `ld , ¥¦©§©©¨
.daiyid ipa

:`xnbd zx`an,àðäk áøc déøa éøî áø øîàdndad ity xn`p m` mb ¨©©¨¦§¥§©©£¨
,oy meyn aiigl ozip mday mipte` yi ,`ed wifnd ly exivgïBâk§

äëkçúpLdndaddúàðäì ìúBka,ezlitdeåy ote`a okúBøét äôpè ¤¦§©§¨©¤©£¨¨¨§¦§¨¥
mdilr dlblbzpy ici lr,dúàðäìoi`y okzi wfipd xvga dlik` lr j` ©£¨¨¨

.'`ed izeyx iznda it' xnel `ed lekiy xg`n ,oy meyn eaiigl
:ixn ax ixac lr dywn `xhef xné÷úî,àøèeæ øî dì óxnel ozip cvik ©§¦¨©§¨

lzeka dndad dkkgzpa `ed ,oy iwfp meyn dxez daiig eay ote`dy

,dz`pdl zexit dtpihy e` ,ezlitde dz`pdlàðéòa àäåyi ixde - §¨§¦¨
(i ci '` mikln) aezkd ixac z` miiwl,'Bnz ãò ììbä øòáé øLàk'©£¤§©¥©¨¨©ª
,ixnbl oxwd z` dlkn dndady ,epiidcàkéìåoi` el` mipte`a ixde - §¥¨

.mnez cr zexitd e` lzekd z` dlkn dndad
:`xnbd zvxzn,øîà àðéáøoebk ,oxwd z` dlkn dndady ote` yióLc ¨¦¨¨©§¨

éîìödkkgzp xy`ke ,lzeka zewewg zexev eidy ,zexev dtyty - ©§¥
zexevd z` dzlike ozwgn lzeka dndad.onez cr,øîà éMà áøoebk ©©¦¨©

éòeñt éòñôchih jezamze`dagz zexitd lr dndad dlblbzp xy`k - §¨§¥§¥
.mnez cr zexitd dzliky `vnpe ,m`ivedl xyt` i`e hihd yaiizpe gl

:wfipd xvgk dxt ity dpynn gikedl dqpn `xnbdòîL àzepipy , ¨§©
m`y ,(:er) oixcdpqaäqéLmc` [dxib-]Ba[exiaga-]áìkä úàmc` ly ¦¨¤©¤¤

y e` ,xg`,Lçpä úà Ba äqéL,ervt e` ebxdeøeèt`ly xg`n ,dqynd ¦¨¤©¨¨¨
,`xnbd zwiicne .wfpd z` mxb wx `l` ,micia ewifdøeèt ïàîd ,äqLî ©¨§©¤

ìòa áéiçå øeètdáìk.wifdy `ed ealky xg`n ,zøîà éàådxt ity ¨§©¨©©¤¤§¦¨§©§
éîc ÷éfnä øöçk,alkd lra aiig recn ok m` ,déì àîéì,wfipléòa éàî ©£©©©¦¨¥¥¨¥©¨¥

éàaìkc déneôa Cãé`l` .`id izeyx ixd ,ialk ita jci d`vnp recn - §¨§¥§©§¨¦
.wfpd melyza alkd lra aiig jkitle ,wfipd xvgk dxt ity gken

:`xnbd dgecäqLî óà øeèt àîéàz` xehtl dpynd zpeek oi` - ¥¨¨©§©¤
mxeb `l` epi`y xg`n xeht dqynd s`y dzpeek `l` ,cala dqynd

.ezeyx aygp ealk ity xg`n xeht alkd lra mby okzi j` ,wfpl
àîéà úéòaéàåwfipd ly eci dzid `ly ote`a dpynd cinrdl ozip , §¦¨¦¥¨

`l` ,alkd it jezadéèøñå déáéðì dé÷tàceipiy z` alkd `ivedy - §©§¥§¦¥§©§¥
.'i`alkc `neta jci ira i`n' xnel leki epi` df ote`ae ,mc` eze`a lage

:dpyn dze` ly `tiqdn wtqd heytl dqpn `xnbdéMä ,òîL àzBa C ¨§©¦¦
Lçpä úàexiag ly ecil eit z` jilede ,ecia xg` ly ygp mc` fg` - ¤©¨¨

,zne eyikde ygpd it jezl cid dqpkpy cráéiçî äãeäé éaøjiynd z` ©¦§¨§©¥¥¦
,gvex oick dziníéøèBt íéîëçå.á÷òé øa àçà áø øîàå,(.gr my) ©£¨¦§¦§¨©©©¨©©£Ÿ
øîBì éöîézLk`vnz mzwelgn yxey rcil mdixaca wcwczyk - §¤¦§¥©

yñøà äãeäé éaø éøáãìd,ãîBò àeä åépéL ïéa Lçð`la `ed `veie §¦§¥©¦§¨¤¤¨¨¥¦¨¥
ixd exiag ly eicil ygpd ipiy z` `iad xy`ky `vnpe ,ygpd zpeek

e ,axga ebxedk `edCëéôìd oica Lékîzzinééñó,gvex oickåeli` §¦¨©¦§©¦§
dLçðytp bxedd xeyk oecip epi`eøeèt`le bxdy `ed mc`dy xg`n , ¨¨¨

e .ygpdñøà íéîëç éøáãìlyBîöòî Lçð`edàé÷î,ezkiyp zrya §¦§¥£¨¦¤¤¨¨¥©§¥¦
e ,wfpd mxb wx jiynde ,bxedd `ed ygpdy `vnpeCëéôìdäìé÷ña Lçð ¥¦§¦¨¨¨¦§¦¨

,ytp bxedd xey oickLékîeøeèt. ©¦¨
:wtqd z` dpynd on heytl ozip cvik `xnbd zx`an dzrzøîà éàå§¦¨§©§

éîc ÷éfnä øöçk äøt ét,dliwqa ygpd minkgl recn ok m` ,àîéì ¦¨¨©£©©©¦¨¥¥¨
déì,ygpd lraéàåeéçc àneôa Cãé éòa éàîita jci d`vnp recn - ¥©¨¥§¨§¨§¦¨¦

.wifnd zeyxk epi` ygpd ity gken `l` .`id izeyx ixd ,ily ygpd
:`xnbd dgecïðéøîà àì àìè÷ ïéðòìmixne` `l dzin yper iabl - §¦§¨§¨¨Ÿ©§¦©

oiwifp inelyz oiprl wifnd zeyxk oecip ygpd it m` s`y ,'jci ira i`n'

.dzin ypern jka xhtp epi` mewn lknàøîéz àðîewelig epl oipne - §¨¥§¨
,dfàéðúc,úeLøa àlL úéaä ìòa øöçì ñðëpä,ìòa ìL BøBL Bçâðe §©§¨©¦§¨©£©©©©©¦¤Ÿ¦§§¨¤©©

øBMä ,úîe ,úéaäbxdpäìé÷ña,ïî íéøeèt íéìòáemelyzøôBkä. ©©¦¥©¦§¦¨§¨¦§¦¦©¤
`ldeàîòè éàî øôBkä ïî ïéøeèt íéìòameyn ,déì øîàcxeyd lra §¨¦§¦¦©¤©©§¨§¨©¥
wfiplúéòa éàî éúeLøaiabl s` ok m` ,izeyxa dvex dz` dn -BøBL ¦§¦©¨¦
énð,bxdp xeyd recndéì àîéìxeyd lraéúeLøa úéòa éàî.àlà ©¦¥¨¥©¨¦¦§¦¤¨

el jixv gxkdac ,xnàìè÷ ïéðòì,xeyd zbixd iabl -ïðéøîà àìi`n' §¦§¨§¨¨Ÿ©§¦©
ygpd it m` mby ,ok oicd mc` bxdy ygp iabl s` jkitle ,'izeyxa zira

.ygpd z` bexdl yi mewn lkn ,wifnd xvgk oecip
:eznda zxinya mc` aeig oipra dyrneaøz éác éféò eäðämze` - ¨§¦¥§¥©§

,'eaxz' zgtyn zelraa eidy mifiróñBé áøì déì éãñôî eåäceidy , ©£©§§¥¥§©¥
.eizecyn zelke`déì øîàsqei axéiaàì,ecinlzeäì àîéà ìéæ ¨©¥§©©¥¦¥¨§

eäðéòðöéìc eäééøîìlyn elk`i `ly mxnyiy mifird lral xen` jl - §¨©§§¦§§¦§
.mixg`déì øîà,iia`ìéæéà éànàjka `dz `l ixd ,jl` recn - ¨©¥©©¥¦
,zlrezdéòøàa àøéãb øî øBcâì éì éøîà àðìéæà éàcmd mileki - §¦¨¦§¨¨§¥¦¦§©§¥¨§©§¥

mdizenda zxinya miaiiegn md oi`e ,jizecy z` xecbl jilry il xnel

.jlv` eqpki `ly
:`xnbd zl`eyøãb éàå,wfei `ly ick eizecy xecbl wfipd lr ok` m`e - §¦¨©

dì úçkLî éëéä àðîçø áéiçc ïLzlik` lr mc` aiig ote` dfi`a - ¥§¦¥©£¨¨¥¦©§©©¨
`ed dxez daiig eay ote`d :`xnbd daiyn .ezndaäøúçLkdndad §¤¨§¨

.dlk`e dqpkpe xcbd zgzàéìéìa àãeb ìéôðc ,énð éàxcbd ltpy e` - ¦©¦§¨¦¨§¥§¨
.dlk`e dqpkp epwzl dcyd lra cia didy iptle ,dlila

:df oipra sqep oicóñBé áø æéøëî,[miaxl df oic yxec did-]àîéúéàå- ©§¦©¥§¦¥¨
y mixne` yieäaø.df oic yxcàìéòì ïé÷ìñcux`l laan milerd - ©¨§¨§¦§¥¨

,l`xyiäàzçúì ïéúçðãeeid mklek ,laal l`xyi ux`n micxeide - §¨£¦§©§¨¨
,df oica mi`iwaà÷eLc éféò éðä,dhigyl zecnerd miavwd ly mifir - ¨¥¦¥§¨

,xweia mxya z` xeknl elkeiy ick weyd mei cr mhgeyln mipizne
éãñôîcz` milke`y ici lr mixg` oenn dzr md miciqtny - §©§§¥

,mdizexitïéðîæ àúìúe éøz eäééøîa ïðéøúîmdilraa zexzdl yi - ©§¦¨§¨©§§¥§¨¨¦§¦
,ie`xk mexnyiy dyelye miinrtúééö úééö éà,ahen md miziivn m` - ¦¨¥¨¥

àì éàå,mxneyl miziivn mpi` m` -déì ïéøîà,dndad lraláéz §¦Ÿ¨§¦¥¦
æeæ ìa÷å àzçñnàC,xnelk .xyad zxiknn zernd lawe jzepga ay - ©¨©§¨§©¥¨

:mixg` zecyn wfpd z` repnl ick weyd mei mcew s` ohgyl jilr

äðùî
ãòeî eäæéàå ,íz eäæéà.ãòeî`edBa eãéòäL ìkzegibp dyly lr ¥¤¨§¥¤¨¨¨¤¥¦

aìLíéîé äL.åzeidl xfegBa øBæçiMî íúelbxdnìL,íéîé äLici lr §Ÿ¨¨¦§¨¦¤©£§Ÿ¨¨¦
,gbep epi`e mixeey d`exy,øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøácdyrp xeyd ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥

ãòeîici lrBa eãéòäLgbpyìLíéîòt äL,cg` meia elit`eåezxfg ¨¤¥¦§Ÿ¨§¨¦§
zeidlíúcg` meia elit` `idBa ïéLîLîî úB÷Bðézä eäiL ìkoia ¨¨¤§©¦§©§§¦
eipxw.çâBð Bðéàå§¥¥©

àøîâ
:zwelgnd inrh zx`an `xnbdäãeäé éaøc àîòè éàîdylya wxy ©©§¨§©¦§¨

.cren xeyd dyrp mini,éiaà øîà`k zeny) weqtdn ok cnl dcedi iax ¨©©©¥
eli`y ,'eilrA EPxnWi `le mWlW lFnYn `Ed gBp xFW iM rcFp F`' (el©¦©¨¦§¦§Ÿ§Ÿ¦§§¤§¨¨

aezkd xn`'ìBîz'eyexit didãç,cg` mei gbp xaky ±'ìBîzî'- §©¦§
ixde ,sqep mei lr aezkd fnxn m"n ze`d ztqedaéøzsiqede ,mini ipy - §¥

zaiza mei cer aezkdìLíBLixd ,àúìzm`e ,df xey gbp mini dyly - ¦§§¨¨
xn`pyk okïàúà 'åéìòa epøîLé àìå'[ep`a-],úéòéáø äçéâðìdpnne §Ÿ¦§§¤§¨¨£¨¦§¦¨§¦¦

ici lr cren dyrp xeydy weqta yxetn ixd .mly wfp mlyn jli`e
.mini dyly gbpy

øîà àáøaezkd xn` m` oia ,zxg` jxcaìBîzxn`y oiaeìBîzî ¨¨¨©§¦§
gbp xeydy `ed dxenãçaezkd xn`yke ,cg` mei -ìLíBLixdéøz± ©¦§§¥

jynda xn`pde ,mini ipy'epøîLé àìå'y dxenàðcéàädgibpa dzr ± §Ÿ¦§§¤¨¦§¨
ziyilyáéiç.mly wfp mlyl wifnd ©¨

:xi`n iax ly enrh x`al zxaer `xnbdøéàî éaøåylya mby xaeqd §©¦¥¦
cren dyrp cg` meia zegibpàîòè éàî ,eixac z` `xnbd d`iane . ©©§¨

,`ziixaaøéàî éaø øîà ,àéðúcmicnl df xac,xnege lwn §©§¨¨©©¦¥¦
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xcde"צח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc `nw `aa(iriax meil)

m` dneåéúBçéâð ÷çéø,xg` meia `l` mei eze`a gbpe xfg `ly ,efn ef ¦¥§¦¨
e jka cren dyrpáéiçm` ,mly wfpåéúBçéâð áøé÷yly gbpy ,efl ef ©¨¥©§¦¨
cg` meia minrtïkL ìk àì.jka cren dyrpe wifdl lbxedydéì eøîà Ÿ¨¤¥¨§¥

xi`n iaxl ±çéëBz äáæ,mwegixn mixwnd aexiw xnege lwa micnl oi`y ¨¨¦©
dafa epivn ixdyLm`äéúBiàø ä÷çéødylya zei`x yly dz`xe ¤¦£¨§¦¤¨

dlecb daf ziyrp `id ixd ,minieäàîèm`e ,mini dray z`nehäáøé÷ §¥¨¥§¨
,äéúBiàø,cg` meia minrt yly dz`xyäøBäè,dray z`nehn `id §¦¤¨§¨

lw cenll oi` xey iabl oicd `ed ok m`e .xnege lwa dze` micnl oi`e
.mwegixn eizegibp aexiw xnegeïäì øîàgikedl oi` dafn ,xi`n iax ¨©¨¤

yàeä éøä[aezkd±]øîBàzei`x ylya `nhny afd oipra (b eh `xwie) £¥¥
BáBæa Búàîè äéäz úàæåjl oi` xnelk ,hrnl dzernyn 'z`fe' zaize , §Ÿ¦§¤ª§¨§

y cnlle ,ea aezky dn `l`áeúkä äìzwxúàz`nehúBiàøa áfä ¨¨©¨¤©¨¦§¦
minia `leå ,eli`úàäáfädlzíéîéaaf oia aezkd wligy dfne ,`weec §¤©¨¨§¨¦

d`ex zeidl dwfgedy meyn dafa dray z`neh mrh oi`y gken dafl
`l``ed ez`crdy crend xeyl myn cenll oi`e ,`ed aezkd zxifb

.gbil lbxedy zngn

:`xnbd zl`eyúBiàøî äáæ éèeòîì 'úàæå' éàäc éànîepl oipn - ¦©§©§Ÿ§©¥¨¨¥§¦
,zei`xa d`nhn dafd oi`y hrnl d`a 'z`fe' zaizyáæ éèeòîì àîéà¥¨§©¥¨

íéîiî:`xnbd daiyn .minia `nhn afd oi`y -àø÷ øîàmy `xwie) ¦¨¦¨©§¨
(blLéwî 'äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäå'[aezkd deyd-]äî ,äá÷ðì øëæ §©¨¤©¨¨§©§¥¨©¦¨¨¦§¥¨©

y myk ±äá÷pd`nhnøëæ óà ,íéîéa`nhn.íéîéa`xnbd zl`ey: §¥¨§¨¦©¨¨§¨¦
Léwìåmb yiwpe ±øëf äî ,øëæì äá÷ð`nhnäá÷ð óà úBiàøa`nhz §©¦§¥¨§¨¨©¨¨¦§¦©§¥¨

mb.úBiàøa:`xnbd daiynY àðîçø èòéî àäazke hrin aezkd ixd ¦§¦¨¦¥©£¨¨
af lv`,'úàæå':`xnbd zl`ey .dafa bdep afa xen`d oi`y xneläîe §Ÿ¨
úéàøhrnl `a herinde afa mini zeaxl `a ywiddy xnel jl oipn ± ¨¦¨

`nhz dafdy zeaxl `a ywiddy ,oekpd `ed jtidd `ny ,zei`xn daf
`l` `nhi `l afdy xnel `a herinde ,cg` meia elit` zei`x ylya

:`xnbd daiyn .minia `le zei`xaúBiàøa éà÷ àøazñîxazqn - ¦§©§¨¨¥¦§¦
afd zei`xa wqerd weqta aezky 'z`fe'n herindyúBiàø èòîîlre , §©¥§¦

la` .zei`xn daf hrnl `a jgxkíéîé èòîî úBiàøa éà÷xazqn ike ± ¨¥¦§¦§©¥¨¦
aezkd oi` ixd ,minin af hrnl `a afd zei`x lv` xen`d 'z`fe'y xnel

.llk mini oiprn xacn
:epizpyn ly oecip eze`a mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ìL Ba eãéòäL ìk ,ãòeî eäæéà ,ïðaøå .íéîé äLzeidl xfegíúici lr ©¨¨¥¤¨¨¤¥¦§Ÿ¨¨¦§¨
ïBòîL éaø .éñBé éaø éøác ,çâBð Bðéàå Ba ïéLîLîî úB÷Bðézä eäiL¤§©¦§©§§¦§¥¥©¦§¥©¦¥©¦¦§

Ba eãéòäL ìk ,ãòeî ,øîBàgbpyìLíéîòt L,cg` meia elit`eàìå ¥¨¨¤¥¦¨Ÿ§¨¦§Ÿ
ìL eøîà.ãáìa äøæçì àlà íéîé äL ¨§§Ÿ¨¨¦¤¨©£¨¨¦§¨

:df oica dkld wqtéaøk äëìä ,äáäà øa àcà áø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©©¨©©£¨£¨¨§©¦
ãòeîa äãeäé,mini dylya `weec cren dyrpyäãBî éñBé éaø éøäL §¨§¨¤£¥©¦¥¤

Bì.`ziixaa `aenkíúa øéàî éaøk äëìäåici lr ezenzl xfegy ©£¨¨§©¦¥¦§¨
,zewepizd yenyn,ïîçð áøì àáø déì øîà .Bì äãBî éñBé éaø éøäL¤£¥©¦¥¤¨©¥¨¨§©©§¨

ãòeîa øéàî éaøk äëìä øî àîéìåcg` meia elit` cren dyrpy, §¥¨©£¨¨§©¦¥¦§¨
íúa äãeäé éaøk äëìäå .Bì äãBî ïBòîL éaø éøäLwx ezenzl xfegy ¤£¥©¦¦§¤©£¨¨§©¦§¨§¨

,mini dylyadéì øîà .Bì äãBî ïBòîL éaø éøäLongp axl `axàðà ¤£¥©¦¦§¤¨©¥£¨
¯ éì àøéáñ éñBé éaøkip`y iptn `ed iqei iaxk dkldd rixkn ip`y dn §©¦¥§¦¨¦

,mi`pz x`y lr wleg `edy mewna iqei iaxk weqtl yiy xaeqéñBé éaøc§©¦¥

B÷enéðeizei`xe enrh -,Bnòdi`xe mrh `ian `ed mewn lka ,xnelk ¦¦
.eixacl

:crend xey ly oicd ceqia oecipìL ,eäì àéòaàéðz÷c íéîé äL± ¦©§¨§§Ÿ¨¨¦§¨¨¥
ick `ed mda jxevd m`d ,crend xey oica exn`py mini dylyéãeòééì§©¥

àøBz,ogbpl wfgen `di mini dylyay ,crenl xeyd z` zeyrl ±Bà ¨
ickàøáb éãeòééì.crenl xeyd lra z` zeyrl ±,dpéî à÷ôð éàîì §©¥©§¨§©©§¨¦¨

àîBé ãça éãäñ ézék àúìz eúàcmeia micr zezk yly e`ay ote`a ± §¨§¨¨¦¥©£¥§©¨
,mini dylya xeyd gbpy zegibp yly lr ecirde cg`éãeòééì zøîà éà¦¨§©§§©¥

ãòéiî ,àøBz,mini dyly gbpy xxazpy oeik ef zecra cren dyrp - ¨¦©©
åeli`ãòéiî àì ,àøáb éãeòééì zøîà éà,ef zecra cren dyrp epi` ± §¦¨§©§§©¥©§¨Ÿ¦©©
ikøîà øîéî,xne` xeyd lra ±éa eãäñî÷c àeä àzLädzr wx ± ¥©¨©©§¨§¨©§£¦

mini dylya zexzdl jixvy dxn` dxezde ,ixey z` xenyl ia exzd
.micxtpéàî.df wtqa oicd dn ± ©

:`irai`d z` heytl `ziixa d`ian `xnbdòîL àz,äNòð øBMä ïéà ¨§©¥©©£¤
ãòeî,minrt yly gbp elit`Ba eãéòiL ãòjk lréðôáe íéìòa éðôa ¨©¤¨¦¦§¥§¨¦¦§¥

,ïéc úéam` la`íéìòa éðôa àlLå ïéc úéa éðôa Ba eãéòäe`éðôa ¥¦¥¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥§¨¦¦§¥
úéa éðôa Ba eãéòiL ãò ,ãòeî äNòð Bðéà ,ïéc úéa éðôa àlLå íéìòa§¨¦§¤Ÿ¦§¥¥¦¥©£¤¨©¤¨¦¦§¥¥

.íéìòa éðôáe ïéc¦¦§¥§¨¦
y ixd :d`crd ipicn cer dpen `ziixadY äðBLàøa íéðL eäeãéòäipy ¥¦§©¦¨¦¨

,dpey`x dgibp lr ecird micríéðLeea ecird mixg`adgibpäiðM §©¦©§¦¨
íéðLeea ecird mixg`adgibpúéLéìM,cren dyrp ozyly ici lre ,éøä §©¦©§¦¦£¥

ìL ïàkúBiãò Lzecxtpzexg`d oiicr odn zg` lqtiz m`y oiprl ¨¨Ÿ¥ª
,zeniiwïäåk zeaygpì úçà úeãòoipräîfälr zecrd dlha m`y , §¥¥©©©£¨¨

y ici lr dpey`xd dgibp,úîîBæ äðBLàø úk úàöîðelhazp `l ¦§¥©¦¨¤¤
`l` jka zexg`dúBiãò ézL ïàk éøä,wfp ivg ezaiign mdn zg` lky £¥¨§¥¥ª

øeèt àeäå,dpexg` dgibp lr mly wfp mlylnïäådgibp icir ± §¨§¥
enfedy dpey`xdíéøeètivg xeyd lra z` aiigl ennfy dn mlyln §¦

sexiv ici lr `l` cren dyrp epi`y oeiky ,ziyily dgibp lr sqep wfp

cr mlyl miaiig minnef micr oi`e ,zg` zkk ozyly ixd zezkd yly
m` oke .mlek enefiyúàöîðmb,úîîBæ äiðL úkzecrd dlha `l ¦§¥©§¦¨¤¤

`l` ,zx`ypdúçà úeãò ïàk éøä,zg` dgibp lr wfp ivg ezaiigny £¥¨¥©©
øeèt àeäå,dpexg` dgibp lr mly wfp mlylnïäådipyd zkd ± §¨§¥

dnfedyíéøeèteidy ziyily dgibp ly zecren ly wfp ivg mlyln §¦
m` la` .mlek enfed `ly itl ,ozecr it lr eze` miaiignúàöîðmbúk ¦§¥©

ïlek ,úîîBæ úéLéìLzezkd yly lk ±ïéáéiçz` ozyly oia mlyl §¦¦¤¤¨©¨¦
,ziyily dgibp ly zecren ly wfp ivgdøîàð äæ ìòå(hi hi mixac) §©¤¤¡©

'Bâå íîæ øLàk Bì íúéNòå'.`ziixad ixac o`k cr .eig`l zeyrl ©£¦¤©£¤¨©§
:`ziixadn wtqd z` heytl xyt` ji` zyxtn `xnbdzøîà éà¦¨§©§

àøBz éãeòééìzg` mrta dzid zegibp ylyd lk lr zecrd m` s`e , §©¥¨
.crenl ezeyrl dlirenøétLzeaiig zepey`xd zezkd mb recn oaen ± ©¦

gn wlg mlylxyt`y itl ,ziyily dgibp ly zecren ly wfp iv

zezkd zyly lk z` `iad iyilyd wfipdy ote`a `ziixad z` cinrdl
wfp eaiigle cren ezeyrl mzpeek dziidy gkene ,ziyily dgibp xg`l
ick `le m`ian `ed df jxevly md mircei ixdy ,ziyily dgibp lr mly

.zepey`xd zegibpd z` reazl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc `nw `aa(ycew zay meil)

'ck' md mi`xew `l` ,ck ziagle ziag ckl `exwl mc`d ipa jxc oi`y

oiekzpy xnel xkend leki cvik ok m` ,lecb ilkl 'ziag'e ,ohw ilkl
,ck el xeknldì eø÷ àì àä,ziag ckl mi`xew oi` df mewna ixd - ¨Ÿ¨¨

.lecb ilk el `iadl eilr ziag el xekniy enkiqy xg`ne

:`xnbd zvxznàëéøö àìmewna `l` ,ok eprinydl `pzd jxved `l - Ÿ§¦¨

àúéáç àúéáçìå àck àcëì dì eø÷ àaeøcmi`xew miyp`d aexy - §¨¨¨§©¨©¨§©£¦¨£¦¨
,'ziag' lecb ilkle 'ck' ohw ilklàcëìe àck àúéáçì eø÷c énð àkéàå§¦¨©¦§¨©£¦¨©¨§©¨

àúéáç,ziag ckle ck ziagl s` mi`xewd herin mpyi j` -àîéúc eäî £¦¨©§¥¨
àaeø øúa ìéæozil xkend z` aiigle ,aexd itl jlil yiy xn`z `ny - ¦¨©¨

,dlecb ziag dpewl
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום שבת קודש עמ' א

zea` drax`` cenr ck sc ± oey`x wxt`nw `aa

.åéúBçéâð ÷çéø:mini 'b.áéiç:mFWlW lFnY aizkcM.äéúBiàø ä÷çéø'b ¦¥§¦¨¨¦©¨§¦§¦§¦§¦£¨§¦¤¨
opiWxce miAx mini DnC aFf aEfi iM aizkcM mini 'f d`nh mini 'bA zFI`xk"za) §¦§¨¦§¥¨¨¦§¦§¦¦¨¨¨¨¦©¦§©§¦¨

xevn 't(r:dWlW miAx mipW mini.äéúBiàø äáøé÷z`nEHn dxFdh cg` mFiA ¨¦§©¦©¦§Ÿ¨¦§¨§¦¤¨§¤¨§¨¦§©
:mFi cbpM mFi zxnFW `N` draW.'eë úàæå øîBà àeä éøäzxifB mEXnE ¦§¨¤¨¤¤§¤¤£¥¥§Ÿ¦§¥©

:e"w opiWxC `lC `Ed aEzMd.úBiàøa áfä ©¨§Ÿ©§¦¨©¨¦§¦
aizkE ipnif `zlY aFf `xw i`dA aizkC¦§¦§©§¨§¨¨¦§¥§¦
`nh ied 'b KPdA rnWnC `id Fz`nEh§¨¦§©§©§©¨£¥¨¥
dn `N` Ll oi` rnWnC z`f aizkE§¦Ÿ§©§©¥§¤¨©
:zFI`xA daf `le zFI`xA af FA aEzMX¤¨¨¦§¦§Ÿ¨¨¦§¦

.úBiàøa éà÷aizM zFI`x iAB z`fe i`d ¨¥¦§¦©§Ÿ©¥§¦§¦
:dafl zFI`x hrnnE.íéîé èòîî:dInzA §©¥§¦§¨¨§©¥¨¦¦§¦¨

.äøæçì àlàFz`crd xg`l xfg m`W ¤¨©£¨¨¤¦¨©§©©©£¨¨
xfg gbp `le mixeeW d`xW mini dWlW§Ÿ¨¨¦¤¨¨§¨¦§Ÿ¨©¨©

:FzEOzl.äãeäé éaøk:'ipznCB÷enéð §©§©¦§¨§©§¦¦
.Bnò:FOr eizFi`xE einrh.àøBz éãeòééì ¦§¨¨§¨¨¦§¦¥¨

:cg` mFiA gbpC `kid ihErnleéãeòééì Bà §¦§¥¥¨§¨©§¤¨§¦¥
.àøábdWlW opirA xFXd lrA criil ©§¨§©¥©©©§¦¨§Ÿ¨
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o`iadW cg` mFiA oNEM E`AWM `nwF`l§§¨§¤¨¨§¤¨¤¡¦¨
mini 'b lW zFgibp 'b lr cirdl iWilW wGip¦¨§¦¦§¨¦©§¦¤¨¦
d`crd cvA i`Ow ikiiW ikd mEXnE¦¨¥©§¥©¨¥§©©£¨¨
`lC Ez` crEn DiiEWlC xaCl milbxW¤©§©¦©¨¨¦§©§¥¨¨§Ÿ
opiz` `wfp `BlR iaEIgl op` xninl Evn̈§¥©£©§¦¥©§¨¦§¨£¦¨
iPd i`CeC crEn DiiEWl `le `ziiOTn¦©©§¨§Ÿ§©§¥¨§©©©¥
o`iad ziWilW dgibp lrA ixdW iPdA irci©§¥§©¥¤£¥©©§¦¨§¦¦¡¦¨
icM `N` zFpFW`xd zFgibPle FN dnE©§©§¦¨¦¤¨§¥

:Ez` iccd icdaE Fcriil§©£©£¥£¨¥¨
àìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

`l 'c dgibpl EPxnWi `l WixcC iIA`lC EdiipiA `Mi`C 'iR l`ixfr x"xde§¨©§¦¥¦§¦¨¥©§¦§©©¥§¨¦Ÿ¦§§¤¦§¦¨Ÿ
la` mFWlW lFnzC `inEC 'c mFi ied EPxnWi `lC 'c mFi cr mlW wfp mNWn§©¥¤¤¨¥©§Ÿ¦§§¤£¥§¨¦§¦§£¨
mNWn `lC 'iRC i`nl dWwe aiIg 'bA 'c gbp ENit` 'c dgibp aizM `lC `axl§¨¨§Ÿ§¦§¦¨£¦¨©§©¨§¨¤§©§¦§Ÿ§©¥
'b dgibpA milrAA Ecird k"`` `xFY icEriil c"nl 'it` y"p ziriaxA¦§¦¦£¦§§¦¥¨¥¦©§¨¦¦§¦¨
drAx` gbPW xFW wxRA oOwl opixn`C§©§¦¨§©¨§¤¤¤¨©©§¨¨

dXnge(mye .`n sc)opilhw mYnC xg`n ike ©£¦¨§¦¥©©§¦©©§¦¨
oFbM iPWnE Dl zgMWn ikid crEn Dil¥¨¥¦©§©©¨§©¥§
i` `gipd KixtE oinnFf innFf EnfEdW¤§§¥§¦¨¦¨¦¨¦
icEriil i` `N` xiRW `xFY icEriil§¦¥¨©¦¤¨¦§¦¥
`prci ded `l Dil xn` ivn opirA `xaB©§¨§¦¨¨¥¨©¥Ÿ£¨¨©§¨
i` ENit` 'xiRX dn itlE ogbp i`xFzC§¨¦©§¨§¦©¤¦¥£¦¦

iill"ie xiRW iz` `l iOp `xFY icEr §¦¥¨©¦Ÿ¨¥©¦§
zFYiM dWlXd EnfEdWM dNigYklC¦§©§¦¨§¤§©§Ÿ¨¦
innFf E`AWkE xFXd z` milrAd Egwl̈§©§¨¦¤©§¤¨§¥
`l oiC ziaA eilraA Ecirde oinnFf§¦§¥¦¦§¨¨§¥¦Ÿ
dgibp gbPW cr FpiC z` xFnbl EwiRqd¦§¦¦§¤¦©¤¨©§¦¨
oixnFB c"nkE eilrA ziaA didW cFrA 'c§¤¨¨§¥§¨¨§§¦
Kxtnl n"ede eiptA `NW xFW lW FpiC¦¤¤Ÿ§¨¨§§¦§©
KixR ikd e`lA `N` oixnFB c"nl `gipd̈¦¨§§¦¤¨§©¨¥¨¦
xq`p oi`W Wxtn z"xe xg` `gipd xiRW©¦¨¦¨©¥§§¨¥¤¥¤¡¨
oiicre miIw `EdW onf lM oiC xnB ici lr©§¥§©¦¨§©¤©¨©£©¦
xg`l F` dliwq xg`l cr `Ed FNW¤©§©©§¦¨§©©
FpiC xnbp 'it` xiRW iz` `YWde dhigW§¦¨§©§¨¨¥©¦£¦¦§©¦
`ziixaA oOwl ipYwC `de gbp k"g`e§¨©§¨§¨¨¥§©¨¦§©§¨
oiaiIg oNEM oinnFf ziWilW zM z`vnp¦§¥©§¦¦§¦¨©¨¦
mFwn lMn mlW wfp aiIg `l oiicrC b"r`©£©¦Ÿ©¨¤¤¨¥¦¨¨
wfp aiIgzn `liOnE FzF` oicriiOW oeiM¥¨¤§©£¦¦¥¨¦§©¥¤¤
itM mNWl oikixv EnfEdWM ziriaxA mlẄ¥¦§¦¦§¤§§¦¦§©¥§¦
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miAxd zEWxA oxw oiCn `ian dY`W¤©¨¥¦¦¦¤¤¦§¨©¦
Fpi` x"dxA dilr xingdW oxw zxn`wC§¨©§¨¤¤¤¤§¦¨¤¨¦¥

:wGiPd zEWxA dilr xingPW oiC¦¤©§¦¨¤¨¦§©¦¨
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eøîéìErci `NW i`xzAn Kxtnl n"edC oiCd `Ed .'Ek i`Ow KPd ¥§©¨©¨¥©¦§§¦§©¦©§¨¥¤Ÿ¨§
:ith zEhiWtA KixR i`OTn `N` mini 'bA E`AW oeiM mipFW`xÄ¦¦¥¨¤¨§¨¦¤¨¦©¨¥¨¦¦§¦§¥

eøîéìicEriilC `zNin gkEnC Kxtnl n"ed `l i`OTn .'Eke i`xzA KPd ¥§©¨©§¨¥§¦©¨¥Ÿ§¦§©§©¦§¨¦§¦¥
i`wC lkC opirci `pn xn`w i`n z"`e 'b dgibp cr EpiYndCn Ez`ẅ¨¦§¦§¦©§¦¨§©¨¨©§¨©§¦¨§¨§¨¥

mipFxg` EidW oFbM `nwFl 'Ek `piC iaA§¥¦¨§¨§¤¨©£¦
lrC l"ie dpFW`x zM EcirdWM cnrOA©©£¨§¤¥¦©¦¨§§©
dNgY ziWilW zM EcirdWM ixii` KgxM̈§¨©§¥§¤¥¦©§¦¦§¦¨
dWwY oM m` sFQal EcirdWM i`C§¦§¤¥¦§©¦¥¦§¤
Ez`w `wfp `BlR DiaEIgl `nlcC i`OTn¦©¨¥§¦§¨§¦¥©§¨¦§¨¨¨
dgibp cr EpiYndX dnA dgkFd `MilC§¥¨¨¨§©¤¦§¦©§¦¨
`al i`pR mdl did `l `OWC ziWilW§¦¦§¤¨Ÿ¨¨¨¤§©¨Ÿ
cr EpiYndWM `N` cirdl c"al§§¨¦¤¨§¤¦§¦©
`zNn `gkEn f` ziWilW zM EcirdWM§¤¥¦©§¦¦¨§¨¦§¨

:Ez`w icEriilC¦§¦¥¨¨
àlàmixtQd itl .ifEOx ifOxnwC ¤¨§¨§©§¥¦¥§¦©§¨¦

iraC rnWn `N` iqxbC§©§¥¤¨©§©§¨¥
`gipe ifEOx ifOxnwC iOp `kd inwF`l§§¥¨¨©¦§¨§©§¥¦¥§¦¨
dWlW lkAW oFbkE `xaB icEriil i` 'it £̀¦¦§¦¥©§¨§¤§¨§Ÿ¨
`le ifOxnwe EN` mr EN` E`A minï¦¨¥¦¥§¨§©§¥§Ÿ
ixiin mzdC oiwGiPdC `iddM dfinxA¦§¦¨§©¦§©¦¨¦§¨¨©§¥
ipiC p"` `id `zNin e`lC drExB dfinxA¦§¦¨§¨§©¦§¨¦¦¥
Ez` i`xzA iiEPW KPd lke ip`W zFWtp§¨©¦§¨©¨¦¥©§¨¥¨

:`xaB icEriil iOp©¦§¦¥©§¨
ïéøékîaxn`Y m`e .'Ek xFXd lrA §©¦¦©©©§¦Ÿ©

DiaEIgl xninl Evn iYM ©̀©¦¨§¥©§¦¥
mixeeWAW ohT` opiz`w `wfp `BlR©§¨¦§¨¨£¦¨©¨¨¤¦§¨¦

gipOdA opzcM(:dl sc onwl)ohw xnF` df iAB §¦§©§©¥¦©©¥¤¥¨¨
ca`p mdn cg` xnFl lFkiC l"ie wiGd¦¦§§¨©¤¨¥¤¤¡©
dgibp lM xg` mdn cg` ca`pC p"`§¤¡©¤¨¥¤©©¨§¦¨
`OW xFXd z` oixiMn oi`C oeikC z"`e§§¥¨§¥©¦¦¤©¤¨
dIpW gbPW Edf `l dpFW`x gbPW FzF`¤¨©¦¨Ÿ¤¤¨©§¦¨
mNEM EcirdW xg`NW oFbM l"ie ziWilWE§¦¦§§¤§©©¤¥¦¨
zFgibPd lM dUFr didW EdExiMde EdE`ẍ§¦¦¤¨¨¤¨©§¦
micrd oi` `xaB icEriil xn`Y m`e§¦Ÿ©§¦¥©§¨¥¨¥¦
`N` criil oilFki oFW`x mFiA EcirdW¤¥¦§¦§¦§©¥¤¨
mrHnE ExiMie 'be 'a gBi `OW oiWWFgW¤§¦¤¨¦©§§©¦¦©©
Ep`A wfp ivg FaiIgl xnFl iOp milFki df¤§¦©¦©§©§£¦¤¤¨
`xFY icEriil opixn` iM 'it`e ExiMIWM§¤©¦©£¦¦©§¦¨§¦¥¨
cr EdExiMdWM ixiinC xninl EpivnC§¨¦§¥©§©§¥§¤¦¦©
mini dWlW xg`lE zFgibp dWlW gbPW¤¨©§Ÿ¨§¦§©©§Ÿ¨¨¦
mixg` mixeeW oiA axrzp cirdl E`AWM§¤¨§¨¦¦§¨¥¥§¨¦£¥¦
oi`e did xFX dn EgkW F` Fl minFCd©¦¨§©¨¨§¥
i`Ce `YWdC zEcrd zrWA FzF` oixiMn©¦¦¦§©¨¥§©§¨©©
oixiMn oi`W iR lr s`e Ez`w icEriil§¦¥¨¨§©©¦¤¥©¦¦
ziriax dgibp gBIWM y"p mNWi FzF`§©¥§¤¦©§¦¨§¦¦

zFxiR xkFOd WixA xn`C `g` iAxMa"a) §©¦©¨§¨©§¥©¥¥
(mye .bv scmzF` n"nE Fbxd dGW rEciA§¨©¤¤¨§¨

FaiIgl xnFl md milFki dNigY ExiMdW¤¦¦§¦¨§¦¥©§©§
iOp `xaB icEriilC ExiMIWM Ep`A wfp ivg£¦¤¤¨§¤©¦¦§¦¥©§¨©¦

iM Ez` icEriil i`Ce la` EdExiMIW cr llM cirdl mdl did `l Ez` p"g FaiIgl i`C l"ie EdExiMie dWlW F` mipW gBi `OW oiWWFgW `N` xn` ivn `lŸ¨¥¨©¤¨¤§¦¤¨¦©§©¦§Ÿ¨§©¦§§¦§©§¨Ÿ¨¨¨¤§¨¦§¨©¤©¦£¨©©§¦¥¨¦
dxMd mcFw cirdl xdnl oikixv KklE dNigY EdEricFIW cr miaiIgzn milrAd oi`C ziriax dgibp mcFw cirdl oikixv `xaB icEriil oiaE `xFY icEriil oiA¥§¦¥¨¥§¦¥©§¨§¦¦§¨¦¤§¦¨§¦¦§¥©§¨¦¦§©§¦©¤¦§¦¨§©§¦¦§©¥§¨¦¤©¨¨
lW F` xwtd lW xFW gbPW iOp i` gBEpOd xFXd oixiMn oi`W iPWn `lC Dnize hiWt` `l oiiraE `xaB icEriil oiA `xFY icEriil oiA 'ipzn KdC g"xR oke§¥¦©§©©§¦¥§¦¥¨¥§¦¥©§¨©§¨Ÿ¦§¦§¥©§Ÿ§©¥¤¥©¦¦©©§¨¦©¦¤¨©¤¤§¥¤
mixiMn oi` i`C gBEpOd xFXd mixiMn oi`W xninl ivn `l KklE aEIg iptA `N` zlrFn d`crd oi` `OWC i"xF`e Fnvr lW mixeeW gbPW EcirdW F` iprpM§©£¦¤¥¦¤¨©§¨¦¤©§§¦§¤¨¥©£¨¨¤¤¤¨¦§¥¦§©Ÿ¨¥§¥©¤¥©¦¦©©§¨§¦¥©¦¦

:xwtdC F` iprpkC ied `OWäqLnäoiChv`d xFWl inC `l .'Ek Fxiag lW FAlM(.hl sc onwl):FbxFdl FOr mglp mc`dW ¤¨£¥¦§©£¦§¤§¥©§©¤©§¤£¥Ÿ¨¥§¨¦§©¦¤¨¨¨¦§¨¦§§
ip`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

pä eøîéì àøáb éãeòééì úøîà éà àlàïðà éàn÷ C ¤¨¦©§¨§¦¥©§¨¥§©¨©¨¥£©
ìL øúác ïðéòãé äåä éîéãòééîe épä eúà éîBé äL ¦£¨©§¦¨§¨©§Ÿ¨¥¨©¥§©£¥

ì dúéøîà éMà áø øîà déìàðäk áøc dén÷ àzòîL ¥¨©©©¥©§¦¨¦§©§¨©¥§©©£¨
pä eøîéìå àçéð éî àøBz éãeòééìe éì øîàåéàøúa C §¨©¦§¦¥¨¦¦¨§¥§©¨©§¨¥

àøBúa éãeäñàì àðéc éa éà÷c ìëc ïðéòãé àðî ïðà£©§¨©§¦¨§¨§¨¥¥¦¨§©§¥§¨
éænøî÷c ïðéúà à÷æð àbìt àøáb éáeiçì ïðà eúà÷̈¨£©§¦¥©§¨©§¨¦§¨£¦¨§¨§©§¥
ïéøékîa øîà àðéáø íéôeöø eàaLk øîà éMà áø éæenø¦¥©©¥¨©§¤¨§¦¨¦¨¨©§©¦¦
éãòééî éëéä àlà øBMä úà ïéøékî ïéàå øBMä ìòa©©©§¥©¦¦¤©¤¨¥¦§©£¥
Cì éòaà Cø÷áa Cì úéà àðçâð àøBz éøîàc déì¥§©§¥¨©§¨¨¦¨¦§¨¨¦¨¥¨
ìL Baìk äqLnä eäì àéòaà àø÷a déleëì éøeèðì¦§¥§¥©§¨¦¨§¨§©§©¤©§¤
éàî áìk ìòa øeèt éàcå äqLî eäî Bøéáça Bøéáç£¥©£¥©§©¤©©¨©©¤¤©
àîìc Bà déì àðãéáò éàî àðà ì"à éöî ïðéøîà éî¦©§¦¨¨¥£¨©¨¦§¨¥¦§¨
éqzLîe déì éqLîc Caìëa úòãéc ïåék déì ïðéøîà©§¦¨¥¥¨§©§¨§©§¨¦§©¥¥¦§©¥
eäiL íúå ù"ú àøéæ éaø øîà dééeäLàì Cì éòaà àìŸ¦¨¥¨§©§¥¨©©¦¥¨§©¤§
øîà áéiç çâBð àä çâBð Bðéàå Ba ïéLîLîî úB÷Bðézä©¦§©§§¦§¥¥©¨¥©©¨¨©
íz éåä àì çbð àä àîìc áéiç çbð éðz÷ éî éiaà©©¥¦¨¨¥©¨©¨¦§¨¨©¨Ÿ£¥©
áìkä úà Ba äqéL ù"ú áéiçî àì äçéâð àéääáe§©¦§¦¨Ÿ¦©¥¦¨¤©¤¤
ìòa áéiçå äqLî øeèt åàì éàî øeèt Lçð Ba äqéL¦¨¨¨¨©©¨§©¤§©¨©©
éöîz íà àáø øîà äqLî óà øeèt àîéà àì áìk¤¤Ÿ¥¨¨©§©¤¨©¨¨¦¦§¥
àeä eäqéL áéiç Bøéáça Bøéáç ìL Baìk äqLnä øîBì©©§©¤©§¤£¥©£¥©¨¦¨
Ba äpéLå øçà àáe äpLnä ìk àîòè éàî øeèt Bîöòa§©§¨©©§¨¨©§©¤¨©¥§¦¨

zéà àáøì àtt áø ì"à øeètLé÷ì Léøc déîMî øî ¨©¨¨§¨¨¦§©¦§¥§¥¨¦
éúåekíéaøä úeLøa úBøt ézL Lé÷ì Léø øîàc C ©¨¨§¨©¥¨¦§¥¨¦§¨©¦

äöeáøa úëläî äèòáe úëläî úçàå äöeáø úçà©©§¨§©©§©¤¤¨£¨§©¤¤¦§¨
éáeiç àéääa àðà ì"à úáéiç úëläîa äöeáø äøeèt§¨§¨¦§©¤¤©¤¤£¨§©¦¦¥
éìò ééebñì àúeLø Cì úéà ék déì ïðéøîàc àðáéiçî§©¥§¨§©§¦¨¥¦¦¨§¨¦§¥¨©

:àúeLø Cì úéì éa éèeòáì'éðúîúeLøa ÷éfnä øBL ¦§¥¦¥¨§¨©©¦¦§
âð çâð ãöék ÷fépäíéaøä úeLøa èòa õáø CLð ó ©¦¨¥©¨©¨©¨©¨©¨©¦§¨©¦

÷æð øîBà ïBôøè éaø ÷fépä úeLøa ÷æð éöç ílLî§©¥£¦¤¤¦§©¦¨©¦©§¥¤¤
ïBôøè éaø íäì øîà ÷æð éöç íéøîBà íéîëçå íìL̈¥©£¨¦§¦£¦¤¤¨©¨¤©¦©§
íéaøä úeLøa ìâøä ìòå ïMä ìò ì÷äL íB÷îa äîe©§¨¤¥¥©©¥§©¨¤¤¦§¨©¦

ì ÷fépä úeLøa ïäéìò øéîçä øeèt àeäLø"äøa ïøwä ìò øéîçäL íB÷î íìL ÷æð ílL ¤¨¤§¦£¥¤¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥¨¤¤§¦©©¤¤¦
ìì ÷fépä úeLøa åéìò øéîçpL ïéc Bðéà ÷æð éöç ílLàaì Bic Bì eøîà íìL ÷æð ílL §©¥£¦¤¤¥¦¤©§¦¨¨¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥¨§©©¨

éðà óà íäì øîà ÷æð éöç ÷fépä úeLøa óà ÷æð éöç ø"äøa äî ïBcpk úBéäì ïécä ïî¦©¦¦§©¦©¦£¦¤¤©¦§©¦¨£¦¤¤¨©¨¤©£¦
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בבא קמא. פרק שני - כיצד הרגל דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc `nw `aa(iriax meil)

zøîà éà àlàyàøáb éãeòééìmikixve ,mini dyly dxezd dkixvd ¤¨¦¨§©§§©¥©§¨
ok m` ,cg` meia mlek e`a `l jgxk lre ,dgibpl dgibp oia ea zexzdl
,ezecrenl mexbl mnnf lr zepey`xd zezkd z` miaiign ep` j`id

ðä eøîéìéàn÷ Cxnel dipye dpey`x zk mileki -ïðéòãé äåä éî ïðà ¥§¨¨©¨¥£©¦£¨©§¦¨
ìL øúácdéì éãòééîe éðä eúà éîBé äLdyly xg`y mircei epiid ike ± §¨©§Ÿ¨¥¨¨¥§©£¥¥

wx ep`a epgp` ,xnelk ,cren edeyrie mipexg`d micrd el` e`eai mini
oeike .cren ezeyrl epizpeek dzid `le ,zenz cv ly wfp ivg eaiigl

ziyily dgibp ly zecren ly wfp ivg lr mb mze` zaiign `ziixady
ick cirdl cg` meia e`a mleke ,`xez iceriil `id dxhndy gken

.mly wfp lawi iyilyd wfipdy

:zayein `ziixad oi` `xez iceriil m` mby dywn `pdk axáø øîà̈©©
ì dúéøîà ,éMààðäk áøc dén÷ àzòîLax iptl ef dreny izxn` ± ©¦©§¦¨¦§©§¨©¥§©©£¨

,`pdkàçéð éî àøBz éãeòééìe ,éì øîàå`xez iceriily cvd itl m`d ± §¨©¦§©¥¨¦¦¨
ivgn wlga dpexg`d zkd miaiign ep` j`id dyw ixd ,zayein `ziixad

,zecren ly wfpðä eøîéìåéàøúa Cmipexg`d micrd el` exn`i -ïðà §¥§¨¨©§¨¥£©
eúà÷ àøBúa éãeäñàì àðéc éa éà÷c ìëc ïðéòãé àðîrcil epl oipn - §¨©§¦¨§¨§¨¥¥¦¨§©§¥§¨¨¨

,gbpy xey eze` lr cirdl e`a oic ziaa micnerd micrd zezk lkyïðà£©
ïðéúà à÷æð àbìt àøáb éáeiçìzg` dgibp lr cirdl wx ep`a ep` ± §©¥©§¨©§¨¦§¨£¦¨

lr micirnd micr cer yiy mircei epiid `le ,zenz ly wfp ivg eaiigle

.ok iptl gbp xaky xey eze`
:`xnbd zvxzn .'`xez iceriil'y cvd itl `ziixad z` zayiin `xnbd
,cg` meia cirdl e`ayk `ziixad z` ayiil xyt` '`xez iceriil' m`

oebkeéæenø éænøî÷czk icrl mifnex dpey`xd zk icr z` epi`xy ± §¨§©§¥©¥
mpi`e mdiptly zezkdn mircei mipexg`dy gkene ,eciriy dpexg`d

.ep`a wfp ivg eaiigl xnel mileki

:xg` uexiz,øîà éMà áøxaecn¯ íéôeöø eàaLkcgi e`a zezkd lky ©©¦¨©§¤¨§¦
lr cirdl mi`a mixg`d mby mipexg`d erci i`ceae ,cirdl oic zial

