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hayaד ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלי�,

או המקושרי� אל התמימי�, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכי�

יחיו עליה� ה' הכ"מ,

וברכה! שלו�

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יו� הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביו� מפורט סדר אודות רבי� שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שוני�, בחדרי� בתורה יקראו � מספיק העליות מספר אי� להוסי�א� הקרואי�.לא מספר על

הגורל. פי על או � המני� רוב בריצוי � שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה � שלישי שחרית, � שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכו� היארצייט, ביו� התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר � בקל אפשר א� לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלי� פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיי�) ילמוד תהלי�) אמירת אחר � (בבקר התפלה אחר

דרבנ�. קדיש בתניא, שורות איזה � בלחש ויאדיר. כו' עקשיא ב� חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אי� וא� בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיו� מהמאמר חלק יחזרו � ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכ� בפני�. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכ� תניא. פרק � התפלה קוד� בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכי� להעניני� תרומה אחד כל ירי� התפלה קוד� כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קוד� וכ� ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמוב� פ"נ אחד כל יקרא � הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בי� אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר � הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (א� ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביו�וכו' שלו.בו ציו� על לקראותו מנת על (

הש�. אותיות של המשניות פרקי ללמוד � לעת המעת במש�

התועדות. לעשות � לעת המעת במש�

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר � לעת המעת במש� שעה לקבוע

של מתורתו פתג� או מימרא ש� לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוי� (אלו לבקר � לעת המעת במש�

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק ע�כל חומש לימוד תהלי�, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתו� הנ"ל כל לעשות באפשרי א� � השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד ג� � המתאימי� ובמקומות � פירש"י

התועדות.

במקו� ג� שלו�, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, � החרדי הנוער כנוסי במקו� לזה) (המוכשרי� לבקר � לעת המעת במש�

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד לה� נודעת יתירה שחבה אי� לה� ולבאר � חרדי אינו עדיי� עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקיד� את ימלאו סו� סו� אשר בה�, בטח אשר והבטחו� והתקוה מה� תבע אשר את לה� לבאר

הנוער. מסגולת שה� והחיות החו� המר� בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביו� ובפרט היארצייט אחרי אשר בימי� הנ"ל בכל ימשיכו המקו�, לתנאי מתאי� זהו א� אשר, מוב�

* * *

ישמיענו בתוכ� ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א�ל. בית העולה בדר� וינהלנו נפלאות

שניאורסאה� מענדל מנח�

 מפתח  כללי
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È˙‡a"(�מק�מ�) ר�ה �מדר� ואיתא כ