.xeyd eze`

:sqep uexizøîà àðéáøxaecn ,amicrdy ote`ïéøékîz`øBMä ìòa ¨¦¨¨©§©¦¦©©©
øBMä úà ïéøékî ïéàåly wfp ivg eaiigl ep`a xnel mileki mpi` okle , §¥©¦¦¤©

mz ly wfp ivg aiigl dleki mzecr oi`e etebn mlzyn mz ixdy ,zenz

.cren ezeyrl ick cirdl e`ay gkene ,gbp xey dfi` micirn mpi` m`
:`xnbd ddnz cinedéì éãòééî éëéä àlàxeyd z` oixikn mpi` m` - ¤¨¥¦§©£¥¥

mixzn j`id.gbp xey dfi` rcei epi` ixd ,exey z` xenyl milraa

:`xnbd zayiinY éøîàc,el mixne`yCø÷áa Cì úéà àðçâð àøBz §¨§¥¨©§¨¨¦¨§©§¨
àøwa déleëì éøeèðì Cì éòaàxenyl jilre jxwa oia jl yi gbp xey - ¦¨¥¨¦§¥§¥©¨¨

jxwa lk z`.
:epizpynn ehyetl dqpne wtq d`ian `xnbdäqLîä ,eäì àéòaà¦©§¨§©§©¤

[dxbnd-]Bøéáça Bøéáç ìL Baìk,ewifdeeäî.oinelyza aiigziy ©§¤£¥©£¥©
,`xnbd zx`aneéàcå äqLî`edy,øeètwifiy alkl mxb wx `ed oky §©¤©©¨

`l` ,xeht oiwfipa `nxbeéàî áìk ìòadyry wfpa eaiigl yi m`d , ©©¤¤©
,edeqiyy ici lr ealkdéì øîà éöî ïðéøîà éîlekiy mixne` m`d - ¦©§¦©¨¥¨©¥

xnel alkd lradéì àðãéáò éàî àðà`l m` ixd ,el izwfd dn ip` - £¨©£¦§¨¥
,envrn wifn alkd did `l df edqiydéì ïðéøîà àîìc Bàmixne` ± ¦§¨©§¦©¥

alkd lraléqzLîe déì éqLîc Caìëa zòãéc ïåékxikn dz`y oeik ± ¥¨§¨§©§§©§¨¦§©¥¥¦§©¥
,wifne dxbzn `ed eze` mixbn m`y jalkadééeäLàì Cì éòaà àì± Ÿ¦¨¥¨§©§¥

.ezxinya dz` ryete miaxd zeyxa ezedydl jl did `l

:epizpynn heytl dqpn `xnbdòîL àz ,àøéæ éaø øîàepipyy dnn ¨©©¦¥¨¨§©
epizpynaíúå'ici lr ezenzl xfeg cren dyrpy xey -úB÷Bðézä eäiL §¨¤§©¦

'çâBð Bðéàå Ba ïéLîLîîrnyne ,çâBð àällba gbep did m` la` ± §©§§¦§¥¥©¨¥©
did yenyndáéiçici lr `l` envrn gbp `l ixde ,dgibp dze` lr ©¨

aiig edxib xg` mc`y ici lr gbepd xeyy gkene ,zewepizd yenyn
.mlyl

:di`xd z` dgec iia`Y áéiç çâð éðz÷ éî ,éiaà øîàdpynayxetn ike ¨©©©¥¦¨¨¥¨©©¨

dnn `ed weic wx ixd ,mlyl aiig zewepizd yenyn ici lr gbp m`y

ok m`e ,gbep epi`e xn`pyY àîìcwiicp `nyíz éåä àì çâð àä- ¦§¨¨¨©Ÿ¨¥¨
,ezenzl xfeg epi` gbp m`yemewn lknáéiçî àì äçéâð àéääálr - §©¦§¦¨Ÿ§©¥

edexib ik ,mlyl aiig epi` zewepizd yenyn ici lr gbpy dgibp dze`

.mixg`
:zxg` dpynn heytl dqpn `xnbdòîL àz,(:er oixcdpq) epipyy dnn ¨§©

äqéLBaexiaga dqiyy mc` ±áìkä úày e`Lçð Ba äqéLz` bxde ¦¨¤©¤¤¦¨¨¨
,exiagøeètzwiicne .mxeb did wx `edy oeik ,dzin ypern dqynd ¨
,`xnbdåàì éàîcigi oeyla 'xeht' dhwpy jka dpynd zpeek oi` m`d - ©©
y xneløeètd wxáìk ìòa áéiçå äqLî.wifd epenny oeik ygpd e` ¨§©¤§©¨©©¤¤

:`xnbd dgec .aiig alkd lray `ira`d o`kn dhytp ok m`eàìoi` - Ÿ
`l` ,dpynd zpeek `id efy gxkdàîéàoeyla 'xeht' dhwp dpyndy ¥¨

y ycgl ick cigiäqLî óà øeètlra oic j` ,xeht dqynd mby ± ¨©§©¤
.eazekl dkxved `le xeht `edy dpynl heyt did alkd

:wtq oi` eay ote` d`ian `xnbdøîBì éöîz íà ,àáø øîàm` s` ± ¨©¨¨¦¦§¥©
y heytz,Bøéáça Bøéáç ìL Baìk äqLîäalkd lraáéiçmewn lkn , ©§©¤©§¤£¥©£¥©¨

Bîöòa àeä eäqéL,envr dqynd z` wifd alkd m` -øeèt.alkd lra ¦¨§©§¨
,àîòè éàîy itläpLîä ìkezeyrl zeyx el oi`y xac dyerd lk ± ©©§¨¨©§©¤

ejk jeznBa äpéLå øçà àá,ewifdy ,øeèt`ly dyr `ed mby s` ipyd ¨©¥§¦¨¨
aey alkd z` dqiyy dna dpiy dqyndy oeik ,o`k oicd `ede .zeyxa

.eiwfpa aiig alkd lra oi`
:yiwl yix mya dnec oic `ian `tt axøîzéà ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨¦§©

éúååk Lé÷ì Léøc déîMîC,jixack ±úBøt ézL ,Lé÷ì Léø øîàceidy ¦§¥§¥¨¦§¨¥§¨©¥¨¦§¥¨
úçà ,íéaøä úeLøamdnúçàå äöeáømdnúëläî äèòáe ,úëläî ¦§¨©¦©©§¨§©©§©¤¤¨£¨§©¤¤

äöeáøa,dzwifde,äøeètdl oi` ixdy da dhray dna dzpiyy s`e ¦§¨§¨
zeyxa dvaxy dna dligz dzpiy dveaxd mewn lkn ,heral zeyx

dhra m` la` .'xeht ea dpiye xg` `ae dpynd lk'e ,miaxdäöeáø§¨
,úáéiç ,úëläîadwifdl zeyx dveaxl oi`e dzpiy `l zkldnd ixdy. ¦§©¤¤©¤¤

:yiwl yix ixacl eixac oia wlgn `axdéì øîà,`tt axl `axàðà ¨©¥£¨
àéääa,dveaxa zkldn dhray dxwn eze`a ±àðáéiçî éáeiçiziid ± §©¦©¥§©©§¨

meyn ,zkldnd ly dilra z` aiignàúeLø Cì úéà ék ,déì ïðéøîàc§©§¦©¥¦¦¨§¨
éìò ééebñìj` ,dveaxd izxt lr jexcle xearl zeyx jzxtl yi mpn` ± §©¥¨©

àúeLø Cì úéì éa éèeòáìok dzyr m`e ,zeyx jzxtl oi` da heral ± §©¥¦¥¨§¨
.dhray dxt lkk zaiig `id ixd

äðùî
cg`k (:eh) lirl dpnpy ,wfipd zeyxa wifnd xeya zwqer ef dpyn

.micrend dyingn

÷éfnä øBLwifde qpkpyãöék ,÷fépä úeLøadnke xeyd lra aiigzn ©©¦¦§©¦¨¥©
,aiigznçâð,eipxwaâðó,eteba sgc -õáø ,CLð,milk lrèòaeilbxa ¨©¨©¨©¨©¨©

owifdl d`pd oi`e wifdl dpeeka eyrpy ,oxwd zeclez md el` lky ,wifde

,ievn owifd oi`e,÷æð éöç ílLî ,íéaøä úeLøala`éaø ,÷fépä úeLøa ¦§¨©¦§©¥£¦¤¤¦§©¦¨©¦
øîBà ïBôøèmlynyíéøîBà íéîëçå ,íìL ÷æðmlyny.÷æð éöç ©§¥¤¤¨¥©£¨¦§¦£¦¤¤

:mzhiy z` mix`an mi`pzdïBôøè éaø íäì øîàoxwy df oic ,minkgl ¨©¨¤©¦©§
,xnege lwa cnlp mly wfp aiig wfipd zeyxaì÷äL íB÷îa äîeaezkd ©§¨¤¥¥

ìâøä ìòå ïMä ìòewifdyøeèt àeäL íéaøä úeLøaok it lr s` , ©©¥§©¨¤¤¦§¨©¦¤¨
ïäéìò øéîçäewifdyk÷fépä úeLøaaiigyì,íìL ÷æð ílLgkene ¤¡¦£¥¤¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥

a ,miaxd zeyxn xzei da aiigzdl dxeng wfipd xvgyøéîçäL íB÷î̈¤¤¡¦
,íéaøä úeLøa ïøwä ìòaiigyì,÷æð éöç ílLm`døéîçpL ïéc Bðéà ©©¤¤¦§¨©¦§©¥£¦¤¤¥¦¤©£¦

åéìòwifd m`y÷fépä úeLøaaiigyìBì eøîà .íìL ÷æð ílL,minkg ¨¨¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥¨§
ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bicwa cnlpd z` aiigl oi` -xzei xnege l ©©¨¦©¦¦§©¦

,oky oeike ,cnlnd lr yiy aeigdnäîoxwíéaøä úeLøawx zaiigéöç ©¦§¨©¦£¦
÷fépä úeLøa óà ,÷æðwx zaiig.÷æð éöç ¤¤©¦§©¦¨£¦¤¤
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קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc `nw `aa(iriax meil)

zøîà éà àlàyàøáb éãeòééìmikixve ,mini dyly dxezd dkixvd ¤¨¦¨§©§§©¥©§¨
ok m` ,cg` meia mlek e`a `l jgxk lre ,dgibpl dgibp oia ea zexzdl
,ezecrenl mexbl mnnf lr zepey`xd zezkd z` miaiign ep` j`id

ðä eøîéìéàn÷ Cxnel dipye dpey`x zk mileki -ïðéòãé äåä éî ïðà ¥§¨¨©¨¥£©¦£¨©§¦¨
ìL øúácdéì éãòééîe éðä eúà éîBé äLdyly xg`y mircei epiid ike ± §¨©§Ÿ¨¥¨¨¥§©£¥¥

wx ep`a epgp` ,xnelk ,cren edeyrie mipexg`d micrd el` e`eai mini
oeike .cren ezeyrl epizpeek dzid `le ,zenz cv ly wfp ivg eaiigl

ziyily dgibp ly zecren ly wfp ivg lr mb mze` zaiign `ziixady
ick cirdl cg` meia e`a mleke ,`xez iceriil `id dxhndy gken

.mly wfp lawi iyilyd wfipdy

:zayein `ziixad oi` `xez iceriil m` mby dywn `pdk axáø øîà̈©©
ì dúéøîà ,éMààðäk áøc dén÷ àzòîLax iptl ef dreny izxn` ± ©¦©§¦¨¦§©§¨©¥§©©£¨

,`pdkàçéð éî àøBz éãeòééìe ,éì øîàå`xez iceriily cvd itl m`d ± §¨©¦§©¥¨¦¦¨
ivgn wlga dpexg`d zkd miaiign ep` j`id dyw ixd ,zayein `ziixad

,zecren ly wfpðä eøîéìåéàøúa Cmipexg`d micrd el` exn`i -ïðà §¥§¨¨©§¨¥£©
eúà÷ àøBúa éãeäñàì àðéc éa éà÷c ìëc ïðéòãé àðîrcil epl oipn - §¨©§¦¨§¨§¨¥¥¦¨§©§¥§¨¨¨

,gbpy xey eze` lr cirdl e`a oic ziaa micnerd micrd zezk lkyïðà£©
ïðéúà à÷æð àbìt àøáb éáeiçìzg` dgibp lr cirdl wx ep`a ep` ± §©¥©§¨©§¨¦§¨£¦¨

lr micirnd micr cer yiy mircei epiid `le ,zenz ly wfp ivg eaiigle

.ok iptl gbp xaky xey eze`
:`xnbd zvxzn .'`xez iceriil'y cvd itl `ziixad z` zayiin `xnbd
,cg` meia cirdl e`ayk `ziixad z` ayiil xyt` '`xez iceriil' m`

oebkeéæenø éænøî÷czk icrl mifnex dpey`xd zk icr z` epi`xy ± §¨§©§¥©¥
mpi`e mdiptly zezkdn mircei mipexg`dy gkene ,eciriy dpexg`d

.ep`a wfp ivg eaiigl xnel mileki

:xg` uexiz,øîà éMà áøxaecn¯ íéôeöø eàaLkcgi e`a zezkd lky ©©¦¨©§¤¨§¦
lr cirdl mi`a mixg`d mby mipexg`d erci i`ceae ,cirdl oic zial

.xeyd eze`

:sqep uexizøîà àðéáøxaecn ,amicrdy ote`ïéøékîz`øBMä ìòa ¨¦¨¨©§©¦¦©©©
øBMä úà ïéøékî ïéàåly wfp ivg eaiigl ep`a xnel mileki mpi` okle , §¥©¦¦¤©

mz ly wfp ivg aiigl dleki mzecr oi`e etebn mlzyn mz ixdy ,zenz

.cren ezeyrl ick cirdl e`ay gkene ,gbp xey dfi` micirn mpi` m`
:`xnbd ddnz cinedéì éãòééî éëéä àlàxeyd z` oixikn mpi` m` - ¤¨¥¦§©£¥¥

mixzn j`id.gbp xey dfi` rcei epi` ixd ,exey z` xenyl milraa

:`xnbd zayiinY éøîàc,el mixne`yCø÷áa Cì úéà àðçâð àøBz §¨§¥¨©§¨¨¦¨§©§¨
àøwa déleëì éøeèðì Cì éòaàxenyl jilre jxwa oia jl yi gbp xey - ¦¨¥¨¦§¥§¥©¨¨

jxwa lk z`.
:epizpynn ehyetl dqpne wtq d`ian `xnbdäqLîä ,eäì àéòaà¦©§¨§©§©¤

[dxbnd-]Bøéáça Bøéáç ìL Baìk,ewifdeeäî.oinelyza aiigziy ©§¤£¥©£¥©
,`xnbd zx`aneéàcå äqLî`edy,øeètwifiy alkl mxb wx `ed oky §©¤©©¨

`l` ,xeht oiwfipa `nxbeéàî áìk ìòadyry wfpa eaiigl yi m`d , ©©¤¤©
,edeqiyy ici lr ealkdéì øîà éöî ïðéøîà éîlekiy mixne` m`d - ¦©§¦©¨¥¨©¥

xnel alkd lradéì àðãéáò éàî àðà`l m` ixd ,el izwfd dn ip` - £¨©£¦§¨¥
,envrn wifn alkd did `l df edqiydéì ïðéøîà àîìc Bàmixne` ± ¦§¨©§¦©¥

alkd lraléqzLîe déì éqLîc Caìëa zòãéc ïåékxikn dz`y oeik ± ¥¨§¨§©§§©§¨¦§©¥¥¦§©¥
,wifne dxbzn `ed eze` mixbn m`y jalkadééeäLàì Cì éòaà àì± Ÿ¦¨¥¨§©§¥

.ezxinya dz` ryete miaxd zeyxa ezedydl jl did `l

:epizpynn heytl dqpn `xnbdòîL àz ,àøéæ éaø øîàepipyy dnn ¨©©¦¥¨¨§©
epizpynaíúå'ici lr ezenzl xfeg cren dyrpy xey -úB÷Bðézä eäiL §¨¤§©¦

'çâBð Bðéàå Ba ïéLîLîîrnyne ,çâBð àällba gbep did m` la` ± §©§§¦§¥¥©¨¥©
did yenyndáéiçici lr `l` envrn gbp `l ixde ,dgibp dze` lr ©¨

aiig edxib xg` mc`y ici lr gbepd xeyy gkene ,zewepizd yenyn
.mlyl

:di`xd z` dgec iia`Y áéiç çâð éðz÷ éî ,éiaà øîàdpynayxetn ike ¨©©©¥¦¨¨¥¨©©¨

dnn `ed weic wx ixd ,mlyl aiig zewepizd yenyn ici lr gbp m`y

ok m`e ,gbep epi`e xn`pyY àîìcwiicp `nyíz éåä àì çâð àä- ¦§¨¨¨©Ÿ¨¥¨
,ezenzl xfeg epi` gbp m`yemewn lknáéiçî àì äçéâð àéääálr - §©¦§¦¨Ÿ§©¥

edexib ik ,mlyl aiig epi` zewepizd yenyn ici lr gbpy dgibp dze`

.mixg`
:zxg` dpynn heytl dqpn `xnbdòîL àz,(:er oixcdpq) epipyy dnn ¨§©

äqéLBaexiaga dqiyy mc` ±áìkä úày e`Lçð Ba äqéLz` bxde ¦¨¤©¤¤¦¨¨¨
,exiagøeètzwiicne .mxeb did wx `edy oeik ,dzin ypern dqynd ¨
,`xnbdåàì éàîcigi oeyla 'xeht' dhwpy jka dpynd zpeek oi` m`d - ©©
y xneløeètd wxáìk ìòa áéiçå äqLî.wifd epenny oeik ygpd e` ¨§©¤§©¨©©¤¤

:`xnbd dgec .aiig alkd lray `ira`d o`kn dhytp ok m`eàìoi` - Ÿ
`l` ,dpynd zpeek `id efy gxkdàîéàoeyla 'xeht' dhwp dpyndy ¥¨

y ycgl ick cigiäqLî óà øeètlra oic j` ,xeht dqynd mby ± ¨©§©¤
.eazekl dkxved `le xeht `edy dpynl heyt did alkd

:wtq oi` eay ote` d`ian `xnbdøîBì éöîz íà ,àáø øîàm` s` ± ¨©¨¨¦¦§¥©
y heytz,Bøéáça Bøéáç ìL Baìk äqLîäalkd lraáéiçmewn lkn , ©§©¤©§¤£¥©£¥©¨

Bîöòa àeä eäqéL,envr dqynd z` wifd alkd m` -øeèt.alkd lra ¦¨§©§¨
,àîòè éàîy itläpLîä ìkezeyrl zeyx el oi`y xac dyerd lk ± ©©§¨¨©§©¤

ejk jeznBa äpéLå øçà àá,ewifdy ,øeèt`ly dyr `ed mby s` ipyd ¨©¥§¦¨¨
aey alkd z` dqiyy dna dpiy dqyndy oeik ,o`k oicd `ede .zeyxa

.eiwfpa aiig alkd lra oi`
:yiwl yix mya dnec oic `ian `tt axøîzéà ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨¦§©

éúååk Lé÷ì Léøc déîMîC,jixack ±úBøt ézL ,Lé÷ì Léø øîàceidy ¦§¥§¥¨¦§¨¥§¨©¥¨¦§¥¨
úçà ,íéaøä úeLøamdnúçàå äöeáømdnúëläî äèòáe ,úëläî ¦§¨©¦©©§¨§©©§©¤¤¨£¨§©¤¤

äöeáøa,dzwifde,äøeètdl oi` ixdy da dhray dna dzpiyy s`e ¦§¨§¨
zeyxa dvaxy dna dligz dzpiy dveaxd mewn lkn ,heral zeyx

dhra m` la` .'xeht ea dpiye xg` `ae dpynd lk'e ,miaxdäöeáø§¨
,úáéiç ,úëläîadwifdl zeyx dveaxl oi`e dzpiy `l zkldnd ixdy. ¦§©¤¤©¤¤

:yiwl yix ixacl eixac oia wlgn `axdéì øîà,`tt axl `axàðà ¨©¥£¨
àéääa,dveaxa zkldn dhray dxwn eze`a ±àðáéiçî éáeiçiziid ± §©¦©¥§©©§¨

meyn ,zkldnd ly dilra z` aiignàúeLø Cì úéà ék ,déì ïðéøîàc§©§¦©¥¦¦¨§¨
éìò ééebñìj` ,dveaxd izxt lr jexcle xearl zeyx jzxtl yi mpn` ± §©¥¨©

àúeLø Cì úéì éa éèeòáìok dzyr m`e ,zeyx jzxtl oi` da heral ± §©¥¦¥¨§¨
.dhray dxt lkk zaiig `id ixd

äðùî
cg`k (:eh) lirl dpnpy ,wfipd zeyxa wifnd xeya zwqer ef dpyn

.micrend dyingn

÷éfnä øBLwifde qpkpyãöék ,÷fépä úeLøadnke xeyd lra aiigzn ©©¦¦§©¦¨¥©
,aiigznçâð,eipxwaâðó,eteba sgc -õáø ,CLð,milk lrèòaeilbxa ¨©¨©¨©¨©¨©

owifdl d`pd oi`e wifdl dpeeka eyrpy ,oxwd zeclez md el` lky ,wifde

,ievn owifd oi`e,÷æð éöç ílLî ,íéaøä úeLøala`éaø ,÷fépä úeLøa ¦§¨©¦§©¥£¦¤¤¦§©¦¨©¦
øîBà ïBôøèmlynyíéøîBà íéîëçå ,íìL ÷æðmlyny.÷æð éöç ©§¥¤¤¨¥©£¨¦§¦£¦¤¤

:mzhiy z` mix`an mi`pzdïBôøè éaø íäì øîàoxwy df oic ,minkgl ¨©¨¤©¦©§
,xnege lwa cnlp mly wfp aiig wfipd zeyxaì÷äL íB÷îa äîeaezkd ©§¨¤¥¥

ìâøä ìòå ïMä ìòewifdyøeèt àeäL íéaøä úeLøaok it lr s` , ©©¥§©¨¤¤¦§¨©¦¤¨
ïäéìò øéîçäewifdyk÷fépä úeLøaaiigyì,íìL ÷æð ílLgkene ¤¡¦£¥¤¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥

a ,miaxd zeyxn xzei da aiigzdl dxeng wfipd xvgyøéîçäL íB÷î̈¤¤¡¦
,íéaøä úeLøa ïøwä ìòaiigyì,÷æð éöç ílLm`døéîçpL ïéc Bðéà ©©¤¤¦§¨©¦§©¥£¦¤¤¥¦¤©£¦

åéìòwifd m`y÷fépä úeLøaaiigyìBì eøîà .íìL ÷æð ílL,minkg ¨¨¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥¨§
ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bicwa cnlpd z` aiigl oi` -xzei xnege l ©©¨¦©¦¦§©¦

,oky oeike ,cnlnd lr yiy aeigdnäîoxwíéaøä úeLøawx zaiigéöç ©¦§¨©¦£¦
÷fépä úeLøa óà ,÷æðwx zaiig.÷æð éöç ¤¤©¦§©¦¨£¦¤¤

íäì øîà,oetxh iaxéðà óà ¨©¨¤©£¦
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xcde"קב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc `nw `aa(iying meil)

ïø÷ ïeãà àìwfipd xvgaïøwî`l` ,miaxd zeyxaïø÷ ïeãà éðàxvga Ÿ¨¤¤¦¤¤£¦¨¤¤
wfipdìâøî,wfipd xvgaìâøä ìòå ïMä ìò ì÷äL íB÷îa äîemixehty ¦¤¤©§¨¤¥¥©©¥§©¨¤¤

ïø÷a øéîçä ,íéaøä úeLøaa ,wfp ivga eaiiglïMä ìò øéîçäL íB÷î ¦§¨©¦¤¡¦§¤¤¨¤¤¡¦©©¥
÷fépä úeLøa ìâøä ìòåm`d ,mly wfpa maiiglïø÷a øéîçpL ïéc Bðéà §©¨¤¤¦§©¦¨¥¦¤©£¦§¤¤

.mly wfp eaiigl wfipd xvgaBì eøîàyi df xnege lw lr mb ,minkg ¨§
xneläî ,ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bicoxwíéaøä úeLøawx zaiig ©©¨¦©¦¦§©¦©¦§¨©¦

÷fépä úeLøa óà ,÷æð éöçwx zaiig:÷æð éöç £¦¤¤©¦§©¦¨£¦¤¤

àøîâ
:`xnbd dywn .minkge oetxh iax zwelgna dpc `xnbd,ïBôøè éaøå§©¦©§

m`ddéì úéìy xaeq epi` -Bic,oecipk zeidl oicd on `alàäå`ld - ¥¥©§¨
y llkdBicn oecipk zeidl oicd on `alì÷ ïécî ,àéðúc ,àeä àúééøBàc ©§©§¨§©§¨¦¦©

ãöék øîBçåmixny xg`l xn`py .xnege lw miyxecy xewnd dn - ¨¤¥©
(ci ai xacna) zrxva dyprp mixne ,dyn lr exac oxd`eìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤

íéîé úòáL íìkú àìä äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLîmini zraW xbQY Ÿ¤§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¤¨£Ÿ¦¨¥¦§©¨¦¦¨¥¦§©¨¦
zetref mipt dl d`xn dia` did eli` `ld ,xnelk ,'dpgOl uEgn`id ¦©©£¤

,mini dray znlkp dzidì øîBçå ì÷d ici lr ztfppäðéëMdilry ©¨¤©§¦¨
xeriya miiltk mlkidlàlà ,íBé øNò äòaøàxn` ok it lr s`y ©§¨¨¨¨¤¨

y oeik ,mini dray wx xbqz mixny `ed jexa yecwdïécä ïî àaì Bic©©¨¦©¦
ì,ïBcpk úBéäxeng xzei didi `l dpikyd ici lr ztfppd oicy ,xnelk ¦§©¦

'oecpk zeidl oicd on `al eic'y `ziixaa x`eane .dia` ici lr ztfppdn
mly wfp zaiig wfipd zeyxa oxwy cnel oetxh iax ji`e ,`ziixe`cn `ed

:`xnbd zvxzn .wfp ivg wx zaiigy miaxd zeyxa oxwn xnege lwaék¦
déì úéìly cenild z` oetxh iax itl oi`y ote`d -Bicoicd on `al ¥¥©

wx `ed ,oecipk zeidléøôîc àëéäCd jxteny mewna -,øîBçå ì÷la` ¥¨§¦§¦©¨¤
éøôî àìc àëéäCd jxten `ly mewna -déì úéà ,øîBçå ì÷iaxl yi - ¥¨§Ÿ¦§¦©¨¤¦¥

y cenild z` oetxhBic`linne .oecpk zeidl oicd on `alíúädyrna - ©¨¨
mixnyäòáLdtifp zngn dwgxdd iniéáéúk àì äðéëLcdxeza ¦§¨¦§¦¨Ÿ§¦¥

,xnege lwd ici lr wx mze` micnele ,xg` mewnaàúàd `a -øîBçå ì÷ ¨¨©¨¤
eéúééà-dkixv mixny cnileøñaøàe ,xbqd ini xyr drax` -àúà- ©§¥©§¥©¨¨

ly llkd `ae'Bic'e÷étàxbqdd aeign `ivede -äòáLminié÷Bàå- ©©¥¦§¨§¥
lr ecinrdeäòáLxbqd z` cnll lired xnege lwdy `vnpe ,mini ¦§¨

,el` mini drayàëä ìáà,wfipd xvga oxw aeiga -÷æð éöçoxwaáéúk £¨¨¨£¦¤¤§¦
,wfipd xvga oiae miaxd zeyxa oia yxetnaàúàåd `ae -øîBçå ì÷ §¨¨©¨¤

éúééàåcer mlyl aiigy cnile -àðéøçà ÷æð éöç,[xg` -]äNòðåeaeig §©§¥£¦¤¤©£¦¨§©£¤
wfipd xvga,íìL ÷æð`linne'Bic' zLøc éàwx didi wfipd xvga eaeige ¤¤¨¥¦¨§©§©

y `vnp ,wfp ivgéøôàøîBçå ì÷ déì Cepi`e ixnbl jxted xnege lwdy - ¦§¦¥©¨¤
.df ote`a 'oecipk zeidl oicd on `al eic' mixne` `l okle ,melk cnln

:`xnbd zl`eyïðaøåz` jxet `edy ote`a s` xn`p 'eic'y mixaeqd §©¨¨
`l opax :`xnbd daiyn .oetxh iax ixack ewlig `l recn ,xnege lwd

mby meyn jk ewligäòáLdtifp zngn xbqd ly miniéáéúk ,äðéëLc ¦§¨¦§¦¨§¦¥
(my) xn`py ,xnege lwd `lel mb mze` mircei epiide ,dxezaøâqz'¦¨¥

,'íéîé úòáLmixny 'oecipk zeidl oicd on `al eic' xn`p ok it lr s`e ¦§©¨¦
xnege lwd lk z` jxet 'eic'dy `vnpe ,mini drayn xzei xbqiz `l

ixnbl jxtp xnege lwdy mewna s`y gkene ,dpikyd ztifpl a`d ztifpn
.oecipk zeidl oicd on `al eic mixne`

:`xnbd zl`eyïBôøè éaøåmixn xbqd iabl xn`py 'eic' oia wligy §©¦©§
mixn xbqda `ld ,ok wlgl el oipn ,wfipd xvga oxw iabl xn`py 'eic'l
daiyn .opax ex`iay enke ,xnege lwd jxtp jkay it lr s` 'eic' xn`p

:`xnbdøâqz' àeääaeig z` cnll `a `l 'dpgOl uEgn mini zraW ©¦¨¥¦§©¨¦¦©©£¤

cnll `l` ,dpikyd ztifpa xbqddïðéLøãc'y llkd z` miyxecy -Bic §©§¦¨©
'oecipk zeidl oicd on `alàeäxyr drax` xbqda zaiig dpi` okle ,`a

`l xnege lwdy ote`a wx `ed mixn iabl xn`py 'eic'd ,ok m`e ,mini

on `al eic' mixne` `l ixnbl jxtp xnege lwdy ote`a la` ,ixnbl jxtp
.'oecipk zeidl oicd

:`xnbd zl`eyïðaøå'dpgOl uEgn mini zraW xbQY' weqtd z` eyxcy §©¨¨¦¨¥¦§©¨¦¦©©£¤

ly llkd mdl oipn ,dpikyd ztifp zngn mini dray xbqd jixvy cnll
:`xnbd daiyn .mixn xbqd iabl 'eic'àðéøçà àø÷ áéúkecnl opax - §¦§¨©£¦¨

(eh ai xacna) xn`py ,xg` weqtn 'eic' z`íéøî øâqzå'dpgOl uEgn ©¦¨¥¦§¨¦©©£¤

.'mini zraW¦§©¨¦

:`xnbd zl`eyelïBôøè éaøxbQY' weqtdn 'eic' ly llkd z` cnly ©¦©§¦¨¥

dpgOl uEgn mixn xbQYe' weqtd azkp recn ,'dpgOl uEgn mini zraW¦§©¨¦¦©©£¤©¦¨¥¦§¨¦©©£¤
:`xnbd daiyn .'mini zraWàeääzraW dpgOl uEgn mixn xbQYe' - ¦§©¨¦©©¦¨¥¦§¨¦©©£¤¦§©

eprinydl `a 'miniàîìòa eléôàcxnege lw zeyxc x`ya -ïðéLøc ¨¦©£¦§¨§¨©§¦¨
miyxec -Bic,oecpk zeidl oicd on `aløîàz àìå`weec xn`p 'eic'y ©§ŸŸ©

àëämixn xbqda -äLî ìL BãBák íeMî`ly mixn lr lltzdy ¨¨¦§¤Ÿ¤
zrxva dwlz,xbqd dkixv didz `leïì òîLî à÷ ,àì àîìòa ìáà£¨§¨§¨Ÿ¨©§©¨

lka xn`p df oicy.xnege lw
zeidl oicd on `al eic' z` llk xaeq epi`y in yi m`d dpc `xnbd

:'oecipkàäå ,éiaàì àtt áø déì øîàl epivn `ld -àìc àpz éàä ¨©¥©¨¨§©©¥§¨©©¨§Ÿ
'Bic' Léøcllkéøôî àìc áb ìò óàåCdøîBçå ì÷,'eic'd zngn,àéðúc ¨¦©§©©©§Ÿ¦§¦©¨¤§©§¨

ïéépî áæa éø÷,`ynae rbna `nhnyàeä ïéãå,xnege lwn cnlp df oic - ¤¦§¨¦©¦§¦
eäî`edy lwd wexa øBäèd on `veiy dxwn,øBäh`ed mewn lkn ©¨§¨

a àîèd on `veiy dxwnàîèaGd wxi ike' (g eh `xwie) xn`py af - ¨¥§¨¥§¦¨Ÿ©¨
af oebk ,xedhd ciay dn z` zeaxl (:dp dcip) minkg eyxce ,'xFdHA©¨
afd wex z` `yep xedhd `vnpe xedhd cia `vnpd xedh xaca wxiy

`edy xengd ixw ,dfa `nhpea àîèd on `veiy dxwnøBäèm`dBðéà ¨¥§¨¥
a àîè àäiL ïécd on `veiy dxwnàîè,`xnbd dgiken .afd -à÷å ¦¤§¥¨¥§¨¥§¨

dì éúééîef dyxc d`ian `ziixad -ì ïéaz`nehì ïéaå òbîz`neh ©§¦¨¥§©¨¥§
éànàå .àOî,`yna mb z`nhn afn d`viy rxf zaky recne -àîéð- ©¨§©©¥¨

xn`pcéðäàd liredy -ì øîBçå ì÷z`neh cenlòbîon `veid ixwa ©£¥©¨¤¦©¨
e ,afdéðäàly llkd lirede -Bic''oecipk zeidl oicd on `alé÷etàì- ©£¥©§©¥

z`neh oic hrnlàOî,xedh mc` ly rxf zaky ixdy ,af ly ixwa ©¨
'eic'e ,rbna wx `l` `yna z`nhn dpi` ,xnege lw micnel ep` dpnny
lwdn cenll mikiynn epgp` ixdy ,ixnbl xnege lwd z` jxet epi` df

c z` llk xaeq epi` df `pzy gkene .rbna `nhn af ly ixwy xnegeoi
.jxtp epi` xnege lwdy ote`a elit`e 'eic'

:dgkedd z` zegcl zexyt` d`ian `xnbdàîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨
yòbîìaf ly eixwa `nhnyéøèöà àìCa jxev oi` -,øîBçå ì÷meyn §©¨Ÿ¦§§¦©¨¤
caf ly ixwòøb àì`veid ixwnàøábî[mc`n -]øBäè,rbna `nhny §Ÿ¨©¦©§¨¨

ixdy ,ok ayiil oi` ,xnege lwd lk xwri 'eic'd ici lr `linneéøèöéàC ¦§§¦
c meyn ,jxvp xnege lwd -àðéîà Czòc à÷ìñjzrca dlrn ziid - ©§¨©§¨£¦¨
ixw z`neh iably oeiky xneláéúk 'äìéì äøwî',(`i bk mixac) dxeza ¦§¥¨§¨§¦

y jkn cenll yiBì íøBb BéøwL éîe ,rbna `nhn eixw ,d`nehäæ àöé ¦¤¦§¥¨¨¤
[afd -]Bì íøBb Béø÷ ïéàLd`nehBì íøb øçà øác àlà,ez`neh z` ¤¥¦§¥¤¨¨¨©¥¨©

,rbna s` `nhi `l af ly ixw okle ,daifd z`ivi epiidcïì òîLî à÷̈©§©¨
m`e ,`yna oiae rbna oia `nhn afd on `veid ixwy xnege lwd ici lr
lr xnege lwd z` cinrdl 'eic'd lireiy xnel epl did 'eic' mixaeq epiid

mixne` oi` df `pz zhiyly gkene ,`yn z`neha `le cala rbn z`neh
:`xnbd dgec .llk 'eic'éãéîdlil dxwn' ike -øçà øác àìå'áéúk ¦¦§Ÿ¨¨©¥§¦

`ed af ly ixwa rbn z`neh oic ,weqta yxetn herin oi`y oeike ,weqta

oic cinrdl 'eic' xn`p m`e ,xnege lwn yxcp epi`e ixw z`neh oic lkk
lwd z` ixnbl xwer 'eic'dy `vnp ,cala rbn z`neh lr afa ixw z`neh

.oetxh iax zhiyke ,'eic' miyxec ep` oi` okle ,xnege

.`ynae rbna z`nhn af ly rxf zakyy `ziixad ixaca dpc `xnbd
:`xnbd zxxanøîàc déì zòîLc àpz ïàîexaeqd `pzd edin - ©©¨§¨§©§¥§¨©

y,àOîa ànèî áæ ìL òøæ úáëLlwa dzaixy ef `ziixa zhiyk ¦§©¤©¤¨§©¥§©¨
df oi` `ld ,`ynae rbna `nhn af ly ixwy xnegeàìå øæòéìà éaø àìŸ©¦¡¦¤¤§Ÿ

,àOîa ànèî ïéàå òbîa ànèî áæ ìL òøæ úáëL ,ïðúc ,òLBäé éaø©¦§ª©¦§©¦§©¤©¤¨§©¥§©¨§¥§©¥§©¨
éàL éôì ,àOîa ànèî óà ,øîBà òLBäé éaøå .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¥©§©¥§©¨§¦¤¦

øLôà`vz af ly rxf zakyyäáéæ éçeöçö àìa.aef ly miixiy - ¤§¨§Ÿ¦§¥¦¨
,`ziixad z` cinrdl oi` i`ce xfril` iax zhiyk ,`xnbd zxxane
iax zhiyk mbe ,`yna z`nhn dpi` af ly rxf zakyy xaeq `ed ixdy

y meyn ,`ziixad z` cinrdl oi` ryediòLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©
àlà ,íúämeynøLôà éàL`vzy rxf zakylàä ,äáéæ éçeöçö àìa ¨¨¤¨¤¦¤§¨§Ÿ¦§¥¦¨¨
éëä åàìdf mrh `lel la` -àì`ziixady `vnpe ,ryedi iax `nih ©¨¦Ÿ

:`xnbd dwiqn .ryedi iaxk `le xfril` iaxk `l `idàpz éàä àlà¤¨©©¨
ïðúc ,àeäzaky ,uxy ,d`nehd zea` dyly oic iabl (b"n `"t milk) ¦§©

mdy ze`neh yiy ,rbna `l` mi`nhn mpi`y zn `nhe rxfäìòîì§©§¨
ïäî,od el`e ,`yna s` ze`nhny odn zexeng - ¥¤
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zea` drax`` cenr dk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïøwî ïø÷ ïeãà àìoWA eilr xingdW mFwn lbxn oxw `N` lirl oxn`cM Ÿ¨¤¤¦¤¤§©£¨¨§¥¤¨¤¤¥¤¤¨¤¤¡¦¨¨§¥
:oxwA xingPW oiC Fpi` lbxe.ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bice`l i` sFq sFqC §¤¤¥¦¤©§¦§¤¤©©¨¦©¦¦§©¦§¦©

:e"w cv zgMYWn `l x"dxA oxw'îâ.àéðúc àeä àúééøBàc Bic àäåb"i iAB ¤¤¦Ÿ¦§©©©©§¨©§©§¨§©§¨©¥
:'Eke e"w oiCn mipdM zxFzA zFCnéøôîc àëéä.CKxtin FIC zWxC i` oizipznE ¦§©Ÿ£¦¦¦§¥¨§©§¦©§¦¦¦©§¨©¦§©

opiWxtncM icin DA zxnB `le DiNEM e"w¥§Ÿ©§¨¨¦¥§¦§¨§¦¨
pikWC draW mzdC:'Ek d÷æð éöç àëä §¨¨¦§¨¦§¦¨¨¨£¦¤¤

.áéúki`e wGiPd zEWx` iOp rnWnE §¦©§©©¦©§©¦¨§¦
ivg` wGiPd zEWxA Dil znwF`e FIC zWxC©§¨©§§¨¥¦§©¦¨©£¦

:icin e"w opixnb` `l wfpàeää è"øå ¤¤Ÿ©§§¦¨¦¥§©
.øâqz`z`C `Ed FIC opiWxcC opirEnW`l ¦¨¥§©§¦¨§©§¦¨©§¨¨

Dil opinwFn ded ikd aizM `l i`C§¦Ÿ§¦¨¥£¨§¦¨¥
:xqAx``.Bic ïðéLøc àîìòa 'éôàc ©©§¥©©£¦§©§¨©§¦¨©

:Dil opixnB `xwC `xEYiInEáæa éø÷ ¦¦¨¦§¨©§¦¨¥¤¦§¨
.ïéépîdRiHd `dYW oiiPn af lW Fixw ¦©¦¤§¤¨¦©¦¤§¥©¦¨

l"iwC aFf lW dRihM `VnaE rBnA `Ohn§©¨§©¨§©¨§¦¨¤§
dCp zkQnA(:dp sc)`l ixwe `VnA `OhOW §©¤¤¦¨¤§©¨§©¨§¤¦Ÿ

mizEM zFpA wxRA xn`cM aFfl inCsc my) ¨¥§¦§¨©§¤¤§¦
(:dlixw zxfEOd dviA oaFll dnFC aFf¤§¤¥¨©¤¤¤¦

:zxfEn Dpi`W dviA oaFll dnFC.äîewFx ¤§¤¥¨¤¥¨¤¤¨
`OhnE `nh ied xFdh mc`A xFdh `EdW¤¨§¨¨¨£¥¨¥§©¥
wFxi ike aizkcM af oFbM `nh mc`A `VnA§©¨§¨¨¨¥§¨§¦§¦§¦¨
xFdHd ciAX dnA rnWnC xFdHA aGd©¨©¨§©§©§©¤§©©¨

dCp zkQnA opiWxCcM(:dp sc)`Vn EpiidC ¦§©§¦¨§©¤¤¦¨§©§©¨
xFdhA `nHW ixw 'Ek eicbA qAke aizkE§¦§¦¤§¨¨¤¦¤¨¥§¨
lke cbA lke aizkcM rBnA `Ohn dRiHd©¦¨§©¨§©¨§¦§¦§¨¤¤§¨
mc`e 'Fbe rxf zakW eilr didi xW` xFr£¤¦§¤¨¨¦§©¨©§§¨¨
xW` Wi` F` aizkcM rBnA `Ohn iOp©¦§©¥§©¨§¦§¦¦£¤
zkQnA opiWxce 'Fbe rxf zakW EPOn `vY¥¥¦¤¦§©¨©§§©§¦¨§©¤¤

otFC `vFi wxRA dCp(:bn sc)z` zFAxl oiPn ¦¨§¤¤¥¤¦©¦§©¤
oiC Fpi` Wi` F` l"z rxf zakWA rbFPd©¥©§¦§©¤©¦¥¦

:afA `nh `dIWòbîì ïéa dì éúéén÷å ¤§¥¨¥§¨§©©§¥¨¥§©¨
.àOîì ïéa:wFx iMå"÷ àîéð éànàå ¥§©¨¦§©©¥¨

.àOî ÷étà Biãå òbî éúééàlW ixw `dC ©§¥©¨§©©¦©¨§¨¤¦¤
:`VnA `Ohn Fpi` xFdhà"ã àìå éãéî ¨¥§©¥§©¨¦¥§Ÿ

.áéúkoiA `nhA oiA aizM dlil dxTn §¦¦§¥¨§¨§¦¥§¨¥¥
Kixhv` `l rBnl KMld rnWn xFdhA§¨©§©¦§¨§©¨Ÿ¦§§¦

:e"w.'eë déì úòîLc àpz ïàîexn`wC ©©¨§©§¨¥§¨¨©
`"x `l iPn `VnE rBn wiRn e"w i`dnC§¥©©¦©¨©¨©¦Ÿ

:rWFdi iAx `le.ïäî äìòîìdWlXn §Ÿ©¦§ª©§©§¨¥¤¦§Ÿ¨
`nhE rxf zakWe uxWC zF`nEHd zFa`̈©§§¤¤§¦§©¤©§¥
milM zkQnA 'ipzn Kdn lirl ipYwC zn¥§¨¨¥§¥¥©©§¦§©¤¤¥¦

:rBnA `N` oi`Ohn mpi`e§¥¨§©§¦¤¨§©¨
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éðà`kid FIC Dil zil DiciClC Edl xn`w mdixacl .oxTn oxw oEc` `l £¦Ÿ¨¤¤¦¤¤§¦§¥¤¨¨©§¦§¦¥¥¥©¥¨
oi`W oxwA xn`Y iEvn FwiGd oMW lbxe oWN dn z"`e e"w KixtnC§©§¦§©§¥§¤¤¤¥¤¥¨Ÿ©§¤¤¤¥
xnFl oi`e `qpw `wfp `BlR c"nl iniiw xEOiW zwfgaC k"k iEvn FwiGd¤¥¨¦§¤§©¦©§¥§©§¨¦§¨§¨¨§¥©
oiprl DA xingd lbxe oW oiprl DA liwdW x"dx dnE opixnB zEWxl zEWxn¥§¦§©§¦¨¨¤¥¥¨§¦§©¥§¤¤¤¡¦¨§¦§©
KiIW n"nC oMW lM `l wGiPd zEWx oxw¤¤§©¦¨Ÿ¨¤¥§©¨
slinl iraC oOwl rnWncM xiRW Kxtnl§¦§©©¦¦§©§©§©¨§¨¥§¥©
lbxC oiwfPn wGiPd xvgA mzA mlW xtFM¤¨¥§©©£©©¦¨¦§¨¦§¤¤
l"ie W`A opWi oMW lbxC 'iwfpN dn KixtE¨¦©¦§¨¦§¤¤¤¥¤§¨§¥§
zlrFn Ef `xnEg oi`C `id `kxiR e`lC§©¦§¨¦§¥§¨¤¤
oX dnE e"w opipiiC ikde x"dxA FaiIgl§©§¦§¨¥©§¦¨©¥
FaiIgl zFlirFn zFxnEg oi`W lbxe§¤¤¤¥§¦§©§

x"dxAmigafC w"taE 'Ek y"p(.i sc)iAB ¦§¦§¨¦©¥
DnWl `NW DnC wFxfl DnWl hgFW¥¦§¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¨
xWkc FPnfl uEg hgFWC e"wn lEqtC§¨¦§¥¦§©§¨¥
t"r` zxM oMW FPnfl uEgN dn KixtE¨¦©§¦§©¤¥¨¥
lFqtl FPnfl uEgl zlrFn Ef `xnEg oi`W¤¥§¨¤¤§¦§©¦§
oeikC ip`W dxFY dxingdW `xnEg§¨¤¤§¦¨¨©¦§¥¨
dxingd Ef `xnEg dxFY dxingdW¤¤§¦¨¨§¨¤§¦¨
FIC opAx ixn`w ikide z"`e zxg` `xnEg§¨©¤¤§§¥¦¨©§¥©¨¨©
izixg` `xnEg liaWaC `Ed KM e"w lM̈©§¦§¦§¨©£¦¦
oYil Wi dfA oi`X dn dfA WIW dPhw§©¨¤¥§¤©¤¥§¤¥¦¥
oeiM l"ie lwAW zFxnEgd lM xEngA§¨¨©§¤§©§¥¨
cFnll oi`A Ep`W oiCd oirn `xnEgdW¤©§¨¥¥©¦¤¨¨¦¦§
ipiC cg` wxRA z"`e xiRW FIC xnFl KiIW©¨©©©¦§§¤¤¤¨¦¥

zFpFnn(:dl sc oixcdpq)zxEaw `dzE xn` ¨¨©§¥§©
dcFar dnE e"wn zAW dgFC devn zn¥¦§¨¨©¨¦¨£¨
dgFC devn zn zxEaw zAW dgFC `idW¤¦¨©¨§©¥¦§¨¨
oiC Fpi` dcFar ipRn zigcPW zAW DzF`¨©¨¤¦§¥¦§¥£¨¥¦
`YWde DzF` dgFC devn zn `dYW¤§¥¥¦§¨¨¨§©§¨
`N` dcFard z` dgFC Dpi`W FnM `nip¥¨§¤¥¨¨¤¨£¨¤¨
`N` zAW dgcY l` KM dUrY l`e aWA§¥§©©£¤©©¦§¤©¨¤¨
dcFard sEbC oeiM l"ie dUrY l`e aWA§¥§©©£¤§¥¨§¨£¨
Epl oi` devn zn zxEaw ipRn zigcp¦§¥¦§¥§©¥¦§¨¥¨
:mFwn mEWA dPOn dxEng `dYW xnFl©¤§¥£¨¦¤¨§¨

å"÷mEXn z"xF` .mFi c"i dpikXl©§¦¨¦
opixn`CzlROdA(.`l sc dcp)a`dW §©§¦¨§©©¤¤¤¨©

d"awde mixaC 'd cg` lM FA oipzFp m`e§¥§¦¨¤¨§¨¦§©
cbpM mFi c"i hwpC n"ie mixaC 'i FA ozFp¥§¨¦§§¨©§¤¤
oke mini 'fn zFgR xBqd oi`C zFxBqd ipW§¥¤§¥§¥¤§¥¨¦¨¦§¥

:zFa` zkQnC `YtqFYA gkEn©©¤§¨§©¤¤¨
àäåEdNEke .FIC WixC `lC `PY i`d §¨©©¨§Ÿ¨¦©§§

l`FXd wxRaC Dnize Egcinn"a) ¦§§¥©¦§¤¤©¥
(.dv scFIC Dil zi`C o`nl `gipd KixR̈¦¨¦¨§©§¦¥©

`Mi` i`n FIC Dil zilC o`nl `N ¤̀¨§©§¥¥©©¦¨
lw Kxtin `l mzdC aB lr s`e xninl§¥©§©©©§¨¨Ÿ¦§©©
c"qC i`nl KixRC xnFl Wie xnFgë¤§¥©§¨¦§©§

:i`xFn` KPdl `xTirn¥¦¨¨§©¨¨¨¥
éãéîzkQn sFqaE milM zkQn WixaE micbA `Ohl mc` `Ohn `lC xnFl FIC ipd`e DitEB d`nEhl `VnE rBnl e"w ipd`C `nipC DniY .aizM `"c `le ¦¥§Ÿ§¦¥©§¥¨§©£¥§©¨©¨§§¨¥§©£¥©©§Ÿ§©¥¨¨§©¥§¨¦§¥©¤¤¥¦§©¤¤

`Ohl mc` `Ohi `NW `VnA `OhOW xaC mEW Epivn `NW d`nEhA wNgl FIC KiIW `l z"ke micbA `Ohl mc` `Ohn af lW f"yC rnWn miaf̈¦©§©§¤¨§©¨¨¨§©¥§¨¦§Ÿ©¨©§©¥§§¨¤Ÿ¨¦¨¨¤§©¥§©¨¤Ÿ§©¥¨¨§©¥
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zAW zkQnaE(.ct sc):ur lW uROn KixR `kde inbe dtiW lW uROn KixRî"ùf"ye rxf zakWl zn Wwzi`C oeiM y"fb il dOl DniY .oiccv ipXn dptEn §©¤¤©¨¨¦¦©¨¤¦¨§¤¦§¨¨¨¦¦©¨¤¥§¤¦§¥§¨¦¥©¨¨¦¥¨§¦§©¥§¦§©¤©§

miWcTd on uEg cnNd on cnl oicinl DNEM dxFYd lkaC uxWlWixA ogMW`cM deW dxifBn `le `WiTidn `l iccdn ixnB iNin lkl e`l KgxM lrC l"ie §¤¤¦§¨©¨¨§¥¦¨¥¦©¨¥¦©¢¨¦§§©¨§¨©§¨¦¥©§¥¥£¨¥Ÿ¥¤¥¨§Ÿ¦§¥¨¨¨¦§©§§¨§¥
oiNEgC ipW wxR(:el sc)Kd iAbl m` iM iccdn ixinB `l iNin lklC opirnWC `Ed y"b Kixhvi`CnE `kixvE uxW z`nEhl cge zn z`nEhl cgC xWkd iAB ¤¤¥¦§¦©¥¤§¥§©§§©¥§©§§©¤¤§¦¨¦§¦§§¦§©§¦¨¦§¨¦¥Ÿ§¦¥¥£¨¥¦¦§©¥©

dX` dOA wxR sFqaE `kdC(.cq sc zay)xFrdA opitliC milkF`de milMd zFci oke mdipWA `Ohl md cg` oiprW dxRd apGnE qEQd apGn `Ad xaC zFAxl §¨¨§¤¤©¨¦¨§©¨¨©¨¦§©©¦§©©¨¨¤¦§¨¤¨¥§©¥¦§¥¤§¥§©¥¦§¨§¦§©§¦¨§¨
ahFxde(.giw sc oileg):uxWlE znl i`xw ixY Kixvn `l §¨¤Ÿ©§¦§¥§¨¥§¥§¤¤

øîà`e .mkicbA mYqAke `xwDitEB uxWC b"r` deW dxifbA zn opitliC `YWde `xw Dil rnWn `icdA aizkC d`nEH`C l"ie `xTirncM e"wn slile z" ¨©§¨§¦©§¤¦§¥¤§§¥©¦¦§¥¦¨¨§§©§¨¦§¦§¤§¨©§©¥§¨§©§¨§©§¦¨¥¦§¥¨¨¨§¤¤¥
:DiA aiWg `icdA aEzkM xnFge lTn opixnB©§¦¨¦©¨¤§¨§¤§¨¨¦¥

icin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

äcpä íãå åéìâø éîéîe Bòøæ úáëLå Bweøå áæ ìL BáBæ¤¨§§¦§©©§¥¥©§¨§©©¦¨
àìa à"àL éôì ð"ä àîìãå àOîa ïéa òbîa ïéa ïéànèî§©§¦¥§©¨¥§©¨§¦§¨§¦¤§Ÿ
éab dì éðz÷c ù"î BáBæ éab dééðúì ë"à äáéæ éçeöçö¦§¥¦¨¦§§©©¥§¨¨¥¨©¥
ézôcî àçà áø ì"à Bweøî éúàc íeMî àlà Bweø¤¨¦§¨¥¥©©¨¦¦§¥
éøôî àìc â"òàå Bic Léøc àì àpz éàä àäå àðéáøìC §¨¦¨§¨©©¨Ÿ¨¦©§§Ÿ©§¦
íépè÷ ïéët äîe àeä ïéãå ïéépî úîa õtî àéðúc å"÷§©§¨©¨§¥¦©¦§¦©©¦§©¦
ïéc Bðéà áæa ànhnL õtî úîa ànhî áæa íéøBähL¤§¦§¨¦©¥§¥©¨¤¦©¥§¨¥¦
úàîeèì ïéa áøò úàîeèì ïéa dì éúéén÷å úîa ànhiL¤¦©¥§¥§©©§¥¨¥§§©¤¤¥§§©

àîeèì å"÷ éðäà àîéà éànàå äòáLBic éðäàå áøò ú ¦§¨§©©¥¨©£¥§§©¤¤§©£¥©
øa ð"ø déìäéð àîø øák ì"à äòáL úàîeè é÷eôàì©£¥§©¦§¨§¨¨¨¦£¥©
÷"äå dì éúééî õøLa õtnî àpz éiaà ì"àå éiaàì äéøëæ§©§¨§©©¥§©©¥©¨¦©¨§¤¤©§¥¨§
áæa íéøBähL íépè÷ ïéët äîe àeä ïéãå ïéépî õøLa õtî©¨§¤¤¦©¦§¦©©¦§©¦¤§¦§¨
õøLa àîè àäiL ïéc Bðéà áæa àîhL õtî õøLa ïéàîè§¥¦§¤¤©¨¤¨¥§¨¥¦¤§¥¨¥§¤¤
ãâa øîàðå õøLa øBòå ãâa øîàð ïéépî úîa õtî àlà¤¨©¨§¥¦©¦¤¡©¤¤§§¤¤§¤¡©¤¤
óà Ba àîè õtî õøLa øeîàä øBòå ãâa äî úîa øBòå§§¥©¤¤§¨¨§¤¤©¨¨¥©
àì éàc äðôeî Ba àîè õtî úîa øeîàä øBòå ãâa¤¤§¨¨§¥©¨¨¥§¤§¦Ÿ

l äî Cøôîì àkéà äðôeîäLãòëa ànèî ïkL õøL §¤¦¨§¦§©©§¤¤¤¥§©¥§©£¨¨
ééàì úéæëa àlà äLãòëa ànèî ïéàL úîa øîàzŸ©§¥¤¥§©¥§©£¨¨¤¨¦§©¦©

ì L÷úà õøL écëî äðôeî ééeðôàBà áéúëc òøæ úáëL ©§¥§¤¦§¥¤¤¦§©§¦§©¤©¦§¦
éîñå 'Bâå àöz øLà Léàìëa òbé øLà Léà Bà déì C ¦£¤¥¥§§¨¦¥¦£¤¦©§¨

äéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå òøæ úáëLa déa áéúëe õøL¤¤§¦¥§¦§©¤©§¨¤¤§¨£¤¦§¤
éì änì õøLa àðîçø áúëc øBòå ãâa òøæ úáëL åéìò̈¨¦§©¨©¤¤§§¨©©§¨¨§¤¤¨¨¦
ã"îì àçéðä àeä ãçà ãvî äðôeî ézkàå ééeðôàì î"ù§©§¥§©©¦§¤¦©¤¨¨¦¨§
ã"îì àlà øétL ïéáéLî ïéàå ïéãéîì ãçà ãvî äðôeî§¤¦©¤¨§¥¦§¥§¦¦©¦¤¨§
äðôeî ééeðôà énð úîc øîéîì àkéà éàî ïéáéLîe ïéãéîì§¥¦§¦¦©¦¨§¥©§¥©¦©§¥§¤

ì L÷úà úî écëîàîè ìëa òâBpäå áéúëc òøæ úáëL ¦§¥¥¦§©§¦§©¤©¦§¦§©¥©§¨§¥
úáëLa déa áéúëe 'Bâå epnî àöz øLà Léà Bà Lôð¤¤¦£¤¥¥¦¤§§¦¥§¦§©
ãâa òøæ úáëL åéìò äéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå òøæ¤©§¨¤¤§¨£¤¦§¤¨¨¦§©¨©¤¤
éåäå ééeðôàì î"ù éì änì úîa àðîçø áúëc øBòå§§¨©©§¨¨§¥¨¨¦§©§¥©£¥
àøúàa é÷Bàå dpéî ïec ã"îì àçéðä ïéããö éðMî äðôeî§¤¦§¥§¨¦¨¦¨§¦¨§¥§©§¨
àáø øîà øîéîì àkéà éàî dpéîe dpéî ïec ã"îì àlà¤¨§¦¨¦¨©¦¨§¥©¨©¨¨
úBàîè ìk éòéáMä íBia íëéãâa ízñaëå àø÷ øîà̈©§¨§¦©§¤¦§¥¤©©§¦¦¨ª§

øîBçå ìwî íéaøä úeLøa áéiç ìâøå ïL àäúe äòáMî ïéúeçt eäé àì úîa ïéànhî ízàL¤©¤¦©§¦§¥Ÿ§§¦¦¦§¨§¥¥§¤¤©¨¦§¨©¦¦©¨¤
úeLøaL ìâøå ïL úáéiç íéaøä úeLøa ÷æð éöç àlà ílLî Bðéà ÷fépä úeLøaL ïøw äîe©¤¤¤¦§©¦¨¥§©¥¤¨£¦¤¤¦§¨©¦©¤¤¥§¤¤¤¦§
ø"äøa àìå øçà äãNa øòáe àø÷ øîà áéiç ø"äøaL ïéc ïðéà íìL ÷æð ílLî ÷fépä©¦¨§©¥¤¤¨¥¥¨¦¤¦©¨¨©§¨¦¥¦§¥©¥§Ÿ¦
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בבא קמא. פרק שני - כיצד הרגל דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc `nw `aa(iying meil)

ïéa ïéànèî ,äcpä íãå ,åéìâø éîéîe ,Bòøæ úáëLå ,Bweøå ,áæ ìL BáBæ¤¨§§¦§©©§¥¥©§¨§¨©¦¨§©§¦¥
òbîae,àOîa ïéáz`nhn af ly rxf zakyy `ziixad ixack x`eane §©¨¥§©¨

:`xnbd zl`ey .`ynaénð àëä àîìãåmrhd [dpyna] o`k mb `ny - §¦§¨¨¨©¦
,`ziixaa ryedi iax ixack `edøLôà éàL éôì`vz af ly rxf zakyy §¦¤¦¤§¨

,äáéæ éçeöçö àìa`l `id daif igevgv ila dzid rxfd zaky m` la` §Ÿ¦§¥¦¨
:`xnbd daiyn .`yna z`nhn dzid,ïk íàmrhdyzngn `ed dpyna ¦¥

`pzl el did ,daif igevgvdééðúìrxf zaky oic zepyl -éabjenq - ¦§§¥©¥
oicl,BáBæeàðL éàîmrh dfi`n -dì éðz÷cerxf zaky `pzd dpy - ©§¨§¨¨¥¨
éabl jenq -Bweø,afd zepiirn x`y oic `edyc íeMî àlàoic lk ©¥¤¨¦§

ez`nehéúàcnlp -B÷eøîwexd m`y (`"r) lirl x`eank ,xnege lwa ¨¥¥
rxf zakyl xnege lw ,afn `viyk `nhn xedh mc`n `viyk xedh `edy

.afn d`viyk `nhzy xedh mc`n d`viyk s` d`nhd
:'eic' zyxc xaeq epi`y `pz yi m`d oecl zxfeg `xnbdáø déì øîà̈©¥©

àäå ,àðéáøì ézôcî àçàepivn ixd -Léøc àìc àpz éàäepi`y - ©¨¦¦§¦§¨¦¨§¨©©¨§Ÿ¨¦
yxecBic'llk 'oicd on `aléøôî àìc áb ìò óàåøîBçå ì÷ Czngn ©§©©©§Ÿ¦§¦©¨¤
,'eic'dõtî ,àéðúc,daikyl die`xd mipw zlvgn -alde`a d`nehúî §©§¨©¨§¥
ïéépîzyxec .ur ilk e` xer ilk e` cba dpi`y s` `nhidl dlekiy ¦©¦

,`ziixadàeä ïéãå,xnege lwa z`f cenll yi -íépè÷ ïékt äîeilk -] §¦©©¦§©¦
[xzeia xv mdity qxga íéøBähLze`nehd,áæok it lr s`ànèî-] ¤§¦§¨§©¥

[mi`nhpad lde`ànènL õtî ,úî`nhpy -ad qxcnáædyrp ixdy §¥©¨¤§©¥§¨
m`d ,akynla ànèiL ïéc Bðéàd ld`.úî:`xnbd zx`andì éúééî÷å ¥¦¤¦©¥§¥§¨©§¦¨

utna zn z`neh ly ef `yxc dcnl `ziixade -áøò úàîeèì ïéaeïéa ¥§§©¤¤¥
å ,äòáL úàîeèìdywéànà,dray z`neh mb daxn `ziixad recn - §§©¦§¨§©©

àîéàc xn`p -éðäàd liredy -ì øîBçå ì÷zeaxáøò úàîeè,utna ¥¨©£¥©¨¤§§©¤¤
éðäàåd lirede -é÷etàì 'Bic'oic `ivedl -,äòáL úàîeèaf ixdy §©£¥©§©¥§©¦§¨

znd ld`a `nhiy utn mb ,afn micnely oeike ,axr z`neh wx `nhn
s` 'eic' llk xaeq epi` df `pzy gken `l` .axr z`neh wx `nh didi

:`xnbd daiyn .xwrp epi` xnege lwdy ote`adéì øîà,`g` axl `piax ¨©¥
déìäéð àîø øákef `iyew dywd -øîàå ,éiaàì äéøëæ øa éîeçð áø §¨§¨¦£¥©©¦©§©§¨§©©¥§¨©

,éiaà déìdàpzly zn z`nehn utna zn z`neh oic cnl `l `ziixaa ¥©©¥©¨
`l` ,miphw miktîz`nehõtnrbpydì éúééî õøLaz` cnl `ed - ¦©¨§¤¤©§¦¨

.oldl x`eank ,dey dxifba zn z`neha utn oicålwa dcnly `ziixad §
xnegeøîà÷ éëä,dxn` jk -a õtîz`nehïéépî õøL.`nhpyïéãå ¨¦¨¨©©¨§¤¤¦©¦§¦
àeä,xnege lwa z`f cenll yi -íépè÷ ïékt äîexv mdity qxg ilk - ©©¦§©¦

xzeia,áæa íéøBähLok it lr s`,õøLa ïéàîè`nhn uxyy oeik ¤§¦§¨§¥¦§¤¤
,miphw mikt jeza s` qpkidl leki `ede dycrkaa ànènL õtîqxcn ©¨¤§©¥§

dáæm`d ,akynl ie`x `ed ixdy.õøLa àîè àäiL ïéc Bðéàoi`e ¨¥¦¤§¥¨¥§¤¤
cnlnd mbe cnlpd mby oeik ,'oecipk zeidl oicd on `al eic'y ezegcl

.axr z`neh wx mi`nh
:zn z`neha utn oic z` xxal dkiynn `xnbdõtî àlà`nhpyald` ¤¨©¨§

d.ïéépî ,úî:dey dxifb `xnbd zyxeca 'øBòå ãâa' øîàðz`nehõøL ¥¦©¦¤¡©¤¤§§¤¤
cbA F`' (al `i `xwie),'xFr F`a 'øBòå ãâa' øîàðåz`nehúîxacna) ¤¤§¤¡©¤¤§§¥

,'xFr ilM lke cbA lke' (k `l,Ba àîè õtî ,õøLa øeîàä øBòå ãâa äî §¨¤¤§¨§¦©¤¤§¨¨§¤¤©¨¨¥
.Ba àîè õtî ,úîa øeîàä øBòå ãâa óà©¤¤§¨¨§¥©¨¨¥
weqtdy xnel yi epgxek lr :`xnbd zxxanäðôeîepnn yexcl [iept -] §¤

oeik ,dey dxifbéàc`ed m`y -Cøôîì àkéà ,äðôeî àìjextl ozip - §¦Ÿ§¤¦¨§¦§©
,dey dxifbd z`l äîõøLdxeng ez`nehyànèî ïkLs`äLãòëa ©§¤¤¤¥§©¥§©£¨¨

,zifkn zegt `edyúîa øîàzdlw ez`nehyLixdïéà`edànèî Ÿ©§¥¤¥§©¥
àlà äLãòëawx,úéæëa,df cenil jxevl wx azkpy weqt oi` m`e §©£¨¨¤¨¦§©¦

.zkxtp dey dxifbd

:mipten el` miweqt recn zx`an `xnbdééàì[zn`a -]äðôeî ééeðôà ¨¥©§¥§¤
,iept weqtd -éãkîz`nehy oeikn -L÷zà õøLdywed -ìz`neh ¦§¦¤¤¦§©§

áéúëc ,òøæ úáëL(c ak `xwie)àöz øLà Léà Bà''rxf zakW EPOn ¦§©¤©¦§¦¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©

éîñå ,'Bâådéì C(d my) xn`p el jenqae -,'õøL ìëa òbé øLà Léà Bà' §§¨¦¥¦£¤¦©§¨¤¤
,miycw zlik`a exq`p [uxya rbepde ixw lra] mdipyydéa áéúëe§¦¥

az`nehòøæ úáëL(fi eh `xwie)åéìò äéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå' §¦§©¤©§¨¤¤§¨£¤¦§¤¨¨
,'òøæ úáëLwx `id milka rxf zaky z`nehy micnl ep` df weqtne ¦§©¨©

ok m`e ,xer ilk e` cbaaàðîçø áúëc 'øBòå ãâa'dxezd dazky - ¤¤§§¨©©£¨¨
az`neh,él änì ,õøL`l`ééeðôàì dpéî òîLjxevl iept weqt dfy - §¤¤¨¨¦§©¦¨§©§¥

dxifbd z` jextl oi`e ,utna uxy z`neh enk utna zn z`neh cenil
z` micnl ep` weqtd xeziiny oeik ,dycrka `nhn uxyy zngn dey

.dey dxifbd

:`xnbd zl`eyézkàåweqtdy oeik ,oiicre -àeä ãçà ãvî äðôeîm` , §©©¦§¤¦©¤¨
okàçéðäoaen didi -øîàc ïàîì`idy dey dxifby,ãçà ãvî äðôeî ¨¦¨§©§¨©§¤¦©¤¨

,xzein miweqtdn cg`y xnelkïéãéîìdfl dfnïéáéLî ïéàåz` jextl §¥¦§¥§¦¦
`linne ,cnlpdn xeng cnlnd m` s` cenildøétL`nhl cnlpy dn - ©¦

.oekp ,uxy z`nehn dey dxifba zn z`neha utnøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
cg` cvn dptend dey dxifbayïéãéîìdfl dfnïéáéLîem` cenild lr §¥¦§¦¦

,`kxit yiøîéîì àkéà éàî`ld ,dey dxifbd z` o`k xnel ozip ji` - ©¦¨§¥©
zngn dey dxifbd z` jextl xyt`e ,dpten `ed uxy iabl weqtd wx

'xere cba' oeyl :`xnbd daiyn .dycrka s` `nhn uxyycz`nehaúî §¥
énð`ed mb -éãkî ,äðôeî ééeðôàz`nehy oeikn -L÷zà úî- ©¦©§¥§¤¦§¦¥¦§©

dywedìz`neháéúëc ,òøæ úáëLdf zekinqa mdipy z` (c ak `xwie) §¦§©¤©¦§¦
dflepnî àöz øLà Léà Bà Lôð àîè ìëa òâpäå''rxf zakW,'Bâå §©Ÿ¥©§¨§¥¤¤¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©§

òøæ úáëLa déa áéúëe(fi eh my)åéìò äéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå' §¦¥§¦§©¤©§¨¤¤§¨£¤¦§¤¨¨
,'òøæ úáëLm`e ,xer ilke cbaa zkiiy zn z`nehy mircei ep` `linne ¦§©¤©

okàðîçø áúëc 'øBòå ãâa'dxezd dazky -az`nehúî`l xacna) ¤¤§§¨©©£¨¨§¥
,'xFr ilM lke cbA lke' (kél änì`l` ,eazekl dkxved recn -òîL §¨¤¤§¨§¦¨¨¦§©

dpéîick eze` dazk dxezdyééeðôàì,ef dey dxifb jxevl exziil -éåäå ¦¨§©§¥§£¥
dey dxifbd dziidpe -,ïéããö éðMî äðôeîlr oiaiyn oi` df ote`ae §¤¦§¥§¨¦

.dey dxifbd
:`xnbd zl`eyàçéðäoaen didi -é÷Bàå dpéî ïec' øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©¦¨§¥

,'àøúàaexeary oicd z` wx micnel dey dxifb ly cenil lkay xnelk §©§¨
utn z`neh micnel ep`y s`e ,mipicd ihxt x`y z` `le cenild dyrp
okle ,d`nehd xeriy z` micnel eppi` ,uxya utn z`nehn zna
`nhp utnd zn z`nehae axr z`neha `nhp utnd uxy z`neha

,dray z`neh,'dpéîe dpéî ïec' øîàc ïàîì àlàcenil lkay xnelk ¤¨§©§¨©¦¨¦¨
,zeywdl yi ,cnlnay mipicd ihxt lk z` micnel dey dxifb lyéàî©

øîéîì àkéà,uxya utn z`nehn zna utn z`neh cenll liren dn - ¦¨§¥©
utn z`neha mb oicd didi oke ,axr z`neh wx `id uxy z`neh ixd

:`xnbd daiyn .znaàø÷ øîà ,àáø øîàzn z`neha (ck `l xacna) ¨©¨¨¨©§¨
éòéáMä íBia íëéãâa ízñaëå'mYxdhE,''mzxdhe' dlindn micnele §¦©§¤¦§¥¤©©§¦¦§©§¤

y zxzein `idyïéúeçt eäé àì úîa ïéànèî ízàL úBàîè ìk̈ª§¤©¤§©§¦§¥Ÿ§§¦
äòáMî`nh zn z`neha `nhpy utny aezkd zxifb yi ok m`e ,mini ¦¦§¨

.mini dray
:`xnbd zl`ey .miwifnd x`y aeig iabl mitqep xnege lwa dpc `xnbd

xnege lw yexcp ,mly wfpa wfipd xvga oxw aiigl micnl eppi` m`
,jtidláéiç ìâøå ïL àäúes`ïøw äîe ,øîBçå ìwî ,íéaøä úeLøa §¥¥¨¤¤©¨¦§¨©¦¦©¨¤©¤¤

Ldwifd÷fépä úeLøamilrad÷æð éöç àlà ílLî Bðéàwfp lk oick ¤¦§©¦¨¥§©¥¤¨£¦¤¤
dwifd m` ok it lr s`e ,dpeynL ìâøå ïL ,úáéiç íéaøä úeLøam` ¦§¨©¦©¤¤¥¨¤¤¤

ewifd÷fépä úeLøamilradíìL ÷æð ílLîm`dL ïéc Bðéàewifd m` ¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥¥¦¤
.áéiç íéaøä úeLøa:`xnbd daiynàø÷ øîà(c ak zeny)øòáe' ¦§¨©¦©¨¨©§¨¦¥

,'øçà äãNa,xg` dcya ewifdyk wx `ed lbxe oy aeigyúeLøa àìå ¦§¥©¥§Ÿ¦§
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc `nw `aa(iying meil)

ïéa ïéànèî ,äcpä íãå ,åéìâø éîéîe ,Bòøæ úáëLå ,Bweøå ,áæ ìL BáBæ¤¨§§¦§©©§¥¥©§¨§¨©¦¨§©§¦¥
òbîae,àOîa ïéáz`nhn af ly rxf zakyy `ziixad ixack x`eane §©¨¥§©¨

:`xnbd zl`ey .`ynaénð àëä àîìãåmrhd [dpyna] o`k mb `ny - §¦§¨¨¨©¦
,`ziixaa ryedi iax ixack `edøLôà éàL éôì`vz af ly rxf zakyy §¦¤¦¤§¨

,äáéæ éçeöçö àìa`l `id daif igevgv ila dzid rxfd zaky m` la` §Ÿ¦§¥¦¨
:`xnbd daiyn .`yna z`nhn dzid,ïk íàmrhdyzngn `ed dpyna ¦¥

`pzl el did ,daif igevgvdééðúìrxf zaky oic zepyl -éabjenq - ¦§§¥©¥
oicl,BáBæeàðL éàîmrh dfi`n -dì éðz÷cerxf zaky `pzd dpy - ©§¨§¨¨¥¨
éabl jenq -Bweø,afd zepiirn x`y oic `edyc íeMî àlàoic lk ©¥¤¨¦§

ez`nehéúàcnlp -B÷eøîwexd m`y (`"r) lirl x`eank ,xnege lwa ¨¥¥
rxf zakyl xnege lw ,afn `viyk `nhn xedh mc`n `viyk xedh `edy

.afn d`viyk `nhzy xedh mc`n d`viyk s` d`nhd
:'eic' zyxc xaeq epi`y `pz yi m`d oecl zxfeg `xnbdáø déì øîà̈©¥©

àäå ,àðéáøì ézôcî àçàepivn ixd -Léøc àìc àpz éàäepi`y - ©¨¦¦§¦§¨¦¨§¨©©¨§Ÿ¨¦
yxecBic'llk 'oicd on `aléøôî àìc áb ìò óàåøîBçå ì÷ Czngn ©§©©©§Ÿ¦§¦©¨¤
,'eic'dõtî ,àéðúc,daikyl die`xd mipw zlvgn -alde`a d`nehúî §©§¨©¨§¥
ïéépîzyxec .ur ilk e` xer ilk e` cba dpi`y s` `nhidl dlekiy ¦©¦

,`ziixadàeä ïéãå,xnege lwa z`f cenll yi -íépè÷ ïékt äîeilk -] §¦©©¦§©¦
[xzeia xv mdity qxga íéøBähLze`nehd,áæok it lr s`ànèî-] ¤§¦§¨§©¥

[mi`nhpad lde`ànènL õtî ,úî`nhpy -ad qxcnáædyrp ixdy §¥©¨¤§©¥§¨
m`d ,akynla ànèiL ïéc Bðéàd ld`.úî:`xnbd zx`andì éúééî÷å ¥¦¤¦©¥§¥§¨©§¦¨

utna zn z`neh ly ef `yxc dcnl `ziixade -áøò úàîeèì ïéaeïéa ¥§§©¤¤¥
å ,äòáL úàîeèìdywéànà,dray z`neh mb daxn `ziixad recn - §§©¦§¨§©©

àîéàc xn`p -éðäàd liredy -ì øîBçå ì÷zeaxáøò úàîeè,utna ¥¨©£¥©¨¤§§©¤¤
éðäàåd lirede -é÷etàì 'Bic'oic `ivedl -,äòáL úàîeèaf ixdy §©£¥©§©¥§©¦§¨

znd ld`a `nhiy utn mb ,afn micnely oeike ,axr z`neh wx `nhn
s` 'eic' llk xaeq epi` df `pzy gken `l` .axr z`neh wx `nh didi

:`xnbd daiyn .xwrp epi` xnege lwdy ote`adéì øîà,`g` axl `piax ¨©¥
déìäéð àîø øákef `iyew dywd -øîàå ,éiaàì äéøëæ øa éîeçð áø §¨§¨¦£¥©©¦©§©§¨§©©¥§¨©

,éiaà déìdàpzly zn z`nehn utna zn z`neh oic cnl `l `ziixaa ¥©©¥©¨
`l` ,miphw miktîz`nehõtnrbpydì éúééî õøLaz` cnl `ed - ¦©¨§¤¤©§¦¨

.oldl x`eank ,dey dxifba zn z`neha utn oicålwa dcnly `ziixad §
xnegeøîà÷ éëä,dxn` jk -a õtîz`nehïéépî õøL.`nhpyïéãå ¨¦¨¨©©¨§¤¤¦©¦§¦
àeä,xnege lwa z`f cenll yi -íépè÷ ïékt äîexv mdity qxg ilk - ©©¦§©¦

xzeia,áæa íéøBähLok it lr s`,õøLa ïéàîè`nhn uxyy oeik ¤§¦§¨§¥¦§¤¤
,miphw mikt jeza s` qpkidl leki `ede dycrkaa ànènL õtîqxcn ©¨¤§©¥§

dáæm`d ,akynl ie`x `ed ixdy.õøLa àîè àäiL ïéc Bðéàoi`e ¨¥¦¤§¥¨¥§¤¤
cnlnd mbe cnlpd mby oeik ,'oecipk zeidl oicd on `al eic'y ezegcl

.axr z`neh wx mi`nh
:zn z`neha utn oic z` xxal dkiynn `xnbdõtî àlà`nhpyald` ¤¨©¨§

d.ïéépî ,úî:dey dxifb `xnbd zyxeca 'øBòå ãâa' øîàðz`nehõøL ¥¦©¦¤¡©¤¤§§¤¤
cbA F`' (al `i `xwie),'xFr F`a 'øBòå ãâa' øîàðåz`nehúîxacna) ¤¤§¤¡©¤¤§§¥

,'xFr ilM lke cbA lke' (k `l,Ba àîè õtî ,õøLa øeîàä øBòå ãâa äî §¨¤¤§¨§¦©¤¤§¨¨§¤¤©¨¨¥
.Ba àîè õtî ,úîa øeîàä øBòå ãâa óà©¤¤§¨¨§¥©¨¨¥
weqtdy xnel yi epgxek lr :`xnbd zxxanäðôeîepnn yexcl [iept -] §¤

oeik ,dey dxifbéàc`ed m`y -Cøôîì àkéà ,äðôeî àìjextl ozip - §¦Ÿ§¤¦¨§¦§©
,dey dxifbd z`l äîõøLdxeng ez`nehyànèî ïkLs`äLãòëa ©§¤¤¤¥§©¥§©£¨¨

,zifkn zegt `edyúîa øîàzdlw ez`nehyLixdïéà`edànèî Ÿ©§¥¤¥§©¥
àlà äLãòëawx,úéæëa,df cenil jxevl wx azkpy weqt oi` m`e §©£¨¨¤¨¦§©¦

.zkxtp dey dxifbd

:mipten el` miweqt recn zx`an `xnbdééàì[zn`a -]äðôeî ééeðôà ¨¥©§¥§¤
,iept weqtd -éãkîz`nehy oeikn -L÷zà õøLdywed -ìz`neh ¦§¦¤¤¦§©§

áéúëc ,òøæ úáëL(c ak `xwie)àöz øLà Léà Bà''rxf zakW EPOn ¦§©¤©¦§¦¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©

éîñå ,'Bâådéì C(d my) xn`p el jenqae -,'õøL ìëa òbé øLà Léà Bà' §§¨¦¥¦£¤¦©§¨¤¤
,miycw zlik`a exq`p [uxya rbepde ixw lra] mdipyydéa áéúëe§¦¥

az`nehòøæ úáëL(fi eh `xwie)åéìò äéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå' §¦§©¤©§¨¤¤§¨£¤¦§¤¨¨
,'òøæ úáëLwx `id milka rxf zaky z`nehy micnl ep` df weqtne ¦§©¨©

ok m`e ,xer ilk e` cbaaàðîçø áúëc 'øBòå ãâa'dxezd dazky - ¤¤§§¨©©£¨¨
az`neh,él änì ,õøL`l`ééeðôàì dpéî òîLjxevl iept weqt dfy - §¤¤¨¨¦§©¦¨§©§¥

dxifbd z` jextl oi`e ,utna uxy z`neh enk utna zn z`neh cenil
z` micnl ep` weqtd xeziiny oeik ,dycrka `nhn uxyy zngn dey

.dey dxifbd

:`xnbd zl`eyézkàåweqtdy oeik ,oiicre -àeä ãçà ãvî äðôeîm` , §©©¦§¤¦©¤¨
okàçéðäoaen didi -øîàc ïàîì`idy dey dxifby,ãçà ãvî äðôeî ¨¦¨§©§¨©§¤¦©¤¨

,xzein miweqtdn cg`y xnelkïéãéîìdfl dfnïéáéLî ïéàåz` jextl §¥¦§¥§¦¦
`linne ,cnlpdn xeng cnlnd m` s` cenildøétL`nhl cnlpy dn - ©¦

.oekp ,uxy z`nehn dey dxifba zn z`neha utnøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
cg` cvn dptend dey dxifbayïéãéîìdfl dfnïéáéLîem` cenild lr §¥¦§¦¦

,`kxit yiøîéîì àkéà éàî`ld ,dey dxifbd z` o`k xnel ozip ji` - ©¦¨§¥©
zngn dey dxifbd z` jextl xyt`e ,dpten `ed uxy iabl weqtd wx

'xere cba' oeyl :`xnbd daiyn .dycrka s` `nhn uxyycz`nehaúî §¥
énð`ed mb -éãkî ,äðôeî ééeðôàz`nehy oeikn -L÷zà úî- ©¦©§¥§¤¦§¦¥¦§©

dywedìz`neháéúëc ,òøæ úáëLdf zekinqa mdipy z` (c ak `xwie) §¦§©¤©¦§¦
dflepnî àöz øLà Léà Bà Lôð àîè ìëa òâpäå''rxf zakW,'Bâå §©Ÿ¥©§¨§¥¤¤¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©§

òøæ úáëLa déa áéúëe(fi eh my)åéìò äéäé øLà øBò ìëå ãâa ìëå' §¦¥§¦§©¤©§¨¤¤§¨£¤¦§¤¨¨
,'òøæ úáëLm`e ,xer ilke cbaa zkiiy zn z`nehy mircei ep` `linne ¦§©¤©

okàðîçø áúëc 'øBòå ãâa'dxezd dazky -az`nehúî`l xacna) ¤¤§§¨©©£¨¨§¥
,'xFr ilM lke cbA lke' (kél änì`l` ,eazekl dkxved recn -òîL §¨¤¤§¨§¦¨¨¦§©

dpéîick eze` dazk dxezdyééeðôàì,ef dey dxifb jxevl exziil -éåäå ¦¨§©§¥§£¥
dey dxifbd dziidpe -,ïéããö éðMî äðôeîlr oiaiyn oi` df ote`ae §¤¦§¥§¨¦

.dey dxifbd
:`xnbd zl`eyàçéðäoaen didi -é÷Bàå dpéî ïec' øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©¦¨§¥

,'àøúàaexeary oicd z` wx micnel dey dxifb ly cenil lkay xnelk §©§¨
utn z`neh micnel ep`y s`e ,mipicd ihxt x`y z` `le cenild dyrp
okle ,d`nehd xeriy z` micnel eppi` ,uxya utn z`nehn zna
`nhp utnd zn z`nehae axr z`neha `nhp utnd uxy z`neha

,dray z`neh,'dpéîe dpéî ïec' øîàc ïàîì àlàcenil lkay xnelk ¤¨§©§¨©¦¨¦¨
,zeywdl yi ,cnlnay mipicd ihxt lk z` micnel dey dxifb lyéàî©

øîéîì àkéà,uxya utn z`nehn zna utn z`neh cenll liren dn - ¦¨§¥©
utn z`neha mb oicd didi oke ,axr z`neh wx `id uxy z`neh ixd

:`xnbd daiyn .znaàø÷ øîà ,àáø øîàzn z`neha (ck `l xacna) ¨©¨¨¨©§¨
éòéáMä íBia íëéãâa ízñaëå'mYxdhE,''mzxdhe' dlindn micnele §¦©§¤¦§¥¤©©§¦¦§©§¤

y zxzein `idyïéúeçt eäé àì úîa ïéànèî ízàL úBàîè ìk̈ª§¤©¤§©§¦§¥Ÿ§§¦
äòáMî`nh zn z`neha `nhpy utny aezkd zxifb yi ok m`e ,mini ¦¦§¨

.mini dray
:`xnbd zl`ey .miwifnd x`y aeig iabl mitqep xnege lwa dpc `xnbd

xnege lw yexcp ,mly wfpa wfipd xvga oxw aiigl micnl eppi` m`
,jtidláéiç ìâøå ïL àäúes`ïøw äîe ,øîBçå ìwî ,íéaøä úeLøa §¥¥¨¤¤©¨¦§¨©¦¦©¨¤©¤¤

Ldwifd÷fépä úeLøamilrad÷æð éöç àlà ílLî Bðéàwfp lk oick ¤¦§©¦¨¥§©¥¤¨£¦¤¤
dwifd m` ok it lr s`e ,dpeynL ìâøå ïL ,úáéiç íéaøä úeLøam` ¦§¨©¦©¤¤¥¨¤¤¤

ewifd÷fépä úeLøamilradíìL ÷æð ílLîm`dL ïéc Bðéàewifd m` ¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥¥¦¤
.áéiç íéaøä úeLøa:`xnbd daiynàø÷ øîà(c ak zeny)øòáe' ¦§¨©¦©¨¨©§¨¦¥

,'øçà äãNa,xg` dcya ewifdyk wx `ed lbxe oy aeigyúeLøa àìå ¦§¥©¥§Ÿ¦§
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xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc `nw `aa(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyéãéîaïðéøîà÷ délek`ld ,mly wfp eaiigl epivx ike - ¦¦¥¨©§¦©
ïðéøîà÷ àbìtdcya' ly herinde ,xnege lwa eaiigl epivx wfp ivg - ©§¨¨©§¦©

:`xnbd daiyn .mly wfp miaiig mpi` miaxd zeyxay cnli 'xg`øîà̈©
àø÷(dl `k zeny) oxw inelyz iabl,'Btñk úà eöçå'`weecy miyxece §¨§¨¤©§

äæ ìL 'Btñk',wfp ivg aiigy xnelk ,miveg oxwa dwifd ezndayàìå ©§¤¤§Ÿ
ìL Btñkwifn,øçàwifnd oi`y `ed miaxd zeyxa herind `linne ©§¤©¥

.llk mlyl aiig

:`xnbd zl`ey .oxwe lbxe oy oia xnege lwa oecl dkiynn `xnbdàìå§Ÿ
,÷æð éöç àlà ÷fépä úeLøa úáéiç ìâøå ïL àäzz`f cnlpeìwî §¥¥¨¤¤©¤¤¦§©¦¨¤¨£¦¤¤¦©

úáéiç íéaøä úeLøaL ïøw äîe ,ïøwî øîBçåok it lr s`e ,mlyl ¨¤¦¤¤©¤¤¤¦§¨©¦©¤¤
íéaøä úeLøaL ìâøå ïL ,÷æð éöç àlà úîlLî dðéà ÷fépä úeLøa¦§©¦¨¥¨§©¤¤¤¨£¦¤¤¥¨¤¤¤¦§¨©¦

äøeètm`d ,ixnblílLî ÷fépä úeLøaL ïéc Bðéàwx.÷æð éöçdaiyn §¨¥¦¤¦§©¦¨§©¥£¦¤¤
:`xnbdàø÷ øîà(c ak zeny)'ahin xg` dcUA xraE dxirA z` gNWe ¨©§¨§¦©¤§¦Ÿ¦¥¦§¥©¥¥©

FnxM ahinE EdcU,'ílLémilrad lry `id 'mlyi' dlind zernyne ¨¥¥©©§§©¥
mlylàélòî ïéîeìLz.lbxe oy iwfp lr mly wfp epiidc ,[mixenb -] ©§¦§©§¨

:`xnbd zl`ey .lbxe oyn xnege lwa oxw xehtl oecl dkiynn `xnbd

e ,øîBçå ìwî ,áéiç íéaøä úeLøa ïø÷ àäz àìåúeLøaL ìâøå ïM äî §Ÿ§¥¤¤¦§¨©¦©¨¦©¨¤©¥¨¤¤¤¦§
÷fépäzaiig,íìL ÷æðok it lr s`eïø÷ ,äøeèt íéaøä úeLøa ©¦¨¤¤¨¥¦§¨©¦§¨¤¤

÷fépä úeLøaLwx zaiig,÷æð éöçm`díéaøä úeLøaL ïéc Bðéàdidz ¤¦§©¦¨£¦¤¤¥¦¤¦§¨©¦
.äøeèt:`xnbd daiynàø÷ øîà ,ïðçBé éaø øîà(dl `k zeny)'Evge §¨¨©©¦¨¨¨©§¨§¨

zOd z` mbe FRqM z`'ïeöçéy miyxec ep` 'oevgi' oeyld xeziineéöç ïéà ¤©§§©¤©¥¤¡¥£¦
÷eìç ÷æðeipica.ãéçiä úeLøa àìå íéaøä úeLøa àì ¤¤¨Ÿ¦§¨©¦§Ÿ¦§©¨¦

zl`ey .xnege lw ici lr wifnd xeye wifnd mc` ipic deeyn `xnbd
:`xnbdíãà àäéåd`xzd `ll cifna ytpd z` bxdyìwî øôBëa áéiç ¦¥¨¨©¨§¤¦©

íéøác äòaøàa áéiç BðéàL øBM äîe ,øîBçåit lr s`e ,mc` lag m` ¨¤©¤¥©¨§©§¨¨§¨¦
mc` bxd m` okáéiçL íãà ,øôBëa áéiçs`,íéøác äòaøàam`dBðéà ©¨§¤¨¨¤©¨§©§¨¨§¨¦¥
áéiç àäiL ïécs`øôBëa:`xnbd daiyn .ytpd z` bxdykàø÷ øîà ¦¤§¥©¨§¤¨©§¨

(l `k zeny) mc` bxdy xey iabl,'åéìò úLeé øLà ìëk'wxy miyxece §Ÿ£¤©¨¨
'åéìò',xtek lihdl yi mc` bxdy xey lr -íãàä ìò àìåmc` bxdy ¨¨§Ÿ©¨¨¨

.zelb e` dzin md eiaeig `l` ,xg`
:`xnbd zl`eyøBL àäéåmc` lagy,øîBçå ìwî íéøác äòaøàa áéiç ¦¥©¨§©§¨¨§¨¦¦©¨¤

íãà äîewifndøôBëa áéiç BðéàLok it lr s`e ,mc` bxd m`áéiç ¨¨¨¤¥©¨§¤©¨
íéøác äòaøàa,mc`a lagykøôBëa áéiçL øBLm`d ,mc` bxdyk §©§¨¨§¨¦¤©¨§¤

íéøác äòaøàa áéiç àäiL ïéc Bðéà:`xnbd daiyn .mc`a lagykøîà ¥¦¤§¥©¨§©§¨¨§¨¦¨©
àø÷e' (hi ck `xwie)LéàmEn oYi iM,'Búéîòamc` `weecy miyxece §¨§¦¦¦¥©£¦

,mixac drax`a aiigzn ezinr z` wifndøBL àìåwifndBúéîòaly §Ÿ©£¦
.eilra

:lbx iabl xtek aeiga dpc `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
÷fépä øöça ÷Bðéz éab ìò äñøcL ìâø,ezbxdeøôBk ílLzL eäîoick ¤¤¤¨§¨©©¥¦©£©©¦¨©¤§©¥¤

.zcren oxwïðéøîà éî`ed lbx oicy mixne` ep` m`d -ïøwà äåäc éãéî ¦©§¦©¦¦©£¨©¤¤
y enke ,oxw oick -àeä déçøBà éðîæ àúìúe éøz ãáòc ïåék ïø÷oeik - ¤¤¥¨§¨©§¥§¨¨¦§¥§¥

jka dkxce jkl zcren dzyrp ylye miinrt dbxdyéëä ,øôBk ílLîe§©¥¤¨¦
énðe ,dkxck `edy ote`a dzindy lbxa oicd didi mb jk -àðL àì- ©¦Ÿ§¨

.zcren oxwl lbx oia welig oi`eàîìc Bày wlgl yi `ny -Búðåek ïø÷ ¦§¨¤¤©¨¨
÷éfäìla` ,xtek miaiig milrad okle ,éàäy [dqxcy lbx] df -ïéà §©¦©¥

÷éfäì Búðåek.xteka milrad z` aiigl oi` ,dkelid jxca dwifd `l` ©¨¨§©¦
:lbxa xtek yiy dgiken `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyyñéðëälra ¨§©¦§¦

z` xeydúeLøa àlL úéaä ìòa øöçì BøBL,Bçâðexeydúéaä ìòáì ©£©©©©©¦¤Ÿ¦§§¨§©©©©¦
,úîeoicäìé÷ña øBMä,mc` bxdy oeikåéìòáe,xeyd lyïéaxeyaíz ¥©¦§¦¨§¨¨¥¨

eïéaxeya.ïBôøè éaø éøác ,íìL øôBk ílLî ,ãòeî:`xnbd zxxan ¥¨§©¥¤¨¥¦§¥©¦©§
aeigdéì àðî ïBôøè éaøì íúa íìL øôBk.el oipn -åàì`l m`d - ¤¨¥§¨§©¦©§§¨¥©

øîàc éìéìbä éñBé éaøk déì øáñc íeMîxeyyøôBk éöç ílLî íz ¦§¨©¥§©¦¥©§¦¦§¨©¨§©¥£¦¤
mc` bxd m`dì éúééîe ,íéaøä úeLøaxtek aiigl oetxh iax cnle - ¦§¨©¦©§¥¨

wfipd xvga mly,ìâøî øîBçå ìwîdnm` ,miaxd zeyxa dxehty lbx ¦©¨¤¥¤¤
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,ewigaïé÷æð ïéðòì .äìôðå ãîòå,mc` dwifd oa`d m` wfp inelyz - §¨©§¨§¨§¦§©§¨¦
,áéiç.bbeya s` aiig wifnd mc` ixdyeïéðòìinelyzíéøác äòaøà-] ©¨§¦§©©§¨¨§¨¦

,[zyeae zay ,ietix ,xrv,øeètdrax` aiig cifna wifn wxy meyn ¨
.epizpynn (`"r lirl) `xnbd dwiicy enk ,mixaceïéðòìzngn aeig §¦§©

zk`ln,úaLy meyn ,xehtúáLçî úëàìîoiekzde aygy dk`ln - ©¨§¤¤©£¤¤
dzeyrl,äøBz äøñàiaeig s`e ,mc`d zrcn `ly d`ad dk`ln `le ¨§¨¨

,zay meidy gkyy `l` dk`ln zeyrl oiekzdyk wx md zaya bbey

.dxeq` ef dk`lny gkye zay meidy rciy e`eïéðòìaeigúeìbxirl §¦§©¨
,bbeya ef oa` mr mc` bxd m` hlwn,øeèt(`i dl xacna) xn`py meyn ¨

rci dligzay epiid 'dbby' oeylde ,'dbbWA Wtp dMn gvx dOW qpe'§¨¨¨Ÿ¥©©¥¤¤¦§¨¨

.zelbn xeht oa`d ly dneiwa llk xikd `ly df la` ,bby jk xg`e
eãáò ïéðòìly oire oya lag ,ewiga zgpen dzidy ef oa` ici lr m` - §¦§©¤¤

a ielz oicd ,iprpkd ecaràzâeìtzwelgna -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc §§¨§©¨¦§¤©§¦¥
Baø äéäL éøä ,àéðúc ,ïðaøåcard ly [epec` -]Bì øîàå ,àôBø,card §©¨¨§©§¨£¥¤¨¨©¥§¨©

éðéò úà ìBçk,d`etxlåecar oir z` lgky ick jez,dànéñxn`y e` §¥¦§¦§¨
epec`l cardépéL éì øBúç,dayen aiaq xxble dxwplåxzgy ick jez £¦¦¦§
ecar oir z`÷çéN ,dìétäcardïBãàaea leagl epec`l mxby dna ¦¦¨¦¥¨¨
úeøçì àöéå.epec` ea lagy car lk oick,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §¨¨§¥©¨¦§¤©§¦¥¥

oir z` Wi` dMi ike' (ek `k zeny) xn`py meyn ,zexgl `vei card oi`§¦©¤¦¤¥
Fzn` oir z` F` FCardúçéLåjkn yexcl yie ,'Fpir zgY EPgNWi iWtgl ©§¤¥£¨§¦£¨©¨§¦§©§¤©©¥

oire oya `vei card oi`yïéekúiL ãòepec`ì,dúçL`l oec`dy oeike ©¤¦§©¥§©£¨
ote`a oke .zexgl `vei card oi` ,d`etx el zeyrl `l` ea leagl oiekzd
jka `vei card minkg zrcl ,da xikdy `la oec`d wign oa` dltpy

`l oec`dy meyn ,zexgl `vei epi` l`ilnb oa oerny oax zrcle ,zexgl
.ea leagl oiekzd

:mipic iwelig ea yiy wfp ly sqep ote` zx`an `xnbdda øékäoa`a - ¦¦¨
,ewiga dzidyeonf xg`lïé÷æð ïéðòì .äìôðå ãîòå dçëL,wfp inelyz - §¨¨§¨©§¨§¨§¦§©§¨¦

,áéiç.bbeya aiig wifnd mc` ixdyeïéðòìinelyz,øeèt íéøác äòaøà ©¨§¦§©©§¨¨§¨¦¨
e .mixac drax` aiig cifna wifn wxy meynïéðòìaeigúeìbhlwn xirl §¦§©¨

,áéiçmeynàø÷ øîàcWtp dMn gvx dOW qpe' (`i dl xacna)äââLa,' ©¨§¨©§¨§¨¨¨Ÿ¥©©¥¤¤¦§¨¨
eììkîrnyn 'dbby' oeyln -déì äåäcgvexl dzidy -äòéãé ¦§¨©£¨¥§¦¨

,bbeya bxde gky jk xg`e ,dligzaàäåoa` el dzidy ote`a ixde - §¨
,dgkye da xikdy ewigaäòéãé déì àéåä.dligza drici el dzid - ©§¨¥§¦¨

eïéðòìzk`ln zngn aeig,øeèt ,úaLdxq` zaygn zk`lny meyn §¦§©©¨¨
.ezrcn `ly d`ad dk`ln `le dxezeãáò ïéðòìef oa` ici lr m` - §¦§©¤¤

e oya lag ,ewiga zgpen dzidya ielz oicd ,iprpkd ecar ly oiràzâeìt§§¨
zwelgna -,ïðaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcoiekzdl jixv oec`d m`d §©¨¦§¤©§¦¥§©¨¨

.lirl `ziixaa `aenk ,`l e` ewifdl

:wfpd zxev zngn mipic iwelig ea yiy sqep ote` zx`an `xnbdïéekúð¦§©¥
÷Bøæìly wgxnl oa`íézL[zen` izy -]÷øæåwgxnlòaøà.zen` ¦§§©¦§¨©©§©

ïé÷æð ïéðòì,wfp inelyz -,áéiç.bbeya aiig wifnd mc` ixdyeïéðòì §¦§©§¨¦©¨§¦§©
inelyz,øeèt íéøác äòaøàdrax` aiig cifna wifn wxy meyn ©§¨¨§¨¦¨
e .mixacúaL ïéðòì,miaxd zeyxa zen` rax` ly dxard zngn aeig - §¦§©©¨

y meyn ,xehtïðéòa úáLçî úëàìîdk`ln zngn aiigzdl ick jixv - §¤¤©£¤¤§¦¨
zk`ln llka df oi`y zen` izy wx wexfl dzid ezpeek o`k eli`e ,zaya

.miaxd zeyxa dxardeïéðòìaeigúeìbe'y meyn ,aiig ,hlwn xirløLà §¦§©¨©£¤
'äãö àìàðîçø øîà,ef oeyln yexcl yie ,(bi `k zeny)ïéekúðì èøt Ÿ¨¨¨©©£¨¨§¨§¦§©¥

äòaøà ÷øæå íézL ÷Bøæì'cifi ike' llka epi`y meyn ,zelb aiigy ¦§§©¦§¨©©§¨¨
'dcv `l xy`e' llka `ed `l` ,dzin aiigy eixg`ly weqta xen`d

.bexdle oa`d dltp eay mewnl wexfl oiekzd `l ixdyãáò ïéðòìm` - §¦§©¤¤
ecar ly eixa` iy`x c"kn cg`a e` oire oya lag ,wxfy ef oa` ici lr

a ielz oicd ,iprpkdàzâeìtzwelgna -,ïðaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc §§¨§©¨¦§¤©§¦¥§©¨¨
.lirl `ziixaa `aenk ,`l e` ewifdl oiekzdl jixv oec`d m`d

:wfpd zxev zngn mipic iwelig ea yiy sqep ote` zx`an `xnbdïéekúð¦§©¥
÷Bøæìl oa`òaøà,zen`÷øæåläðîL.zen`ïé÷æð ïéðòì,wfp inelyz - ¦§©§©§¨©§Ÿ¤§¦§©§¨¦
,áéiç.bbeya aiig wifnd mc` ixdyeïéðòìinelyz,øeèt íéøác äòaøà ©¨§¦§©©§¨¨§¨¦¨

e .mixac drax` aiig cifna wifn wxy meynïéðòìzk`ln zngn aeig §¦§©
,úaL,dk`ln `id zen` dpeny ly oiae zen` rax` ly dwixf oiay ©¨
øîBàadwixfd zrya ezaygnaäöøzL íB÷î ìkoa`dïéà ,çeðz-] §¥¨¨¤¦§¤¨©¦

xzei miaxd zeyxa utg xiardl oiekzdy ezaygn dzyrpy oeik ,[aiig
la` ,zen` rax`nàì éà`l` ,dwixfd zrya jkl oiekzd `l m` - ¦Ÿ

,zen` rax` seqa `weec gepz oa`dy dzid ezpeekàì,[aiig epi` -] Ÿ
zrcn `ly d`ad dk`ln `le dxez dxq` zaygn zk`lny meyn

.mc`deïéðòìaeigúeìb(bi `k zeny) xn`py meyn ,aiig ,hlwn xirl §¦§©¨
'e,'äãö àì øLà,dfn miyxeceäðîL ÷øæå òaøà ÷Bøæì ïéekúðì èøt ©£¤Ÿ¨¨§¨§¦§©¥¦§©§©§¨©§Ÿ¤

`ly in la` ,dleb epi` dpeeka bxdy in `weec ,epiidc ,zelb aiigy
cr ribdl oiekzd `l zen` rax` wexfl ccivy dfe ,dleb bexdl oiekzd

.bbey aygp `ed okle ,zen` dpenyeãáò ïéðòì,wxfy ef oa` ici lr m` - §¦§©¤¤
a ielz oicd ,iprpkd ecar ly oire oya lagàzâeìtzwelgna -ïaøc §§¨§©¨

,ïðaøå ìàéìîb ïa ïBòîL`aenk ,`l e` ewifdl oiekzdl jixv oec`d m`d ¦§¤©§¦¥§©¨¨
.lirl `ziixaa

:wifnd mc`a mitqep mipic zx`an `xnbd
éìk ÷øæ ,äaø øîàåelyBøáLe øçà àáe ,âbä Làøîilkd z`ìwîa §¨©©¨¨©§¦¥Ÿ©©¨©¥§¨§©¥

xaeyd ,ezlitp ick jez.øeèt:`xnbd zxxan,àîòè éàîilk wifd ixd ¨©©§¨
:`xnbd zx`an .mlyøáz àøéáz àðîixdy ,xay `ed xeay ilk - ¨¨§¦¨¨©

oi`e ,lwna exaey did `l m` s` dwixfd zngn xayidl cner did ilkd
.milrad z` wifd `ly `vnpe ,dwixfd zryn ipenn ieey el

:bbd y`xn wxfpy ilk ly wfidl mxebd mc` iabl sqep oic d`ian `xnbd

éìk ÷øæ ,äaø øîàåxg` lyåézçz eéäå ,âbä Làøîfd onfadwixíéøk §¨©©¨¨©§¦¥Ÿ©©§¨©§¨¨¦
úBúñk Bàe ,milkd zxiay z` mirpendï÷lñå øçà àamixkd z` §¨¨©¥§¦§¨
,zezqkdeBàyíã÷envr wxefdï÷lñå,milkd exayp ok zngne.øeèt ¨©§¦§¨¨

:`xnbd zxxan,àîòè éàîzx`an .milkd exayp ezwixf zngn `ld ©©§¨
:`xnbddééãLc àðcéòaewxfy drya -déøéb é÷ñtî é÷eqtewqtp - §¦§¨§©§¥©¥¦©§¥¦¥

ycgzdy wfpde ,dxiayl micrein milkd eid `l ,epiidc ,wifdln eivig

.oiwifpa `nxb lkk xehte ,`nxb wx `ed zezqkde mixkd zlihpa jk xg`
:bbd y`xn wxfpy wepiz zbixdl mxebd mc` iabl sqep oic d`ian `xnbd

,âbä Làøî ÷Bðéz ÷øæ ,äaø øîàå,zenl cner wepizd dwixfd zngne §¨©©¨¨©¦¥Ÿ©©
Bìa÷å øçà àáewepizd z`ééñaóa ielz df oic .ebxdeàzâeìt- ¨©¥§¦§§©¦§§¨

zwelgnaíãà éða äøNò eäekä ,àéðúc ,ïðaøå àøéúa ïa äãeäé éaøc§©¦§¨¤§¥¨§©¨¨§©§¨¦£¨¨§¥¨¨
cg` mc`lúBì÷î äøNòa,zneïéaedekd m`,úçà úáaeïéáekd m` ©£¨¨©§¥§©©©¥

ïlek ,äæ øçà äæamiknd lk - ¨¤©©¤¨
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc `nw `aa(ycew zay meil)

,ïéøeèt,'znEi zFn mc` Wtp lM dMi iM Wi`e' (fi ck `xwie) xn`py meyn §¦§¦¦©¤¨¤¤¨¨¨

la` ,aiig ,ecal bxdy epiidc ,'mc` ytp lk' bxdy in wxy minkg eyxce
.mixeht mlek ,ebxd miyp` dnk m`,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaødaxc` ©¦§¨¤§¥¨¥

m` okle ,aiig ytpd on zvwn bxedd elit`y 'ytp lk' milindn micnel

dxyr edekdéðtî ,áéiç ïBøçàä ,äæ øçà äæadf `edyáøéwLz` ¨¤©©¤¨©£©¨¦§¥¤¥©
Búúéîmeyn mixeht mlek ,zg` zaa dxyr edekd m` la` ,ez`kda ¦¨

ez`kd lr aiigzn cg` yi` wxy 'dki ik yi`e' milind z` miyxecy

opax itl ,siqa elaiwe xg` `ae bbd y`xn wepiz wxefd oke .mipy `le
iax itle ,'ytpd lk' z` dkd `l mdn cg` s`y oeik mixeht mdipy
gvexe wepizd z` zind `ed dyrnly oeik aiig ipyd ,`xiza oa dcedi

.ytpdn zvwn lr s` aiig
y`xn wepiz cg`d wxf :wepiz ebxdy mipy ly sqep dxwn d`ian `xnbd

e ,bbdøBL àácrenBìa÷åwepizd z`,åéðø÷aielz df oic .wepizd zne ¨§¦§§©§¨
aàzâeìtzwelgna -,ïðaøå à÷Bøa ïa ïðçBé ìL Bða ìàòîLé éaøc §§¨§©¦¦§¨¥§¤¨¨¤§¨§©¨¨

,àéðúc(l `k zeny) mc` bxdy cren xeya xtek aeig iabl xn`pïúðå' §©§¨§¨©
,'BLôð ïéãtmixaeq minkg .xtekd aeig z` oiny cvik mi`pz ewlgpe ¦§Ÿ©§
z` mlynyéîcd,÷féðeà÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø §¥¦¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

,øîBàz` mlynyéîcd÷éfîbbd y`xn wepiz wxfae .[xeyd lra -] ¥§¥©¦
oi` wepizly oeik ,xtekn xeht xeyd lra minkg itl ,ebxd xey seqale

exhetl daiq oi` l`rnyi iax itle ,dzinl cner `ed ixdy ipenn ieey
.xtekn

:bbd y`xn dlitp ly sqep oic d`ian `xnbdìôð ,äaø øîàågexa §¨©©¨¨©
dievnäMàa ò÷úðå âbä Làøî,dilr `aeíéøác òaøàa áéiçmze` ¥Ÿ©©§¦§©§¦¨©¨§©§©§¨¦

,jynda `xnbd hxtzBzîáéáe-] eznai dzid da rwzpy ef dy` m` - ¦¦§
,[mipa ila zny eig` zy`äð÷ àì.d`iaa zipwp dnaiy s` dze` Ÿ¨¨

:minelyzd zrax` mdn zhxtn `xnbdéetéøa øòöa ÷æða áéiç©¨§¤¤§©©§¦
e,úáLá,cifnl aexw `ede dievn gexa ltpy oeikìáàaàì úLá,aiigzn §¤¤£¨Ÿ¤Ÿ

ïðúcy (:et onwl)ïéekúî àäiL ãò úLaä ìò áéiç Bðéà`l o`ke ,yiial ¦§©¥©¨©©Ÿ¤©¤§¥¦§©¥
.yiial oiekzd

:bbd y`xn dlitp ly sqep oic d`ian `xnbdâbä Làøî ìôð ,äaø øîàå§¨©©¨¨©¥Ÿ©©
Léiáe ÷éfäå ,äéeöî dðéàL çeøa,ezlitpa,÷æpä ìò áéiçmc`y oeik §©¤¥¨§¨§¦¦¦¥©¨©©¤¤

,qpe`a wifd m` s` wfp inelyza aiig,íéøác òaøàa øeèôeoi`y oeik ¨§©§©§¨¦
`ed dievn dpi`y gexa ltpy dfe ,cifnl aexw e` cifna `l` mda miaiig

ltp m` la` .qep`íéøác òaøàa áéiç ,Léiáe ÷éfäå äéeöî çeøawfp -] §©§¨§¦¦¦¥©¨§©§©§¨¦
,cifnl aexw `edy oeik [zaye ietix xrvúLaä ìò øeèôe`ly oeik ¨©©Ÿ¤

.yiial oiekzdíàåezlitp ick jezCtäúð,ez`pdl mc`d lr letil ick §¦¦§©¥
,úLaä ìò óà áéiç,yiial oeekzd `ly zexnl,àéðúcaeig iabl xn`p ©¨©©©Ÿ¤§©§¨

zyeacg`d zW` daxwe eig`e Wi` eCgi miWp` EvPi iM' (`i dk mixac)¦¦¨£¨¦©§¨¦§¨¦§¨§¨¥¤¨¤¨

Dci dglWe EdMn cIn DWi` z` liSdlzxxane .'eiWanA dwifgde §©¦¤¦¨¦©©¥§¨§¨¨¨§¤¡¦¨¦§ª¨
,`ziixad'dãé äçìLå' øîàpL òîLnîm`d,ä÷éæçäL òãBé éðéàm`e ¦©§©¤¤¡©§¨§¨¨¨¥¦¥©¤¤¡¦¨

,okøîBì ãeîìz äîdxezd dazk dnl -,'ä÷éæçäå'ick `l`,Cì øîBì ©©§©§¤¡¦¨©¨
`ed zyea aeigy÷éfäì ïéekúpL ïåéke ,exiag z`ïéekúð àlL ét ìò óà ¥¨¤¦§©¥§©¦©©¦¤Ÿ¦§©¥

.Léiáì§©¥
:minelyzd iaeiga dax wlig mda mitqep mixwn d`ian `xnbdøîàå§¨©

Bì çépä ,äaøexiagl,øeèt ,úîe ,Baì ìò úìçblki bxdpdy meyn ©¨¦¦©©¤¤©¦¥¨
dgped zlgbd m` la` .eailn zlgbd z` wlqlå ,Bcâa ìòcbad,óøNð ©¦§§¦§©

,áéiçzlgbd z` wliq `ly dne ,dlignk zaygp cbad lra zwizy oi`e ©¨
.cbad inc z` mlyl gipnd z` reazl ezrca didy iptn `ed cbadn

éäððz eäééåøz ,àáø øîà,zeipyna xak epyp dax xn`y mipicd ipy - ¨©¨¨©§©§§©§¦
zlgb gipn ly oicdBaì ìò,exiag lyïðúc,(:er oixcdpq)åéìò Lák- ©¦¦§©¨©¨¨

exiag z` dtky mc`øeàä CBúì[y` -]å ,íénä CBúì BàexiagBðéà §¨§©©¦§¥
íMî úBìòì ìBëé,envraáéiç ,úîewx m` la` .dzinCBúì Bôçc ¨©£¦¨¥©¨§¨§

ìBëéå ,íénä CBúì Bà øeàädid,íMî úBìòìdlr `le.øeèt ,úîe ¨§©©¦§¨©£¦¨¥¨
wifnd oiceBcâa,exiag lyïðúcexiagl xn` ,(.av onwl)éúeñk úà òø÷ ¦§¦§©§©¤§¦

e`,éck úà øáùwifnd,áéiç`l` ,legnl oiekzd `l milrady oeik §Ÿ¤©¦©¨
xeaye rxw ,milrad xn` m` la` .mlyl aiigzie xeayie rxwiy oiekzd

øBèôì úðî ìòwifnd ,minelyzn xeht didzy -,øeètmilrad ixdy ©§¨¦§¨
z` wliq `l cbad lra ,exiag ly ecba lr zlgb gipdyk oke .jk lr lgn

.gipnd z` reazl ezrca didy iptn zlgbd

:mc` al lr zlgb zgpd oica zwtzqn `xnbdìò úìçb çépä ,äaø éòä¥©¨¦¦©©¤¤©
Bcáò áì,card wfede ,zetk epi`y exiag ly iprpkd,eäîm`dBôeâk ¥©§©§

éîclki cardy oeike ,epec` enk zrc xa mc` l`k carl miqgiizn ep` - ¨¥
,xeht gipnd zlgbd z` wlqléîc BðBîîk Bàl` miqgiizn ep`y e` - §¨¨¥

oec`d ly dnda e` ilk sxey did m`y enke ,oec`d ly epenn l`k card
,zlgbd z` wlql lki cardy s`e ,card z` sxyyk mb jk ,aiig did

s`e .aiig gipnde jk zngn ciqtn oec`d oi`øîBì àöîz íàcary ¦¦§¨©
,éîc Bôeâkgipd m` ,wtzqdl yi oiicr ,xeht eail lr zlgb gipnde §¨¥
lr zlgbBøBL,zn e` xeyd wfede ,exag ly,eäîep` df dxwna mb m`d ©

,dax wtzqdy xg`l .`l e` ,zlgbd z` wlql xeyd lr didy mixne`

dèLt øãä,ewitq z` hyte xfg -,Bôeâk Bcáòwliq `l cardy oeike ¨©©§¨©§§
la` ,xeht gipnd zlgbd z`,BðBîîk BøBLoeik ,aiig zlgb eilr gipnde §¨

:zlgbd z` wlql zrc oi` xeyly

:ìâøä ãöéë êìò ïøãä
mc`a ,ezligz .mc` ici lr mi`ad miwfp ipipra eaexa wqer df wxt
df miwifnd mc` ipa ipya ekynde ,miaxd zeyxa dlwz gipn e` dyerd

zeyxl dlblbzpe zg` zeyxa dlwz gipnd mc` oke ,mkelid jxca df z`
.cere ,dfa df elagy mixeey iwfp ipipr s` ea ex`eai okn xg`l .zxg`

xg` `ae ,miaxd zeyxa eilk z` gipnd mc`a zwqer dpey`xd dpynd

.mda wfed e` mwifde

äðùî
mc`àáe ,íéaøä úeLøa ãkä úà çépnämc`,døáLe da ì÷úðå øçà ©©¦©¤©©¦§¨©¦¨©¥§¦§©¨§¨¨
øeèt.ckd inc melyzn lwzpdda ÷feä íàåltp ok zngny ,lwzpd ¨§¦©¨

,dnecke rvtpea áéiç úéáçä ìòamelyz,B÷æðdlwz gipnd lky ©©¤¨¦©¨§¦§
:ea rx`iy wfpd melyza aiige ,xea xtegk `ed ixd miaxd zeyxa

àøîâ
recn :`xnbd dywnçúteixac z` `pzd,ãëackd z` gipnd' xn`y ¨©§©

,'miaxd zeyxaíéiñåixac z`e,úéáça,'ewfpa aiig ziagd lra' xn`y §¦¥¤¨¦
dlecb ziagy cera ,ohw ilk `ed cky ,md mipey milk ziage ck `ld
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éåä àøöòc àðø÷ ,àtt áø øîàgipdy mc`a did `ax aiigy dyrnd - ¨©©¨¨©§¨§©§¨¨¥
z` miyzek eay mewnd -] cad zial dkenqd aegxd zpita eilk z`

,miyp`a d`iln cad ziay dryay mbdpn dide ,[mpny `ivedl mizifd
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elwzi `ly xdfdl my mikldnd lr daeg ,my milk gipdl zeyx dpyiy
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,oica epenn z` `ivedle oiicd iptl jlil eilrLéðéà ãéáò ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©¨¦¦¦
déLôðì àðéc,envrl oic zeyrl mc` i`yx -çøè àì ãéáò ïéãác ïåéëc ¦¨§©§¥§¥¨¦§¦¨¦Ÿ¨©

reazl jlil gexhl aiig epi` oic it lr el ribnd z` lhepy xg`ny -
.oic ziaa exiag z`

:`ztqezn dcedi ax ixac lr dywn `xnbdàðäk áø áéúî,âa âa ïa ¨¦©©£¨¤©©
,øîBà,jxag xvga `vnpe jl jiiyd utg epyi m`øöçì ñðkéz ìà ¥©¦¨¥©£©

øBáL àlà ,ápâk åéìò äàøz ànL ,úeLøa àlL ElL úà ìBhéì Eøáç£¤§¦¤¤§¤Ÿ¦§¤¨¥¨¤¨¨§©¨¤¨§
åépéL úà,ielbae dwfega qpkd ,xnelk -Bì øBîàåutgd z`éðà élL ¤¦¨¤¡¤¦£¦

.ìèBðoi`y mewna s` ,envrl oic zeyrl mc` i`yxy ,o`kn gikedl yie ¥
.oic ziaa exiag z` razi m` cqtd el

déì øîà,`pdk axl dcedi ax ¨©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59



קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc `nw `aa(ycew zay meil)

áBøä øçà ïBîîa ïéëìBä ïéàc ïì òîLî à÷xxerznd wtq iably - ¨©§©¨§¥§¦§¨©©¨
xkend leki jkitle ,mc` ipa aex bdpn itl mikled oi` zepenn ipica
`l` el xeknl oiekzp `le ,ziag ckl mi`xewd herind on `edy oerhl

:cala ohw ilk

miaxd zeyxa ckd z` gipnd mc`y ,dpyna epipyàáemc`ì÷úðå øçà ¨©¥§¦§©
øeèt ,døáLe da:wfpd melyzn lwzpd ¨§¨¨¨

:`xnbd dywneèt éànàøixd ,lwzpdìæéîe éðeiòì déì éòaéàdid - ©©¨¦¨¥¥§©¥¥©
eilre ,ryt ok dyr `ly xg`ne ,wifi `ly ekelid jxca opeazdl eilr

,zvxzne .wfpd z` mlyl,áøc déîMî áø éác éøîàzwqer dpyndy ¨§¥§¥©¦§¥§©
àlîîazeiagd lraz`agexdlek íéaøä úeLøa,úBiáçdid `ly cr ¦§©¥§¨©¦¨¨¦

.wfpd lr lwzpd z` aiigl oi` jkitle ,wifdl `la xearl ozip
:sqep uexizeðL äìéôàa ,øîà ìàeîLjldy ote`a zwqer dpynd - §¥¨©©£¥¨¨

,miaxd zeyxa zgpend ziaga oigadl did leki `le ,jyega lwzpd

.wfpd lr eaiigl oi` jkitle
:iyily uexizúéåæ ïø÷a ,øîà ïðçBé éaøgipdy ote`a zwqer dpynd - ©¦¨¨¨©§¤¤¨¦

aegxn dpetd oi` dfk ote`ae ,zeaegx ipy zpita eziag z` ziagd lra

.wfpd lr exhetl yi ok lre ,zgpend ziaga oigadl leki aegxl
:opgei iaxe l`eny zrck dpynd ixacn zwiicn `xnbd,àtt áø øîà̈©©¨¨

k Bà àlà ïéúéðúî à÷éc àìly evexizìàeîL,dlit`a lwzpd jldy Ÿ©§¨©§¦¦¤¨§§¥
k Bàly evexizïðçBé éaøixacly ,zief oxwa zgpen ziagd dzidy §©¦¨¨

ote`a wxy xg`n ,'lwzp' oeyla dpynd dhwp recn x`ean mdipy
.aiig micia exay m` j` ,mlyln xeht exaye ilka lwzpyáøk éàc- §¦§©

,zeiaga miaxd zeyx lk agex z` `liny ax ixack dpynd xe`ia m`y
zeywdl yiì÷úð àéøà éàîote`a oicd z` dpynd dhwp recn - ©©§¨¦§©

`ld ,oxaye zeiaga lwzpyeléôàm`øáLdpeeka mze`énð,xeht £¦¨©©¦
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ì÷úð,dpeeka xayy ote`a `le lwzpy ote`a oicd z` dhwpy mrhde - ¦§©

àôéñ éðúîì éòác éãéiàoicd z` `tiqa zepyl dpynd dzvxy ab` - ©§¥§¨¥§¦§¥¥¨
da ÷feä íàåziagd on lwzpd wefip m`y -ìòada áéiç úéáçmelyz §¦©¨©©¨¦©¨§

c ,B÷æð`ed df oicà÷åãy ote`aì÷úð,ziagaìáàm`øáLdze` ¦§§©§¨¦§©£¨¨©
,dpnid wefipe dpeekaàì,eiwfpa aiig ziagd lra oi` -àeä ,àîòè éàî Ÿ©©§¨

déLôpà ÷éfàcjkitl ,ziagd z` xayy jka envr z` wifd `ed -éðz÷ §©¦©©§¥¨¨¥
a s`àLéøoeylì÷úð.'xay' oeyl `le ¥¨¦§©
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zgpen ziagd dzid `le ,meid xe`l jldn didyk s` lwzpd ryt `l
.zief oxwa

,ezkilda xdfdl mc`d lr lhend aeiga mi`xen`d ewlgpy ,`vnp
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zeyx agex lk did ok m` `l` ,aiig wifde lwzp m` jkitle ,miaxd
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ler iax zrcl j` .zief oxwayi ok lre ,ekxca opeazdl aiig mc` oi` ,`

.mipte`d lka exhetl
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:`xnbd zxxandézòîLk ìàeîL àîìLal`eny eaiigy mrhd - ¦§¨¨§¥¦§©§¥
lwzpd z` zxhetd dpynd ixac z` cinrd l`eny ixdy ,`ed x`ean
didy ,aiig meid xe`l jldn did m` j` ,dlit`a jldn didy ote`a wx

.xdfdl elàáø àlà,dfk ote`a `ed mb aiigyàøéáñ ìàeîLk àîéì ¤¨¨¨¥¨¦§¥§¦¨
déì.df oica l`eny zrck `ed xaeq m`d - ¥

éåä àøöòc àðø÷ ,àtt áø øîàgipdy mc`a did `ax aiigy dyrnd - ¨©©¨¨©§¨§©§¨¨¥
z` miyzek eay mewnd -] cad zial dkenqd aegxd zpita eilk z`

,miyp`a d`iln cad ziay dryay mbdpn dide ,[mpny `ivedl mizifd
e`viiy cr dkenqd dpita mdilk z` migipn mdixg` mi`ad eid

,mipey`xdìæéîe éðeiòì déì éòaéà éãáò÷ úeLøác ïåéëcxg`ne - §¥¨§¦§¨¨§¥¦¨¥¥§©¥¥©

elwzi `ly xdfdl my mikldnd lr daeg ,my milk gipdl zeyx dpyiy

.wfpd melyza my lwzpd z` `ax aiig ok lre ,ewifie
zeiaga miaxd zeyx lk z` mc` `lnny ote`ay ,lirl x`azpy xg`n
`xnbd dzr dpc ,xearl ick eizeiag z` xeayl mixaerl zeyx dpyi

.envrl oic zeyrl mc` i`yx m`d oicd ixcba
ïîçð áøì àcñç áø déì çìL,ef dl`yeøîà éøä,minkgäáeëøì ¨©¥©¦§¨§©©§¨£¥¨§¦§¨

ìLLdyly el mlyl eilr [hread ly -] ekxaa exiaga hread mc`y - ¨Ÿ
,ezyea inc xear mirlqLîç äèéòáìely -] elbx ska ea hra m`e - ¦§¦¨¨¥

,ezyea inc xear mirlq dyng el mlyl eilr [hreadìL úø÷BðñìåL §¦§¤¤§Ÿ
äøNòxyr dyly el mlyl eilr ,xeng ly ske`a exiag z` dkd m`e - ¤§¥

,oecl yie .mirlqéàî àøîc àðéôB÷ìe àøîc àcðôìz` dkdy mc` - §©§¨§¨¨§¦¨§¨¨©
dnk ,envr xcrnd lfxaa edkdy e` ,xcrn ly urd [zici-] zwa exiag

.zyead inc xear mlyl el yi

déì çìL,`cqg axl ongp ax el aiyd -úéaâî à÷ àñð÷ ,àcñç àcñç ¨©¥¦§¨¦§¨§¨¨¨©§¦
ìááaqpw zyea xear mincd melyz `ld ,laaa zeqpw dz` daeb m`d - §¨¤

.zeqpw melyz laaa miaeb oi`e ,`edäåä éëéä àãáeòc àôeb éì àîéà¥¨¦¨§§¨¥¦£¨
exiag z` dkdy mc` eze`a dyrnd seb did ji` ,il xen` mewn lkne -

.xcrna
déì çìL.dyrnd did jk ,ongp axl `cqg axéøz éác àúebøb àeääc ¨©¥§©©§¨§¥§¥

,zetzeya miyp` ipyl jiiyd min xea did -ãç éìc äåä àîBé ìëc§¨¨£¨¨¥©
eäéépî.xead on min mdn cg` a`yi mei lkay mdipia mkqedy -àúà ¦©§¨¨

déìéc àìc àîBéa éìc à÷ ãçmeia min ae`yl lgde mdn cg` `a - ©¨¨¥§¨§Ÿ¦¥
,ae`yl epnf did `l eaydéì øîà,exiag el xn` -àeä éãéc àîBé- ¨©¥¨¦¦

,mind z` a`eyd `ed ip` df meiadéa çbLà àìaygzd `l dld j` - Ÿ©§©¥
.xead on mind zai`ya jiynde eixacadééçî àøîc àcðt ì÷Llhp - ¨©©§¨§¨¨©§¥

utg jkitle .ezai`yn lcgiy ick a`eyd z` dkde xcrn ly zici ipyd
.ef d`kd xear zyea inc edrxl mlyl eilr dnk xxal ip`

déì øîà,`cqg axl ongp axdééçîì àcðôa écðt äàîd`n elit` - ¨©¥¥¨©§¥§©§¨¦§¦¥
jk lr el mlyl jixv epi`e ,ezekdl dld did i`yx xcrnd zicia zekn

e ,einin z` epnn `ed lfeb ixdy ,dne`nãéáò àì øîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©Ÿ¨¦
déLôðì àðéc Léðéàoic zeyrl i`yx mc` oi`y xaeqd zrcl s` - ¦¦¦¨§©§¥
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déLôðì`ed i`yx ,oic ziaa eraezl jli m` oenn `ed ciqtny mewna - §©§¥
didy cr ixdy ,ezekdl did i`yx o`k s` jkitle ,envrl oic zeyrl
e` ,eraezl dnk rcei did `le ,miax min a`ey dld did oic ziaa eraez

.aiydl ecia did `le xead inin z` dlkn didy
:envrl oic zeyrl mc` i`yx m`d mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
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àðéic dén÷ ìéæéì àãéñt àkéìcjka ipenn cqtd el oi`y xg`ny - §¥¨§¥¨¥¦©¥©¨¨

,oica epenn z` `ivedle oiicd iptl jlil eilrLéðéà ãéáò ,øîà ïîçð áø©©§¨¨©¨¦¦¦
déLôðì àðéc,envrl oic zeyrl mc` i`yx -çøè àì ãéáò ïéãác ïåéëc ¦¨§©§¥§¥¨¦§¦¨¦Ÿ¨©

reazl jlil gexhl aiig epi` oic it lr el ribnd z` lhepy xg`ny -
.oic ziaa exiag z`
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mixe`ia

Y ïéñîøåúå úåéññò [áðקטניות .55מיני

Y úåéðè÷ éðéî ìë [âð(�"בעבלי) שעועית כגו� קטניות
סמו� להשהות� מותר בשר, כמו רב זמ� לוקח שבישול�
הלילה לסעודת מוכני� יהיו שלא דכיו� – ממש לחשכה

מה� דעתו מסיח –57.

Y úå÷øé éðéî ìëá ïéãä ïëå [ãðתמיד שנאכלי� ירקות אבל
ומותר דרוסאי ב� כמאכל מנתבשלו גרעו לא חיי�

.58להשהות�

zexewn

ע"ב.55) יח ד� שבת מסכת רש"י
התבשיל56) נתבשל שכאשר ט, סעי� רנג בסימ� המבואר

כדיעה (ודלא לחיתוי, שוב חוששי� אי� – דרוסאי ב� כמאכל
לו). ויפה שמצטמק זמ� כל לחיתוי החוששת

בהיתר57) שפקפקו ויש י, ס"ק בדה"ש עא סי' השלח� קצות
חילק ולא קטניות, מיני כל החלטית בלשו� כתב רבינו שהרי זה,
הערה פ"ח כהלכה (שבת בלבד. בבשר אלא הותר ולא ביניה�,
מיני 'כל כותב רבינו שהרי זו בראיה לפקפק יש אמנ� עט)

ד�ה. סעיפי� לעיל ביניה� שחילק א� על ירקות'
רנג58) סימ� לעיל נתבארו אלו דיני� (פרטי ה, סעי� לעיל

ו סעי� לעיל וכ� תבשילי�), מיני כל (לגבי בהרחבה ח סעי�
יא, סעי� רנז בסימ� וכ� שבת, בערב בצק מיני המשהה לגבי
מחתא בחדא כול� ונזכרו מי�, שהיית לגבי הבא ובסעי�
אבל ד"ה רנט סימ� שבסו� בקצרה והטמנה שהיה בהלכות

בצק). במיני

המוכני� תבשילי� דיני רנד, סימ� ב' חלק

יג סעי� בשבת להגמר כדי שבת מערב

•
rny z`ixw zekld - jexr ogley

Áצבור ובאו הכנסת בבית צבור התפללו שא� שאומר מי יש
מה� אחד שיעבור צבור תפלת כסדר ולהתפלל לחזור אחר
אי� שבקדושה בדברי� חובת� ידי אחרי� להוציא התיבה לפני
עדיי� הראשוני� א� הראשו� שעמד במקו� לעמוד השני לש"�
כאילו לראשוני� גנאי זה כי סדר� שהשלימו אלא הכנסת בבית
חובת� ידי להוציא� זה ועומד בראשונה חובת� ידי יצאו לא

לזה. לחוש אי� הכנסת מבית הראשוני� יצאו א� אבל

לפני לירד הראשוני� ש"� אפילו יכול לאחרוני� ש"� אי� וא�
ויכול שבקדושה (בדברי� חובת� ידי להוציא� שנית התיבה
כמו שבה הקדושה בשביל י"ח תפלת כל לה� ולהתפלל לחזור
שמע קריאת וברכות ישתבח ולא לחש תפלת לא אבל שנתבאר

לעצמו). מבר� אחד וכל בקיאי� שכול�

בקצת נוהגי� בו וקראו תורה ספר הוציאו הראשוני� וא�
לקרות שנית תורה ספר מוציאי� האחרוני� שאי� מקומות
פגמו משו� שהוא למנהג� טע� שנתנו ויש הכנסת בית באותו
ראשונה תורה בספר פסול שמצאו יאמרו שמא תורה ספר של

הא' תורה ספר הוא א� וא� שניה תורה ספר הוציאו כ� ומפני
יאמרו ושמא אותה מכירי� אי� הראשוני� מקו� מכל עצמו
בראשונה שמצאו פסול משו� שהוציאו אחרת תורה ספר שהיא
של לפגמו לחוש שאי� בדבר איסור שו� אי� הדי� מ� (אבל
בראשונה כבר שעלה מי בשניה לקרות כשעולה אלא ראשונה
זה אחר זה בשניה� וקורא כשעולה אלא לחוש אי� בזה וג�
כא� וכ"ש קמ"ד בסי' שיתבאר כמו בינתיי� איש הפסק בלי מיד
לחוש אי� שבודאי אחר צבור הוא וג� הרבה בינתיי� שמפסיקי�

לכלו�):

Ëשמע על לפרוס יכול מימיו מאורות ראה שלא אע"פ סומא
מ היה שהפורס בזמ� להוציאאפילו המאורות יוצר ג� בר�

המאורות יוצר בברכת חייב הוא שג� מפני חובת� ידי אחרי�
הפקחי� שרואי� במאורות נהנה שהוא לפי הפקחי� אחרי� כמו

בה: יל� אשר הדר� אותו ולהורות לראותו שיוכלו

חֿט: סעיפי� שמע על פורס די� סט, סימ� א חלק
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עשה‡ מצות שהוא מפני שמע מקריאת פטורי� ועבדי� נשי�
קימה ובזמ� שכיבה בזמ� אלא מצותה שאי� גרמא שהזמ�
שמי� מלכות עול עליה� שיקבלו ללמד� הוא נכו� מקו� ומכל
שמע קריאת מברכות פטורי� וכ� ראשו� פסוק לפחות ויקראו
עד שחר ושל החמה נ� עד ערב של קבוע זמ� ג"כ לה� שיש
בזכירת חייבי� מקו� ומכל נ"ח בסי' שנתבאר כמו שעות ד'
ביו� שמצותה גרמא הזמ� שלא עשה מצות שהוא מצרי� יציאת
מצרי� יציאת על שנתקנה הברכה לבר� לה� יש לפיכ� ובלילה
שיתבאר כמו י"ח בתפלת חייבי� שה� וכיו� ויציב אמת שהוא
(וא� (א) לתפלה גאולה לסמו� ג"כ לה� יש [ק"ו] (ק"י) בסי'
דזמרה פסוקי וג� שמע קריאת של ברכות שאר ג� לבר� רצו

ביד�): הרשות וברכותיה

מלכות· קבלת בה שיש אע"פ שמע מקריאת פטורי� קטני�
הגיע שלא והוא המצות כל משאר שפטורי� כמו שמי�
אביו על הטילו לא לחינו� הגיע שאפילו אומרי� ויש לחינו�
בזמ� אצלו מצוי שאי� לפי וברכותיה שמע בקריאת לחנכו
כסברא לנהוג וראוי בבקר הוא ויש� בערב שמע קריאת
כמו לחינו� הגיע א� בתפלה לחנכו חייב הכל ולדברי הראשונה

ק"ו: בסי' שיתבאר

ומ�‚ וברכותיה שמע מקריאת פטור הבתולה את הכונס
א� לחופה כניסתו אחר ימי� ג' כל ק"ו) סימ� (עיי� התפלה
מצוה טרדת במחשבתו טרוד שהוא מפני מעשה עשה לא
החופה מיו� לבד ה� אלו ימי� וג' הבתולי� עסק על שמחשב
עד ד' מליל שמע מקריאת פטור ד' ביו� החופה היתה א� כגו�
כבר ימי� ג' שלאחר מפני בכלל עד ולא שבת מוצאי ליל

במחשבתו. עוד טרוד ואי� דעתו נתקררה

היטיב מכווני� שהיו הראשוני� בזמ� אמורי� דברי� במה
מכווני� אינ� אד� בני שאר שג� עכשיו אבל שמע בקריאת
וברכותיה שמע קריאת קורא הבתולה את הכונס ג� כראוי
המשתה בשעת אלא פטורי� שאינ� החופה בני כשאר ומתפלל

ל"ח. בסי' שנתבאר כמו

לקריא שכור צ"ט:ודי� בסי' יתבאר שמע ת

יפסיק„ לא שמע קריאת זמ� והגיע רבי� בצרכי עוסק היה
לקרות. עת נשאר א� יקרא ואח"כ עסקיה� יגמור אלא

עמה� עוסקי� שהיו הראשוני� בדורות אמורי� דברי� במה
אי� א"כ אלא שמע מקריאת לפטור אי� עכשיו אבל שמי� לש�
לבד ממונ� בהצלת עוסק אפילו שאז הוא אלא שישתדל מי

יפסיק. ולא הוא במצוה עוסק

מלכותו כבוד ש� וברו� ראשו� פסוק שיקרא טוב מקו� ומכל
יצטר� שלא עוסק שהוא במקו� לקרות אפשר א� ועד לעול�

עסקיה�. להפסיק

זמ� שעבר לאחר אפילו מצרי� יציאת להזכיר חייב ועכ"פ
ולכ� היו� כל ומצותה עצמה בפני מצוה היא שזו שמע קריאת
מצרי� יציאת בה שיש פרשה איזה יאמר עסקיה� שגמר לאחר
כמו ויציב אמת ברכת עוד אומר שאינו ד' שעה עברה כבר א�

נ"ח: בסי' שנתבאר

עוסקי�‰ שהיו או קטנה) בסעודה (אפילו באכילה עוסק היה
להזיע (ואפילו במרח� שהיה או די�) בגמר (אפילו בדי�
וכל בעורות מהפ� שהיה או בתספורת עוסק שהיה או בעלמא)
שיתבאר כמו בה� ימש� שמא לחוש שיש אלו בעסקי� כיוצא
לקרות שהות שיש אע"פ ולקרות להפסיק צרי� רל"ב בסי'
זמ� ויעבור בה� ימשו� שמא גזירה אלו עסקי� שיגמור לאחר

שמע. קריאת

שיתבאר כמו להפסיק א"צ התחיל שא� לתפלה דומה ואינה
לפיכ� יותר בה החמירו התורה מ� הוא שמע שקריאת לפי ש�

סופרי�. מדברי ג"כ ה� שברכותיה ברכותיה בלא קוראה

לאכול שהתחיל דהיינו באיסור כשהתחיל אמורי� דברי� במה
(או להסתפר או למרח� שנכנס או השחר לעלות שעה חצי תו�
לאחר בה� כיוצא אחרת מלאכה או בעורות להפ� לבורסקי)
או למרח� ליכנס מותר השחר עלות שקוד� השחר עמוד שעלה
בסי' שיתבאר כמו ממש השחר לעלות בסמו� אפילו להסתפר
עד בצרכיו להתעסק אסור השחר עמוד שעלה לאחר (אבל פ"ט
שמע לקריאת הדי� דהוא ואפשר ש� שיתבאר כמו שיתפלל
על שיתפלל דה"ט לאכילה דמי ולא שמי� מלכות קבלת שהיא
קריאת לקרות אפילו להפסיק א"צ בהיתר התחיל א� אבל דמו.
שמא מתיירא היה וא� שיגמור לאחר לקרות שהות יש א� שמע
ה"ז שמע קריאת וקרא ופסק שמע קריאת זמ� ויעבור ימשו�
שיתבאר כמו הדיוט צור� שהוא לתפלה דומה ואינו משובח

רל"ב. בסי'

השחר לתפלת להפסיק צרי� באכילה שהעוסק אומרי� ויש
התפלה קוד� אכילה ואיסור הואיל בהיתר התחיל אפילו
לא הד� על תאכלו לא שנאמר שבתורה תעשה לא על הסמיכוהו
(ב) פ"ט בסי' שיתבאר כמו דמכ� על שתתפללו קוד� תאכלו
וברכותיה שמע קריאת לקרות ג"כ צרי� להתפלל שצרי� (וכיו�

ש�: שיתבאר כמו עיקר וכ� לתפלה) גאולה לסמו� כדי

סעיפי�: ה' ובו שמע מקריאת הפטורי� ה� מי ע, סימ� א חלק
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הפרק: יהי'תוכ� לבא לעתיד השכר שעיקר הטע�

דוקא בגו� נשמה המתי�, בתחיית

יתבר� עצמותו כיצד הקוד� בפרק שנתבאר [לאחרי

בעולמות מתפשט אורו ורק כלל, השפעה בגדר אינו

ד הזהר דברי לבאר ימשי� � עלמי"להחיות� כל סובב �איהו

עלמי� כל יתבר�:]"וממלא באורו בחינות שתי שה� ,
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עשה‡ מצות שהוא מפני שמע מקריאת פטורי� ועבדי� נשי�
קימה ובזמ� שכיבה בזמ� אלא מצותה שאי� גרמא שהזמ�
שמי� מלכות עול עליה� שיקבלו ללמד� הוא נכו� מקו� ומכל
שמע קריאת מברכות פטורי� וכ� ראשו� פסוק לפחות ויקראו
עד שחר ושל החמה נ� עד ערב של קבוע זמ� ג"כ לה� שיש
בזכירת חייבי� מקו� ומכל נ"ח בסי' שנתבאר כמו שעות ד'
ביו� שמצותה גרמא הזמ� שלא עשה מצות שהוא מצרי� יציאת
מצרי� יציאת על שנתקנה הברכה לבר� לה� יש לפיכ� ובלילה
שיתבאר כמו י"ח בתפלת חייבי� שה� וכיו� ויציב אמת שהוא
(וא� (א) לתפלה גאולה לסמו� ג"כ לה� יש [ק"ו] (ק"י) בסי'
דזמרה פסוקי וג� שמע קריאת של ברכות שאר ג� לבר� רצו

ביד�): הרשות וברכותיה

מלכות· קבלת בה שיש אע"פ שמע מקריאת פטורי� קטני�
הגיע שלא והוא המצות כל משאר שפטורי� כמו שמי�
אביו על הטילו לא לחינו� הגיע שאפילו אומרי� ויש לחינו�
בזמ� אצלו מצוי שאי� לפי וברכותיה שמע בקריאת לחנכו
כסברא לנהוג וראוי בבקר הוא ויש� בערב שמע קריאת
כמו לחינו� הגיע א� בתפלה לחנכו חייב הכל ולדברי הראשונה

ק"ו: בסי' שיתבאר

ומ�‚ וברכותיה שמע מקריאת פטור הבתולה את הכונס
א� לחופה כניסתו אחר ימי� ג' כל ק"ו) סימ� (עיי� התפלה
מצוה טרדת במחשבתו טרוד שהוא מפני מעשה עשה לא
החופה מיו� לבד ה� אלו ימי� וג' הבתולי� עסק על שמחשב
עד ד' מליל שמע מקריאת פטור ד' ביו� החופה היתה א� כגו�
כבר ימי� ג' שלאחר מפני בכלל עד ולא שבת מוצאי ליל

במחשבתו. עוד טרוד ואי� דעתו נתקררה

היטיב מכווני� שהיו הראשוני� בזמ� אמורי� דברי� במה
מכווני� אינ� אד� בני שאר שג� עכשיו אבל שמע בקריאת
וברכותיה שמע קריאת קורא הבתולה את הכונס ג� כראוי
המשתה בשעת אלא פטורי� שאינ� החופה בני כשאר ומתפלל

ל"ח. בסי' שנתבאר כמו

לקריא שכור צ"ט:ודי� בסי' יתבאר שמע ת

יפסיק„ לא שמע קריאת זמ� והגיע רבי� בצרכי עוסק היה
לקרות. עת נשאר א� יקרא ואח"כ עסקיה� יגמור אלא

עמה� עוסקי� שהיו הראשוני� בדורות אמורי� דברי� במה
אי� א"כ אלא שמע מקריאת לפטור אי� עכשיו אבל שמי� לש�
לבד ממונ� בהצלת עוסק אפילו שאז הוא אלא שישתדל מי

יפסיק. ולא הוא במצוה עוסק

מלכותו כבוד ש� וברו� ראשו� פסוק שיקרא טוב מקו� ומכל
יצטר� שלא עוסק שהוא במקו� לקרות אפשר א� ועד לעול�

עסקיה�. להפסיק

זמ� שעבר לאחר אפילו מצרי� יציאת להזכיר חייב ועכ"פ
ולכ� היו� כל ומצותה עצמה בפני מצוה היא שזו שמע קריאת
מצרי� יציאת בה שיש פרשה איזה יאמר עסקיה� שגמר לאחר
כמו ויציב אמת ברכת עוד אומר שאינו ד' שעה עברה כבר א�

נ"ח: בסי' שנתבאר

עוסקי�‰ שהיו או קטנה) בסעודה (אפילו באכילה עוסק היה
להזיע (ואפילו במרח� שהיה או די�) בגמר (אפילו בדי�
וכל בעורות מהפ� שהיה או בתספורת עוסק שהיה או בעלמא)
שיתבאר כמו בה� ימש� שמא לחוש שיש אלו בעסקי� כיוצא
לקרות שהות שיש אע"פ ולקרות להפסיק צרי� רל"ב בסי'
זמ� ויעבור בה� ימשו� שמא גזירה אלו עסקי� שיגמור לאחר

שמע. קריאת

שיתבאר כמו להפסיק א"צ התחיל שא� לתפלה דומה ואינה
לפיכ� יותר בה החמירו התורה מ� הוא שמע שקריאת לפי ש�

סופרי�. מדברי ג"כ ה� שברכותיה ברכותיה בלא קוראה

לאכול שהתחיל דהיינו באיסור כשהתחיל אמורי� דברי� במה
(או להסתפר או למרח� שנכנס או השחר לעלות שעה חצי תו�
לאחר בה� כיוצא אחרת מלאכה או בעורות להפ� לבורסקי)
או למרח� ליכנס מותר השחר עלות שקוד� השחר עמוד שעלה
בסי' שיתבאר כמו ממש השחר לעלות בסמו� אפילו להסתפר
עד בצרכיו להתעסק אסור השחר עמוד שעלה לאחר (אבל פ"ט
שמע לקריאת הדי� דהוא ואפשר ש� שיתבאר כמו שיתפלל
על שיתפלל דה"ט לאכילה דמי ולא שמי� מלכות קבלת שהיא
קריאת לקרות אפילו להפסיק א"צ בהיתר התחיל א� אבל דמו.
שמא מתיירא היה וא� שיגמור לאחר לקרות שהות יש א� שמע
ה"ז שמע קריאת וקרא ופסק שמע קריאת זמ� ויעבור ימשו�
שיתבאר כמו הדיוט צור� שהוא לתפלה דומה ואינו משובח

רל"ב. בסי'

השחר לתפלת להפסיק צרי� באכילה שהעוסק אומרי� ויש
התפלה קוד� אכילה ואיסור הואיל בהיתר התחיל אפילו
לא הד� על תאכלו לא שנאמר שבתורה תעשה לא על הסמיכוהו
(ב) פ"ט בסי' שיתבאר כמו דמכ� על שתתפללו קוד� תאכלו
וברכותיה שמע קריאת לקרות ג"כ צרי� להתפלל שצרי� (וכיו�

ש�: שיתבאר כמו עיקר וכ� לתפלה) גאולה לסמו� כדי

סעיפי�: ה' ובו שמע מקריאת הפטורי� ה� מי ע, סימ� א חלק
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הפרק: יהי'תוכ� לבא לעתיד השכר שעיקר הטע�

דוקא בגו� נשמה המתי�, בתחיית

יתבר� עצמותו כיצד הקוד� בפרק שנתבאר [לאחרי

בעולמות מתפשט אורו ורק כלל, השפעה בגדר אינו

ד הזהר דברי לבאר ימשי� � עלמי"להחיות� כל סובב �איהו

עלמי� כל יתבר�:]"וממלא באורו בחינות שתי שה� ,
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c"agקטז i`iyp epizeax zxezn

ïéà øåà '÷ð åæ äëùîäå éåìéâå øåà úðéçá äðäå
àåäù øçàî ,åæ äøàäì ìåáâå õ÷ ïéà éë ,óåñ
.'åë ìåáâ ìòá éúìáä 'úé åðîî î"ãò åéæå øåà ô"ëò
השמש אור כמשל שהוא הקב"ה של והגילוי הזיו
סו�", אי� "אור (כנ"ל) נקרא � המאור") "מעי� (שהוא
יתבר� שהוא דלפי מוגבל, בלתי אור שהוא פירוש,
"כעי� (שהוא אורו ג� כ� על גבול, בעל בלתי

סו�". "אי� הוא המאור")

ìåáâ úðéçáá úåîìåòä ååäúð ë"ôòàù äîå
äéäù íéîåöîö éðéî äîë úîçî åðééä ,úéìëúå
àìà óåñ ïéà úðéçá éåìéâá úåéäì àìù øåàäá

.äãîå ìåáâá
מוגבל בלתי אור הוא הקב"ה של שאורו מאחר
בגילוי) שהוא, (כמות זה לאור אפשר אי סו�), (אי�
אי כי ונפש�, חיות� להיות הנבראי� בתו� להתלבש
מוגבל. בלתי וחיות אור להכיל מוגבל לנברא אפשר

אור הוא הנבראי� בתו� הנתפס האור אלא
אורו את ומסתיר מעלי� שהקב"ה וגבולי, מצומצ�
האור בא ועצומי� רבי� צמצומי� ידי ועל סופי, האי�
הנבראי� בתו� להתלבש יכול אז ורק וגבול, במדה

ולהוות�. להחיות� כדי

éåìéâ úðéçáá êùîðù äî àåäù ,àìîî úðéçá åäæå
.'åë åëøò éôì íìåò ìëá øéàîå ,î"ãò äãîå ìåáâá
אי� עלמי�", כל "ממלא שהקב"ה בזהר מ"ש
אור ג� (שהרי הנברא בתו� שנמצא רק בזה הכוונה
אתר ולית נברא כל בתוכיות נמצא עלמי�" כל ה"סובב
היא הזהר כוונת אלא בסמו�), כדלקמ� מיני', פנוי
בבחינת שמתצמצמת האלקי באור מדריגה שיש לבאר
הנבראי�, אל גילוי לידי שבא האור והוא ומדה, גבול
בתו� מתגלה שהאור מה (היינו הצמצו� ידי שעל

ומדה" להשיגוגבול להכילו, הנבראי� יכולי� ("

"ממלא". גדר וזהו ולהרגישו.

.'åë äîëçá àåä éåìéâä úéùàøå
שב"סדר הראשונה המדריגה היא החכמה ספירת
האלקי האור גילוי ראשית היא כ� ועל השתלשלות",

במדה וגבול.הבא

éáâì äôè êøòë åìéôà åðéà åæ äðéçá úåììëå
.ùîî óåñ ïéà øåàä éáâì ñåðéé÷åà

ומדה" "גבול שבבחינת המצומצ� ית' אורו
אור לגבי ער� שו� לו אי� עלמי�") כל "ממלא (הנקרא

אפילו פחות והוא גבול, בעל הבלתי ב"ה סו� אי�
ג� שסו"ס אוקיינוס, לגבי מי� של אחת טפה מער�
אחת טפה (וכשנוטלי� הי� מ� אחת טפה היא זו טפה
אשר המי� מכמות משהו נגרע סו� סו� הרי הי�, מ�

בי�).

ער� שו� לו אי� גבול בלי לגבי גבול משא"כ
כלל). וחשיבות

סו�:] אי� האור בחינת לבאר [וממשי�

éë úåîìåòä úåùáìúäå éåìéâ úðéçáá øéàî åðéàù
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá íà

ונתפס מתלבש אינו גבול בעל הבלתי סו� אי� אור
בש� נקרא ולכ� כלל, בה� מתגלה ואינו בעולמות

עלמי�" כל והול�:]"סובב שמבאר [כפי

é÷îù ááåñ ùåøéô ïéàåøúà úéì éë ,äìòîìî ó
åîë àìå ,'åë ñôúðå âùåî åðéàù ÷ø , äéðéî éåðô

.'åë óåâá úùáìúî äîùðäù
העולמות את שמקי� � "סובב" לפרש אפשר אי
מקו� [שיש זה עני� כי בתוכ�, נמצא ולא מלמעלה
ומאחר גבול, של עני� הוא בו] נמצא שאינו מסוי�
נמצא הוא א"כ מוגבל, בלתי אור הוא הסובב שאור

מיני'. פנוי אתר ולית מקו� בכל

זה אור שאי� � היא ב"סובב" הכוונה נתפסאלא

"סובב", אותו קוראי� אנו ולכ� לה�, ומושג בנבראי�
שבפועל (א� אותו ומקי� ממנו חו� הוא הדבר כאילו
בו. נרגש ולא אליו מתגלה שאינו מאחר בתוכו), נמצא

קטני� תלמידי� המלמד רב � לזה משל [קצת
אותה, יבינו שה� שיי� שלא עמוקה סברא לה� ואומר
שני� הרבה ולאחרי הרב, דברי כל את זוכרי� ה� א�
את להבי� ביכולת� יהי' הרב בדברי שוב כשיעיינו
להבי� שיכולי� עד הזמ� כל במש� ג� והנה הסברא.
אותיות (בתו� אצל� נמצאת הסברא היתה הסברא
ב"הבדלה" היתה אבל בזכרונ�), השמורות הרב

אותה]. ולהבי� לקלוט יכולת מבלי משכל�,

מציאותו שאופ� ב"ה, סו� אי� באור הוא וכ�
בעצמותו, שהוא כפי ש� שנמצא הוא, בעולמות כביכול
אע"פ עלמי�", כל "סובב נקרא ולכ� אי�ֿסופיותו, בכל

העולמות בתו� נמצא זה אור נשארשג� שהוא לפי ,

כלל. בה� נתפס ואינו מהנבראי� ומרומ� מובדל

êåúá ïôåàä äéäé øùàë ù"î ã"ò ááåñ àø÷ðå
ìåãâ ìåâéò êåúáù ïè÷ ìåâéò åîë ,ùåøéô ,ïôåàä
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é÷îù äîù øîåì ïëúé àìù ,íéããö ìëî åôé÷îäó
é÷îù äîî øúåé äìåòî àåä äìòîìäèîì ó

àåä äåù ìåãâä ïôåàä éë ,ïè÷ä ïôåàä úéúçúá
.äèîìå äìòîìî ùîî

" לשו� (היינוסובבדיוק דוקא עיגול שמשמעו ,"

העולמות את צדשסובב שעיגולמכל לפי הוא � (

ומטה. מעלה התחלקות בה שאי� בחינה על מורה

בדבר דרק � וסו� ראש לו שאי� גשמי עיגול וכמו
מ� מא' היא שהתחלתו לומר נית� קצוות לו שיש
נקודה בו אי� קצוות לו שאי� עגול דבר אבל הקצוות,

סופו. או הדבר התחלת שהיא עלי' לומר שאפשר

ה� ברוחניות וסו� דהתחלה ברוחניות, הוא וכ�
העליונה, הבחינה היא (דההתחלה ו"מטה" "מעלה"
המדריגות), תחתית שהיא הסו� עד משתלשל וממנה
ומטה מעלה בה שאי� בחינה על מורה עיגול אול�

המדרגות. והתחלקות

האופ� יהי' "כאשר יחזקאל) (במרכבת מ"ש וזהו
לגבי הגדול האופ� ש"גדלות" האופ�", בתו� (גלגל)
דג� העיגול, חלקי בכל היא בו המוק� הקט� האופ�
מלמטה) מקיפו הגדול שהאופ� (במקו� התחתו� בצד
שבצד (א� הקט� האופ� לגבי בגדלותו נשאר �

ממנו). גבוה הקט� האופ� התחתו�

ומטה, מעלה גדר בו שאי� העיגול מעלת וזוהי
בגדלותו הוא נשאר למטה בפועל בהיותו ג� שלכ�
האופ� בתחתית כשהוא שג� הגדול, האופ� (כמו

המקיפו). הוא עדיי� הקט�,

.ìåãâå ïè÷ äåùîå äåù àåä ä"á óåñ ïéà øåà êëå
לדבר מוגבל דבר בי� החילוק זהו � ברוחניות
(הנקודה תחילה לו יש מוגבל שדבר מוגבל, בלתי
מסתיימת (שש� וסו� מציאותו), התחלת היא שמש�
תחילה לו אי� מוגבל בלתי דבר משא"כ מציאותו),

לעיגול. נמשל מוגבל בלתי דבר ולכ� וסו�,

כל "סובב שנקרא ב"ה סו� אי� אור בעני� הוא וכ�
שמובדל מוגבל בלתי אור דלהיותו מכלעלמי�", בער�

כול� העולמות כל הרי מוגבלי�), (שה� כול� העולמות
לגבי טפה כער� "אפילו אינ� כול� (שהרי לפניו שווי�
לגבי' אי� ובמילא ממש"), סו� אי� האור לגבי אוקיינוס
(העול� האצילות עול� לדוגמא: ו"מטה", "מעלה"
העשי' מעול� יותר אליו קרוב אינו ביותר) העליו�
בשווה אות� "מקי�" והוא ביותר), התחתו� (העול�

וגדול". קט� ומשווה "השוה הפייט ובנוסח ממש,

ù"æå[שכתוב úçúîå[וזהו íã÷ éäìà äðåòî
äèîì àåäù ,íìåò úåòåøæ[�עול זרועות [מתחת

äìòîì åîë[�קד אלקי .[מעונה
קד� אלקי "מעונה בכתוב הפנימי התוכ� זהו
הלשו�, משמעות כפי � עול�" זרועות ומתחת

עול�"שהקב"ה זרועות "מתחת ג� הוא קד�") ("אלקי
בכתוב, העניני� שני בי� הקשר מהו ולכאורה, �

ית' והוא ממעל, בשחקי� הוא הקב"ה של שמעונו
" למטה ג� עול�"?מתחתנמצא זרועות

של רוממותו הפלאת גודל מודגש שבזה אלא
כול� העולמות מכל בער� מובדל דלהיותו הקב"ה,

נמצא הוא הרי ממש, מדה למטהבשווהבאותה
קד�). אלקי (מעונה למעלה כמו עול�) זרועות (מתחת

àìîî úåéäì úåîìåòá úùáìúîä äøàää ïëìå
æåðâä øåà êøò éáâì àáéùç àìë àéä ïéîìò ìë

.ïéîìò ìë ááåñ '÷ðå ùáìúî åðéàù íìòðå

øôñîá ãçàù ,íéøôñîá êøò úìî ùåøéô òãåðëå
'åë íéôìà óìà øôñî éáâì êøò åì ùéחלק [שהוא

אלפי�] אלפי מני àåäùאחד øáã éáâì ìáà ,
êøò íåù åãâðë ïéà øôñîå ìåáâ éìá úðéçáá

íéøôñîáרבבות ורבוא אלפי� אלפי אל� [שאפילו
אלפי אל� לגבי אחד מספר כער� אפילו (לגביו) אינ�

חשיבי] ממש כלא אלא רבבות, ורבוא åë'.אלפי�
ותפיסת חשיבות (היינו "ער�" בי� הבדל יש
אל� של ל"ער�" אלפי�, אל� לגבי אחד של מקו�)

גבול". "בלי לגבי אלפי�

פירוש:

וחשיבות, "ער�" לו יש ורבבות אלפי� לגבי אחד
רק "מספר"), (בגדר ומהות גדר באותו שניה� להיות

וזה מאד גדול מספר �שזה אחד) (רק קט� מספר
ועל אלפי�", אל� מני אחד "חלק הוא אחד ג� שהרי
אלפי�. לאל� סו� סו� מגיעי� אחד פעמי� ריבוי ידי

גדול מספר ג� ומספר", גבול "בלי לגבי משא"כ
ריבוי ידי על דג� וחשיבות, ער� שו� לו אי� ביותר

גבוליי� אפשרדברי� אי�אי כי גבול, לבלי להגיע
הוא אלא יחידי�, הרבה מצירו� נוצר גבול" ה"בלי

לגמרי. אחר וגדר מסוג

ביותר גדול מספר ג� גבול" "בלי שלגבי ונמצא,
ה� ואחד רבבות שרבוא עד כלל, מקו� תופס אינו

גבול. בלי לגבי ממש בשווה
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é÷îù äîù øîåì ïëúé àìù ,íéããö ìëî åôé÷îäó
é÷îù äîî øúåé äìåòî àåä äìòîìäèîì ó

àåä äåù ìåãâä ïôåàä éë ,ïè÷ä ïôåàä úéúçúá
.äèîìå äìòîìî ùîî

" לשו� (היינוסובבדיוק דוקא עיגול שמשמעו ,"

העולמות את צדשסובב שעיגולמכל לפי הוא � (

ומטה. מעלה התחלקות בה שאי� בחינה על מורה

בדבר דרק � וסו� ראש לו שאי� גשמי עיגול וכמו
מ� מא' היא שהתחלתו לומר נית� קצוות לו שיש
נקודה בו אי� קצוות לו שאי� עגול דבר אבל הקצוות,

סופו. או הדבר התחלת שהיא עלי' לומר שאפשר

ה� ברוחניות וסו� דהתחלה ברוחניות, הוא וכ�
העליונה, הבחינה היא (דההתחלה ו"מטה" "מעלה"
המדריגות), תחתית שהיא הסו� עד משתלשל וממנה
ומטה מעלה בה שאי� בחינה על מורה עיגול אול�

המדרגות. והתחלקות

האופ� יהי' "כאשר יחזקאל) (במרכבת מ"ש וזהו
לגבי הגדול האופ� ש"גדלות" האופ�", בתו� (גלגל)
דג� העיגול, חלקי בכל היא בו המוק� הקט� האופ�
מלמטה) מקיפו הגדול שהאופ� (במקו� התחתו� בצד
שבצד (א� הקט� האופ� לגבי בגדלותו נשאר �

ממנו). גבוה הקט� האופ� התחתו�

ומטה, מעלה גדר בו שאי� העיגול מעלת וזוהי
בגדלותו הוא נשאר למטה בפועל בהיותו ג� שלכ�
האופ� בתחתית כשהוא שג� הגדול, האופ� (כמו

המקיפו). הוא עדיי� הקט�,

.ìåãâå ïè÷ äåùîå äåù àåä ä"á óåñ ïéà øåà êëå
לדבר מוגבל דבר בי� החילוק זהו � ברוחניות
(הנקודה תחילה לו יש מוגבל שדבר מוגבל, בלתי
מסתיימת (שש� וסו� מציאותו), התחלת היא שמש�
תחילה לו אי� מוגבל בלתי דבר משא"כ מציאותו),

לעיגול. נמשל מוגבל בלתי דבר ולכ� וסו�,

כל "סובב שנקרא ב"ה סו� אי� אור בעני� הוא וכ�
שמובדל מוגבל בלתי אור דלהיותו מכלעלמי�", בער�

כול� העולמות כל הרי מוגבלי�), (שה� כול� העולמות
לגבי טפה כער� "אפילו אינ� כול� (שהרי לפניו שווי�
לגבי' אי� ובמילא ממש"), סו� אי� האור לגבי אוקיינוס
(העול� האצילות עול� לדוגמא: ו"מטה", "מעלה"
העשי' מעול� יותר אליו קרוב אינו ביותר) העליו�
בשווה אות� "מקי�" והוא ביותר), התחתו� (העול�

וגדול". קט� ומשווה "השוה הפייט ובנוסח ממש,

ù"æå[שכתוב úçúîå[וזהו íã÷ éäìà äðåòî
äèîì àåäù ,íìåò úåòåøæ[�עול זרועות [מתחת

äìòîì åîë[�קד אלקי .[מעונה
קד� אלקי "מעונה בכתוב הפנימי התוכ� זהו
הלשו�, משמעות כפי � עול�" זרועות ומתחת

עול�"שהקב"ה זרועות "מתחת ג� הוא קד�") ("אלקי
בכתוב, העניני� שני בי� הקשר מהו ולכאורה, �

ית' והוא ממעל, בשחקי� הוא הקב"ה של שמעונו
" למטה ג� עול�"?מתחתנמצא זרועות

של רוממותו הפלאת גודל מודגש שבזה אלא
כול� העולמות מכל בער� מובדל דלהיותו הקב"ה,

נמצא הוא הרי ממש, מדה למטהבשווהבאותה
קד�). אלקי (מעונה למעלה כמו עול�) זרועות (מתחת

àìîî úåéäì úåîìåòá úùáìúîä äøàää ïëìå
æåðâä øåà êøò éáâì àáéùç àìë àéä ïéîìò ìë

.ïéîìò ìë ááåñ '÷ðå ùáìúî åðéàù íìòðå

øôñîá ãçàù ,íéøôñîá êøò úìî ùåøéô òãåðëå
'åë íéôìà óìà øôñî éáâì êøò åì ùéחלק [שהוא

אלפי�] אלפי מני àåäùאחד øáã éáâì ìáà ,
êøò íåù åãâðë ïéà øôñîå ìåáâ éìá úðéçáá

íéøôñîáרבבות ורבוא אלפי� אלפי אל� [שאפילו
אלפי אל� לגבי אחד מספר כער� אפילו (לגביו) אינ�

חשיבי] ממש כלא אלא רבבות, ורבוא åë'.אלפי�
ותפיסת חשיבות (היינו "ער�" בי� הבדל יש
אל� של ל"ער�" אלפי�, אל� לגבי אחד של מקו�)

גבול". "בלי לגבי אלפי�

פירוש:

וחשיבות, "ער�" לו יש ורבבות אלפי� לגבי אחד
רק "מספר"), (בגדר ומהות גדר באותו שניה� להיות

וזה מאד גדול מספר �שזה אחד) (רק קט� מספר
ועל אלפי�", אל� מני אחד "חלק הוא אחד ג� שהרי
אלפי�. לאל� סו� סו� מגיעי� אחד פעמי� ריבוי ידי

גדול מספר ג� ומספר", גבול "בלי לגבי משא"כ
ריבוי ידי על דג� וחשיבות, ער� שו� לו אי� ביותר

גבוליי� אפשרדברי� אי�אי כי גבול, לבלי להגיע
הוא אלא יחידי�, הרבה מצירו� נוצר גבול" ה"בלי

לגמרי. אחר וגדר מסוג

ביותר גדול מספר ג� גבול" "בלי שלגבי ונמצא,
ה� ואחד רבבות שרבוא עד כלל, מקו� תופס אינו

גבול. בלי לגבי ממש בשווה
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éáâì ,úåîìåòá ùáìúîå êùîðä øåà êåøò ïéà êëå
.úåîìåòá ùáìúîå ñôúð åðéàù äî øåàä ø÷éò

מדוד אור שהוא בעולמות הנמש� לאור ער� אי�

נתפס להיות יכול שאינו סו� אי� אור לגבי ומוגבל,

בעולמות. ומלובש

ירידת ידי על שבא העלייה עני� לבאר חוזר [ועתה

הזה:] בעול� לגו� הנשמה

óåâá ïúãéøé éãé ìò úåîùðä úééìò ïéðò åäæå
úðéçá åðééä ,äáùçîá åìòã â"òà éë ,æ"äåòá
.äàìéò äîëç úðéçáî ïøå÷îù ïéîìò ìë àìîî
ïéîìò ìë ááåñä øåà úåìâúää àåä äééìòäå

.'ééçúä ïîæá àáì ãéúòì 'éäéù
ומבחינת ית' ממחשבתו הוא הנשמות שורש

"בורא בפירוש בארוכה (כנ"ל עילאה חכמה

רק ליהנות ה� שייכות עצמ� מצד שלכ� קדושי�"),

"ישתבחמזיו בחינת אורשמ�השכינה, דהיינו ,"

עלמי�; כל הממלא

למטה ומצוות התורה בקיו� עבודת� ידי על ואילו

אור לגילוי זוכות בגו�, מלובשות בהיות� הזה, בעול�

גבול. בעל הבלתי ב"ה סו� אי� אור עלמי�, כל הסובב

כל הסובב דאור בפועל) (ה"עלי'" זו והתגלות

שה� כפי לנשמות היינו התחי', בזמ� תהי' עלמי�

גשמי. בגו� מלובשות

éôì éë ,à÷ééã íéôåâá úåîùðì äæ éåìéâ 'éäé ïëìå
äèîå äìòî åá êééù ïéàå 'åë äåùîå äåù àåäù

.ùîî äééùòá íâ éåìéâä äéäé ïëì 'åë
ודביקות השגת את מגביל שהגו� הנ"ל הכלל

עלמי�,הנשמה כל הממלא אור לגבי רק הוא באלקות,
פירוש, ומטה", "מעלה בו ויש בנבראי� שנתפס
וככל יותר, נעלה אור מאיר עליוני� שבעולמות
ער� (לפי ומתמעט הול� הוא למטה יותר יורד שהאור
שהגו� דככל הגו�, לגבי הוא וכ� העול�). מדריגת
הנשמה השגת את מגביל זה הרי יותר מגוש�

באלקות;

מובדל להיותו עלמי�, כל הסובב אור משא"כ
וגדול קט� ומשווה ושוה כול�, העולמות מכל בער�
הבדל אי� יתבר�) (ברצונו מתגלה כשהוא כ� על כנ"ל,
למעלה. כמו למטה ומתגלה ו"תחתו�", "עליו�" בי�

הסובב אור גילוי שהוא � הסופי השכר ולפיכ�,
כיו� בגופי�, לנשמות ג� להיות יכול � עלמי� כל
הגו� ואי� שווי�, ומטה מעלה זה אור שלגבי

זה. אור התגלות מגבילי� וההגשמה

שהוא בפרקדוקא[והטע� יבואר � בגופי� לנשמות

הבא].
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

ÏÎÂע"י כ"א בפ"מ למטה בגילוי נמש� הי' לא עדיי� זה
משו� כנ"ל ארצה פניו על שנפל דמשה השתחווא'
המי� מ� כי כמ"ש הקדומ' חכמ' מבחי' משה נשמת דשרש
כל וע"כ כידוע, כו' בנ"ו ש� מ"ה שמ"ו מ"ה וכמ"ש כו'
לנו ציוה תורה כמ"ש דוקא משה ע"י לנו ניתנה התור'
עד דעצמו' עילא' החכמ' מי� להוריד שביכולתו משה
מלמטה בהעלא' שיכול (וכמו כו' שבגופי' בנשמו' למטה
אעשה עמ� כל נגד וזהו כו'), לנו דל"ה דל"ה וג� כמ"ש
בא שלא חדש דבר הי' שזה כו' נבראו לא אשר נפלאו'
כזה גדול דילוג שיהי' מעול� דאבי"ע בהשתלשלו'
להיו' כ"כ מטה למטה ההשתלשלו' מ� מעלה מלמעלה
נפלאו' נפלאו' נק' וע"כ בפ"מ, העו� לסלוח ומרבה חנו�
הנ"ל עליו' ב' ה� העל� אחר העל� פל"א אחר פלא רבי�
בא עצמ� הללו נפלאו' מבחי' והנה פניו. על ה' דויעבור

בגילוי אעש"ה עמ� כל נגד וזהו לכנ"י למטה גילוי לידי
בפ"מ העגל חטא עו� לה� נמחל שהרי כו' העליוני' נפלאו'
יחתו ה' א' וע"ז וד"ל. כידוע הללו מדה"ר י"ג המשכת ע"י
ונעשו ישראל על למעלה שקטרגו העגל בחטא פי' מריביו
אור ירידת וע"י כו' ורחמי' דחסד הוי' ש� ע� מריבי"�
כו' רחו� אל ה' ה' כשא' מדה"ר בי"ג העצמו' החסד
והוא בתכלית, ונשברו שנכנעו המקטרגי' המריבי' יחת"ו
הוי' שעל דגרשי"י' קוי"� דב' עליו' ב' מ� א' סיבות מב'
ויריד' המשכה מבחי' והב' כנ"ל, פניו על ה' ויעבור והיינו
כו' ה' ה' ויקרא במ"ש דוקא הזאת הגדולה העלי' שאחר
העגל חטא למחול או"פ בבחי' להתקבל למטה עד שירד
מאות ד' דהיינו דכסופי� עלמי� ת' (וה� וד"ל כנ"ל בפ"מ
ע"י שבפנימי' הטובי' העליוני' החסדי' מקור כס� שקל
במקי� רק ה� ועתה או"פ בבחי' לע"ל לצדקייא דנהרי'
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא מדה"ר ובי"ג כידוע, לסוח"ר עוב"ר שזהו למקי�
התענוג שבעצמו' העל� אחר מהעל� הגילוי לבחי' שבאי�
בכח� אשר עד כו' בעצמו המל� שעשועי שנק' הפשוט
עליונו' גבורו' שנק' דז"א דיני� בתי מאות לד' להמתיק
מריבי"ו יחת"ו א' שהרי כו' שלמטה הדיני' מסתע� שמה�
שמיהר משה ע"י זה וכל כנ"ל, העו� לה� ונמחל כו'
כל להמתיק בז"א בהתלבשו' שהוריד� ארצה והשתחוה

י וע"כ מטה למטה עד למעלההדיני� דמשה מדה"ר "ג
מעי� באי� ה� ביו"כ רק בזוה"ר כמ"ש דמיכה מדה"ר מי"ג

וד"ל). כו' ממש דלע"ל
Â‰ÊÂ�בשמי עליו א' לו בסמו� דהנה כו'. למלכו עוז וית�

ופי' הימנו למעלה עליו פירושי' ב' עליו כו' ירע�
כו'. קרי ועליו י' חסר כתיב ועלו כו' בשבילו עליו הב'
שה� כו' יחתו ה' בעני� למעלה המבואר העני� שכל בהיות
בחי' הוא הכל כו', העצמי מחסד"י כו' ירידו' וב' עליו' ב'
באור ממש שבעצמו' העליו� החסד אור והמשכת ירידת
מטה למטה עד נמש� ומש� מדה"ר י"ג שה� הכת"ר
זה כל א� כנ"ל, כו' הקשי' וקטרוגי' הדיני� כל להמתיק
עליוני' החסדי' אור בריבוי קשו' הגבו' מיתוק רק אינו
שנמתקו המי� וימתקו כו' ע� ה' ויורהו (וכמו מאד
ביותר המתוקי' עליוני' דחסדי' במי� קשו' דגבו' המרירו'
תו"מ ע"י הוא וכ� כו' מעה"ד שלמעלה עה"ח בחי' שהוא
דעיקר ידוע הנה א� כו'), לעה"ד מבררי' בעה"ח ששרש�

מקור בבחי' דהיינו דוקא בשרש� אלא אינו הגבו' מיתוק
אלא הדי� מיתוק שאי� לפי דוקא דקדוש' עליונו' הגבו'
כו' דתאו' זרה אש שאוכל הגיהנ� אש (כמו דוקא בשרשו
ע"י שיוצא האש כמכוה האש ע"י אלא יוצא האש שאי�
באמת והרי כו'), בקרירו' וכ� ממנו גדול יותר האש חו"�
ברישא כנ"ל העליוני' בגבורו' הוא קשו' הגבו' יניקת עיקר
א� דוקא. בשרשו הדי� מיתוק יהי' אי� וא"כ כו' דעשו
וישברו יפלו דקדוש' עליונו' גבו' ע"י דדוקא הוא העני�
ירע"� בשמי� שעליו ע"י מריביו יחת"ו וזהו קשו' הגבו'
בחי' הוא דהשט� כו' השט� ב� ה' יגער כמ"ש והיינו כו',
רק לו מוע[י]ל ואינו קשי' ודיני� קשו' גבו' לכל מקור
וכעני� כו', רע� בקול וההרחקה הנזיפה והוא הגער"ה
לגרש עצה שאי� לפי כו' יצה"ר על יצ"ט אד� ירגיז לעול�
להרחיק דוחה בשמאל עליו וכעס רגזו� ע"י רק היצה"ר
והתינוק כו', ממרקי� שיסורי� בחוש רואי' שאנו וכמו כו',
בלבד ואהבה קירוב ע"י הטוב לדר� להדריכו לו יועיל לא
ולהוכיחו קשי� דברי' לו לומר מוסר תוכחת ע"י אדרבה רק
יפול בזה אמיתי' ונזיפ"ה בגער"ה ולהרחיקו מוסר בשבט
סורר להיו' לבו בדר� שובב עוד יהי' ולא הרע לבו זדו�
כו' לרחק דוחה שמאל ואש"ה ותינו"ק יצ"ר שא' וזהו כו',
הדי� מיתוק ואי� דקטנו' הגבו' בבחי' ה� אלה ג' שכל לפי
וגער"ה וכעס ברוגז דהיינו דוקא כמוהו בשרשו אלא
וד"ל. דוקא יגער השט�, ב� ה' יגער א' ע"כ כו' ונזיפ"ה
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ÔÂ„Ïעברי עבד תקנה כי שנאמר (מ"ב): עברי עבד בקני�
(שמות חנ� לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שני� שש
שנצטוינו הדברי� לו שנעשה הוא זו מצוה ועני� ב') כ"א
בו פגע א� שש בתו� או בשביעית, לשלחו כגו� בה�,
זכר, ב� הניח שלא אדו� במיתת או כס�, בגרעו� או יובל,
בפרק רז"ל שלימדונו כמו בו הכתוב כדינו ג"כ ולנרצע

ש�: החינו� עכ"ל דקדושי� ראשו�
דכיÏ·‡¯א) זה פסוק פי' תחלה להקדי� יש זה עני�

תחלה שאמר מכמו לשו� שינוי שהוא תקנה
העני� א� יקנו, כי והל"ל רבי� ל' לפניה� תשי� אשר
זה עני� מדבר הוא למעלה הדבר ושרש רוחנית דבאמת
והיינו לפניה� אתה תשי� אשר המשפטי� ואלה למשה
בהקדי� יוב� והעני� כו' יקנה שמשה אתה תקנה כי ע"י
(ירמי' בהמה וזרע אד� זרע ישראל בית את וזרעתי מ"ש
אד�, זרע הנק' א' ישראל בנשמות מיני� ב' שיש כ"ו) ל"א
אד� מבחי' שנמשכו שהנשמות ופי' בהמה, זרע הנק' והב'

ועש"ז באלקות דעת לה� שיש וה� הכסא שעל העליו�
ה' שחננו הדעת הוא לבהמה בינו ההבדל שעיקר אד� נק'
בהרגשה האלהות חיות שמרגישי� היינו הדעת ועני� ופי'
מ"מ אותה ראה שלא אע"פ נפשו חיי שמרגיש כמי גמורה
בעליל וכנראה בעיניו רואה כאילו מציאותה לו ברור
אליו תשוב משנתו וכשניעור החיות מסתלק יש� שכאשר
ולהרגיש לידע יוכלו וכ� בגו� פעולתה ונרגש ונפשו רוחו
אות� בראותו ומלואו העול� כל את המחי' האלהות חיות
א� וא"כ החיי� מקור מה' בתוכ� חיות שיש יודע חיי�
נרגש מ"מ מהותו להשיג בי' תפיסא מחשבה דלית
בנקל הדעת בחי' הוא זו בחי' בו יש וכשהאד� מציאותו,
מסתיר העול� שאי� מפני של� בלב ה' את לעבוד מאד לו
הוא העיקר כי כלא שהוא שמרגישי� אחר כלל לה�
בעיניו רואה כאילו זו והרגשה החיי� ממקור שבו החיות
זרע הנקראי� ה� אלו ונשמות פא"ב, כ"ה מצוה וכמשנ"ת

ה נשמות ויש דעת, בה� שיש לומר בהמהאד� זרע נק'

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
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הוא מדה"ר ובי"ג כידוע, לסוח"ר עוב"ר שזהו למקי�
התענוג שבעצמו' העל� אחר מהעל� הגילוי לבחי' שבאי�
בכח� אשר עד כו' בעצמו המל� שעשועי שנק' הפשוט
עליונו' גבורו' שנק' דז"א דיני� בתי מאות לד' להמתיק
מריבי"ו יחת"ו א' שהרי כו' שלמטה הדיני' מסתע� שמה�
שמיהר משה ע"י זה וכל כנ"ל, העו� לה� ונמחל כו'
כל להמתיק בז"א בהתלבשו' שהוריד� ארצה והשתחוה

י וע"כ מטה למטה עד למעלההדיני� דמשה מדה"ר "ג
מעי� באי� ה� ביו"כ רק בזוה"ר כמ"ש דמיכה מדה"ר מי"ג

וד"ל). כו' ממש דלע"ל
Â‰ÊÂ�בשמי עליו א' לו בסמו� דהנה כו'. למלכו עוז וית�

ופי' הימנו למעלה עליו פירושי' ב' עליו כו' ירע�
כו'. קרי ועליו י' חסר כתיב ועלו כו' בשבילו עליו הב'
שה� כו' יחתו ה' בעני� למעלה המבואר העני� שכל בהיות
בחי' הוא הכל כו', העצמי מחסד"י כו' ירידו' וב' עליו' ב'
באור ממש שבעצמו' העליו� החסד אור והמשכת ירידת
מטה למטה עד נמש� ומש� מדה"ר י"ג שה� הכת"ר
זה כל א� כנ"ל, כו' הקשי' וקטרוגי' הדיני� כל להמתיק
עליוני' החסדי' אור בריבוי קשו' הגבו' מיתוק רק אינו
שנמתקו המי� וימתקו כו' ע� ה' ויורהו (וכמו מאד
ביותר המתוקי' עליוני' דחסדי' במי� קשו' דגבו' המרירו'
תו"מ ע"י הוא וכ� כו' מעה"ד שלמעלה עה"ח בחי' שהוא
דעיקר ידוע הנה א� כו'), לעה"ד מבררי' בעה"ח ששרש�

מקור בבחי' דהיינו דוקא בשרש� אלא אינו הגבו' מיתוק
אלא הדי� מיתוק שאי� לפי דוקא דקדוש' עליונו' הגבו'
כו' דתאו' זרה אש שאוכל הגיהנ� אש (כמו דוקא בשרשו
ע"י שיוצא האש כמכוה האש ע"י אלא יוצא האש שאי�
באמת והרי כו'), בקרירו' וכ� ממנו גדול יותר האש חו"�
ברישא כנ"ל העליוני' בגבורו' הוא קשו' הגבו' יניקת עיקר
א� דוקא. בשרשו הדי� מיתוק יהי' אי� וא"כ כו' דעשו
וישברו יפלו דקדוש' עליונו' גבו' ע"י דדוקא הוא העני�
ירע"� בשמי� שעליו ע"י מריביו יחת"ו וזהו קשו' הגבו'
בחי' הוא דהשט� כו' השט� ב� ה' יגער כמ"ש והיינו כו',
רק לו מוע[י]ל ואינו קשי' ודיני� קשו' גבו' לכל מקור
וכעני� כו', רע� בקול וההרחקה הנזיפה והוא הגער"ה
לגרש עצה שאי� לפי כו' יצה"ר על יצ"ט אד� ירגיז לעול�
להרחיק דוחה בשמאל עליו וכעס רגזו� ע"י רק היצה"ר
והתינוק כו', ממרקי� שיסורי� בחוש רואי' שאנו וכמו כו',
בלבד ואהבה קירוב ע"י הטוב לדר� להדריכו לו יועיל לא
ולהוכיחו קשי� דברי' לו לומר מוסר תוכחת ע"י אדרבה רק
יפול בזה אמיתי' ונזיפ"ה בגער"ה ולהרחיקו מוסר בשבט
סורר להיו' לבו בדר� שובב עוד יהי' ולא הרע לבו זדו�
כו' לרחק דוחה שמאל ואש"ה ותינו"ק יצ"ר שא' וזהו כו',
הדי� מיתוק ואי� דקטנו' הגבו' בבחי' ה� אלה ג' שכל לפי
וגער"ה וכעס ברוגז דהיינו דוקא כמוהו בשרשו אלא
וד"ל. דוקא יגער השט�, ב� ה' יגער א' ע"כ כו' ונזיפ"ה
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ÔÂ„Ïעברי עבד תקנה כי שנאמר (מ"ב): עברי עבד בקני�
(שמות חנ� לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שני� שש
שנצטוינו הדברי� לו שנעשה הוא זו מצוה ועני� ב') כ"א
בו פגע א� שש בתו� או בשביעית, לשלחו כגו� בה�,
זכר, ב� הניח שלא אדו� במיתת או כס�, בגרעו� או יובל,
בפרק רז"ל שלימדונו כמו בו הכתוב כדינו ג"כ ולנרצע

ש�: החינו� עכ"ל דקדושי� ראשו�
דכיÏ·‡¯א) זה פסוק פי' תחלה להקדי� יש זה עני�

תחלה שאמר מכמו לשו� שינוי שהוא תקנה
העני� א� יקנו, כי והל"ל רבי� ל' לפניה� תשי� אשר
זה עני� מדבר הוא למעלה הדבר ושרש רוחנית דבאמת
והיינו לפניה� אתה תשי� אשר המשפטי� ואלה למשה
בהקדי� יוב� והעני� כו' יקנה שמשה אתה תקנה כי ע"י
(ירמי' בהמה וזרע אד� זרע ישראל בית את וזרעתי מ"ש
אד�, זרע הנק' א' ישראל בנשמות מיני� ב' שיש כ"ו) ל"א
אד� מבחי' שנמשכו שהנשמות ופי' בהמה, זרע הנק' והב'

ועש"ז באלקות דעת לה� שיש וה� הכסא שעל העליו�
ה' שחננו הדעת הוא לבהמה בינו ההבדל שעיקר אד� נק'
בהרגשה האלהות חיות שמרגישי� היינו הדעת ועני� ופי'
מ"מ אותה ראה שלא אע"פ נפשו חיי שמרגיש כמי גמורה
בעליל וכנראה בעיניו רואה כאילו מציאותה לו ברור
אליו תשוב משנתו וכשניעור החיות מסתלק יש� שכאשר
ולהרגיש לידע יוכלו וכ� בגו� פעולתה ונרגש ונפשו רוחו
אות� בראותו ומלואו העול� כל את המחי' האלהות חיות
א� וא"כ החיי� מקור מה' בתוכ� חיות שיש יודע חיי�
נרגש מ"מ מהותו להשיג בי' תפיסא מחשבה דלית
בנקל הדעת בחי' הוא זו בחי' בו יש וכשהאד� מציאותו,
מסתיר העול� שאי� מפני של� בלב ה' את לעבוד מאד לו
הוא העיקר כי כלא שהוא שמרגישי� אחר כלל לה�
בעיניו רואה כאילו זו והרגשה החיי� ממקור שבו החיות
זרע הנקראי� ה� אלו ונשמות פא"ב, כ"ה מצוה וכמשנ"ת

ה נשמות ויש דעת, בה� שיש לומר בהמהאד� זרע נק'
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ר"ל ואי� באלהות, והרגשה דעת לה� שאי� אות� ה�
שמשכילי� אע"פ אלא ה' גדולת להשיג שכל לה� שאי�
העול� כל את מחי' שהקב"ה אי� ה' בגדולת מאד הרבה
שנתבאר כמו כלא קמי' וכולא חקר אי� שלגדולתו ואי�
אצלו ממש הרגשה בבחי' זו השכלה שאי� כיו� בספרי�
כמי אלא רואה, כאילו שהוא כנ"ל נפשו חיי שמרגיש כמי
אלא מרגישו שאינו ממנו שחו� ועני� דבר איזו שמשכיל
ומהותו איכותו ומשכיל בו מאמי� והוא לו שסיפרוהו
לכ� לאמתתו, וכיו� מאד בטוב שמשכילו אע"פ בהשגתו
דעת לו שיש אד� לגבי כבהמה שנמשל בהמה זרע נק'
כי לבד אמונה בבחי' אלא והרגשה דעת מחוסר שה"ז
ולמסור ה' באחדות להאמי� מאמיני� בני מאמיני� ישראל
יותר בקושי העבודה יהי' ולה� שמו, קדושת על נפשו
מי משא"כ להנאותיו וישתוקק העוה"ז ממקרי ויתפעל
כל הרי נפשו כחיי האלהות חיות ומרגיש אד� בחי' שהוא
חפיצה בנפש ד') ב' (איוב נפשו בעד ית� לאיש אשר
חיותו נגד ואפס כאי� הכל כי כפי' שו� בלי לאמתו באמת
והנה כנ"ל, האלהות חיות הוא נפשו חיות ועיקר ונפשו
אחד הוא כי לכנ"י דעת בחי' המשפיע הוא משרע"ה
ממדרגתו א' כל לכנ"י המפרנסי� רועי� ז' מ� המיוחד
ז') א' (קהלת וגו' הי� אל הולכי� הנחלי� כל כמ"ש
ח') מ"א (ישעי' אוהבי אברה� כדכתי' באהבה אברה�
מ"ב), ל"א (בראשית כו' יצחק ופחד כמ"ש בפחד ויצחק
מהמדות שלמעלה הדעת בחי' הוא משה מדרגת אבל
לאות� ור"ל דעת בחי' לכנ"י המשפיע והוא לה� ומקור
באלהות, דעת בחי' לה� יהי' ה� שג� בהמה זרע שה�
לישראל לאמר וארא בסדר מרע"ה שנצטווה וז"ש*
כי ז') ו' (שמות ה' אני כי וידעת� דבריו בתחלת במצרי�
שהיו הע� ויאמ� כתיב שמות ואלה סדר סו� מקוד�
שהשפיע וזאת דעת בלי פשוטה באמונה א� בה' מאמיני�
ראשו� גואל הוא ולכ� הדעת מוח שמדרגתו משה לה�
דעת בחי' שיהי' הוא דלע"ל גאולה שהעיקר אחרו� וגואל
ה' את דעה האר� ומלאה כמ"ש מישראל בכאו"א ממש

ל"א (ירמי' וגו' אותי ידעו כול� כי ט') י"א (ישעי' וגו'
הוא הדעת המשכת ועל משה, באמצעות הוא שכ"ז ל"ג)
בשד� עשב ונתתי תורה במשנה אומר רע"ה שמשה
שהוא ע"ב ש� הוא עשב כי ט"ו) י"א (דברי� לבהמת�
בחי' על מורה ראשי� ג' בו שיש והשי"� עליו� דעת בחי'
בחי' משפיע שמשה המדות שרשי שה� חג"ת קוי� ג'
הנק' ישראל נשמות כללות מל' בחי' היא בשד� הדעת
זרע הנק' נשמות ה� לבהמת� נמש� ומש� תפוחי' חקל

הדע יהי' בה� שג� יהי'בהמה הדעת המשכת ובכלל ת,
משפיעי� שהאבות אע"פ חג"ת שהוא השי"� המשכת ג�
וקיומ� המדות פנימית הוא הדעת באמת אבל כנ"ל זה
מפתחא נק' שהדעת מה בעני� פ"ב כ"ה מצוה וכמ"ש
מעורב שהוא האד� בנפש בעליל וכנראה ע"ש שית דכליל
תאוות ולכל העוה"ז חפצי לכל בטבעו שמתאוה יחד טו"ר
הטוב בחי' בו נמצא וג� לו ודומה גסות כמו ומגונות רעות
וע"י יחד מעורבי� והטו"ר ית' לה' והחשק האהבה הוא
ע"י משא"כ הרע את דוחה ואז הרע מ� הטוב מברר הדעת
שהרי כ"כ הרע מ� שבנפשו הטוב יתברר לא לבד השכל
שכולא ואי� הבורא ורוממות גדולת בשכלו כשישכיל א�
ולא לבדו לה' לבבו תתהפ� לא אעפ"כ חשיב כלא קמי'
לעשות יביאנו התאוה שהרי העוה"ז תאוות להתאוות
ג"כ זהו הרי דעת בבחי' כשאינו שהשכל לפי השכל היפו�
אעפ"כ מאמיני� בני מאמיני� וישראל לבד אמונה דר�
גנבא ברכות) סו� (בע"י כמארז"ל וע"ע גנבי� בה� ימצאו
בזה דעת כשיעמיק אבל קריי' רחמנא מחתרתא אפו�
גילוי שזהו החיי� מקור מה' עליו השופע החיות וירגיש
מדותיו יתהפכו אזי כנ"ל נפשו חיי כשמרגיש אלהות
ירגיז לעול� שארז"ל ע"ד מה' ריחוקו על ויתמרמר באמת
על מאד ברוגז שיהי' א') ה' (ברכות יצה"ר על יצ"ט אד�
שעליו הרחמנות ידע כי נפשו על רחמי� יעורר ואח"כ הרע
הרי ט') כ"ו (ישעי' וגו' אויתי� נפשי כמ"ש ה' את ויאהוב
עני� וזהו הדעת ע"י מתבררי� חג"ת שה� אלו מדות ג'

כנ"ל: לבהמת� הנית� העשב
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

¯Â‡È·Â�אר פקדת ונפקדת,1עני� חדש מחר מ"ש צ"ל ,

באר�, ופקידה באשה פקידה נא' ע"ב ד"ח תענית
דאשה פקידה ולכאו' מל', דוד מושב מושבי�, יפקד ועד"ז
פקידת תליא, במזלא מזונא חיי בני שוי�. אינ� וגשמי'

ז' פלגיו בינה, נהר אלקי', עיר ישמחו פלגיו נהר האר�,
ומהו הולכי�, מדות ז' הנחלי� כל עני� נת' הלא ג� מדות,
חדש בכל מ"מ בר"ה המל' בני� כי הג� הנה ישמחו, עני�
הזה החדש קוינו הוי' זה שמשא, יחוד הארה, מקבלת

1

2

3

4

5

6

7

8

(1ux` zcwt oipr xe`iaeויאמר מד"ה בקצרה דברי� רישומי הוא ואיל�.: שלו ע' לעיל שנדפס תרל"א והחרי� שבהמש� חודש מחר גו'

c"ag i`iyp epizeax zxezn

צ"ל2יב"צ מחכ' המשכה להיות בכדי בחכ' כי ונודע
צ"ל שו"ס יחוד להיות בכדי כ� מהחכ' מלמעלה השורש
דז"א שורש כי ג� ומה ע"ק, מבחי' ההמשכה שרש

אמת3בעת"י שניה� א� הבני', א� בינה הלא ולכאורה ,
במל' וכמו"כ בעת"י, ז"א שורש ומ"מ מבינה המדות לידת
זהו המל' ויחוד הנחלי�, כל דע"ס מל' מבחי' המל' בני�
ז"א, חו"ב דר� נמש� ומ"מ השתשלות מסדר מלמעלה

פלגיו. נהר וזהו
¯Â‡È·Âהמדות לידת הנה התבוננות4העני� ע"י אהוי"ר

והבטחה ציווי ואהבת, התבוננות5שמע על והוא ,
ישראל וירא בד"ה סופ�, וג� אהוי"ר, מוליד וכמו6ואזי ,

ג"א י"ב ע"י היחוד כו' דלעילא בכנס"י כ� דלתתא שבכנ"י
ההמשכה ושורש חדשה, המשכה חודש בכל נמש� דז"א
המל' זמ� אז כי וחנה, שרה נפקדה בר"ה ולכ� מע"ק,
בבחי' כ� ויב�, ויקח, באדה"ר וכמו היחוד, בשביל והבני�
הוא פקד וה' הפקידה, אז לכ� הבני� שבר"ה ומפני מל'.
ומ"מ הדבר, יופסק ומש� מזלא, לבחי' להעלות וב"ד,
הגש�, בעני� יוב� וכ� מעלי', אי� דאל"כ זכות צ"ל

ז' שמ"ג גש� ממ"ע, שותה אזי ברכתו לשלוח כשחפ�
בחי' יעלה ואיד ע"י זהו א� הימי�, ז' אור פעמי�
ועי"ז בתורה, עמלי� שתהיו תלכו, בחוקתי א� אתעדל"ת
לשורשה לבוא תשוקתה להיות נש"י אר�, פקדת נמש�

ל�. לכי ל�, ל�
Â‰ÊÂאחרונה ה' דוד אל נת� יה"ו יהונת� הוי',7ויאמר ש' ,

פקידת ע"ד ונפקדת ואז דשו"ס, יחוד יהי' חדש מחר
לבחי' לבוא ושלשת המשכה ע"י אר�, ופקדת האשה

ראשי�8סגולתא ראשי ג' סגולתא כח"ב קהק"ד בחי' ,

מלמעלה לבחי' לבוא כ� הטע� מ� למעלה סגולה וכמו
לא ועמ� א"ס לבחי' התשוקה להיות היינו מהשתלשלות,
מל', ה' ג"כ הוא דוד בריבוע, ה' ת"ק נת� יה"ו חפצתי
קרי"ס כמו הוא יהונת� לו ויאמר ואר�, י� מל' בחי' ב' י"ל
חודש יהונת� דברי וקיבל האזי� יבשה דוד ליבשה, י� הפ�
ושלשת ותוליד. זכרונות כעני� ונפקדת ועי"ז דז"א ג"א י"ב
משה המטה ולכ� הגדיל דוד עד וזהו סגולתא לבחי' לבוא

מב"ד מה"מ אצל עוד להיות ועתיד דוד ביד דוקא9הי'
כו'. עוז� מטה
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(2[mitexiv a"i] v"ai ..'ied.וש"נ שלח. ע' לעיל ראה :
(3i"zra `"fc yxeyלקו"ת א. עג, יתרו תו"א בארוכה ראה :

ח"א תקס"ח שסד. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי ב. נח, חוקת ב. יט, שמיני
יז. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואיל�. תיח ע' עניני� ואיל�. ד וע' א. ע'

ועוד. המאמר]. בתחילת ש� [ובהנסמ�
(4zecnd zcil dpd oiprd xe`iaeתר"ל סה"מ ראה לקמ� בהבא :

קלט�מ. ח"א תרל"ב קכא�ב. ע'
(5dghade ieeiv ,zad`e rnyסה"מ ג. פו, תשא תו"א ראה :

ועוד. ואיל�. קעג ע' תרל"ז וככה המש� צה. ע' ח"א תרל"ב

(6l`xyi `xie d"ca.�ואיל רמז ע' תרכ"ז בסה"מ זה ד"ה ראה :
[וש"נ].
(7dpexg` 'd cec l` ozp e"di.נה ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי ראה :

ע' ברכה א. יא, בראשית אוה"ת יג. ע' נביאי� תקלד. ע' ח"א תקס"ח
א'תתצב.
(8`zlebq 'igal `eal zylyeאדה"ז מאמרי בארוכה ראה :

ואיל�. קנב ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי ואיל�. סב ע' ש� תקס"ז
ואיל�. סע"א יב, ש� בראשית אוה"ת

(9c"an n"dn.דוד מבית המשיח מל� :

•

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dlitzd qxhpew

אי�‰�‰ ודורש שואל מאנ"ש כאו"א אשר בהיות
זו שבלב בעבודה ה' את עובדי� ובמה מתפללי�
שנמצא ממה הזה בעני� קצת שיחתי לפרש אמרתי תפלה.
אשר נ"ע זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו מכ"ק בכתובי�
כמאז וקיימי� וחיי� לעול� יקו� אלקינו ה' דבר דבריה�
לבב את ולעורר בלבד להזכרה אלא נצרכה ולא עתה. כ�
והזמ� העת לפי עניני� באיזה להעדפה וג� עליה�. אנ"ש
דבריה� בכלל וכ"ז כו'. הלבבות נתמעטו אשר דעכשיו
צריכי� רק בדבריה� צפו� אור ורב טוב רב אשר הק'
את ולהעיר להאיר הק' דבריה� מצפוני היכולת כפי לגלות
זה אשר האמיתי�. החיי� חיי אור לאור� ללכת נפשינו

אור בנפשינו ולהאיר להחיותינו נפש� וחפ� ישע� כל הי'
היודעי� לכל כידוע ע"ז ממש נפש� ומסרו אמיתי וחיות
הק' ובדבריה� בה� להדבק צריכי� ואנחנו מעניניה�. קצת
נסע ולאור� טוב. כי האור את בנפשינו לקבל כלי� ולהיות
זצוקללה"ה הק' עבדיו ע"י ה' כחפ� מעלה מעלה ונל�

זיע"א: נ"ע
הרבה‡‰'א. שמעת� לא א� ידעת� הלא ורעיי אחיי

כל אשר ממכ"ע בחי' בעני� ה� התבוננות עניני
דנה"ב. הטבעי בשכל ג� לאשורו הדבר להבי� יכול משכיל
עניני� שג� סוכ"ע מבחי' ושלמעלה סוכ"ע בחי' בעני� וה�
גוטער א (בל"א טובה והנחה השגה לידי לבוא יכולי� אלו
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צ"ל2יב"צ מחכ' המשכה להיות בכדי בחכ' כי ונודע
צ"ל שו"ס יחוד להיות בכדי כ� מהחכ' מלמעלה השורש
דז"א שורש כי ג� ומה ע"ק, מבחי' ההמשכה שרש

אמת3בעת"י שניה� א� הבני', א� בינה הלא ולכאורה ,
במל' וכמו"כ בעת"י, ז"א שורש ומ"מ מבינה המדות לידת
זהו המל' ויחוד הנחלי�, כל דע"ס מל' מבחי' המל' בני�
ז"א, חו"ב דר� נמש� ומ"מ השתשלות מסדר מלמעלה

פלגיו. נהר וזהו
¯Â‡È·Âהמדות לידת הנה התבוננות4העני� ע"י אהוי"ר

והבטחה ציווי ואהבת, התבוננות5שמע על והוא ,
ישראל וירא בד"ה סופ�, וג� אהוי"ר, מוליד וכמו6ואזי ,

ג"א י"ב ע"י היחוד כו' דלעילא בכנס"י כ� דלתתא שבכנ"י
ההמשכה ושורש חדשה, המשכה חודש בכל נמש� דז"א
המל' זמ� אז כי וחנה, שרה נפקדה בר"ה ולכ� מע"ק,
בבחי' כ� ויב�, ויקח, באדה"ר וכמו היחוד, בשביל והבני�
הוא פקד וה' הפקידה, אז לכ� הבני� שבר"ה ומפני מל'.
ומ"מ הדבר, יופסק ומש� מזלא, לבחי' להעלות וב"ד,
הגש�, בעני� יוב� וכ� מעלי', אי� דאל"כ זכות צ"ל

ז' שמ"ג גש� ממ"ע, שותה אזי ברכתו לשלוח כשחפ�
בחי' יעלה ואיד ע"י זהו א� הימי�, ז' אור פעמי�
ועי"ז בתורה, עמלי� שתהיו תלכו, בחוקתי א� אתעדל"ת
לשורשה לבוא תשוקתה להיות נש"י אר�, פקדת נמש�

ל�. לכי ל�, ל�
Â‰ÊÂאחרונה ה' דוד אל נת� יה"ו יהונת� הוי',7ויאמר ש' ,

פקידת ע"ד ונפקדת ואז דשו"ס, יחוד יהי' חדש מחר
לבחי' לבוא ושלשת המשכה ע"י אר�, ופקדת האשה

ראשי�8סגולתא ראשי ג' סגולתא כח"ב קהק"ד בחי' ,

מלמעלה לבחי' לבוא כ� הטע� מ� למעלה סגולה וכמו
לא ועמ� א"ס לבחי' התשוקה להיות היינו מהשתלשלות,
מל', ה' ג"כ הוא דוד בריבוע, ה' ת"ק נת� יה"ו חפצתי
קרי"ס כמו הוא יהונת� לו ויאמר ואר�, י� מל' בחי' ב' י"ל
חודש יהונת� דברי וקיבל האזי� יבשה דוד ליבשה, י� הפ�
ושלשת ותוליד. זכרונות כעני� ונפקדת ועי"ז דז"א ג"א י"ב
משה המטה ולכ� הגדיל דוד עד וזהו סגולתא לבחי' לבוא

מב"ד מה"מ אצל עוד להיות ועתיד דוד ביד דוקא9הי'
כו'. עוז� מטה
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(2[mitexiv a"i] v"ai ..'ied.וש"נ שלח. ע' לעיל ראה :
(3i"zra `"fc yxeyלקו"ת א. עג, יתרו תו"א בארוכה ראה :

ח"א תקס"ח שסד. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי ב. נח, חוקת ב. יט, שמיני
יז. ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואיל�. תיח ע' עניני� ואיל�. ד וע' א. ע'

ועוד. המאמר]. בתחילת ש� [ובהנסמ�
(4zecnd zcil dpd oiprd xe`iaeתר"ל סה"מ ראה לקמ� בהבא :

קלט�מ. ח"א תרל"ב קכא�ב. ע'
(5dghade ieeiv ,zad`e rnyסה"מ ג. פו, תשא תו"א ראה :

ועוד. ואיל�. קעג ע' תרל"ז וככה המש� צה. ע' ח"א תרל"ב

(6l`xyi `xie d"ca.�ואיל רמז ע' תרכ"ז בסה"מ זה ד"ה ראה :
[וש"נ].
(7dpexg` 'd cec l` ozp e"di.נה ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי ראה :

ע' ברכה א. יא, בראשית אוה"ת יג. ע' נביאי� תקלד. ע' ח"א תקס"ח
א'תתצב.
(8`zlebq 'igal `eal zylyeאדה"ז מאמרי בארוכה ראה :

ואיל�. קנב ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי ואיל�. סב ע' ש� תקס"ז
ואיל�. סע"א יב, ש� בראשית אוה"ת

(9c"an n"dn.דוד מבית המשיח מל� :
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אי�‰�‰ ודורש שואל מאנ"ש כאו"א אשר בהיות
זו שבלב בעבודה ה' את עובדי� ובמה מתפללי�
שנמצא ממה הזה בעני� קצת שיחתי לפרש אמרתי תפלה.
אשר נ"ע זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו מכ"ק בכתובי�
כמאז וקיימי� וחיי� לעול� יקו� אלקינו ה' דבר דבריה�
לבב את ולעורר בלבד להזכרה אלא נצרכה ולא עתה. כ�
והזמ� העת לפי עניני� באיזה להעדפה וג� עליה�. אנ"ש
דבריה� בכלל וכ"ז כו'. הלבבות נתמעטו אשר דעכשיו
צריכי� רק בדבריה� צפו� אור ורב טוב רב אשר הק'
את ולהעיר להאיר הק' דבריה� מצפוני היכולת כפי לגלות
זה אשר האמיתי�. החיי� חיי אור לאור� ללכת נפשינו

אור בנפשינו ולהאיר להחיותינו נפש� וחפ� ישע� כל הי'
היודעי� לכל כידוע ע"ז ממש נפש� ומסרו אמיתי וחיות
הק' ובדבריה� בה� להדבק צריכי� ואנחנו מעניניה�. קצת
נסע ולאור� טוב. כי האור את בנפשינו לקבל כלי� ולהיות
זצוקללה"ה הק' עבדיו ע"י ה' כחפ� מעלה מעלה ונל�

זיע"א: נ"ע
הרבה‡‰'א. שמעת� לא א� ידעת� הלא ורעיי אחיי

כל אשר ממכ"ע בחי' בעני� ה� התבוננות עניני
דנה"ב. הטבעי בשכל ג� לאשורו הדבר להבי� יכול משכיל
עניני� שג� סוכ"ע מבחי' ושלמעלה סוכ"ע בחי' בעני� וה�
גוטער א (בל"א טובה והנחה השגה לידי לבוא יכולי� אלו
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ושני ראשו� דפסוק התבוננות וה� דנה"א. בחב"ד לייג)
פרטיות. למדות השייכי� פרטיות התבוננות וכמו"כ דק"ש.
המעוררת התבוננות או האהבה את המעוררת התבוננות א�
דמלכא ביקרא לאסתכלא התפארת בעני� וכ� היראה. את
אלקי עני� בפרטי ואמיתית טובה התבוננות דכל היות (ע�
והפלאת ורוממותו גדולתו בעני� ובפרט שיהי'. עני� באיזה
שהו"ע דמלכא. ביקרא ההסתכלות בחי' ה"ז ב"ה. אוא"ס
ויקר האלקי האור ומעלת ביוקר האלקית שכלו הסתכלות
מתבטלי� חושיו כל אשר כו'. ורוממותו גדולתו תפארת
תענוג בחי' ויש כו'. א"ע מרגיש שאינו זאת בהסתכלות
הנפש ותענוג ומתיקות עריבות והו"ע זאת בהסתכלות גדול
אבל כו'. הוי' על תתענג אז וכמ"ש האלקות על שמתענג
עצמותו שכל ועצמי פנימי ותענוג עריבות בחי' הוא
כו' ממש הנפש כלות להיות שיכול עד זה בתענוג מתבטל
ג� שלמעלה באלקות שכלו דביקות עצ� הו"ע זו (ועבודה
מהתפעלות מעלה למעלה שהוא ומכ"ש שכלי מהתפעלות
ומ"מ כו'). בינה פנימיות בבחי' הוא (ועיקרו שבלב המדות
ראה ולבי וכמ"ש בלב ג� באה זו ודביקות הסתכלות בחי'
לב תעלומות והו"ע כו'. שוי� והמוח שהלב חכ' הרבה
כו'. ולבו מוחו בעומק מאיר האלקי שהאור הלב פנימיות
אי� לבו בתעלומות ממש בגילוי מאיר שהאור היות וע�
מה שזהו (להיות בגילוי הזזה שו� ולא התפעלות שו� בזה

שהוא כמו האלקות עצ� ומרגיש רואה לבו פנימיות שעצ�
יש (כי הלב אל המוח מ� האור ובא ממש. מהשגה למעלה
ע"י שלא הלב בפנימיות מאיר שהאור והוא אופ� עוד
בבחי' הוא ואז כלל. השגה בבחי' שאינו והיינו המוח,
חלוקי ג"כ יש ובזה כו'. לגמרי מוגבלת בלתי התפעלות
להרצוא דתיקו� רצוא בי� ההפרש במ"א כמ"ש מדרי'
המוחי� פנימיות מבחי' הוא אבל כו') התהו שמבחי'
בכלל חיצוניות בחי' שהוא ממש השגה מבחי' (שלמעלה
מתבטל אדרבה והזזה) התפעלות שו� בזה אי� ולכ� כו')
אמנ� כו'). ממש דומ� כאב� ונעשה לגמרי עצמותו בכל
התפארת למדת השייכה דמלכא ביקרא הסתכלות בחי' יש
הפכי� שכמה כו' ההפכי� התכללות בעני� וכמו בפרט
גדולת ונגלה נראה שבזה אחד. בנושא ויהיו יתחברו
התכללות בחי' בה� שיש דבי"ע בנבראי' ג� ית' תפארתו
ובעולמות העליוני� בעולמות וכ"ש ההפכי�. והתאחדות
ההפכי� כל נושא עצמותו ששלימות מה עד כו'. הא"ס
זאת שבהסתכלות במ"א. כמ"ש כו' ממש יחיד בבחי' והכל
גאונו והדר ה' בתפארת מאד שישמח לבב שמחת בחי' יהי'

כו'):
:¯ÂˆÈ˜�בעני ובפרט בכלל. התבוננות במעלת יבאר

דמלכא ביקרא לאסתכלא ורוממותו, גדולתו
באלקות. שכלו דביקות עצ� שהוא
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אלקות. ומרגישים דאצילות, נשמות – אדם דזרע נשמות שוין, ובבי"ע באצילות משה דרגת
הנולד, את הרואה חכם איזהו בנפשם. מורגש אינו ואלקות דבי"ע, נשמות – בהמה דזרע נשמות

באלקות דעת בחינת וזהו ממש, בעין רואה כאילו

Ì�Ó‡ה��� �ג�וייה�, טעמא �סיק לא מ�ה מ�ה »¿»ְְְֲִֶֶֶֶַַַָֹ
�וי�, ע��ה יצירה ��בריאה �מ�ה ְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָָ�אציל�ת
ה�מ�י� וה�א י�ראל, לכל ול�ד� מ�יני ��רה ק�ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מ�ה
�סיק לא מ�ה מ�ה ולכ� י�ראל, לנ�מ�ת ה�נימ��ת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�פע
וזרע אד� זרע י�ראל �ית את "וזרע�י �תיב �ה�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטעמא.

� ה�א לבהמה אד� �י� �ההפר� �עת�המה", ל� י� אד� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אד� �זרע ה��מ�ת, �עני� ה�א וכ� �עת, ל� אי� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�בהמה
והינ� ל�ק��, �ני� ה�קרא�ת �ה� �אציל�ת ה��מ�ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָה�
א�� �� והר��ה וה�גה �עת ל� ��� האד� מעלת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ��מ�
אי� "�עת" �פר�� �אלק�ת, �ד�ל �עת לה� י� ְֱֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה��מ�ת
וזרע מ��, הר��ה �חינת א�א לבד, ידיעה ל�מר ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָרצ�נ�
והינ� �אלק�ת, �� �ל �עת לה� �אי� ה��מ�ת ה� ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�המה
ה��מ�ת �ל �מעט �ה� ע��ה יצירה �בריאה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָנ�מ�ת

ה�ה על�ה �ני �אציל�ת �ה��מ�ת א�א ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ד�ר�תינ�,
ל�מר רצ�נ� ואי� הרא��ני�, �ד�ר�ת ואפ�� ה�ה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ���עטי�
�כל לה� ��� הג� א�א �אלק�ת, וה�גה �כל לה� ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�אי�
מ�י ית�ר� ה��רא �ד�ת �מ��ילי� ���יגי� ְִִִֵֵַַָ�ְְְִִִִֶַַַָָוה�גה
�ד�לה והבנה ה�גה �בחינת להי�ת ס�פרי�, �מ�י ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָספרי�
ונבראי� ע�למ�ת �מה�ה מח�ה ה�א �ר�� �ה�ד�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאי�
מר�� �אינ� מאחר מק�� מ�ל חקר, אי� ��גד�ת� ְָ�ִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְִֵֶואי�
�הרי �המה, זרע ��� נקרא �ל� �עת �בחינת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�נפ��
והיא ��מיעה �רא�ה ר�חנ�י� �ח�ת �� �� ל� י� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹה�המה
ר�אה �היא ה�בר את מבינה אינ� זה �בכל ו��מעת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָר�אה
א�� נ�מ�ת וכ� ,�� �ל �עת ל� �אי� מ�ני והינ� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָו��מעת,
�חינת היא �ה�עת �אלק�ת, ה�עת �חינת לה� ְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹאי�
מר�י�, �א�� �נפ�� ונק�עת נק�רת ��ה��לה ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהר��ה
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"�מ��רי ��ת�ב �מ� והתח�ר�ת התק�ר�ת ה�א �עת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָ�י
�אי �י על וא� ר�אה, �א�� מ�� אחזה אלק�", ְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאחזה
מ�ל ה��מי, �עי� ית�ר� אלק�ת� �חינת לרא�ת ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹאפ�ר
א�ר נפ�� את �מר�י� י�דע �האד� �ר� על ה�א ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמק��
לרא�ת אפ�ר אי �� �� �ה�פ� הג� א�ת�, �מח�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�קר��
נפ�� את מר�י� ה�א מק�� מ�ל �מה, אי� ה�פ� ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמה�ת
�צאת ולכ� מה�פ�, ��ה� ה��� �ל הח��ת �ר�אה ידי ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָעל

חיה �ע�ד�� וג� ��מ�, �אב� ה��� נ�אר ה��� מ� �פ� ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
י�� האד� �א�ר �כמ� עת, �כל נפ�� ח��ת ��מה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאינ�
קיסטא רק נ�אר ולא ה��� מ� ה�פ� מס��ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�אז

�הת���תט�ח��תא אינ� הח��בי� ה�ח�ת �ל אז ה�ה , ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ה�כל �ח מ�ל �ר� על �כמ� ער, �האד� �זמ� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�מ�

טעמא �מהאי וה�מיעה, מתח�רי�יוהרא�ה �חל�� ה�ה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
נדמה ה�נה �ב�עת �ער�, מ�ה זה הרח�קי� �ברי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ני
א�ר מאיר אינ� �אז מ�ני והינ� �מתי�ב, נכ�� ��ה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָל�

הא�ה �ברי� ל�ני אפ�ר �אי להבחי� ���כל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�כל
על �עצמ� מת��א אז מ�נת� �כ��קי� יח�ו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלהי�ת
מ�ני והינ� �חל��, להתח�ר ���כל� ההפכי� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָעניני�
ה�פ� ח��ת א�ר ���י אליו ���ב אז מ�נת� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ����ע�ר
ה�עת �חינת ה�א מ�� זה �ר� ועל ה�ח�ת, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ�פרטי
אחזה "�מ��רי �כתיב �אציל�ת ל��מ�ת ��� ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�אלק�ת

�לל �י� �פיסא מח�בה �לית והג� הינ�יאאלק�", , ְְְְֱֲֲִֵֵַַַַַָָָָֹ
נ�דע ית�ר� מציא�ת� אבל מ�ג, אינ� ית�ר� ְְֲִִֵָָָָ�ְִֵֵֶַָ��ה�ת�
�ד�ל ��� �מ� ה� �הע�למ�ת ר�אי� �אנ� מה והינ� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונר��,
�ר�� ס�� אי� מא�ר ה�א זה ח��ת והרי וק�מי�, ח�י� ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוה�
מ�גת ז� וה��לה רגע, �בכל עת �כל לה� ה��פע ֶֶ�ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָה�א
ונר�� נק�ר ��היה �נפ�� מתק�רת ��היא א� ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹל�ל,
זה ועל �עת, �חינת ה�קראת זה� ר�אה �א�� מ�� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמ��ה
�א�� ה��לד", את הר�אה חכ� "איזה� ז"ל ר��תינ� ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר�

מאי�. ה�� והתה��ת ה�דת מ�� �עי� ְְִִֵֵֶֶַַַ�ְִֶַַָר�אה
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שמח. חג

ההצלה היהודי. הגוף להצלת זכרון מהווה הפורים חג

האלקי. הפלא את ראו כולם נס. בדרך היתה

לנו הצליח מצרים, גאולת הראשונה, הגאולה אחרי

פרטיים לאנשים פרטיים נסים שונים, בנסים השי"ת

או שלימה לעיר כלליים ונסים פרטיות, ולמשפחות

כלל כל את שהקיפו כלליים נסים אך, שלימה. למדינה

ארבע אלפים שלשת בשנת � פורים בנס היו, ישראל,

עשרים במאה היהודים כל את שהקיף � וארבע מאות

בשנת � חנוכה ובנס אחשורוש, מלכות מדינות ושבע

ישראל. בארץ � ושתים עשרים מאות שש אלפים שלשת

אלקיים פלאים הם � וחנוכה פורים � הנסים שני

כל העולם, כל ביותר. הגדול השם לקידוש שהביאו

נהיה ישראל שעם האלקיים הפלאים את ראו העמים,

בכך, אלה נסים שני שונים זאת בכל אך, בהם. מאושר

� חנוכה ובנס היהודי הגוף הצלת היתה פורים שבנס �

היהודי. והמוסר הרוח הצלת

*

הבאה צרה וכל מסויימת, צרה אחרי באה ישועה כל

כלומר, מסויימות. עבירות על עונש היא ישראל בני על

שולח שחטאו, החטאים על תשובה עושים ישראל כשבני

שהשי"ת מה רק איננה הישועה ישועתו. את השי"ת להם

להם, מעניק גם הוא אלא ישראל, מבני העונש את מסיר

הצרה שעונש מובן מכך האושר. את הישועה, ידי על

בהתאם הוא הישועה ואושר לעבירות, בהתאם הוא

לתשובה.

הצרה עונש אחרי בא חנוכה נס של הישועה אושר

שחטאו העבירות על נענשו ישראל שבני היוונים, של

השני. הבית בזמן

המקדש בית שלגבי למרות השני, המקדש בית

השנים זאת בכל היו מסויימים, דברים בו חסרו הראשון

מאה ושמונים, מאה � השני המקדש בית של הראשונות

ובני ישראל. לבני מאושרת תקופה � לערך שנה ותשעים

האומות, שאר עם ולהתיידד להתחבר החלו ישראל

מלומדים אנשים מצאו בהם היוונים, עם ובמיוחד

.1שונים

התבוללות של תנועה התעוררה ספורות שנים במשך

וכמה עשרים ובמשך רבות, מכך נהנו היוונים וטמיעה.

את ניתקו הם ישראל. בני עם בחברותם החזיקו שנים

חז"ל כמאמר ומהשי"ת, ומצוות מתורה תבו"כ2היהודים
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"�מ��רי ��ת�ב �מ� והתח�ר�ת התק�ר�ת ה�א �עת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָ�י
�אי �י על וא� ר�אה, �א�� מ�� אחזה אלק�", ְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאחזה
מ�ל ה��מי, �עי� ית�ר� אלק�ת� �חינת לרא�ת ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹאפ�ר
א�ר נפ�� את �מר�י� י�דע �האד� �ר� על ה�א ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמק��
לרא�ת אפ�ר אי �� �� �ה�פ� הג� א�ת�, �מח�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�קר��
נפ�� את מר�י� ה�א מק�� מ�ל �מה, אי� ה�פ� ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמה�ת
�צאת ולכ� מה�פ�, ��ה� ה��� �ל הח��ת �ר�אה ידי ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָעל

חיה �ע�ד�� וג� ��מ�, �אב� ה��� נ�אר ה��� מ� �פ� ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ
י�� האד� �א�ר �כמ� עת, �כל נפ�� ח��ת ��מה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָאינ�
קיסטא רק נ�אר ולא ה��� מ� ה�פ� מס��ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�אז

�הת���תט�ח��תא אינ� הח��בי� ה�ח�ת �ל אז ה�ה , ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ה�כל �ח מ�ל �ר� על �כמ� ער, �האד� �זמ� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�מ�

טעמא �מהאי וה�מיעה, מתח�רי�יוהרא�ה �חל�� ה�ה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
נדמה ה�נה �ב�עת �ער�, מ�ה זה הרח�קי� �ברי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ני
א�ר מאיר אינ� �אז מ�ני והינ� �מתי�ב, נכ�� ��ה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָל�

הא�ה �ברי� ל�ני אפ�ר �אי להבחי� ���כל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�כל
על �עצמ� מת��א אז מ�נת� �כ��קי� יח�ו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלהי�ת
מ�ני והינ� �חל��, להתח�ר ���כל� ההפכי� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָעניני�
ה�פ� ח��ת א�ר ���י אליו ���ב אז מ�נת� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ����ע�ר
ה�עת �חינת ה�א מ�� זה �ר� ועל ה�ח�ת, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ�פרטי
אחזה "�מ��רי �כתיב �אציל�ת ל��מ�ת ��� ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�אלק�ת

�לל �י� �פיסא מח�בה �לית והג� הינ�יאאלק�", , ְְְְֱֲֲִֵֵַַַַַָָָָֹ
נ�דע ית�ר� מציא�ת� אבל מ�ג, אינ� ית�ר� ְְֲִִֵָָָָ�ְִֵֵֶַָ��ה�ת�
�ד�ל ��� �מ� ה� �הע�למ�ת ר�אי� �אנ� מה והינ� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָונר��,
�ר�� ס�� אי� מא�ר ה�א זה ח��ת והרי וק�מי�, ח�י� ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוה�
מ�גת ז� וה��לה רגע, �בכל עת �כל לה� ה��פע ֶֶ�ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָה�א
ונר�� נק�ר ��היה �נפ�� מתק�רת ��היא א� ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹל�ל,
זה ועל �עת, �חינת ה�קראת זה� ר�אה �א�� מ�� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָמ��ה
�א�� ה��לד", את הר�אה חכ� "איזה� ז"ל ר��תינ� ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמר�

מאי�. ה�� והתה��ת ה�דת מ�� �עי� ְְִִֵֵֶֶַַַ�ְִֶַַָר�אה
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שמח. חג

ההצלה היהודי. הגוף להצלת זכרון מהווה הפורים חג

האלקי. הפלא את ראו כולם נס. בדרך היתה

לנו הצליח מצרים, גאולת הראשונה, הגאולה אחרי

פרטיים לאנשים פרטיים נסים שונים, בנסים השי"ת

או שלימה לעיר כלליים ונסים פרטיות, ולמשפחות

כלל כל את שהקיפו כלליים נסים אך, שלימה. למדינה

ארבע אלפים שלשת בשנת � פורים בנס היו, ישראל,

עשרים במאה היהודים כל את שהקיף � וארבע מאות

בשנת � חנוכה ובנס אחשורוש, מלכות מדינות ושבע

ישראל. בארץ � ושתים עשרים מאות שש אלפים שלשת

אלקיים פלאים הם � וחנוכה פורים � הנסים שני

כל העולם, כל ביותר. הגדול השם לקידוש שהביאו

נהיה ישראל שעם האלקיים הפלאים את ראו העמים,

בכך, אלה נסים שני שונים זאת בכל אך, בהם. מאושר

� חנוכה ובנס היהודי הגוף הצלת היתה פורים שבנס �

היהודי. והמוסר הרוח הצלת

*

הבאה צרה וכל מסויימת, צרה אחרי באה ישועה כל

כלומר, מסויימות. עבירות על עונש היא ישראל בני על

שולח שחטאו, החטאים על תשובה עושים ישראל כשבני

שהשי"ת מה רק איננה הישועה ישועתו. את השי"ת להם

להם, מעניק גם הוא אלא ישראל, מבני העונש את מסיר

הצרה שעונש מובן מכך האושר. את הישועה, ידי על

בהתאם הוא הישועה ואושר לעבירות, בהתאם הוא

לתשובה.

הצרה עונש אחרי בא חנוכה נס של הישועה אושר

שחטאו העבירות על נענשו ישראל שבני היוונים, של

השני. הבית בזמן

המקדש בית שלגבי למרות השני, המקדש בית

השנים זאת בכל היו מסויימים, דברים בו חסרו הראשון

מאה ושמונים, מאה � השני המקדש בית של הראשונות

ובני ישראל. לבני מאושרת תקופה � לערך שנה ותשעים

האומות, שאר עם ולהתיידד להתחבר החלו ישראל

מלומדים אנשים מצאו בהם היוונים, עם ובמיוחד

.1שונים

התבוללות של תנועה התעוררה ספורות שנים במשך

וכמה עשרים ובמשך רבות, מכך נהנו היוונים וטמיעה.

את ניתקו הם ישראל. בני עם בחברותם החזיקו שנים

חז"ל כמאמר ומהשי"ת, ומצוות מתורה תבו"כ2היהודים
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ישראל". באלקי חלק לכם שאין השור קרן על לכם

אך ומצוות, תורה על נפש מסירות היתה בכלל ליהודים

היוונים. עם בחברותו המשיך ישראל מכלל חלק

בני את הזהירו הגדולים, האמיתיים היהודים מנהיגי

הועיל. ללא אך היוונים, עם חברותם את להפסיק ישראל

את גדול, עונש השי"ת להם שלח זה חטא בגלל

העבודה את הפר שנים חמש שבמשך הרשע, אנטיוכוס

חילל המקדש, בית בהיכל צלם העמיד המקדש, בבית

משפחות אלפי עשרות הרבה הכחיד היהדות, קדושת

לעבדים. ומכרם מישראל אלפים הרבה הגלה יהודיות,

*

והנקודה היהודי, הלב את עוררו הגדולות הצרות

ובמסירות תשובה של בצעקה התגלתה הנצחית היהודית

ונשים, אנשים והמצוות. התורה לשמירת גדולה נפש

על ולהישרף להיהרג בשמחה הלכו וצעירים זקנים

השם. קידוש

היטב האזינו ישראל בני וכל היהודי, הלב נפתח אז

ואת הסיבה את להם שהסבירו התנאים, לדברי

בגלל עליהם שלח שהשי"ת הצרות עונשי של המשמעות

בני הטהרה. שמירת ואי טריפות אכילת השבת, חילול

על בתשובה חזרו וצעירים, זקנים ונשים, אנשים ישראל,

כזו, למדריגה החינוך דרגת את והעלו הללו, העבירות כל

תמימים, כיהודים להיהרג בחרו ביותר קטנים שילדים

מדומה השתחוואה בזכות לא גם בחיים, להישאר מאשר

חנה – מהריצפה דבר הרמת באמצעות זרה לעבודה

בניה. ושבעת

*

גדול כהן מתתיהו של לקריאתו נענו ישראל בני כל

כמוכה "מי הקדוש הדגל תחת והתלקטו אלי", לה' "מי

"שמע הקדושה הנצחית ובקריאה � מכבי � הוי"' באלים

את ישראל בני ניצחו אחד" הוי' אלקינו הוי' ישראל

והחזק. הגדול השונא

ידי על ישראל, בני זכו בארץ", אחד "גוי של באחדות

של הקדוש לכוח ומצוות, תורה על נפש ומסירות תשובה

מחדש קידשו המר, הדת שונא את וניצחו אחד", "הוי'

שהשי"ת האחת התורה את שוב וקיימו המקדש בית את

לנו. נתן

הוא: הכל הסך

התחברותם היו אז ישראל בני של העבירות

שבת חילול יוון, חכמת לימוד היוונים, עם והתיידדותם

היהודית. הטהרה שמירת אי טריפות, אכילת ומועד,

הריגה הרוחני, המקדש בית חורבן היה הצרה עונש

נס בא נפש ומסירות תשובה ידי ועל בגלות, ושעבוד

חנוכה. נס הגדול, האלקי הישועה

בזמן � עשרה ותשע מאות שלש אלפים שלשת בשנת

גם מדינות, בהרבה מפוזרים ישראל בני היו � בבל גלות

מלכות אחריבמדינות שנה חמשים זה היה אחשורוש.

בו הקדוש, מהבית נותקו ישראל בני המקדש, בית חורבן

הנביאים. דברי ושמעו המקדש בית של הנסים ראו

בכאלו שונות, במדינות והופצו פוזרו ישראל בני

שהכירו בכאלו וגם בטוב, שלא אליהם שהתייחסו

אשר ארצות, אותן לטובת ובכישוריהם במעלותיהם

בטוב. אליהם התייחסו זה בגלל

גם כך על ונוסף בטבעו הפכפך היה אחשורוש

של עירבוביה בו שררה לכעוס. ונוח בעיניו חכם גס�רוח,

חז"ל כמאמר ביחד, הכל וטפשות, חכמה ורע, "מלך3טוב

היה". טפש מלך היה, פקח

לבני היו הוא, ימיו בתחילת וגם דריוש, אביו בימי

במדינותיו. טובה ופרנסה עיסוקים ישראל

וידידות עסקים שונות, סיבות בגלל � לזמן מזמן

והמצוות התורה מחיי ישראל בני התנתקו – עסקית

אחרי חיפשו העולם, בחיי עצמם והכניסו שלהם,

וחיי בכשרות ראש הקלו לחול, נהפכה השבת מותרות,

גסים. נהיו � המשפחה טהרת � המשפחה

הנבחר, העם שהם שכחו ימים באותם ישראל בני

עם מכל בנו "בחר שהקב"ה במה ראש להקל והחלו

ככל עליזים חולין חיי ולחיות לשון", מכל ורוממנו

הגויים.

לבם על הרבה דיברו הנביא ומלאכי היהודי מרדכי

חיים סובל השי"ת שאין אותם, והזהירו ישראל בני של

כך. על קשות אותם יעניש ואשר כאלה

ישראל, לבני הסבירו הנביא ומלאכי היהודי מרדכי

ועל עליהם חלילה חמתו ישפוך הקב"ה שאם

ידידיהם עם חברותם להם תעזור לא משפחותיהם,

הם הגדולה. עשירותם תעזור ולא העולם, מאומות

השי"ת שאמר ממה שונים דברים ישראל לבני הבהירו

הנלוזים לבותיהם הצער, למרבה אך, התוכחה. בפרשיות

להתייחס להם נתן לא ההם בימים ישראל בני של

היה שמרדכי הבט ומבלי אלה, ומסורים נכונים לדברים

על דיבוריו הועילו לא המלך, בחצר מהחשובים אחד

ומצוות. תורה שמירת

*

שונות מדינות עם גדולה מלחמה ניהל אחשורוש

לנצחונו רבות עזרו אחשורוש במלכות ישראל בני וניצחן.

הצטיינות אותות קיבלו הם מאד. אותם העריכו זאת ובגלל

בממשל. חשובים תפקידים בידיהם ונמסרו שונים

רם לתפקיד מינה שאחשורוש האנשים בין

המר בבית בלן נחות, ממוצא אחד היה חץ,בממשלתו,
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א.3) יב, מגילה

בעל גדולה, אמביציה בעל אדם המדתא, בן המן בשם

אחשורוש. יועצי בין עצמו שהגניב שקרן גאוה,

גדול, נצחון עטור הקרב משדה אחשורוש כשחזר

על מוזמנים, היו אליהן נתיניו, לכל גדולות סעודות ערך

ההוראות היהודים. נתיניו גם ממלכתית, ועדה ידי

מן לו ולספק אורח לכל היטב להתייחס היו הממלכתיות

ובמשקה. במאכל ידרוש אשר ככל המיטב

פרועה, התהוללת מלוות והטריפה הנבילה סעודות

התקרבות על הבט ומבלי ישראל, בני את יותר השחיתו

לא � ישראל נביאי של לנבאותם בהתאם � הגאולה ימי

לעג בדברי מכך ולעגו מזה לשמוע ישראל בני רצו

ביותר. מחוצפים

מכתבי בצירוף שלהם הגדולות המלחמה זכויות

בבניני השתכנו הם אותם. שיכרו � הממלכתיות התודה

החופש "חיי בעיניהם חן ומצא ביותר היפים פאר

תפילין בלי מקוה, בלי כשרות, בלי שבת, בלי והדרור",

המדה. במלוא הגופניים מהחיים ונהנו וכו',

זה היה מחפיר, באופן דחו הם המוסר דברי כל את

בטוחים היו העשירים השופטים, שפוט של הזמן

הרבנים את העריכו שלא בלבד זו ולא בעשירותם,

יכלו. אשר בכל אותם ענשו גם אלא ויהודי�התורה,

*

בעונש ושתי אשתו את אחשורוש ענש בו יום מאותו

אסתר הוכתרה זמן באותו שנים. חמש עברו � מות

על אחד אף ידע לא מרדכי של לציוויו ובהתאם למלכה

מולדתה. ועל עמה

ביותר הגדול החלק ואולי � גדול חלק חי שנים חמש

עושר חיי אחשורוש המלך במדינות ישראל בני של �

מצוות, קיום ובלי תורה בלי ובחופש, במותרות ואושר,

כמו חיו ונבילות, טריפות אכלו טוב, ויום שבת חיללו

האמיתי. היהודי המוסר את וחיללו העמים שאר

היהודיים חובותיו על הבט מבלי היהודי, מרדכי

ביותר הגדולות היהודיות מהדמויות כאחד הגדולים,

מלכות מדינות ושבע עשרים מאה של הבירה בעיר שחיו

בכל התורה בני עם בקשר עמד ואשר אחשורוש,

על הבט ומבלי ישראל, שבארץ וגם שבגלות המדינות

בחינוך השנים כל עסק � המלך בחצר הבכירה משרתו

היהודי.

של והיסוד שהעיקר ידע, יהודי, מנהיג בתור מרדכי,

מורים ידי על יהיה שהחינוך וכדי החינוך. הוא היהדות,

יהודיים מורים עם חדרים יסד ושלמים, יראים

הילדים, בלב לנטוע כוחם כל שהשקיעו מתאימים,

יהדות. על נפש ומסירות התורה חיבת ה', אמונת

חיי ניהלו העשירים שהיהודים זמן באותו

וקבוצת מרדכי, גידל שלהם, וההתהוללות ההתבוללות

מספ שלו, ושומריהמלמדים תורה לומדי יהודים של רב ר

האמיתי. היהודי החינוך יינתן לילדים שגם שדאגו מצוה,

המלוכה, אנשי בין המן היות שנות עשר במשך

בין אל להתגנב שונות, בתואנות שטן, מעשה הצליח,

לו איפשרו שונות ומסיבות אחשורוש, המלך פני רואי

הדבר הממלכתיים. בתפקידים מעלה מעלה לעלות

שונים, אוצרות במצאו הגדולה, עשירותו היה העיקרי

כספי. במימון הממשלה לעזרת בא שונים ובאופנים

� לממשלה שהביא בעזרה המן של הגדולות זכויותיו

ביותר נחות מחצב ממקור ובהיותו לזמן, מזמן גדלו

כראש המלך אותו ומינה הכתיר הכבוד, הוא בו שהעיקר

השרים כולל שכולם, ופקודה צו והוציא המלוכה, שרי

את שהשביע דבר לפניו, ויקודו ישתחוו ביותר, הגדולים

והשפל. הרשע המן של רוחו גסות ואת רצונו
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יראו הכול בעיר. הדעה בעל ג� היה הוא בינוביטש. ביותר המכובד היהודי היה אייזיק יעקב ר'
זה היה אליהו, שמשו� ר' אביו, ינוביטש. יליד היה אייזיק יעקב ר' והשפעתו. כוחו את בידע� ממנו,
ופיקח. מושל� ואד� מוויטבסק, יעקב רבי הגאו� של בנו היה הוא בינוביטש. הקהילה את שביסס
ליפסקי, הגר� מינהו אלה ידיעותיו בגלל במתמטיקה. ידיעות ובעל והפולנית הרוסית בשפות שלט

ינוביטש. ליד אחוזותיו למנהל ויטבסק, בפל� ביותר והעשירי� הגדולי� האחוזות מבעלי אחד

רבי�. יהודי� של פרנסת� הובטחה לכ� הודות בינוביטש. אליהו שמשו� ר' התיישב זה לצור�
והצדקה התורה מוסדות כל רוחנית. מבחינה ג� א� כי גשמית מבחינה רק לא לפרוח, החלה העיירה
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בעל גדולה, אמביציה בעל אדם המדתא, בן המן בשם

אחשורוש. יועצי בין עצמו שהגניב שקרן גאוה,

גדול, נצחון עטור הקרב משדה אחשורוש כשחזר

על מוזמנים, היו אליהן נתיניו, לכל גדולות סעודות ערך

ההוראות היהודים. נתיניו גם ממלכתית, ועדה ידי

מן לו ולספק אורח לכל היטב להתייחס היו הממלכתיות

ובמשקה. במאכל ידרוש אשר ככל המיטב

פרועה, התהוללת מלוות והטריפה הנבילה סעודות

התקרבות על הבט ומבלי ישראל, בני את יותר השחיתו

לא � ישראל נביאי של לנבאותם בהתאם � הגאולה ימי

לעג בדברי מכך ולעגו מזה לשמוע ישראל בני רצו

ביותר. מחוצפים

מכתבי בצירוף שלהם הגדולות המלחמה זכויות

בבניני השתכנו הם אותם. שיכרו � הממלכתיות התודה

החופש "חיי בעיניהם חן ומצא ביותר היפים פאר

תפילין בלי מקוה, בלי כשרות, בלי שבת, בלי והדרור",

המדה. במלוא הגופניים מהחיים ונהנו וכו',

זה היה מחפיר, באופן דחו הם המוסר דברי כל את

בטוחים היו העשירים השופטים, שפוט של הזמן

הרבנים את העריכו שלא בלבד זו ולא בעשירותם,

יכלו. אשר בכל אותם ענשו גם אלא ויהודי�התורה,
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בעונש ושתי אשתו את אחשורוש ענש בו יום מאותו

אסתר הוכתרה זמן באותו שנים. חמש עברו � מות

על אחד אף ידע לא מרדכי של לציוויו ובהתאם למלכה

מולדתה. ועל עמה

ביותר הגדול החלק ואולי � גדול חלק חי שנים חמש

עושר חיי אחשורוש המלך במדינות ישראל בני של �

מצוות, קיום ובלי תורה בלי ובחופש, במותרות ואושר,

כמו חיו ונבילות, טריפות אכלו טוב, ויום שבת חיללו

האמיתי. היהודי המוסר את וחיללו העמים שאר

היהודיים חובותיו על הבט מבלי היהודי, מרדכי

ביותר הגדולות היהודיות מהדמויות כאחד הגדולים,

מלכות מדינות ושבע עשרים מאה של הבירה בעיר שחיו

בכל התורה בני עם בקשר עמד ואשר אחשורוש,

על הבט ומבלי ישראל, שבארץ וגם שבגלות המדינות

בחינוך השנים כל עסק � המלך בחצר הבכירה משרתו

היהודי.

של והיסוד שהעיקר ידע, יהודי, מנהיג בתור מרדכי,

מורים ידי על יהיה שהחינוך וכדי החינוך. הוא היהדות,

יהודיים מורים עם חדרים יסד ושלמים, יראים

הילדים, בלב לנטוע כוחם כל שהשקיעו מתאימים,

יהדות. על נפש ומסירות התורה חיבת ה', אמונת

חיי ניהלו העשירים שהיהודים זמן באותו

וקבוצת מרדכי, גידל שלהם, וההתהוללות ההתבוללות

מספ שלו, ושומריהמלמדים תורה לומדי יהודים של רב ר

האמיתי. היהודי החינוך יינתן לילדים שגם שדאגו מצוה,

המלוכה, אנשי בין המן היות שנות עשר במשך

בין אל להתגנב שונות, בתואנות שטן, מעשה הצליח,

לו איפשרו שונות ומסיבות אחשורוש, המלך פני רואי

הדבר הממלכתיים. בתפקידים מעלה מעלה לעלות

שונים, אוצרות במצאו הגדולה, עשירותו היה העיקרי

כספי. במימון הממשלה לעזרת בא שונים ובאופנים

� לממשלה שהביא בעזרה המן של הגדולות זכויותיו

ביותר נחות מחצב ממקור ובהיותו לזמן, מזמן גדלו

כראש המלך אותו ומינה הכתיר הכבוד, הוא בו שהעיקר

השרים כולל שכולם, ופקודה צו והוציא המלוכה, שרי

את שהשביע דבר לפניו, ויקודו ישתחוו ביותר, הגדולים

והשפל. הרשע המן של רוחו גסות ואת רצונו
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יראו הכול בעיר. הדעה בעל ג� היה הוא בינוביטש. ביותר המכובד היהודי היה אייזיק יעקב ר'
זה היה אליהו, שמשו� ר' אביו, ינוביטש. יליד היה אייזיק יעקב ר' והשפעתו. כוחו את בידע� ממנו,
ופיקח. מושל� ואד� מוויטבסק, יעקב רבי הגאו� של בנו היה הוא בינוביטש. הקהילה את שביסס
ליפסקי, הגר� מינהו אלה ידיעותיו בגלל במתמטיקה. ידיעות ובעל והפולנית הרוסית בשפות שלט

ינוביטש. ליד אחוזותיו למנהל ויטבסק, בפל� ביותר והעשירי� הגדולי� האחוזות מבעלי אחד

רבי�. יהודי� של פרנסת� הובטחה לכ� הודות בינוביטש. אליהו שמשו� ר' התיישב זה לצור�
והצדקה התורה מוסדות כל רוחנית. מבחינה ג� א� כי גשמית מבחינה רק לא לפרוח, החלה העיירה
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ובאיכות. בכמות בינוביטש היהודית הקהילה התפתחה שנה עשרי� של תקופה תו� והתרחבו. התחזקו
מלמדי� הובאו כחתני�, למדני� לה� לקחו שבעליֿבתי� כ� עלֿידי רבי�, חכמי� תלמידי בה נוספו

בתורה. ועסקו ופרושי� בחורי� ישבו המדרש ובבתי לילדי�, בניֿתורה

לחכמי� ועד בית שהיה אליהו, שמשו� ר' הנגיד של ביתו היה ינוביטש של ההתעניינות מרכז
אליהו שמשו� ר' של ביתו הזה. הבית אל בא וחכמה תורה לתוכו לספוג שרצה מי כל המוב�. במלוא
פתוחה היתה אליהו שמשו� ר' של ידו ידו. על התעשרו רבי� תורה. לבני ובמיוחד לאורחי�, פתוח היה
בסידור מדובר כשהיה ובמיוחד ליהודי, חסד לגמול תמיד ומזומ� מוכ� היה והוא צדקה, למת� תמיד
העיר. של האמיתי למנהיג והחשיבוהו בהערכה, אליהו שמשו� ר' על הסתכלו זה כל משו� פרנסה.
ליפסקי הגר� של בדעתו מאשר יותר בדעתו התחשבו ואכ� ינוביטש", של "השר בתואר כונה הוא

ובעצמו. בכבודו

את לסבול יכול היה לא הוא אליהו. שמשו� ברבי מאד שקינא גדול, לא "פרי�" דר ינוביטש ליד
אליהו, שמשו� ר' על עלילה "בישל" זה "פריצו�" ליפסקי. הגר� לו שרחש האימו� ואת גדולתו,
הגר� את רימה אליהו שמשו� שר' שהעידו שקר עדי העמיד המאשי� במעילות. ידו על שהואש�

אחוזותיו.ליפס חשבונות וזיי� קי

שנקראה אסיפה הקהילה, כל על פחד נפל � אליהו שמשו� ר' על העלילה בינוביטש נודעה כאשר
הוחלט כ� ציבור. כתענית "ויחל", וקריאת סליחות אמירת ושני), חמישי (שני, בה"ב תענית על החליטה
שעליה� ובאחוזות, בכפרי� ג� מפשע. ח� אליהו שמשו� שר' להישבע נכונות יביעו העדה בני שכל
ג� שווא. כעלילת ידועה שהיתה העלילה על מאד הצטערו הכול סערה, קמה אליהו, שמשו� ר' פיקח
אצלו ולהשתדל וילנא, עלֿיד מאחוזותיו באחת אז ששהה ליפסקי, הגר� אל אנשי� לשלוח הוחלט ש�

אליהו. שמשו� ר' עבור

אנשי כל של צער� למרות עצמו. אליהו שמשו� רבי זה והיה בשלווה, להיות שהמשי� היה אחד
במיוחד שעתה אמר הוא בהקב"ה. לגמרי לבטוח תמיד, כדרכו המשי�, ביתו, בני של ובמיוחד ינוביטש,
לא כ� לולא שכ� בוודאי, שגר� עיוותי� ולתק� מעשיו, את לבדוק נפשו, חשבו� לערו� עליו מוטל
מ� בא שהכול ידע הוא זו, מבחינה ג� מעניי� אד� היה אליהו שמשו� ר' עלילה. עליו באה היתה
אוני� חסר עצמו הרגיש לא כ� ומשו� בגדולתו, התפאר לא מעול� פרטית. בהשגחה ונעשה הקב"ה
וא� טוב א� ה', מיד לו הנית� כל את שווה במידה לקבל שעליו סבר הוא ירידה. של אפשרות בגלל
אותו שהביאה והיא לזולת, עזרה לש� ועשרו גדולתו את לנצל אותו שהניעה היא זו הכרה דווקא רע.

בהקב"ה. ויותר יותר להידבק עליו כי למסקנה עתה

ויותר אביו, בהשפעת ילדותו, משחר עוד החיי� על האמורה השקפתו את רכש אליהו שמשו� ר'
מופלגה. במידה שמי� וירא מידות בעל שהיה משה, יחיאל ר' דודוֿזקנו, בהשפעת מזה

גדולה, בהרחבה התנהל ביתו גדול. עשיר ג� א� כי גאו� רק היה לא אליהו שמשו� ר' של אביו
לעומת כלֿכ�. גדולה במידה תורה עול עליו הטילו לא כ� ומשו� מילדותו, חלש היה אליהו שמשו� ר'

טובות. למידות יתירה במידה חינכוהו זאת

ראה הוא מפראג. מוצאו היה אימו, של דודה משה, יחיאל ר' ג� מפראג. היה אימו של מוצאה
ספרי� עלֿפי תמיד התנהג ג� הוא המהר"ל. בספרי תמיד ועסק מפראג, המהר"ל של כתלמיד עצמו את
מפראג. המהר"ל דר� עלֿפי ילדותו משחר אליהו שמשו� את שחינ� הוא משה יחיאל ר' אותו אלה.

מילדותו. בו נטועה פרטית בהשגחה מתנהג שהכול האיתנה האמונה היתה לפיכ�
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מאד. הדבר לו כאב � בה"ב תענית על החליטה בינוביטש שהאסיפה אליהו שמשו� לר' כשנודע
בגלל תתענה יהודי� של שלימה שעדה רצה לא הקב"ההוא כי הוכחה הדבר לו שימש כדרכו אלא ו.

בבתי כשהתאספו ינוביטש יהודי ע� הוא א� השתת� כ� משו� בתשובה. ישובו ינוביטש שבני רוצה
גורל על מצער � מכול� יותר בכה אליהו שמשו� ור' שחקי�, אז בקעו הבכיות הצו�. בימי הכנסת
חפותו על ישבעו הקהילה שבני האסיפה, של השנייה להחלטה ביחס � זה לעומת כולה. הקהילה
בהביעו תבוצע, לא זו שהחלטה כ� על בתוק� עמד הוא התנגדות. עמדת אליהו שמשו� ר' נקט מפשע,

הקב"ה. בידי עצמו למסור רצונו

במש� ליפסקי. הגר� מטע� אנשי� שלושה בת משלחת לינוביטש הגיעה מספר שבועות כעבור
נוכחו ה� אליהו. שמשו� ר' שבניהול באחוזות והרכוש התבואה ומלאי החשבונות בבדיקת עסקו שבוע
בגלוי. זכאי יצא והוא ככוזבת, הוכחה אליהו שמשו� ר' נגד האשמה גמור. בסדר מתנהל שהכול לדעת
מנורתֿכס�, כמתנה לו ושלח היהודי, במנהל אימונו את בגלוי להביע החליט ליפסקי הגר� כ�: על יתר
לצור� מסרה ש� לוויטבסק, המנורה את הביא אליהו שמשו� ר' גובהה. ורבע אמה קני�, שישה בעלת
בוויטבסק הגדול הכנסת לבית המנורה את אליהו שמשו� ר' תר� השלמתה לאחר קני�. שני לה שהוסי�

חנוכה. נרות להדלקת

בבתֿעי�, כאל אליו התייחסו יחיד ב� שבהיותו מוב� אליהו. שמשו� לר' יחיד ב� היה אייזיק יעקב
עצת לפי אליהו, שמשו� ר' החליט לברֿמצווה אייזיק יעקב כשהיה ללמדו. הוזמנו המלמדי� וטובי
כמלמד ידוע, חכ� תלמיד שהיה זאב, נפתלי ר' את לקחת מוויטבסק, המפורס� הפרוש זעליג, שמחה ר'
בקי ג� היה זאת ע� בתלמוד. תמיד שהגה משו� "התלמודי", מכ�נה היה זאב נפתלי ר' ְֶלנער.
מטבעו היה א� גדול, שמי� ירא ג� היה זאב נפתלי ר' ו"כוזרי". נבוכי�" "מורה כגו� בספריֿחקירה
רמזי� שכ� וכל "צדדיי�", פירושי� ללמוד שנא כ� משו� דברי�. של פשוט� על דגש וש� מזג קר
עליה�. דילג בכ� הצליח וכשלא ביותר, פשטנית בדר� להסביר ניסה התלמוד אגדות את אפילו וסודות.

כלל. להסבירו מקו� אי� � הפשט בדר� להסבירו אפשר שאי שדבר טע� הוא

המצוות בקיו� אפילו הרגש. על ולא השכל על להישע� יש שבעיקר זאב נפתלי ר' סבר בכלל
האד�, על לגמרי לשלוט המוח על היה לדידו הרגש. את ולא השכל את ורק א� זאב נפתלי ר' חיפש

בכלל. א� במעלה משני מקו� לתפוס צרי� והרגש הלב ְִִואילו

בסת� לגמרי זלזל מאיד� החכמי�. ותלמידי התורה כבוד בשמירת מאד דקדק זאב נפתלי ר'
מופלגי� למדני� להיות בשביל תורה מספיק למדו ולא במידה � כאלה על מעשה. ואנשי יראי� יהודי�

המוניי�. לאנשי� בטינה, וכמעט בקרירות, התייחס במיוחד למטה. מלמעלה הסתכל �

רכש וידיעות תורה הרבה להשפעתו. כליל נתו� והיה מאד אליו קשור היה אייזיק, יעקב תלמידו,
לנישואיו. עד אצלו, לימודיו תקופת כל במש� ממנו,

לסבל באדישות מתייחס מופלג, תורה ב� אכ� שהוא שבנו, בצער הבחי� אליהו שמשו� ר' בר�,
ובלי רגש כל בלי זאת עושה הריהו צדקה נות� כשהוא ג� הזולת. מצער מתרש� ואינו אד� בני של
ע� כ� על שוחח והוא לחלוטי�, שונה היתה שלו שדרכו אליהו, שמשו� ר' את מאד ציער הדבר לב.
אליהו שמשו� ר' של לתדהמתו בר�, הב�. של חסרונותיו לתיקו� בו להיעזר בכוונה זאב, נפתלי ר'
העיקר היה לדידו החברה. בחיי הקשור ולכל הצדקה לעניי� באדישות עצמו זאב נפתלי ר' התייחס
שמשו� ר' את דכד� הדבר בלבד. הדי� שורת עלֿפי המצוות קיו� היותר, לכל או, התורה, לימוד

זאב. נפתלי ר' של מהשפעתו � לחיי�: בנו של גישתו נובעת מניי� לדעת שנוכח אליהו,
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מאד. הדבר לו כאב � בה"ב תענית על החליטה בינוביטש שהאסיפה אליהו שמשו� לר' כשנודע
בגלל תתענה יהודי� של שלימה שעדה רצה לא הקב"ההוא כי הוכחה הדבר לו שימש כדרכו אלא ו.

בבתי כשהתאספו ינוביטש יהודי ע� הוא א� השתת� כ� משו� בתשובה. ישובו ינוביטש שבני רוצה
גורל על מצער � מכול� יותר בכה אליהו שמשו� ור' שחקי�, אז בקעו הבכיות הצו�. בימי הכנסת
חפותו על ישבעו הקהילה שבני האסיפה, של השנייה להחלטה ביחס � זה לעומת כולה. הקהילה
בהביעו תבוצע, לא זו שהחלטה כ� על בתוק� עמד הוא התנגדות. עמדת אליהו שמשו� ר' נקט מפשע,

הקב"ה. בידי עצמו למסור רצונו

במש� ליפסקי. הגר� מטע� אנשי� שלושה בת משלחת לינוביטש הגיעה מספר שבועות כעבור
נוכחו ה� אליהו. שמשו� ר' שבניהול באחוזות והרכוש התבואה ומלאי החשבונות בבדיקת עסקו שבוע
בגלוי. זכאי יצא והוא ככוזבת, הוכחה אליהו שמשו� ר' נגד האשמה גמור. בסדר מתנהל שהכול לדעת
מנורתֿכס�, כמתנה לו ושלח היהודי, במנהל אימונו את בגלוי להביע החליט ליפסקי הגר� כ�: על יתר
לצור� מסרה ש� לוויטבסק, המנורה את הביא אליהו שמשו� ר' גובהה. ורבע אמה קני�, שישה בעלת
בוויטבסק הגדול הכנסת לבית המנורה את אליהו שמשו� ר' תר� השלמתה לאחר קני�. שני לה שהוסי�

חנוכה. נרות להדלקת

בבתֿעי�, כאל אליו התייחסו יחיד ב� שבהיותו מוב� אליהו. שמשו� לר' יחיד ב� היה אייזיק יעקב
עצת לפי אליהו, שמשו� ר' החליט לברֿמצווה אייזיק יעקב כשהיה ללמדו. הוזמנו המלמדי� וטובי
כמלמד ידוע, חכ� תלמיד שהיה זאב, נפתלי ר' את לקחת מוויטבסק, המפורס� הפרוש זעליג, שמחה ר'
בקי ג� היה זאת ע� בתלמוד. תמיד שהגה משו� "התלמודי", מכ�נה היה זאב נפתלי ר' ְֶלנער.
מטבעו היה א� גדול, שמי� ירא ג� היה זאב נפתלי ר' ו"כוזרי". נבוכי�" "מורה כגו� בספריֿחקירה
רמזי� שכ� וכל "צדדיי�", פירושי� ללמוד שנא כ� משו� דברי�. של פשוט� על דגש וש� מזג קר
עליה�. דילג בכ� הצליח וכשלא ביותר, פשטנית בדר� להסביר ניסה התלמוד אגדות את אפילו וסודות.

כלל. להסבירו מקו� אי� � הפשט בדר� להסבירו אפשר שאי שדבר טע� הוא

המצוות בקיו� אפילו הרגש. על ולא השכל על להישע� יש שבעיקר זאב נפתלי ר' סבר בכלל
האד�, על לגמרי לשלוט המוח על היה לדידו הרגש. את ולא השכל את ורק א� זאב נפתלי ר' חיפש

בכלל. א� במעלה משני מקו� לתפוס צרי� והרגש הלב ְִִואילו

בסת� לגמרי זלזל מאיד� החכמי�. ותלמידי התורה כבוד בשמירת מאד דקדק זאב נפתלי ר'
מופלגי� למדני� להיות בשביל תורה מספיק למדו ולא במידה � כאלה על מעשה. ואנשי יראי� יהודי�

המוניי�. לאנשי� בטינה, וכמעט בקרירות, התייחס במיוחד למטה. מלמעלה הסתכל �

רכש וידיעות תורה הרבה להשפעתו. כליל נתו� והיה מאד אליו קשור היה אייזיק, יעקב תלמידו,
לנישואיו. עד אצלו, לימודיו תקופת כל במש� ממנו,

לסבל באדישות מתייחס מופלג, תורה ב� אכ� שהוא שבנו, בצער הבחי� אליהו שמשו� ר' בר�,
ובלי רגש כל בלי זאת עושה הריהו צדקה נות� כשהוא ג� הזולת. מצער מתרש� ואינו אד� בני של
ע� כ� על שוחח והוא לחלוטי�, שונה היתה שלו שדרכו אליהו, שמשו� ר' את מאד ציער הדבר לב.
אליהו שמשו� ר' של לתדהמתו בר�, הב�. של חסרונותיו לתיקו� בו להיעזר בכוונה זאב, נפתלי ר'
העיקר היה לדידו החברה. בחיי הקשור ולכל הצדקה לעניי� באדישות עצמו זאב נפתלי ר' התייחס
שמשו� ר' את דכד� הדבר בלבד. הדי� שורת עלֿפי המצוות קיו� היותר, לכל או, התורה, לימוד

זאב. נפתלי ר' של מהשפעתו � לחיי�: בנו של גישתו נובעת מניי� לדעת שנוכח אליהו,
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c"agקכח i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ח שבט ט' ג' ב"ה

ריגא

שי' שמואל מוה"ר אי"א וו"ח ידידי

וברכה. שלו�

היא החסידות ושורש עיקר הנה מכתבו, על במענה

(בכל בכוונה תפלה של ממש שהפועל והיינו בפועל, העבודה

ולא הלב, ובעריכות המלות פירוש בידיעת ערכו, לפי אחד

בסול� לעלות לאט לאט א� כי ובנפלאות, בגדולות ליל�

המדות בתיקו� וכ� החסידות תורת כפי יהי' כו') ארצה המוצב

בידיעה או באמירה רק ולא ממש, בפועל וזיכוכ�, ובירור�

לבד.

לו יהי' כי יחיו, התמימי� ותלמידי באנ"ש האד� כל וזה

ילמוד יותר, האמת אל קרוב (והקרוב דא"ח, ללמוד קביעות

שלומדי� מה וכל כ�) כל כבדי� הבלתי בדרושי� עבודה עניני

שחושבי� כמו בו, לחשוב העני� את ידע אשר עד בו שגור יהי'

דא"ח, לימוד של העיקר זהו כי לעצמו, הנוגע גשמי בעני�

איי� ווערי� דאר� עס שלומדי�, מה זה ע� להתאחד שצריכי�

חסיד בלא לחסידות אפשר שאי כש� וחסידות, חסיד זא�,

חסידות. בלי לחסיד אפשר אי כ�

בשכל ושורה המתיישב אלקי שכל הוא החסידות תורת

נכונה ובשקידה לקבלו, יכול אנושי שהשכל מה כלומר אנושי,

בהעני� שנדבק הדביקות עני� שהוא ומשטר בסדר לאט לאט

עני� שהוא בהעניני� טובה בהתבוננות כ� אחרי הנה

השכל כלי ע� להתקשר מוחו כלי את שמרגיל ההתקשרות

זו. בידיעה להאיר שיכול חזק בבני� נבנה מוחו אז הנה

לקוטי סעי� תניא, פרק שלומד, מה בכל הוא, בזה והסדר

גדול בעיו� אותו ילמוד אל כתוב, או נדפס מאמר תורה,

שלומדי� כמו ילמדו א� כי בה�, ולפלפל באותיות לדקדק

סדרו. על העני� להבי� פרש"י ע� גמרא

לל אפשר וסוגיא סוגיא הלימודכל א) אופני�, בשתי מדה

הסוגיא שילמוד לאחר אשר עד רב, דקדוק לדקדק רב, בעיו�

אלפס רא"ש תוספות רש"י כלי' נושאי כל ע� כולה

יכול בגמרא ההוא העני� את אח"כ בלמדו הרי והפוסקי�,

(וע"ד והרא"ש הרשב"א שלומדה באופ� ללמוד לכתחלה הוא

ללמוד יכולי� בפלפול, באריכות הגמרא את שלומדי� דלאחר

ידיעת רק שלומד הלימוד ב) כ�). באופ� המשנה את לכתחלה

סדרו. על העני� הוא יודע אבל פרטיו) ע� (ג� העני�

אפלערנע� הרבה, ללמוד ירבה (ואל הזה העני� שלמד אחר

צונעמי�, קא� ער ויפיל קבלתו, יכולת ער� לפי א� כי ריבוי, א

יחשוב עני�). דע� טראכטע� איבער קאנע� בכח זיי� זאל ער א

מתחיל ואז אמורא, או תנא של מימרא שחושבי� ע"ד כמו בו

ליכטיקער עפעס אי� ווערט עס אור, של נוע� בו להרגיש

בכלל.

כמו אפ, זי� לעבט ער הנפש, התגלות התחלת והוא

יסעד אנוש לבב דלח� דכש� ר"ל, מהתעלפות, המתעורר

הוא כ� הנה כחו) מתחזק הלח� וע"י חלישות הוא (אנוש

אותה. וסועדי� הנפש את שמחזקי� תורה בדברי

ושלש, ושתי� פע� בזה מחשבתו להעמיק צרי� ואז

ותפילי� בטלית לבוש שהוא בעת דהמחשבה במ"א (ומבואר

וביאור בפירוש אינו מחשבתו ועני� כו') נוספת מעלה עוד הוא

הנכונה הזריעה וזהו העני�. של והאור בהחיות כ"א העני�

טובה. צמיחה ית' בעזרתו מזה, תהי' כי לקוות יש אשר

רחמי� ההתעוררות עני� והוא בדמעה הזורעי� וכתיב

מ"ה. פרק בתניא ענינו כמבואר נפשו, על רבי�

לחסידות, הכלי הוא החסיד כי הוא, האמור מכל המור�

ומושכל מושג המוב� את ממש בפועל המביא שהוא פירוש

אלקי. בשכל

מדריגת זהו כי בפועל, העבודה ע"י הוא ההבאה, ובאופ�

בזולתו וה� בעצמו ה� ממש, בפועל הטוב במעשה דעוסק חסיד

גמילות (תפלה) עבודה דתורה קוי� בהג' עבודה עניני בכל

מיט טא� או� טא�, זע� זאל עס אז ממש, בפועל דער חסדי�,

חסיד. א איז דאס חיות, א

בגו"ר... בעזרו יהי' והשי"ת ולעשות לפעול ואמ� חזק

ומברכ�. הדו"ש

מייטי� שי' לר"ה מיוחד פ"ש
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קכט
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשכ"ב

 יום ההילולא של אדמו"ר הזקן

 בעל התניא והשולחן ערוך,

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות בנש"ק וכו'

מוהרי"צ שליט"א

אחדש"ת.

מאשר הנני קבלתי היום: ספר עץ חיים ג' חלקים, מבוא שערים ושער ההקדמות, אשר השגחה 

וכדברי  החכמה,  זאת  לגלות  השעה,  ודרישת  הכרח  לגודל  מתאים  להו"ל,  והצליחתו  זיכתו  העליונה 

האריז"ל החי הידועים, הובאו ומבוארים באגרת הקדש לרבנו הזקן, בעל ההילולא, ובקונטרס עץ החיים 

לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר,

ת"ח ת"ח על המשלוח, אשר בודאי גם מהמו"ל ע"י כת"ר להבא ישלח לכאן ות"ח מראש.

אף שאתאפק לא אוכל מלהעיר על הפליאה והתמי' הכי גדולה, שאינו מובא ומוזכר כלל בהערות 

המו"ל ספרי כ"ק רבותינו נשיאי תורת חב"ד, אף שבודאי ידוע שביארו בדבריהם כו"כ מכתבי האריז"ל 

]מקצתם עכ"פ - צוינו ומובן מקומם ג"כ ממפתח לתורה אור ולקוטי תורה של רבנו הזקן, ספר שערי אורה 

לבנו ומ"מ כ"ק אדמו"ר האמצעי, ספר המצות לנכדו ומ"מ חותנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק[.

דתוכן  בבאורים  כשהמדובר  עאכו"כ  לקופה,  דאזנים  הענין  גודל  ז"ל  חכמינו  ביארו  בכלל  ואם 

הדברים. וביתר שאת - בנוגע לספרי קבלה, וע"פ ציווי הבעש"ט בזהירות מיוחדה בלימוד האמור )הובא 

בשרש מצות התפלה סו"פ ב' לאדמו"ר הצ"צ, יעו"ש(.

מובן שאין כוונתי לצעוק על העבר ועאכו"כ לא בתור טענה, כי אם במקום שנוגע הענין לעתיד, 

שהרי - בהקדמת המו"ל שמכינים לדפוס עוד מכתבי האריז"ל.

ומראה  ההערות  למלאות  במאד  שמהנכון  לקופה,  אזנים  דענין  ובהמשך  להוסיף,  עוד  עלי  כן 

המצוין  בהם  לכלול   - לראש  ולכל  האפשרי,  ככל  המקובלים,  ומפרשיו  האריז"ל,  כתבי  לעוד  מקומות 

בהגהות וביאורים לעץ חיים, הוצאת ורשא תרנ"א, ועד"ז בכתבי האריז"ל שנדפסו בירושלים עם הגהות 

הרמ"מ הלפרין וכיו"ב, וגודל הענין שבהשוואת הענינים בכתבי האריז"ל, ממקום למקום, בודאי מובן 

וגם פשוט.

ועשירים  וכו'  תורה  דברי  חז"ל  מאמר  יסוד  )על  האריז"ל  לכתבי  מקומות  ומראה  ציונים  והרי 

במקום אחר(, בודאי רק תועלת וענין בהם )משא"כ בביאורים ע"ד עצמו(.

בודאי מתאים למכתבי מאז, משתדל כת"ר גם בהפצת תורת הבעש"ט בכל אופן האפשרי, בכתב 

ותלמידי  תלמידיו  הבעש"ט  תורת  והרי  זה,  בעמל  טוב  פרי  שיראה  מהשי"ת  רצון  ויהי  ובע"פ,  בדפוס 

תלמידיו וכו' - היא עמלא דאורייתא אשר ע"י דחילו ורחימו סלקא ובקעא רקיעין וקיימי קדם ה', וכמובא 

בספר תניא קדישא )פרק מ' ושם קונטרס אחרון בתחלתו(.

בכבוד ובברכה.



אגרות קודשקל

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשכ"א

ברוקלין.

מר בנימין שי' למפרט

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מי' חשון ושלאחריו, בו כותב ע"ד היזמה לארגן חברת ספנות שתפעיל 

אני' מאה"ק ת"ו לארה"ב שהנסיעה תהי' באופן המותר על פי השו"ע.

וגודל הזכות שבזה בודאי שלדכוותי' לא צריך אריכות ומובן שאני מעונין בזה בלב ונפש, שהרי 

זהו ענין לזכות הרבים.

והנה בנוגע הסברה שהאני' תופעל על ידי צוות של אינם-יהודים הרי זה ענין שלגמרי אינו מעשי 

מכמה טעמים, כפי שהארכתי קצת בזה במכתבי, שהעתקתו מצ"ב.

ובפרט אשר לפי סברה זו יהי' צריך לכפול את הצוות, ועוד וגם זה עיקר, אשר בפועל לא יימנע 

אשר כמה מלאכות ופעולות יהיו נעשים על ידי יהודים, וד"ל.

ולכן נחה דעתי בראותי אשר במכתבו השני מזכיר רק האפשריות שהאני' תעמוד בשבת.

כיון שכ' בקי במהלך האניות, בטח יודע שלאחרי שאני' מעגנת עוד יש לעשות כמה מלאכות עד כדי 

שביתה גמורה. ועל דרך זה ג"כ קודם שיוצאת לדרך יש לעשות כמה הכנות לחמם ולהפעיל את המכונות 

מה שדורש שעה מסויימת, מזה מובן שעמידת האני' צריכה להיות איזה זמן קודם כניסת השבת וכן צריך 

לקבוע מלכתחילה שיציאתה במוצאי שבת תהי' איזה זמן אחרי יציאת השבת.

בנוגע לגיוס עזר ממעונינים, הנה כפי שידוע לי יש חברת יהודים חרדים המנהלים מו"מ עם חברות 

ספנות לסדר נסיעות וכן משלוח מטען באופן של שמירת שבת, וכדאי שכ' יבוא בקישור עמהם עפ"י הכתובת 

בשולי המכתב. ומצדי ג"כ הודעתי להם ע"ד יזמת כ' באופן שאם יכתוב להם לא יהי' אצלם חידוש.

בשים לב לגודל ערך הענין וגודל ההכרח שבו, יהי רצון שיצליח בהאמור וזכות הרבים מסייעתו, 

והלואי שיתבררו ויתלבנו הדברים ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד שישראל שומרים שבת כהלכתה ומיד 

הם נגאלים.

בכבוד ובברכה.

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"א טבת, בו כותבת אודות זמן הקמת המצבה.

ובודאי שאין זה ענין להכנס בשבילו למחלוקת ח"ו, דבר שאיסורו ברור מן התורה, ובפרט שככתבה 

כל המשפחה )לבדה( בדיעה אחת לחכות עד שנה ולא תתנגד לזה.

כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט ובענינים טובים ומתוך מנוחה וטוב לבב.
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úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì̈¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©

dÏב ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈

:ÈÈ Ì‰¯·‡Ïג‡�‡ È˙ÈÏb˙‡Â ¬»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»
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:ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„Âו¯Ó‡ ÔÎa ¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿≈¡«

ÔBÎ˙È ˜ÈÙ‡Â ÈÈ ‡�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈»¿

·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
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é"ùø

(·)‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ.מ��ט א�� ��ר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְִִִֵָ

לע� הרעתה "למה ול�מר: לד�ר �הק�ה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעל

‰'ה�ה"?: È�‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ.כר� ל��� נאמ� ֶַ«…∆≈»¬ƒְֱֵֶַָָָ

�לח�י�, לח�� ולא לפני. ל�תה�כי� א�ט�ב �י ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ

�ב���� הרא��ני�. לאב�ת ���ר�י �ברי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלק��

ה'" "אני מק�מ�ת �כ�ה נדר� �ה�א מצינ� ְְְֲִִִֶֶַַָָָה�ה

�ג��: ענ�, אצל א�מר ��ה�א לה�רע ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹנאמ�

א�מר �כ�ה�א ה'". אני אלהי�, �� את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹ"וח�ל�

מצותי, "��מר�� �ג��: מצו�ת, ק��� ְְְְְִִִֵֶֶַַֹאצל

�כר: ל�� נאמ� ה'", אני א�ת�, ֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָוע�ית�

(‚)‡¯‡Â.:האב�ת ÈcLאל Ï‡a.�הבטח�י »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ

��י: אל אני לה�: אמר�י �בכ�� ÈÓLeהבטח�ת ְְַָ�ְֲִִֵֶַַָָָָ¿ƒ
Ì‰Ï ÈzÚ„B� ‡Ï �א�,.‰' �תיב אי� ה�דע�י לא …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ

נ�דע�י לא אמ�יתא�א �מ�ה לה� נ�ר�י לא � ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ

�ברי, לא�ת נאמ� � ה' �מי נקרא �עליה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��י,

ק�מ�י: ולא הבטח�י� ‰˜È˙Ó(„)�הרי Ì‚Â ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ¿«¬ƒ…ƒ
'B‚Â È˙È¯a ��י.‡˙ �אל לה� ���ראיתי וג� ∆¿ƒƒ¿ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

�ביניה�: �יני �ריתי והעמד�י Ì‰Ïה�ב�י ˙˙Ï ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַ»≈»∆
ÔÚ�k ı¯‡ נאמר:.‡˙ מילה �פר�ת לאברה�, ∆∆∆¿»«ְְְֱִֶַַַָָָָָ

יז) ונ(בראשית וג�' �די אל �לזרע�"אני ל� ת�י ְְְְְֲֲִִֵַַַַָ

ליצחק: מג�רי�". אר� את כו)אחרי� "�י(בראשית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

את והקימתי האל הארצ�ת �ל את א�� �לזרע� ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�

�ב�עה וא�ת� לאברה�", נ��ע�י א�ר ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָה�ב�עה

ליעקב: אמר�י. ��י �אל – לאברה� ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ����ע�י

לה) ואת(בראשית וג�' �רבה �רה �די, אל ְְְְֲִֵֵֵֶַַ"אני

לה�, ��דר�י הרי וג�'", א�ר ק�מ�י:האר� ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(‰)È�‡ Ì‚Â.ה�רית והעמד�י �ה�ב�י י��מ� ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ

י�ראל �ני נאקת את �מע�י לפיכ�, לק��. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעלי

kÊ‡Â¯ה��אקי�: Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡. ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…
ל�: אמר�י ה�תרי� �י� �ברית �י ה�רית, ְְְְִִִִִִֵַַַָָא�ת�

אנכי": �� יעבד� א�ר ה��י את .ÔÎÏ(Â)"וג� ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ»≈
ה�ב�עה: א�ת� �י ‰'על È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡. ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ
�הבטחתי: ‡˙ÌÎה�אמ� È˙‡ˆB‰Â.�כ �י ְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆ִֵ

�ד�ל": �רכ�� יצא� "ואחריֿכ� Ï·Ò˙הבטח�יו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָƒ¿…
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(·)‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ.מ��ט א�� ��ר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְִִִֵָ

לע� הרעתה "למה ול�מר: לד�ר �הק�ה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹעל

‰'ה�ה"?: È�‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ.כר� ל��� נאמ� ֶַ«…∆≈»¬ƒְֱֵֶַָָָ

�לח�י�, לח�� ולא לפני. ל�תה�כי� א�ט�ב �י ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ

�ב���� הרא��ני�. לאב�ת ���ר�י �ברי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלק��

ה'" "אני מק�מ�ת �כ�ה נדר� �ה�א מצינ� ְְְֲִִִֶֶַַָָָה�ה

�ג��: ענ�, אצל א�מר ��ה�א לה�רע ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָֹנאמ�

א�מר �כ�ה�א ה'". אני אלהי�, �� את ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹ"וח�ל�

מצותי, "��מר�� �ג��: מצו�ת, ק��� ְְְְְִִִֵֶֶַַֹאצל

�כר: ל�� נאמ� ה'", אני א�ת�, ֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָוע�ית�

(‚)‡¯‡Â.:האב�ת ÈcLאל Ï‡a.�הבטח�י »≈»ֶָָ¿≈«»ְְִִַ

��י: אל אני לה�: אמר�י �בכ�� ÈÓLeהבטח�ת ְְַָ�ְֲִִֵֶַַָָָָ¿ƒ
Ì‰Ï ÈzÚ„B� ‡Ï �א�,.‰' �תיב אי� ה�דע�י לא …«¿ƒ»∆ְְִִֵַָֹ

נ�דע�י לא אמ�יתא�א �מ�ה לה� נ�ר�י לא � ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹֹ

�ברי, לא�ת נאמ� � ה' �מי נקרא �עליה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��י,

ק�מ�י: ולא הבטח�י� ‰˜È˙Ó(„)�הרי Ì‚Â ְְְְֲִִִִֵֶַַֹ¿«¬ƒ…ƒ
'B‚Â È˙È¯a ��י.‡˙ �אל לה� ���ראיתי וג� ∆¿ƒƒ¿ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ

�ביניה�: �יני �ריתי והעמד�י Ì‰Ïה�ב�י ˙˙Ï ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַ»≈»∆
ÔÚ�k ı¯‡ נאמר:.‡˙ מילה �פר�ת לאברה�, ∆∆∆¿»«ְְְֱִֶַַַָָָָָ

יז) ונ(בראשית וג�' �די אל �לזרע�"אני ל� ת�י ְְְְְֲֲִִֵַַַַָ

ליצחק: מג�רי�". אר� את כו)אחרי� "�י(בראשית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָ

את והקימתי האל הארצ�ת �ל את א�� �לזרע� ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹל�

�ב�עה וא�ת� לאברה�", נ��ע�י א�ר ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָה�ב�עה

ליעקב: אמר�י. ��י �אל – לאברה� ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ����ע�י

לה) ואת(בראשית וג�' �רבה �רה �די, אל ְְְְֲִֵֵֵֶַַ"אני

לה�, ��דר�י הרי וג�'", א�ר ק�מ�י:האר� ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(‰)È�‡ Ì‚Â.ה�רית והעמד�י �ה�ב�י י��מ� ¿«¬ƒְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ

י�ראל �ני נאקת את �מע�י לפיכ�, לק��. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעלי

kÊ‡Â¯ה��אקי�: Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡. ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…
ל�: אמר�י ה�תרי� �י� �ברית �י ה�רית, ְְְְִִִִִִֵַַַָָא�ת�

אנכי": �� יעבד� א�ר ה��י את .ÔÎÏ(Â)"וג� ְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ»≈
ה�ב�עה: א�ת� �י ‰'על È�‡ Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯Ó‡. ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒ
�הבטחתי: ‡˙ÌÎה�אמ� È˙‡ˆB‰Â.�כ �י ְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆ִֵ

�ד�ל": �רכ�� יצא� "ואחריֿכ� Ï·Ò˙הבטח�יו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָƒ¿…
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äL÷i''yx:ô(ìàøùé)éäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlàéíéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àa ¥«Ÿ´Ÿ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦

:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlLéåáéøaãéå ¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©§©¥´
-àì ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ

éàå éìà eòîLìør éðàå äòøô éðrîLé C ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:ÌÈ¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„חÏÈÚ‡Â ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿»≈

È¯ÓÈÓa ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ

˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï d˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»

‡z¯È ÔBÎÏ d˙È Ôz‡Â ·˜ÚÈÏe¿«¬…¿∆≈»«¿¿À»

:ÈÈ È�·Ïט‡�‡ Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe ¬»¿»«ƒ…∆≈ƒ¿≈

‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«ƒƒ…∆

‰Â‰c ‡�ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL˜יÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »¿»¬≈«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓיא˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ …∆¿≈»«≈¿»

˙È ÁlLÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒƒ««»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�aיבÏÈlÓe ¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈«ƒ

È�· ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ…∆√»¿»¿≈»»¿≈

ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈

¯È˜È ‡�‡Â ‰Ú¯Ù ÈpÓ Ïa˜È¿«≈ƒƒ«¿…«¬»«ƒ

é"ùø

ÌÈ¯ˆÓ.:�מצרי מ�א È„È(Á)טרח ˙‡ È˙‡N�. ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ»»ƒ∆»ƒ
�כסאי:ה לה�בע ‡Ï(Ë)רימ�תיה eÚÓL ‡ÏÂ ְְְֲִִִִִַָָ¿…»¿∆

‰LÓ.�ק�ל ¯Áe:�נח�מי�לא ¯ˆwÓ.מי �ל …∆ְְִִַֹƒ…∆«ִָ

יכ�ל ואינ� קצרה �נ�ימת� ר�ח� � מצר ְְְִֵֵֵֶָָָָ�ה�א

�פר�הלהארי� �מע�י זה, לעני� קר�ב �נ�ימת�. ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָ

ראיה לי והביא אליעזר, ר�י �� �ר�� מר�י ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָז�

זה: טז)מ�קרא את(ירמיה א�דיע� ה�את "��ע� ְִִִֵֶֶַַַַָֹ

למדנ�, ה'", �מי �י וידע� �ב�רתי ואת ְְְְְְִִִִֶַָָָָידי

אפ�� �בריו, את מאמ� ה�א �ר�� ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָ��ה�ד��

האמנה ��� וכל ה', ��מ� מ�דיע ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ�ְלפרענ�ת

�ר��ה� ור��תינ� קיא)לט�בה. סנהדרי� רבה. (שמות ְְְֵַָָ

מ�ה: �אמר מעלה, �ל ה)לעני� "למה(לעיל ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ

על חבל ה�א: �ר�� ה�ד�� ל� אמר ֲֲֵַַַָָָָָֹהרעתה"?

מיתת על להתא�נ� לי י� מ���חי�! ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָ�אב�י�

��י, �אל עליה� נגליתי �עמי� הר�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאב�ת,

�מ� "מה אמר�: וא�ה �מ�, מה לי: אמר� ְְְְְְִִַַַַָָָָֹולא

אליה�"?: אמר B‚Â'מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â.����כ� ֲֵֶַָֹ¿«¬ƒƒ¿ְִֵֶ

��נה עד קרקע מצא לא �רה, את לק�ר ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹאברה�

מר�י�, על�דמי� עליו ערער� � �יצחק וכ� ְְִָ�ְְְְֲִִִֵַָָָ

�יעקב: וכ� חפר, א�ר לג)ה�אר�ת "ו�ק�(בראשית ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹ

אחר הרהר� ולא אהל�, לנט�ת ה�דה" חלקת ְְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָֹאת

ואי� הרעתה"?. "למה אמר�: וא�ה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹמ��תי,

�ברי�: ��ה מ�ני ה�קרא אחר מתי�ב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָה�דר�

לי. �אל� לא ה' ��מי נאמר: ��א וא�אחת, ְְֱֲִִִֶֶַַַָֹֹ

���גלה �ח�ה, הרי �מ�, ��� ה�דיע� לא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ�אמר

א�ר ה' "אני נאמר: ה�תרי�, �י� ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָלאברה�

היא� וע�ד, ��די�". מא�ר ה�מיכהה�צאתי� ְְְִִִֵֵֵַַָָ

��ברי� אנינמ�כת "וג� לכא�: ס�מ� �ה�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

אני לכ� י�ראל". לבני אמר "לכ� וג�'", ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹ�מע�י

על �ב�ר "�בר ���ט�, על ה�קרא יתי�ב ְְְִִֵֵַַַַָָָָא�מר:

��אמר: �דר�, וה�ר�ה כג)אפניו", "הלא(ירמיה ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָֹֹ

סלע", יפ�צ� �כפ�י� ה', נא� �א� �ברי ��ה ְְִֵָָֹ�ְְִֵַַָ

ניצ�צ�ת: לכ�ה È�ÚÓLÈ(È·)מתח�ק CÈ‡Â ְְִִֵַַָ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰Ú¯Ù.אחד ����רהזה וחמר קל מע�רה «¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

לב) פ' רבה ÌÈ˙ÙN:(בראשית Ï¯Ú.,�פתי� אט�� ¬«¿»»ƒְֲִַָ

אט�� �ה�א א�מר אני ערלה ל��� �ל (ירמיהוכ� ְְְֲִֵֵֶָָָָ

מ�מע.ו) אט�מה � אזנ�" "ערלה ט): (ש� ְְֲֲִֵַָָָָֹ

מהבי�, אט�מי� � ב)"ערליֿלב" ��(חבקוק "�תה ְְֲִִֵֵֵֵַַָ

ה�ללה, ��ס מ�כר�ת והאט� � והערל" ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָא�ה

,�� �מכ�ה אט�� �ה�יד � ��ר" (ויקרא"ערלת ְְִֶַַָָָָ�ֶָ

א��ריט) וכ��י, אט� ל� ע�� � ערלת�" ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹ"וערל��

אכילת�, �פני לכ�(ש�)��ב�יל יהיה �ני� "�ל� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

`x`eeipy mei qelwpe`
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ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöçi''yx:åèéðáe ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«§¥´
ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©§¨−

:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïaæèälàå ¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«§¥̧¤
éøøîe úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈§¨¦®

ìLe òáL éåì éiç éðLeäðL úàîe íéLi''yx: §¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«
æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçééðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´

éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîr úä÷§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe LäðL úàîe íéLi''yx:èééðáe §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«§¥¬

à éLeîe éìçî éøøîéålä úçtLî äl §¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúìëBì Búãc ãáëBé-úà íøîr çwiå §«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´

:ÏÏÓÓגי‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «¿»«ƒ¿»ƒ…∆

È�a ˙ÂÏ Ôep„wÙe Ô¯‰‡ ÌÚÂ¿ƒ«¬…«≈ƒ¿»¿≈

‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿…«¿»

Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿«»»»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ÓידÈLÈ¯ ÔÈl‡ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈≈≈

‡¯Îea Ô·e‡¯ È�a ÔB‰˙‰·‡ ˙È·≈¬»»¿¿≈¿≈¿»

ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CB�Á Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¬«∆¿

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒƒ≈«¿¬«¿≈

ÔÈÓÈÂטו Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È�·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ

¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ ÔÈÎÈÂ „‰‡Â¿…«¿»ƒ¿…«¿»«

:ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙È�Ú�k¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«ƒ¿

ÈÂÏטז È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ

È¯¯Óe ˙‰˜e ÔBL¯b ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿≈¿¿»¿»ƒ

Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ È�Le¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿«

:ÔÈ�LיזÈÚÓLÂ È�·Ï ÔBL¯‚ È�a ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏיחÌ¯ÓÚ ˙‰˜ È�·e ¿«¿¬»¿¿≈¿»«¿»

ÈiÁ È�Le Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈¿≈«≈

:ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰¿̃»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

‡ÔÈlיט ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È�·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈

:ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Êכ·ÈÒ�e «¿¬«≈ƒ¿¿»¿¿ƒ

dÏ È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈

˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»
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מ�אכל�: �מב�ל �מכ�ה אט�� � ְְְִָָ�ֶ�ְֲִֵָערלי�"

(‚È)Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ.אמר� לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֶַָ

�ר�� ה�ד�� ל� צר� �פתי�", ערל "ואני ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמ�ה:

�למלי�: לפה ל� להי�ת אהר� את ‡Ïה�א ÌeˆÈÂ ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆
Ï‡¯NÈ È�a.(רבה להנהיג�(שמות עליה� צ�ה ¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִֵֶַָָ

א�ת��נחת ÌÈ¯ˆÓ:ולס�ל CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â.��צ ְְְִַַָֹ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒִָ

מדר��, זה �דבריה�, �ב�ד ל� לחלק ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹעליו

אל �ליח�ת� ועל י�ראל �בר על צ�� ְְְְְִִִֵֶַַַָָ�פ��ט�:

�נ�ה, �פר�ה מפר� מה�? ה���י �דבר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹ�רעה,

ואהר�, מ�ה �הז�יר מ��� א�א ה�חס, סדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלאחר

לל�דנ� אב�ת�", בית רא�י �"א�ה העני� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהפסיק

נתיחס�: �במי ואהר� מ�ה נ�לד� ‡l‰(È„)היא� ְְְְֲֲִִֵֶַַָֹֹ≈∆
Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯.ל� �בט� ליחס �הזקק מ��� »≈≈¬…»ִֶ�ְְְִֵֶַַ

התחיל ואהר�, מ�ה ��ביל ואהר� מ�ה עד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹֹלוי

��לד�ת� �ר� �ד�להליחס� (��פסיקתא מרא�ב�. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ל�ל�ה אביה� יעקב ��נטר� לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָֹֹראיתי:

�א� ויחס� ה�ת�ב חזר מ�ת�, ��עת ה�ל� ְְְֲִִִַַַַָָָָָָ�בטי�

ה�): �ח��בי� ל�מר ÈÂÏ(ÊË)לב��, ÈiÁ È�Le ְֲִֵֶַַָ¿≈«≈≈ƒ
'B‚Â.ימי ��ה לה�דיע לוי? �ל �נ�תיו נמנ� ל�ה ¿ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

לא ק��, ה�בטי� מ� �אחד זמ� ��ל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹה�ע��ד,

��אמר: �ע��ד, א)היה וכל(לעיל י�ס� "ו�מת ְְֱִֵֶֶַַָָָָָ

הארי� ולוי חד�", מל� "ו�ק� :�� ואחר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחיו",

���:ימי� ÈiÁ(ÁÈ)על È�Le ˙‰˜ ÈiÁ È�Le ִַָ�ָ¿≈«≈¿»¿≈«≈
'B‚Â Ì¯ÓÚ.ני� מ��ב על למדי� אנ� זה מח���� «¿»¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

��א ה�ת�ב. �אמר �נה מא�ת אר�ע ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹי�ראל

יצחק, ���לד מ��� א�א הי�, לב�� מצרי� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�אר�

�נ�תיו �ל ח�ב היה. מצרי� מ��רדי קהת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ�הרי

�מצא� לא מ�ה, �ל ��מ�ני� עמר� ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ��נ�ת
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õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

íéøöîi''yx:ñ(ìåçá ë''ò)éðùãé-úéá éLàø älà ¦§¨«¦¥−¤¨¥´¥«
àelôe CBðç ìûøNé øëa ïáeàø éða íúáà£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À£³©Æ

ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöçi''yx:åèéðáe ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«§¥´
ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©§¨−

:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïaæèälàå ¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«§¥̧¤
éøøîe úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈§¨¦®

ìLe òáL éåì éiç éðLeäðL úàîe íéLi''yx: §¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«
æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçééðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´

éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîr úä÷§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe LäðL úàîe íéLi''yx:èééðáe §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«§¥¬

à éLeîe éìçî éøøîéålä úçtLî äl §¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúìëBì Búãc ãáëBé-úà íøîr çwiå §«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´

:ÏÏÓÓגי‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «¿»«ƒ¿»ƒ…∆

È�a ˙ÂÏ Ôep„wÙe Ô¯‰‡ ÌÚÂ¿ƒ«¬…«≈ƒ¿»¿≈

‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿…«¿»

Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡˜t‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿«»»»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ÓידÈLÈ¯ ÔÈl‡ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈≈≈

‡¯Îea Ô·e‡¯ È�a ÔB‰˙‰·‡ ˙È·≈¬»»¿¿≈¿≈¿»

ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CB�Á Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¬«∆¿

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒƒ≈«¿¬«¿≈

ÔÈÓÈÂטו Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È�·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ

¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ ÔÈÎÈÂ „‰‡Â¿…«¿»ƒ¿…«¿»«

:ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙È�Ú�k¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«ƒ¿

ÈÂÏטז È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ

È¯¯Óe ˙‰˜e ÔBL¯b ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿≈¿¿»¿»ƒ

Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ È�Le¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿«

:ÔÈ�LיזÈÚÓLÂ È�·Ï ÔBL¯‚ È�a ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏיחÌ¯ÓÚ ˙‰˜ È�·e ¿«¿¬»¿¿≈¿»«¿»

ÈiÁ È�Le Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈¿≈«≈

:ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰¿̃»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

‡ÔÈlיט ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È�·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈

:ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Êכ·ÈÒ�e «¿¬«≈ƒ¿¿»¿¿ƒ

dÏ È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈

˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»

é"ùø

מ�אכל�: �מב�ל �מכ�ה אט�� � ְְְִָָ�ֶ�ְֲִֵָערלי�"

(‚È)Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ.אמר� לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְִֶַָ

�ר�� ה�ד�� ל� צר� �פתי�", ערל "ואני ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמ�ה:

�למלי�: לפה ל� להי�ת אהר� את ‡Ïה�א ÌeˆÈÂ ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆
Ï‡¯NÈ È�a.(רבה להנהיג�(שמות עליה� צ�ה ¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִֵֶַָָ

א�ת��נחת ÌÈ¯ˆÓ:ולס�ל CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â.��צ ְְְִַַָֹ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒִָ

מדר��, זה �דבריה�, �ב�ד ל� לחלק ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹעליו

אל �ליח�ת� ועל י�ראל �בר על צ�� ְְְְְִִִֵֶַַַָָ�פ��ט�:

�נ�ה, �פר�ה מפר� מה�? ה���י �דבר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹ�רעה,

ואהר�, מ�ה �הז�יר מ��� א�א ה�חס, סדר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹלאחר

לל�דנ� אב�ת�", בית רא�י �"א�ה העני� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהפסיק

נתיחס�: �במי ואהר� מ�ה נ�לד� ‡l‰(È„)היא� ְְְְֲֲִִֵֶַַָֹֹ≈∆
Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯.ל� �בט� ליחס �הזקק מ��� »≈≈¬…»ִֶ�ְְְִֵֶַַ

התחיל ואהר�, מ�ה ��ביל ואהר� מ�ה עד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹֹֹלוי

��לד�ת� �ר� �ד�להליחס� (��פסיקתא מרא�ב�. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ל�ל�ה אביה� יעקב ��נטר� לפי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַָָָֹֹראיתי:

�א� ויחס� ה�ת�ב חזר מ�ת�, ��עת ה�ל� ְְְֲִִִַַַַָָָָָָ�בטי�

ה�): �ח��בי� ל�מר ÈÂÏ(ÊË)לב��, ÈiÁ È�Le ְֲִֵֶַַָ¿≈«≈≈ƒ
'B‚Â.ימי ��ה לה�דיע לוי? �ל �נ�תיו נמנ� ל�ה ¿ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

לא ק��, ה�בטי� מ� �אחד זמ� ��ל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹה�ע��ד,

��אמר: �ע��ד, א)היה וכל(לעיל י�ס� "ו�מת ְְֱִֵֶֶַַָָָָָ

הארי� ולוי חד�", מל� "ו�ק� :�� ואחר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחיו",

���:ימי� ÈiÁ(ÁÈ)על È�Le ˙‰˜ ÈiÁ È�Le ִַָ�ָ¿≈«≈¿»¿≈«≈
'B‚Â Ì¯ÓÚ.ני� מ��ב על למדי� אנ� זה מח���� «¿»¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

��א ה�ת�ב. �אמר �נה מא�ת אר�ע ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹי�ראל

יצחק, ���לד מ��� א�א הי�, לב�� מצרי� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�אר�

�נ�תיו �ל ח�ב היה. מצרי� מ��רדי קהת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ�הרי

�מצא� לא מ�ה, �ל ��מ�ני� עמר� ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ��נ�ת



x`eeiyily`קלד meiqelwpe`

éðLe äLî-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ
ìLe òáL íøîr éiçäðL úàîe íéLi''yx: ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìàéfr éðáe §¥−¦§®̈¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®
:éøúñå ïôöìàå ìûLéîâë-úà ïøäà çwiå ¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤

äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr-úa òáLéìà¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®
øærìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨−̈

øîúéà-úàåi''yx:ãëäð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe §¤¦«¨¨«§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈
:éçøwä úçtLî älà óñàéáàåäëøærìàå ©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«§¤§¨¨̧

äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´§¦½̈
íiåìä úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−

íúçtLîìi''yx:åëøLà äLîe ïøäà àeä §¦§§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ¤®£¤̧
ìàøNé éða-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯¦§¨¥²

íúàáö-ìr íéøöî õøàîi''yx:æëíä ¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À
àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
äLî àeä íéøönî ìûøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−

ïøäàåi''yx:çëäLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå §©«£«Ÿ©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−
íéøöî õøàai''yx:ñéùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä §¤¬¤¦§¨«¦©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®

‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ È�Le ‰LÓ…∆¿≈«≈«¿»¿»

:ÔÈ�L Ú·Le ÔÈ˙Ï˙eכאÈ�·e ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

:È¯ÎÊÂ ‚Ù�Â Á¯˜ ¯‰ˆÈכבÈ�·e ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ¿≈

:È¯˙ÒÂ ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚÀƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

a˙כג Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…»¡ƒ∆««

dÏ ÔBLÁ�c d˙Á‡ ·„�ÈnÚ«ƒ»»¬»≈¿«¿≈

˙ÈÂ ·„� ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»¿»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

Ï‡Â˜�‰כד ¯Èq‡ Á¯˜ È�·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»

:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÛÒ‡È·‡Â«¬ƒ»»ƒ≈«¿¬«…«

dÏכה ·ÈÒ� Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈

˙„ÈÏÈÂ ez�‡Ï dÏ Ï‡ÈËet ˙�aÓƒ¿«ƒ≈≈¿ƒ¿ƒƒ«

˙‰·‡ ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁ�Èt ˙È dÏ≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈¬»«

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏכוÔ¯‰‡ ‡e‰ ≈»≈¿«¿¬»¿«¬…

c ‰LÓe˙È e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È …∆ƒ¬«¿»¿«ƒ»

ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁכזÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ ≈≈ƒ¿«¿ƒƒ

˙È ‡˜t‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»»

‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡ÂכחÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â ¿«¬…«¬»¿»¿«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯כט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓ ÈÈ ‡�‡¬»¿»«≈ƒ«¿…«¿»

é"ùø

ל�ני� נבלעי� �ני� והר�ה �נה. מא�ת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאר�ע

האב�ת: B˙„c(Î)��ני „·ÎBÈ.אב�הי,אח �תת ְִֵָָ∆∆…»ֲֲִַַ

קהת: אח�ת �ÔBLÁ(Î‚)לוי, ˙BÁ‡.בתרא (בבא ְֲִֵָ¬«¿
רבה) שמות צרי�קי. א�ה, ה���א למדנ�: ְִִִֵַַָָָָמ�א�

Ï‡ÈËet(Î‰)�אחיה:לב�ק ˙B�aÓ.,�יתר מ�רע ְְִֶַָֹƒ¿ƒ≈ְִִֶַ

עגלי� י�ס����� �מ�רע �וכבי�, לעב�דת ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

�יצר� קט)��ט�ט LÓe‰(ÂÎ):(ב"ב Ô¯‰‡ ‡e‰. ְְְִִֵֶ«¬……∆
"ה�א לעמר�, י�כבד ��לדה למעלה, �הז�ר� ְְְְְְְֶֶֶַַָָָָ�ֵֶא��

ה'" אמר א�ר �מ�ה פ"א)אהר� רבה י�(שמות . ֲֲֵֶֶַַָֹֹ

מק�מ�ת וי� למ�ה אהר� ��ק�י� ְְְְְֲִֵֶֶַַֹֹמק�מ�ת

�אחד: ��ק�לי� ל� ל�מר לאהר�, מ�ה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹ��ק�י�

Ì˙B‡·ˆ ÏÚ.,�י��צבא�ת ל�בטיה�. צבא� �ל «ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֶָָָָ

חר�� "ועל אחת: א�ת �מק�� א�א �אינ� ְְְְִֵֶֶַַַַַָ"על"

�חר��. �מ� לג)תחיה", על(יחזקאל "עמד�� ְְְְְְֲִֶֶַַַ

�חר�כ�: �מ� ‰ÌÈ¯a„Ó(ÊÎ)חר�כ�", Ì‰ ְְְְְְֶֶַַ≈«¿«¿ƒ
'B‚Â.:�מ��� ה� ��צט��, Ô¯‰‡Âה� ‰LÓ ‡e‰. ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…

ס��: ועד מ�ח�ה �בצדקת� ��ליח�ת� ְְְְְִִִִִֵַָָָָה�

(ÁÎ)'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ.ל�קראמח�ר «¿ƒ¿ƒ∆¿ְ�ְִַָָ

‰'(ËÎ)��אחריו: ¯a„ÈÂ.�עצמ ה���ר ה�א ְֲֶַָ«¿«≈ְִַַ

מצרי�", מל� �רעה אל ��ר "�א למעלה: ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהאמ�ר

העני� חזר ליחס�, �די העני� �הפסיק מ��� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָא�א

:�� להתחיל ‰'עליו È�‡.�ל�לח אני �דאי ְְִַָָ¬ƒְְְֲֲִַָ

`x`efiyily mei qelwpe`

øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬
éìà øác éðàEi''yx:ìýåýé éðôì äLî øîàiå £¦−Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®

éàå íéúôN ìør éðà ïäéìà òîLé C ¥³£¦Æ£©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−
ärøti''yx:ôæàäàø äLî-ìà ýåýé øîàiå ©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²
ézúðéçà ïøäàå äòøôì íéýìû Eäéäé E §©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬
Eàéáði''yx:ájeöà øLà-ìk úà øaãú äzà §¦¤«©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨

éçà ïøäàå-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé E §©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«
Böøàî ìûøNéi''yx:âáì-úà äL÷à éðàå ¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬©§¤−¤¥´

õøàa éúôBî-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤«§©−§¤¬¤
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�ליח�תי: �ברי È�ÙÏ(Ï)�לק�� ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ְְְִִִֵֵַ«…∆…∆ƒ¿≈
י�ראל.‰' �ני "ה� למעלה: �אמר האמירה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיא

אלי", �מע� �הפסיקלא �יו� �א�, ה�ת�ב ו�נה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

על נחזר הא�מר: �אד� ה��ה, היא וכ� ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹהעני�,

Ú¯ÙÏ‰(‡)הרא��נ�ת: ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙�.פט�� ִָ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ֵ

וי��רי�: �מ��ת לר��ת� �·E‡Èור�דה ‰È‰È. ְְְְִִִֶַƒ¿∆¿ƒ∆
אד� נב�אה, ל��� �ל וכ� מתר�מנ�. יהי ְְְְְֵָָָָָָ�ְְְְֵַ�תר��מ�:

מ�זרת וה�א ��כח�ת, �ברי לע� �מ�מיע ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָה�כריז

נז) �פתי�",(ישעיה י)"ניב חכמה",(משלי "ינ�ב ְְִִָָָָָ

��מ�אל מהתנ�א�ת" י)"ויכל �בלע"ז(סימ� , ְְְְְִִֵֵַַַַַ

פרעדיג"ר: ל� ˙„a¯(·)ק�ראי� ‰z‡.אחת �ע� ְִ«»¿«≈ַַַַ

ואהר� מ�י, ��מע� �פי ��ליח�ת �ליח�ת ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ�ל

�רעה: �אזני ויטעימ�� ימליצ�� È�‡Â(‚)אחי� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ«¬ƒ

‰L˜‡.,נג�י� והתריס �הר�יע לפנימאחר וגל�י «¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

לב לתת ��כבי� ע�בדי �א��ת ר�ח נחת ְִֵֵֵָָ�ְֵֶַַַ�אי�

�� הר��ת למע� ל�� ��תק�ה לי ט�ב ל��ב, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ�ל�

ה�ד��א�ת�תי �ל מ�ת� וכ� גב�רתי. את ות�יר� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ע�בדי הא�מות על �רענ�ת מביא ה�א: ְְֵַָָֹ�ִֵָ�ר��

��אמר: ויירא�, י�ראל ���מע� �די ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָ��כבי�,

ג) "אמר�י(צפניה וג�'". ���ת� נ��� ��י� ְְְִִִִִַַַָָָ"הכר�י

�חמ� כ� �י על וא� מ�סר", �קחי א�תי �יראי ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָא�

לב את ה' "ויח�ק נאמר: לא הרא��נ�ת ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹמ��ת

�רא"��רעה", (וע�� �רעה". לב "ו�חזק א�א, ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

עד ל��ב" "�לכ�� ה�תחיל: ���ר �א� ְְְְִִֵֶֶַַַָָ���רס

�פס�ק: �מ�ת �ר�ת �כדלעיל �יד� ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ�מ�י

:(�� ע�� ל��ב", È„È(‰)"�לכ�� מ��,.‡˙ יד ְְְֵֶַָָ∆»ƒַָָ



קלה `x`efiyily mei qelwpe`
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x`efiriax`קלו meiqelwpe`
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é"ùø

�ה�: צר�א�ת.ÙBÓ˙(Ë)לה��ת ��� לה�דיע ְֶַָ≈ְִֵֶֶַֹ

אתכ�: ���לח �מי נח�:.ÔÈp˙Ï(צר��) ְְִֵֶֶֶַָ¿«ƒָָ

(‡È)Ì‰ÈË‰Ïa.��מי� ל� ואי� �לח�יה��, ¿«¬≈∆ְְְֲִֵֵַ

ל�: לד��ת וי� ג)��קרא, החרב(בראשית "להט ְְְִֵֶֶַַַַַָ

מתה�כת �היא ��מה לח�:ה�תה�כת", ידי על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ

(·È)Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ.(צז �חזר(שבת מאחר «ƒ¿««≈«¬…ֵֶַַַָ

מ�ה, ���:ונע�ה את �רג�מ�.k·„(È„)�לע ְֲֶֶַַַָָ�ָ»≈ְַ

�מ�: �בר, �� �ה�א מ�ני אתי�ר, ולא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹי�יר.

יח) ה�בר":(שמות מ�� כבד Èˆ‡(ÂË)"�י ‰p‰ ְִִֵַָָָƒ≈…≈
‰ÓÈn‰.וא�מר אל�� עצמ� ע��ה �היה לנקביו, ««¿»ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ
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ה�ילה": �חצ�ת ה' אמר "�ה �"�ה": ��ְְֲַַַַָָָֹֹ

`x`efiriax mei qelwpe`
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íãì eëôäðå øàéa øLà íénä-ìri''yx: ©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬§¨«
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èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
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é"ùø

(ÊÈ)Ì„Ï eÎÙ‰�Â.�י�רדי ��מי� �אי� לפי ¿∆∆¿¿»ְְְִִִֵֶָ

�מצרי� האר�, את �מ�קה ע�לה וניל�ס ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָ�מצרי�

�� ואחר יראת�, את הלקה לפיכ� ל�יל�ס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָע�בדי�

א�ת�: ÌÈ¯ˆÓ(ÁÈ)הלקה e‡Ï�Â.רפ�אה לב�� ְִָָ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְֵַָ

ל���ת: רא�יי� ��הי� היאר, ‡Ï(ËÈ)למי ¯Ó‡ ְְְְְִִִֵֶַֹ¡…∆
Ô¯‰‡.,�לת�כ ����ל� מ�ה על היאר �הג� לפי «¬…ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ

�צפר�עי�, ולא �ד� לא יד�, על לקה לא ְְְְְְִִִַַָָָָָֹֹֹלפיכ�

אהר� ידי על ה���כי�.�‰¯˙Ì:ולקה נהר�ת ה� ְְֲֵַַָָֹ«¬…»ְְִֵַָ

��נ� �הר�ת ונ�רי�.Ì‰È¯‡È:�עי� �רכ�ת ה� ְְֵֶָָ¿…≈∆ְְִִֵֵָ

וניל�ס ל�ד�ת, ה�הר מ�פת אד� �ידי ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהע��י�ת

�מ�קה היארי� �ר� וע�לה מת�רכי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמימיו

ואינ�.‡‚Ì‰ÈÓה�ד�ת: נ�בעי� �אינ� מי� קב�צת ַָ«¿≈∆ְְְִִֵֵֶַַָָ

ל� וק�רי� אחד �מק�� ע�מדי� א�א ְְְְִִִֶֶָָָמ��כי�,

ÌÈ¯ˆÓאשטנ"ק: ı¯‡ ÏÎa.רחצא�ת�� א� ¿»∆∆ƒ¿«ƒְֲֶַַָ

����י� ÌÈ�·‡·e:�באמ�טא�ת ÌÈˆÚ·e.�מי ְְִֶַַָָָ»≈ƒ»¬»ƒִַ

ע� אב�:��כלי לח�.Ì‰ÈËÏa(Î·)�בכלי ְְִִֵֵֵֶֶֶ¿»≈∆ַַ

אמר�: ור��תינ� �בח�אי. ��ט א�ת� ְְְֲִֵֶַַַַָָ�א�מרי�

סז) �די�,(סנהדרי� מע�ה �להטיה�,�לטיה�, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָ

��פי�: Ú¯t‰מע�ה ·Ï ˜ÊÁiÂ.ידי על ל�מר: ְֲִֵַָ«∆¡«≈«¿…ְֵַַ

,�� ע��י� א�� פה)מכ�פ�ת א��(מנחות �ב� ְִֵֵֶֶֶֶַַַ

א�� א� �ב�? ���� עיר לעפרי�, ֶֶֶַַָ�ְְְִִִִֶַַָמכניסי�

��פי�: ���� למצרי� מכ�פ�ת ְִָָ�ְְְְִִִִֵֶַַמביאי�



קלז `x`efiriax mei qelwpe`
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È¯Òeכא e˙ÈÓ ‡¯‰�· È„ È�e�Â¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ

ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡¯‰�«¬»¿»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈

ÏÎa ‡Ó„ ‰Â‰Â ‡¯‰� ÔÓ ‡iÓ«»ƒ«¬»«¬»¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡כבÔÎ e„·ÚÂ «¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»≈

Ûwz‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈¿ƒ««

é"ùø

(ÊÈ)Ì„Ï eÎÙ‰�Â.�י�רדי ��מי� �אי� לפי ¿∆∆¿¿»ְְְִִִֵֶָ

�מצרי� האר�, את �מ�קה ע�לה וניל�ס ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָ�מצרי�

�� ואחר יראת�, את הלקה לפיכ� ל�יל�ס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָע�בדי�

א�ת�: ÌÈ¯ˆÓ(ÁÈ)הלקה e‡Ï�Â.רפ�אה לב�� ְִָָ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְֵַָ

ל���ת: רא�יי� ��הי� היאר, ‡Ï(ËÈ)למי ¯Ó‡ ְְְְְִִִֵֶַֹ¡…∆
Ô¯‰‡.,�לת�כ ����ל� מ�ה על היאר �הג� לפי «¬…ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹ

�צפר�עי�, ולא �ד� לא יד�, על לקה לא ְְְְְְִִִַַָָָָָֹֹֹלפיכ�

אהר� ידי על ה���כי�.�‰¯˙Ì:ולקה נהר�ת ה� ְְֲֵַַָָֹ«¬…»ְְִֵַָ

��נ� �הר�ת ונ�רי�.Ì‰È¯‡È:�עי� �רכ�ת ה� ְְֵֶָָ¿…≈∆ְְִִֵֵָ

וניל�ס ל�ד�ת, ה�הר מ�פת אד� �ידי ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהע��י�ת

�מ�קה היארי� �ר� וע�לה מת�רכי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמימיו

ואינ�.‡‚Ì‰ÈÓה�ד�ת: נ�בעי� �אינ� מי� קב�צת ַָ«¿≈∆ְְְִִֵֵֶַַָָ

ל� וק�רי� אחד �מק�� ע�מדי� א�א ְְְְִִִֶֶָָָמ��כי�,

ÌÈ¯ˆÓאשטנ"ק: ı¯‡ ÏÎa.רחצא�ת�� א� ¿»∆∆ƒ¿«ƒְֲֶַַָ

����י� ÌÈ�·‡·e:�באמ�טא�ת ÌÈˆÚ·e.�מי ְְִֶַַָָָ»≈ƒ»¬»ƒִַ

ע� אב�:��כלי לח�.Ì‰ÈËÏa(Î·)�בכלי ְְִִֵֵֵֶֶֶ¿»≈∆ַַ

אמר�: ור��תינ� �בח�אי. ��ט א�ת� ְְְֲִֵֶַַַַָָ�א�מרי�

סז) �די�,(סנהדרי� מע�ה �להטיה�,�לטיה�, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָ

��פי�: Ú¯t‰מע�ה ·Ï ˜ÊÁiÂ.ידי על ל�מר: ְֲִֵַָ«∆¡«≈«¿…ְֵַַ

,�� ע��י� א�� פה)מכ�פ�ת א��(מנחות �ב� ְִֵֵֶֶֶֶַַַ

א�� א� �ב�? ���� עיר לעפרי�, ֶֶֶַַָ�ְְְִִִִֶַַָמכניסי�

��פי�: ���� למצרי� מכ�פ�ת ְִָָ�ְְְְִִִִֵֶַַמביאי�



x`egiriax`קלח meiqelwpe`

ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìåi''yx:âëïôiå §«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¦´¤
-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©

úàæìi''yx:ãëøàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ
ì íéîì eìëé àì ék úBzLéîénî úzL ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−
:øàéääë-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå ©§«Ÿ©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«

øàéä-úà ýåýéi''yx:ôåë-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈−¤©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤
åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLîøîà äk ¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´
:éðãáréå énr-úà çlL ýåýéæëïàî-íàå §Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦§¦¨¥¬

ì äzàâð éëðà äpä çlLEìeáb-ìk-úà ó ©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−
íércøôöai''yx:çëíércøôö øàéä õøLå ©«§©§§¦«§¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼

-ìrå EákLî øãçáe Eúéáa eàáe eìrå§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬¦§¨«§−§©
éãár úéááe Eúhîéøepúáe Enráe EE ¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½§©¤−

éúBøàLîáeEi''yx:èë-ìëáe Enráe äëáe §¦§£¤«§¨¬§©§−§¨
éãáríércøôöä eìré Ei''yx:çàøîàiå £¨¤®©«£−©«§©§§¦«©´Ÿ¤

Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ
íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr úøäpä-ìr Ehîa§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®

:íéøöî õøà-ìr íércøôöä-úà ìräåáèiå §©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¥³
õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî éîéî ìr Bãé-úà ïøäà©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤

ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡ÓkכגÈ�t˙‡Â ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ

daÏ ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈

:‡„Ï Û‡כדÈ‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ «¿»«¬»»ƒ¿»≈

È¯‡ ÈzLÓÏ ‡iÓ ‡¯‰� ˙e�¯ÁÒ«¬»«¬»«»¿ƒ¿≈¬≈

:‡¯‰�c ‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»¿«¬»

a˙¯כה ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«

:‡¯‰� ˙È ÈÈ ‡ÁÓcכוÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿»¿»»«¬»«¬«¿»

dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ¿…∆¿»«¿…¿≈«≈

ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂכזz‡ ·È¯Ò Ì‡Â ¿ƒ¿¿√»»¿ƒ»ƒ«¿

Ïk ˙È ÈÁÓ ‡�‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ¿«»»»¬»»≈»»

:‡i�Úc¯Úa CÓeÁzכחÈa¯ÈÂ ¿»¿À¿¿»«»ƒ«≈

ÔeÏÚÈÂ Ôe˜qÈÂ ‡i�Úc¯Ú ‡¯‰�«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡

ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿«

CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e CÒ¯Ú«¿»¿≈«¿»¿«»

:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·eכטC·e ¿«»¿«¿»»»

Ôe˜qÈ CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e¿«»¿»«¿»ƒ¿

:‡i�Úc¯Úא‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â À¿¿»«»«¬«¿»¿…∆

C„È ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡¡«¿«¬…¬≈»¿»

ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰� ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿«

ÏÚ ‡i�Úc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â ‡iÓ‚‡«¿«»¿«≈»À¿¿»«»«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡בÔ¯‰‡ ÌÈ¯‡Â «¿»¿ƒ¿»ƒ«¬≈«¬…

˙˜ÈÏÒe È‡¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È»¿≈««»¿ƒ¿»≈¿≈«

‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡i�Úc¯ÚÀ¿¿»«»«¬«»«¿»

é"ùø

(‚Î)˙‡ÊÏ Ìb.ולא לת�י� ��הפ� ה��ה למ�פת «»…ְְְֱִֵֶֶֶַַַַֹ

:�� �ל ימי�.ÏniÂ‡(Î‰)לזה �בעת מני� ְֶֶָ«ƒ»≈ְְִִִַַָ

מ���ת ה��ה �היתה לקדמ�ת�, היאר �ב ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ��א

�ה� �מתרה מעיד היה חלקי� ��ל�ה חד�, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹרביע

רבה) ‡z‰(ÊÎ):(בשמות Ô‡Ó Ì‡Â.��סר וא� ¿ƒ»≈«»ְְִַָ

על האד� �ינה א�א מסרב, ממא�, �מ� מא� ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָא�ה.

ה�פעל, וזע��� סר ו�קט, �לו א�מ�: (מלכי� ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ

EÏe·b:כ) Ïk ˙‡ Û‚�.מ�פה ל��� �ל וכ� מ�ה, …≈∆»¿¿ְְֵֵֶַַָָ

וכ�: מ�ה, ל��� א�א מיתה ל��� כא)אינ� (שמות ְְְִֵֵֶַָָָ

וכ�: מיתה, ל��� אינ� הרה", א�ה (ירמיה"ונגפ� ְְְְִִֵֵָָָָָ

רגליכ�",יג) יתנ�פ� צא)"�בטר� ���(תהלי� ��" ְְְְִִֵֶֶֶֶַַֹ

רגל�", ח)�אב� נג�":(ישעיה .eÏÚÂ(ÁÎ)"�לאב� ְְֶֶֶֶֶֶֶַָ¿»
היאר: ה�א.E˙È·aמ� עבדי�. בב�י �� ואחר ְִַֹ¿≈∆ְְֲֵֶַַָָָ

�מ��� ע��", אל "ו�אמר �ח�ה: �עצה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהתחיל

ה�רענ�ת רבה)התחילה ושמות יא. :(סוטה ְִִַָ�ְָ

(ËÎ)EnÚ·e ‰Î·e.(פ מעיה�(סנהדרי� �ת�� ¿»¿«¿ְְֵֶ

‰Úc¯Ùv(·)�מקרקרי�:נכנסי� ÏÚzÂ.שמות) ְְְְִִִַָ««««¿«¿≈«
והיארבה) א�ת� מ�י� והי� היתה, אחת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָצפר�ע

`x`egiying mei qelwpe`

íéøöîi''yx:âíäéèìa íénèøçä ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®
:íéøöî õøà-ìr íércøôöä-úà eìriå©©«£¬¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

ãeøézrä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
énrîe épnî íércøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®

:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàåäøîàiå ©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî|øézrà ¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´

éãárìå Eìíércøôöä úéøëäì Enrìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½
ézaîe EnîäðøàMz øàéa ÷ø Ei''yx:åøîàiå ¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤

ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk øîàiå øçîì§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
eðéýìû ýåýéki''yx:éùéîçæíércøôöä eøñå ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«§¨´©«§©§§¦À
ézaîe Enîéãárîe Eøàéa ÷ø Enrîe E ¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®©¬©§−Ÿ
:äðøàMzçäòøt írî ïøäàå äLî àöiå ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ

íércøôöä øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−
ärøôì íN-øLài''yx:èøáãk ýåýé Nriå £¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−¦§©´

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéõøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiåi''yx: ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤

:ÌÈ¯ˆÓ„ג‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ ¿ƒ¿»ƒ«¬»≈»»«»

‡i�Úc¯Ú ˙È e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa¿«¬≈¿«ƒ»À¿¿»«»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚד‡¯˜e ««¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

Blˆ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù«¿…¿…∆¿«¬…«¬««

ÈpÓ ‡i�Úc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ

ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È ÁÏL‡Â ÈnÚÓe≈«ƒ¿∆¿«»«»¿ƒ¿¿

:ÈÈ Ì„˜ה‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â √»¿»«¬«…∆¿«¿…

ÔÓÊ ÈÏ ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L¿«»¿»«ƒ¿«

CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»

CpÓ ‡i�Úc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ CnÚ ÏÚÂ¿««»¿≈»»À¿¿»«»ƒ»

:Ô¯‡zLz ‡¯‰�a „BÁÏ CÈzaÓeƒ»»¿¿«¬»ƒ¿»»»

CÓb˙Ùkו ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»

:‡�‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ«¬≈≈«»¡»»»

CÈzaÓeז CpÓ ‡i�Úc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»

‡¯‰�a „BÁÏ CnÚÓe CÈc·ÚÓe≈«¿»≈«»¿¿«¬»

:Ô¯‡zLÈחÔ¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ù�e ƒ¿»»»¿«…∆¿«¬…

ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆√»¿»

ÈeL Èc ‡i�Úc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ

:‰Ú¯ÙÏט‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ ¿«¿…«¬«¿»¿ƒ¿»»

‡iza ÔÓ ‡i�Úc¯Ú e˙ÈÓe ‰LÓ„¿…∆ƒÀ¿¿»«»ƒ»«»

:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓיeL�Îe ƒ»»»ƒ«¿»»¿»

ÏÚ e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

é"ùø

י� �פ��ט�: מדר��, זה� נחילי�, נחילי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָמ�זת

וכ�: יחיד�ת, ל��� ק�רא ה�פר�עי� �יר�� ְְְְְְִִִֵֵַַַל�מר

וא� �לע"ז, גדוליר"א הרחי�ה, ה���", ְְְְִִִַַַַַָָָ"ו�הי

�לע"ז: גרינוליר"א ה�פר�ע", ְְְֵַַַַַַַַ"ו�על

(‰)ÈÏÚ ¯‡t˙‰.�י)�מ ה�רז�(ישעיה "הית�אר ƒ¿»≈»«ְְְֲִֵֶַַָ

מ��, �ד�ל אני ל�מר: מ���ח ?"�� הח�צב ְְֲִִִֵֵַַַַַָעל

ה���ח � עלי" "הת�אר וכ�: �לע"ז, ְְְְִִֵֵַַַַַָָוניט"ר

ול�מר �ד�ל �בר ול�אל א�כללהתח�� ��א ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ

ÓÏEÏלע��ת�: ¯ÈzÚ‡ È˙.�ל אע�יר א�ר את ֲַ¿»««¿ƒ¿ְְֲִֶֶַ

���רת�, �רצה למתי ה�פר�עי�, הכרתת על ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָה���

א�� לי. ��ק�ע ל��עד �ברי א�לי� א� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָותראה

עכ�ו את��ל, מתי מ�מע היה אע�יר, מתי ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנאמר:

עלי� את��ל ה��� אני מ�מע: "למתי", ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ��אמר:

לאיזה אמר לי, ��ק�ע ל�מ� ה�פר�עי� ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ���רת�

ולא והע�ר�י, הע�יר� אע�יר, ���רת�. �רצה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹי��

עתר,נאמר: ל��� ��ל מ�ני ועתר�י, עתר� אע�ר, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

אר�ה הר��, יאמר: וכא�ר ה�א, ��ל ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָהר��ת

הע�יר� אע�יר, יאמר: �� הפעיל, ל��� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָוהר�יתי,

לכ��: ואב �ברי�, לה)והע�ר�י הע�ר��(יחזקאל ְְְְְְִִַַָָ�ְְֶֶַָ

הר�ית�: �בריכ�, ÁÓÏ¯(Â)עלי ¯Ó‡iÂ.הת��ל ְְִִֵֵֶֶַָ«…∆¿»»ְִֵַ

למחר:ה��� ÚˆiÂ˜(Á)���רת� ‡ˆiÂ.,מ�ד ְְִֶַָָָ«≈≈«ƒ¿«ִָ

למחר: ÌÈ¯ÓÁ(È)���רת� ÌÈ¯ÓÁ.�צ��רי ְְִֶָָָ√»ƒ√»ƒִִ



קלט `x`egiying mei qelwpe`

íéøöîi''yx:âíäéèìa íénèøçä ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®
:íéøöî õøà-ìr íércøôöä-úà eìriå©©«£¬¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

ãeøézrä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
énrîe épnî íércøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®

:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàåäøîàiå ©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤
éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî|øézrà ¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´

éãárìå Eìíércøôöä úéøëäì Enrìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½
ézaîe EnîäðøàMz øàéa ÷ø Ei''yx:åøîàiå ¦§−¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤

ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk øîàiå øçîì§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
eðéýìû ýåýéki''yx:éùéîçæíércøôöä eøñå ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«§¨´©«§©§§¦À
ézaîe Enîéãárîe Eøàéa ÷ø Enrîe E ¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®©¬©§−Ÿ
:äðøàMzçäòøt írî ïøäàå äLî àöiå ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ

íércøôöä øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−
ärøôì íN-øLài''yx:èøáãk ýåýé Nriå £¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−¦§©´

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéõøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiåi''yx: ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤

:ÌÈ¯ˆÓ„ג‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ ¿ƒ¿»ƒ«¬»≈»»«»

‡i�Úc¯Ú ˙È e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa¿«¬≈¿«ƒ»À¿¿»«»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚד‡¯˜e ««¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

Blˆ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù«¿…¿…∆¿«¬…«¬««

ÈpÓ ‡i�Úc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ

ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È ÁÏL‡Â ÈnÚÓe≈«ƒ¿∆¿«»«»¿ƒ¿¿

:ÈÈ Ì„˜ה‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â √»¿»«¬«…∆¿«¿…

ÔÓÊ ÈÏ ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L¿«»¿»«ƒ¿«

CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»

CpÓ ‡i�Úc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ CnÚ ÏÚÂ¿««»¿≈»»À¿¿»«»ƒ»

:Ô¯‡zLz ‡¯‰�a „BÁÏ CÈzaÓeƒ»»¿¿«¬»ƒ¿»»»

CÓb˙Ùkו ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»

:‡�‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ«¬≈≈«»¡»»»

CÈzaÓeז CpÓ ‡i�Úc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»

‡¯‰�a „BÁÏ CnÚÓe CÈc·ÚÓe≈«¿»≈«»¿¿«¬»

:Ô¯‡zLÈחÔ¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ù�e ƒ¿»»»¿«…∆¿«¬…

ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆√»¿»

ÈeL Èc ‡i�Úc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ

:‰Ú¯ÙÏט‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ ¿«¿…«¬«¿»¿ƒ¿»»

‡iza ÔÓ ‡i�Úc¯Ú e˙ÈÓe ‰LÓ„¿…∆ƒÀ¿¿»«»ƒ»«»

:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓיeL�Îe ƒ»»»ƒ«¿»»¿»

ÏÚ e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

é"ùø

י� �פ��ט�: מדר��, זה� נחילי�, נחילי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָמ�זת

וכ�: יחיד�ת, ל��� ק�רא ה�פר�עי� �יר�� ְְְְְְִִִֵֵַַַל�מר

וא� �לע"ז, גדוליר"א הרחי�ה, ה���", ְְְְִִִַַַַַָָָ"ו�הי

�לע"ז: גרינוליר"א ה�פר�ע", ְְְֵַַַַַַַַ"ו�על

(‰)ÈÏÚ ¯‡t˙‰.�י)�מ ה�רז�(ישעיה "הית�אר ƒ¿»≈»«ְְְֲִֵֶַַָ

מ��, �ד�ל אני ל�מר: מ���ח ?"�� הח�צב ְְֲִִִֵֵַַַַַָעל

ה���ח � עלי" "הת�אר וכ�: �לע"ז, ְְְְִִֵֵַַַַַָָוניט"ר

ול�מר �ד�ל �בר ול�אל א�כללהתח�� ��א ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹ

ÓÏEÏלע��ת�: ¯ÈzÚ‡ È˙.�ל אע�יר א�ר את ֲַ¿»««¿ƒ¿ְְֲִֶֶַ

���רת�, �רצה למתי ה�פר�עי�, הכרתת על ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָה���

א�� לי. ��ק�ע ל��עד �ברי א�לי� א� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָותראה

עכ�ו את��ל, מתי מ�מע היה אע�יר, מתי ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנאמר:

עלי� את��ל ה��� אני מ�מע: "למתי", ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ��אמר:

לאיזה אמר לי, ��ק�ע ל�מ� ה�פר�עי� ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ���רת�

ולא והע�ר�י, הע�יר� אע�יר, ���רת�. �רצה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹי��

עתר,נאמר: ל��� ��ל מ�ני ועתר�י, עתר� אע�ר, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

אר�ה הר��, יאמר: וכא�ר ה�א, ��ל ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָהר��ת

הע�יר� אע�יר, יאמר: �� הפעיל, ל��� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָוהר�יתי,

לכ��: ואב �ברי�, לה)והע�ר�י הע�ר��(יחזקאל ְְְְְְִִַַָָ�ְְֶֶַָ

הר�ית�: �בריכ�, ÁÓÏ¯(Â)עלי ¯Ó‡iÂ.הת��ל ְְִִֵֵֶֶַָ«…∆¿»»ְִֵַ

למחר:ה��� ÚˆiÂ˜(Á)���רת� ‡ˆiÂ.,מ�ד ְְִֶַָָָ«≈≈«ƒ¿«ִָ

למחר: ÌÈ¯ÓÁ(È)���רת� ÌÈ¯ÓÁ.�צ��רי ְְִֶָָָ√»ƒ√»ƒִִ



x`egiying`קמ meiqelwpe`

àéãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ
øac øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬

ýåýéi''yx:ñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ
õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤

íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåi''yx:âéïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À
iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiåøôr-úà C ©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´

øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä̈½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬
íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàäi''yx: ¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦

ãé-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈

äîäaáei''yx:åèäòøt-ìà ínèøçä eøîàiå ©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ
-àìå äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ

òîLýåýé øac øLàk íäìài''yx:ñ ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
æèø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ

äîénä àöBé äpä äòøô éðôì ávéúäå§¦§©¥Æ¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨
:éðãáréå énr çlL ýåýé øîà äk åéìà zøîàåæéðéà-íà ékçlLî E §¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©

:‡Ú¯‡יא˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ «¿»«¬»«¿…¬≈¬«

ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏ ˙È ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¿̄«¿»¿ƒ¿««»ƒ≈¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓיב¯Ó‡Â ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»«¬«

˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»

‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»

‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï ‡‰ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„יגÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ ¿ƒ¿»ƒ«¬»≈«¬≈

˙È ‡ÁÓe d¯ËÁa d„È ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿≈¿À¿≈¿»»

‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ«¿»¿«¿»«¬««¿¿»

‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»

a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰ ‡Ú¯‡„‡Ú¯‡ ÏÎ ¿«¿»¬««¿¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„יד‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ ¿ƒ¿»ƒ«¬»≈»»«»

‡˙ÓÏ˜ ˙È ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa¿«¬≈¿«»»»«¿¿»

‡L�‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eטו‡iL¯Á e¯Ó‡Â ƒ¿ƒ»«¬»»»«»

‡È‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»»»ƒ√»¿»ƒ

ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓטז¯Ó‡Â ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»«¬«

„zÚ˙‡Â ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««

¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù� ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«

ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô�„k dÏ≈ƒ¿«¬«¿»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂיזC˙ÈÏ Ì‡ È¯‡ ¿ƒ¿¿√»»¬≈ƒ≈»

é"ùø

��י�: �ג�רי�, �ג�רי�, �תר��מ�: ְְְְִִִִִַַצ��רי�,

(‡È)BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â.:�מ� ה�א �על ל��� ¿«¿≈∆ƒְְָֹ

וכ�: ונס�ע", ג)"הל�� ב את(מלכי� "וה��ת ְְְֵֶַַָָ

כב)מ�אב", א ל(שמואל �אלהי�","ו�א�ל (מלכי�� ְִֵָָֹ

כ) �פצע":א ‰'"ה�ה ¯ac ¯L‡k.?ר�� והיכ� ֵַַָֹ«¬∆ƒ∆ְִֵֵָ

�רעה": אליכ� י�מע ‡‰¯Ô(È·)"ולא Ï‡ ¯Ó‡. ְְְֲִֵֶַַֹֹ¡…∆«¬…
לפי מ�ה, ידי על ללק�ת �דאי העפר היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

�ח�ל, ו�טמנה� ה�צרי את ��הרג עליו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�הג�

אהר�: ידי על ‰Ìpk(È‚)ולקה È‰zÂ.,הרחי�ה ְְֲֵַַָָֹ«¿ƒ«ƒ»ְִָָ

�לע"ז: ‰ÌÈpk(È„)פדוליר"א ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï. ְַַ¿ƒ∆«ƒƒ
�לה�ציא�) אחרת: (נסחה אחר:לבראת�, מ�ק�� ְִָֹ�ְְִִֵֶֶַַָָָ

eÏÎÈ ‡ÏÂ.ח�תה� �ר�ה על ��לט ה�ד �אי� ¿…»…ְְִֵֵֵֶַַָָ

‰È‡(ÂË)מ��ע�רה: ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡.�ז מ�ה ְִַָ∆¿«¡…ƒƒַָ

היא: ה�ק�� מאת ��פי�, ידי על L‡k¯אינ� ְְִִֵֵֵֵַַָָָ«¬∆
'‰ ¯ac.:"רעה� אליכ� י�מע "ולא ƒ∆ְְְֲִֵֶַַֹֹ

(ÊÈ)Ea ÁÈÏLÓ.:�וכ ,�� לב)מגרה (דברי� «¿ƒ«¿ְְְֵֶָ

אינציט"ר ���י, ל��� ,"�� א��ח ְְְֲִֵֶַַָֹ"ו��ֿ�המת

‰Ú¯·�לע"ז: �נח�י�.‡˙ רע�ת ח��ת מיני �ל ְַַ∆∆»…ְִִֵַָָָ

וי� �ה�. מ�חיתי� והי� �ער��ביא, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָועקר�י�

�א�דה ��בר ול�הטע� ז� ל�ה �מ�ה: מ�ה �כל ְְַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

�סדר עליה�, �א מלכי� מלחמ�ת �טכסיסי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָז�?

מקלקל �תח�ה עיר: על ���רה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָמלכ�ת

�מריעי� עליה� ��קעי� �� ואחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָמעינ�תיה,

ה�פר�עי�, וכ� �לבהל�, לירא� ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָ���פר�ת

`x`egiyy mei qelwpe`

éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²
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é"ùø

ר�י �מדר� �דאיתא וכ�', וה�מי� ְְְְְְְְִִִִִִַַַָמקרקרי�

וכ�:.È˙ÈÏÙ‰Â(ÁÈ)�נח�מא: (לקמ�והפר��י, ְַָ¿ƒ¿≈ƒְְְְִִֵַ

וכ�:ט) ה'", ל)"והפלה היא(דברי� נפלאת "לא ְְְְִִִֵֵָֹ

מ��: היא �מפר�ת מב�לת לא � ÔÚÓÏמ��" ְִֹ�ְֶֶ�ְְִִֶֶ¿««
ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È�‡ Èk Ú„z.כינתי�� �י על א� ≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְִִִֶַַָ

��ח��ני�: מתק�מת �זרתי ÈzÓNÂ(ËÈ)��מי�, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ¿«¿ƒ
˙„Ù.:��ע �בי� ע�י �י� ÁMz˙(Î)��ב�יל ¿Àְִִֵֵֶֶַַַƒ»≈
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�מ� כג)מצרי�, ב �ני(מלכי� ��עבת "�למל�� ְְְְְֲִִִֵַַֹ

א�ת� ק�רא י�ראל ואצל י�ע���", וע�ד ��עבה. ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

�נא�י �בר מצרי�", "��עבת אחר: �ל��� ְְֲִִֵַַַַָָָָל�מר

למצרי� יראת�ה�א �הרי ז�בחי�, �אנ� זביחה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ
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�מב�יו": ‰ÈB‰(‚)"והחזיקה '‰ „È ‰p‰. ְְֱִִֶָ�ָƒ≈«»
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(Á)ÌÎÈ�ÙÁ ‡ÏÓ.:לע"ז� ÁÈtילוייניי"ש ¿…»¿≈∆ְַַƒ«
ÔL·k.ה��רפות עמ�מות ה�חלי� מ� ה��ח �בר ƒ¿»ְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ

הפחה, ל��� �יח, אולב"ש. �בלע"ז ְְְֲִִַַַַָָָ��ב��,

�מפריח�: מפיח� LÓ‰�הר�ח B˜¯Êe.בר� וכל ְְִִֶַַָָָ¿»…∆ְָָָ

אחת. �יד א�א נזרק אינ� �כח, נ�י�ה�זרק הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מלא מ�ה �ל קמצ� �החזיק אחד, ְְֶֶֹֹ�ְֱִֵֶֶֶַָהר�ה:

�ה ואחד, אהר�, ו�ל ��� עלחפני�, האבק ל� ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מצרי�: אר� ‡·ÚaÚ˙(Ë)�ל Á¯t ÔÈÁLÏ. ְִִֶֶַָƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…

צ�מחי� יד� �על אבע�עי�, סגי ל�יחנא ְִִֶַָ�ְְְְֲֲִִַַַָ�תר��מ�:

חמימ�ת,ÔÈÁL.��ע�ת: �ל���ל��� י� והר�ה ¿ƒְְְְֲִִֵֵַ

�ח�נה: �נה Ó‰a·e‰(È)מ�נה Ì„‡a.�וא ְְִָָָָ»»»«¿≈»ְִ

נאמר: �בר והלא ה�המ�ת, לה� הי� מאי� ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�אמר:

�זרה, נגזרה לא א�א מצרי�"? מקנה �ל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ"ו�מת

"�מקנ� ��אמר: �לבד, ���ד�ת א�ת� על ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָא�א

מקנה� את הניס ה' �בר את וה�רא ��דה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָא�ר

"ו��ח אצל: ��כיל�א �נ�יה וכ� ה��י�". ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאל
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אחת. �יד א�א נזרק אינ� �כח, נ�י�ה�זרק הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מלא מ�ה �ל קמצ� �החזיק אחד, ְְֶֶֹֹ�ְֱִֵֶֶֶַָהר�ה:

�ה ואחד, אהר�, ו�ל ��� עלחפני�, האבק ל� ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מצרי�: אר� ‡·ÚaÚ˙(Ë)�ל Á¯t ÔÈÁLÏ. ְִִֶֶַָƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…

צ�מחי� יד� �על אבע�עי�, סגי ל�יחנא ְִִֶַָ�ְְְְֲֲִִַַַָ�תר��מ�:

חמימ�ת,ÔÈÁL.��ע�ת: �ל���ל��� י� והר�ה ¿ƒְְְְֲִִֵֵַ

�ח�נה: �נה Ó‰a·e‰(È)מ�נה Ì„‡a.�וא ְְִָָָָ»»»«¿≈»ְִ

נאמר: �בר והלא ה�המ�ת, לה� הי� מאי� ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�אמר:

�זרה, נגזרה לא א�א מצרי�"? מקנה �ל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ"ו�מת

"�מקנ� ��אמר: �לבד, ���ד�ת א�ת� על ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָא�א

מקנה� את הניס ה' �בר את וה�רא ��דה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָא�ר

"ו��ח אצל: ��כיל�א �נ�יה וכ� ה��י�". ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאל



x`ehiriay`קמד meiqelwpe`

:éðãáréå énr-úàãéék|éðà úàfä írta ¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©©ÀŸ£¦̧
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìLE Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−
-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨

õøàäi''yx:åèCàå éãé-úà ézçìL äzr ék ¨¨«¤¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬
õøàä-ïî ãçkzå øáca Enr-úàå EúBài''yx: «§²§¤©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

æèézãîrä úàæ øeára íìeàåøeára E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−
-ìëa éîL øtñ ïrîìe éçk-úà Eúàøä©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨

:õøàäéòéáùæéézìáì énra ììBzñî EãBr ¨¨«¤«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−
íçlLi''yx:çéãøa øçî úrk øéèîî éððä ©§¨«¦§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈

íéøöîa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák̈¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦
äzr-ãrå äãñeä íBiä-ïîìi''yx:èéäzrå §¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨§©À̈

ð÷î-úà ærä çìLEì øLà-ìk úàå E §©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´
ãøaä íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈

È˙יד ÁÏL ‡�‡ ‡„‰ ‡�ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»

CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ È˙ÁÓ Ïk»»»«¿ƒ»¿«¿»¿«»

È˙ÂÎc ˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLטוÔÚÎ È¯‡ «ƒ¿»«¿»¬≈¿«

˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯¿̃≈√»«¿∆¿«»««

CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ ‡˙BÓa¿»¿≈ƒ«ƒ«¿»

ÏÈ„aטז CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ

ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È C˙eÈÊÁ‡Ï¿«¬»»»≈ƒ¿ƒƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓƒ¿»«¿«¿ƒ¿»«¿»

ÈnÚaיז da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ

:ÔB‰˙eÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„aיח‡‰ ¿ƒ¿»¿«»¿»

ÔÈ„‰ ‡�cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡�‡¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈

a ¯ÁÓ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯ ¿««¿»«ƒ«¬»ƒ»

‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa d˙ÂÎ„ ‰Â‰¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„יטÔÚÎe ¿ƒ¿«¿»«¿«¿»¿«

Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LB�k ÁÏL¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ

‡¯ÈÚ·e ‡L�‡ Ïk ‡Ï˜Áa CÏ»¿«¿»»¬»»¿ƒ»

L�k˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¿«¿»¿»ƒ¿¿≈

‡c¯a ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï¿≈»¿≈¬≈«¿»

é"ùø

�ח�ר" רכב יד)��ֿמא�ת Ïk(È„):(לקמ� ˙‡ ֵֵֶֶָ∆»
È˙ÙbÓ.ת��� מ�א� �נגדלמדנ� �ק�לה �כ�ר�ת «≈…«ְְְְִֶֶֶַַַָָָ

ה���ת: B‚Â'(ÂË)�ל È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk. ַַָƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿
�ה�יתי� �מקנ� ידי ��היתה רציתי א�� ְְְְְִִִִִִִִִֶֶָָָָ�י

ע�� ואת א�ת� וה�יתי �לח�יה ע���בר, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

‰‡¯ıה�המ�ת: ÔÓ „ÁkzÂ.ז �עב�ר אתאבל ְֵַ«ƒ»≈ƒ»»∆ֲֲַָֹ

וג�': ÈnÚa(ÊÈ)העמד�י� ÏÏBzÒÓ E„BÚ. ְְֱִֶַ¿ƒ¿≈¿«ƒ
מס�ה, מ�זרת וה�א �ע�י, �� �בי�ת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ�תר��מ�:

�כבר קלקי"ר. �בלע"ז �בי�א, ארח ְְְְְְִִִַַַַָָָֹ�מתר�מינ�

��ח�ת �יבה �ל מ��": "ויהי �ס�� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ר��י

מת�על, �ל��� לד�ר �אה והיא סמ"� ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָיס�ד�

ע�ר �ל א�ת��ת �אמצע ���� �ל ה�י"ו ְְִִִֵֶֶֶַַָָנ�ת�

�כג��: ז� יב)�ג�� מ�זרת(קהלת החגב" "ו�ס��ל ְְְְִִִֵֶַַַָָ

טז)סבל, �ר(במדבר מ�זרת עלינ�" ת��רר "�י ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

וכ�: ח)ונגיד, ז הוית":(דניאל "מ���ל ְְְֲִִֵֵַַָ

(ÁÈ)¯ÁÓ ˙Úk..למחר ה�את ל��עת �רט »≈»»ְֵַַָָָָֹ

ירד לכא� ח�ה ����יע למחר, ��תל: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ריטה

��ח�ת.‰Òe„‰ה�רד: �יבה וכל ��תי�דה, ַָָƒ»¿»ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

��היא יסר, ידע, ילד, יסד, �ג��: י�"ד, ְְְִֶַָָָָָֹֹֹֹיס�ד�

ה�סד�, �מ�: ה��"ד �מק�� ה�י"ו �בא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹמת�עלת,

לי�ס�", "ו��לד ו��דע, כט)ה�לד�, "�דברי�(משלי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

עבד": י�סר ‰ÊÚ(ËÈ)לא ÁÏL.לח� �תר��מ�: ִֶֶָָֹ¿«»≈ְְְַַ

וכ�: י)�נ��, העיז�",(ישעיה ה�בי� (ירמיה"י��בי ְְְִִֵֵֵֵַ

�נימי�"ו) �ני ‰Èa˙‰.:"העז� ÛÒ‡È ‡ÏÂ���ל � ְְִִִֵָָ¿…≈»≈««¿»ְ

`x`ehiriay mei qelwpe`

eúîåi''yx:ëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

íézaäi''yx:àëøác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´
:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriå ýåýéô §Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©
äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå íãàä̈«¨¨´§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−

íéøöî õøàai''yx:âëeähî-úà äLî èiå §¤¬¤¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»
-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìr©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©
õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöîãëCBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå ¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´
-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák ãøaä©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨

éBâì äúéä æàî íéøöî õøài''yx:äëiåãøaä C ¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«©©̧©¨¹̈
íãàî äãOa øLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´©¨¤½¥«¨−̈
ãøaä äkä äãOä áNr-ìk úàå äîäa-ãrå§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈

:øaL äãOä õr-ìk-úàååëïLb õøàa ÷ø §¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ§¤´¤½¤
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLàæëçìLiå £¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«©¦§©´

íäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç̈¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íérLøäçëúéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä ¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²Ÿ
àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû úì÷Ÿ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ

ãîrì ïeôñúi''yx:èëNøôà øérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå «Ÿ¦−©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ

:Ôe˙eÓÈÂכÈÈ„ ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„c ƒƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»

È‰Bc·Ú ˙È L�k ‰Ú¯t È„·ÚÓ≈«¿≈«¿…¿«»«¿ƒ

:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂכא‡Ï È„Â ¿»≈ƒ¿»«»¿ƒ»

˙È ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»

:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

C„Èכב ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»

ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ«≈¿«»ƒ≈«¿»¿»

ÏÚÂ ‡L�‡ ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»≈«¬»»¿«

‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡aכגÌÈ¯‡Â ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬≈

ÈÈÂ ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ…∆»À¿≈«≈¿«»«»

‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»

ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿«¿»«¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡כד‡c¯· ‰Â‰Â «¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»«¿»

‡c¯· B‚a ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ¿«¿»«¿«¿»

d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈

˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«

:ÌÚÏכהÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe ¿»¿»«¿»¿»

‡Ï˜Á· Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»

Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

˙ÈÂ ‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»

:¯·z ‡Ï˜Á·c ÔÏÈ‡ Ïkכו„BÁÏ »ƒ«ƒ¿«¿»¿«¿

Ï‡¯NÈ È�a Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ïכז‰Ú¯t ÁÏLe »¬»«¿»¿««¿…

ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…«¬«¿

‡�‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡�ÓÊ ˙È·Á»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»

:ÔÈ·iÁ ÈnÚÂכחÈÈ Ì„˜ Blˆ ¿«ƒ«»ƒ«√»¿»

ÔB‰È ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿

Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡�ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»

‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â ‡c¯·e ÈÈ¿»«¿»¿∆¿«»¿¿»

:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙כטdÏ ¯Ó‡Â ¿¿ƒ¿«»»«¬«≈

é"ùø

ה�א: "ו�נס":.‰�ÒÈ(Î)הכנסה ל��� הבריח, ְַָָ≈ƒְְִִַַָָ

(·Î)ÌÈÓM‰ ÏÚ.:א�דה �מדר� ה�מי�, לצד ««»«ƒְְִִַַַַַָָָ

למעלה למ�ה ה�א �ר�� ה�ד�� מ�הג�יה� ְְְְִִִֶַַָָָֹ

‰a¯„(Î„)ה�מי�: CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó.��ת� נס ִַַָƒ¿«««¿«»»ְֵ

ה�א,נס: מי� וה�רד, מערבי�, וה�רד הא� ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

�יניה� �ל�� ע�� ק�נ�, רצ�� (שמותולע��ת ְְֲֵֵֶַָָָ

�בר:.Â¯·(ÁÎ):רבה) �ה�ריד �מה ל� �י ¿«ְְִֶַַָ

(ËÎ)¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk.��ת� אבל העיר, מ� ¿≈ƒ∆»ƒְֲִִָָ



קמה `x`ehiriay mei qelwpe`

eúîåi''yx:ëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

íézaäi''yx:àëøác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´
:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriå ýåýéô §Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©
äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå íãàä̈«¨¨´§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−

íéøöî õøàai''yx:âëeähî-úà äLî èiå §¤¬¤¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»
-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìr©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©
õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöîãëCBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå ¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´
-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák ãøaä©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨

éBâì äúéä æàî íéøöî õøài''yx:äëiåãøaä C ¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«©©̧©¨¹̈
íãàî äãOa øLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´©¨¤½¥«¨−̈
ãøaä äkä äãOä áNr-ìk úàå äîäa-ãrå§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈

:øaL äãOä õr-ìk-úàååëïLb õøàa ÷ø §¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ§¤´¤½¤
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLàæëçìLiå £¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«©¦§©´

íäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç̈¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íérLøäçëúéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä ¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²Ÿ
àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû úì÷Ÿ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ

ãîrì ïeôñúi''yx:èëNøôà øérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå «Ÿ¦−©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ

:Ôe˙eÓÈÂכÈÈ„ ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„c ƒƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»

È‰Bc·Ú ˙È L�k ‰Ú¯t È„·ÚÓ≈«¿≈«¿…¿«»«¿ƒ

:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂכא‡Ï È„Â ¿»≈ƒ¿»«»¿ƒ»

˙È ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»

:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

C„Èכב ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»

ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ«≈¿«»ƒ≈«¿»¿»

ÏÚÂ ‡L�‡ ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»≈«¬»»¿«

‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡aכגÌÈ¯‡Â ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬≈

ÈÈÂ ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ…∆»À¿≈«≈¿«»«»

‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»

ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿«¿»«¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡כד‡c¯· ‰Â‰Â «¿»¿ƒ¿»ƒ«¬»«¿»

‡c¯· B‚a ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ¿«¿»«¿«¿»

d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈

˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«

:ÌÚÏכהÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe ¿»¿»«¿»¿»

‡Ï˜Á· Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«¿»

Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

˙ÈÂ ‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»

:¯·z ‡Ï˜Á·c ÔÏÈ‡ Ïkכו„BÁÏ »ƒ«ƒ¿«¿»¿«¿

Ï‡¯NÈ È�a Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ïכז‰Ú¯t ÁÏLe »¬»«¿»¿««¿…

ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…«¬«¿

‡�‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡�ÓÊ ˙È·Á»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»

:ÔÈ·iÁ ÈnÚÂכחÈÈ Ì„˜ Blˆ ¿«ƒ«»ƒ«√»¿»

ÔB‰È ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿

Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡�ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»

‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â ‡c¯·e ÈÈ¿»«¿»¿∆¿«»¿¿»

:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙כטdÏ ¯Ó‡Â ¿¿ƒ¿«»»«¬«≈

é"ùø

ה�א: "ו�נס":.‰�ÒÈ(Î)הכנסה ל��� הבריח, ְַָָ≈ƒְְִִַַָָ

(·Î)ÌÈÓM‰ ÏÚ.:א�דה �מדר� ה�מי�, לצד ««»«ƒְְִִַַַַַָָָ

למעלה למ�ה ה�א �ר�� ה�ד�� מ�הג�יה� ְְְְִִִֶַַָָָֹ

‰a¯„(Î„)ה�מי�: CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó.��ת� נס ִַַָƒ¿«««¿«»»ְֵ

ה�א,נס: מי� וה�רד, מערבי�, וה�רד הא� ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

�יניה� �ל�� ע�� ק�נ�, רצ�� (שמותולע��ת ְְֲֵֵֶַָָָ

�בר:.Â¯·(ÁÎ):רבה) �ה�ריד �מה ל� �י ¿«ְְִֶַַָ

(ËÎ)¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk.��ת� אבל העיר, מ� ¿≈ƒ∆»ƒְֲִִָָ



x`ehiriay`קמו meiqelwpe`

àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ
õøàä ýåýéì ék òãz ïrîì ãBò-äéäéi''yx: ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤

ìéãárå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézrãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−
íéýìû ýåýéi''yx:àìäúkð äøòOäå äzLtäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨

ìráb äzLtäå áéáà äøòOä éki''yx: ¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ
áìkäå ähçäåúìéôà ék ekð àì úîq §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ

äpäi''yx:øéèôîâìäòøt írî äLî àöiå ¥«¨©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ
eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³

äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwäi''yx: ©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨
ãìúìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ

:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiåäì÷æçiå ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ
øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²

ôôô :äLî-ãéa ýåýé øacïîéñ ì"àéòé ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷ ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

NB¯Ù‡ ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿

ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿

Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È ‡Ï ‡c¯·e«¿»»¿≈¿ƒ¿ƒ«

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡לCÈc·ÚÂ z‡Â ¬≈«¿»«¿»¿«¿¿«¿»

ÔezÚ�k˙‡ ‡Ï ÔÚk „Ú È¯‡ ‡�Ú„È¿«¿»¬≈«¿«»ƒ¿¿«¿

:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓלא‡�zÎÂ ƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ»»

ÔÈ·Èa‡ ‡È�¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ

:ÔÈÏBÚ·b ‡�zÎÂלב‰‡hÁÂ ¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»»

‡˙ÏÈÙ‡ È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡iz�ÎÂ¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»

:Ôep‡לג‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ù�e ƒ¿«…∆ƒ¿»«¿…

Ì„˜ BÏˆa È‰B„È N¯Ùe ‡z¯˜ ˙È»«¿»¿«¿ƒƒ¿√»

‡¯ËÓe ‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈ�Ó˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ� ‰Â‰„«¬»»ƒ»¿»««¿»

‡˙Ú�Óלד È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«

ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â ‡c¯·e ‡¯ËÓƒ¿»«¿»¿»«»¿≈

‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂלה‡aÏ Ûwz‡Â ¿«¿ƒ¿ƒ««ƒ»

Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…¿»««»¿≈ƒ¿»≈

:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

é"ùø

���לי� מלאה �היתה לפי הת��ל, לא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹהעיר

רבה) Ôe‡¯Èz(Ï):(שמות Ì¯Ë.,��ירא� לא עדי� ∆∆ƒ¿ְֲִִַֹ

ל��� ואינ� ה�א, לא עדי� � ���קרא טר� �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹוכ�

�מ�: יט)קד� לא(בראשית עד � י��ב�" "טר� ְְִֶֶֶַָָֹ

ב)�כיב�, א�(ש� צמח, לא עד � יצמח" "טר� ְְִִֶֶַַַָָָ

יראי�, אינכ� עדי� �י ידע�י ה�א: �� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָזה

�קלק�לכ�: �עמד� הרוחה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ�מ��היה

(‡Ï)‰˙k� ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â.:���ל נ��רה ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְִָ

י�כ� ולא נ��, לא וכ� נכאי�, נכה", ְִֵָֹ�ְְְְִֵַָֹֹֹ"�רעה

לפר� ה"א �מק�� נ�"� �אי� ה�אה, ל��� ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָלפר��

�ר� ה��"� א�א ה��, �מ� נ��, ה�תה, �מ� ֶֶַָֹ�ְ�ְָ�ְָָ�נ�תה

מ�זרת ה�א והרי לג)��יבה, "ו���(איוב ְְֲִִֵֵַַַָ�

‡·È·עצמ�תיו": ‰¯ÚO‰ Èk.וע�מדת ��רה �בר ְַָƒ«¿…»»ƒְְְִֶֶָָ

�בר �דלה ה���ה וכ� ונפל�, ונ���ר� ְְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ�ק�יה

�גבע�ליה: לעמד ‡·È·וה��ה ‰¯ÚO‰.עמדה ְ�ְְְֲִֶַָָֹ«¿…»»ƒְָָ

ל ו)����א�יה, השירי� ה�חל(שיר ":"�א�י ְְְִִֵֶַַַָ

(·Ï)‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk.ר��ת הי� ועדי� מאחר�ת, ƒ¬ƒ…≈»ְ�ֲִַַַָָ

��אמר: �י על וא� ק�ה. �פני לעמד ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹויכ�ל�ת

לפר� י� ה�רד", ה�ה ה�דה ע�ב �ל ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"ואת

�קלח� הע�מדי� �ע�בי� מקרא �ל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָ���ט�

י� �נח�מא ר�י �מדר� �ברד. ללק�ת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהרא�יי�

"�י ודר��: זאת על ��חלק� ְְְְִֵֵֶֶַַָֹמר��תינ�

לק�: ��א לה� נע�� �לא�ת �לאי � ְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹאפילת"

(‚Ï)Cz� ‡Ï.,אויר� �הי� א�ת� וא� ה�יע, לא …ƒ«ְֲִִִֶַַָָָֹ

ל�: וד�מה לאר�, ה�יע� ט)לא עלינ�(דניאל "ו��� ְִִִֵֶֶַָָָָֹ

�� �מנח� עלינ�. ו��יע �עזרא, וה�ב�עה" ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאלה

�חלק ח�ר� כב)סר�ק ל���(יחזקאל �ס�" "�ה��� ְְְְִִֵֶֶֶָ

�תר��מ�: �בריו את אני ור�אה מ�כת, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָיציקת

נ�� "לא זה: א� לא�כא, לצקת וא�י�, ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"ו��ק"

ארצה: ה�ק לא ואראלאר�", פרשת חסלת ֶָָֹ�ְַָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àøàå úùøôì äøèôäçë ÷øô ìà÷æçéá

çëäëéöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk|ézLc÷ðå íá eöôð øLà íénrä-ïî ìûøNé úéa-úà «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§©§¦´¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ£¤´¨´Ÿ½̈§¦§©¬§¦
:á÷réì écárì ézúð øLà íúîãà-ìr eáLéå íéBbä éðérì íáåëçèáì äéìr eáLéå −̈§¥¥´©¦®§¨§Æ©©§¨½̈£¤¬¨©−¦§©§¦¬§©«£«Ÿ§¨«§´¨¤»¨»¨¤¼©¼

íúBáéáqî íúà íéèàMä ìëa íéèôL éúBNra çèáì eáLéå íéîøë eòèðå íézá eðáe¨³¨¦Æ§¨«§´§¨¦½§¨«§−¨¤®©©«£¦´§¨¦À§¸Ÿ©¨¦³Ÿ¨Æ¦§¦´½̈
:íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéåèëàäéä Lãçì øNr íéðLa éøNra úéøNrä äðMa §¨´§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨¨Æ¨«£¦¦½¨«£¦¦¾¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬
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Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

.miwlg 17 ,zFTC 54 ,xwFAa 4 drW ,ipW mFi :clFnd©¨¥¦¨¨©¤©©¨¦

.daFhl Epilr `Ad ipWd mFIA ,haW Wcg W`xŸŸ¤§¨©©¥¦©¨¨¥§¨

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת רחל תחי'

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבה ממוצש"ק כ"ד טבת ראשי פרקים מהפעולות במשך הזמן מאז כתבה 

לאחרונה.

ומובן שביחוד נעם לי לקרות על הצלחת הגן ותקותי חזקה שעושים ג"כ בנוגע להוספה של ילדים-

ות והרי בטח גם בשכונת הגן מתוספים דיירים מבין העולים החדשים וכיו"ב.

ומסיימים בטוב לסיום מכתבה ע"ד השיעור לפני נשים מעדות המזרח, אשר דבר גדול הוא ביותר 

וביותר שהרי בעיא מיוחדת בנוגע לנשים אלו, שקודם בואם לאה"ק ת"ו הי' סדר חייהם מיוסד על מילוי 

העתקה  פתאום  ולפתע  לשמוע,  לא  אפשרית  ע"ד  וסברא  היסוס  כל  בלי  הבעל  כן  ולאחרי  האב  פקודת 

לאוירה וכו' שלא לשמוע וכו' וצריכים להיות עצמאיות, לא רק בנוגע לאב ובעל גשמי אלא גם וכו' ולכן 

ההקדם להעמידן על האמת, אשר גם במקומם עתה התורה והמצוה בתקפם עומדים ואדרבה נמצאות 

בארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ונמצאות בפלטרין של מלך, ולכן העצמאות 

צריכה להתבטא בהוספה בעניני יהדות וערכי יהדות ועד כדי להשפיע על הבעל והילדים וכל עמדת הבית 

בכיון האמור.

מובן שהאותיות צריכות להשתוות בהתאם לרמת הבנתן והידיעות של חוגים שונים מנשים הנ"ל, 

אבל כנראה שהתוכן מוכרח בכל החוגים, הן מהאדוקים ביותר והן וכו' ואשרי חלקו של כל אחד שיפעול 

בהאמור, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

בברכה לבשו"ט בהאמור וגם בעניני' הפרטים.

הפ"נ ליו"ד שבט נתקבל.
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קני לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
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יציאת
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בריטניה מנצ'סטר (ח)

גרמניה ברלין (ח)
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טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ח)

17:33מולדובה קישינב (ח)

17:46

17:44

17:44

17:47

18:13

17:46

17:12

18:54

18:56

17:48

17:20

17:34

17:30

19:19

19:34

17:03

18:14

18:13

19:49

17:40

17:42

18:35

17:55

18:30

18:21

17:48

17:48

21:52

20:47

19:04

18:06

16:56

17:18

17:25

17:05

17:27

20:24

17:22

16:53

16:38

16:51

16:30

16:38

17:23

16:55

16:17

18:10

18:11

16:51

16:22

16:21

16:20

18:30

18:44

16:02

17:05

17:02

19:04

16:42

16:42

17:43

17:01

17:37

17:21

16:48

16:49

17:01

20:47

19:50

18:20

17:03

16:01

16:21

16:28

16:10

16:33

19:25

16:16

06:32 06:34

07:37 07:42

06:37 06:39

06:36 06:38

06:34 06:36

07:32 07:36

07:19 07:23

07:16 07:21

07:06 07:06

07:12 07:13

08:05 08:11

07:56 08:03

08:02 08:10

07:45 07:52

05:22 05:18

08:26 08:32

05:35 05:30

07:55 08:03

08:28 08:35

06:07 06:03

07:05 07:09

07:08 07:11

07:05 07:06

06:51 06:53

07:12 07:14

07:49 07:53

07:10 07:13

07:09 07:12

07:17 07:21

06:35 06:28

06:03 05:57

06:14 06:13

07:49 07:54

07:02 07:08

07:40 07:46

07:48 07:54

07:16 07:22

07:27 07:32

05:21 05:14

07:28 07:34

09:22 09:24

08:40 08:41

08:38 08:38

08:40 08:40

08:39 08:40

09:31 09:31

09:13 09:14

09:02 09:04

09:22 09:22

09:27 09:26

09:48 09:50

09:34 09:36

09:38 09:41

09:26 09:28

08:10 08:07

09:28 09:31

08:23 08:20

10:06 10:09

10:07 10:09

08:55 08:52

09:01 09:02

09:01 09:02

09:15 09:14

08:54 08:55

09:19 09:19

09:43 09:44

09:05 09:06

09:05 09:06

09:13 09:14

09:43 09:39

09:00 08:56

08:48 08:47

09:38 09:40

08:48 08:50

09:21 09:23

09:28 09:30

09:00 09:02

09:14 09:15

08:22 08:18

09:14 09:16

וארא

09:55 09:57

09:13 09:13

09:09 09:10

09:12 09:12

09:12 09:12

10:03 10:04

09:46 09:47

09:34 09:36

09:54 09:54

10:00 09:59

10:19 10:22

10:06 10:08

10:10 10:13

09:57 10:00

08:41 08:38

10:39 10:42

08:55 08:52

10:00 10:03

10:38 10:41

09:24 09:21

09:32 09:33

09:34 09:35

09:47 09:47

09:26 09:26

09:51 09:51

10:15 10:16

09:37 09:38

09:37 09:38

09:46 09:47

10:14 10:10

09:32 09:29

09:18 09:17

10:11 10:12

09:20 09:22

09:53 09:55

10:01 10:03

09:32 09:34

09:46 09:48

08:54 08:50

09:45 09:47

10:42 10:43

10:06 10:06

10:03 10:03

10:06 10:05

10:05 10:05

10:54 10:54

10:36 10:36

10:21 10:22

10:52 10:51

10:57 10:56

11:05 11:06

10:50 10:51

10:54 10:55

10:42 10:43

09:49 09:47

10:31 10:28

10:03 10:00

10:43 10:44

11:24 11:25

11:25 11:26

10:22 10:23

10:24 10:24

10:42 10:42

10:19 10:19

10:45 10:45

11:05 11:05

10:28 10:28

10:27 10:27

10:37 10:37

11:28 11:25

10:43 10:40

10:21 10:19

10:59 10:59

10:07 10:08

10:39 10:40

10:46 10:47

10:19 10:19

10:34 10:34

10:07 10:04

10:33 10:33

17:52

18:09 18:03

17:29 17:21

17:35 17:30

17:36 17:31

17:34 17:29

17:37 17:32

17:42 17:35

17:08 16:59

18:50 18:47

17:16 17:06

18:52 18:49

17:44 17:35

17:16 17:07

17:14 17:05

19:11 19:13

19:26 19:27

16:59 16:48

17:58 17:49

17:55 17:46

19:45 19:45

17:29 17:22

17:29 17:22

18:25 18:21

17:46 17:40

18:20 18:15

18:09 18:02

17:35 17:29

17:36 17:29

17:48 17:41

21:48 21:53

20:34 20:37

19:00 18:58

17:52 17:44

16:52 16:44

17:14 17:05

17:21 17:12

17:00 16:51

17:23 17:15

20:11 20:15

17:18 17:09

16:58 16:49

17:10 17:04

17:11 17:06

17:09 17:03

17:12 17:07

17:42 17:36

17:14 17:07

16:36 16:27

18:28 18:24

18:30 18:26

17:11 17:01

16:41 16:31

16:41 16:30

16:40 16:30

18:48 18:49

19:02 19:03

16:22 16:10

17:24 17:15

17:21 17:11

19:22 19:22

17:01 16:54

17:01 16:54

18:01 17:57

17:20 17:14

17:56 17:50

17:41 17:33

17:08 17:00

17:08 17:01

17:21 17:14

21:19 21:23

20:08 20:10

18:38 18:37

17:22 17:14

16:20 16:11

16:41 16:31

16:48 16:38

16:28 16:19

16:52 16:44

19:43 19:47

16:46 16:37

לוח זמנים לשבוע פרשת וארא 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)
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סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ח)

פרו לימה (ח)

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)

וארא

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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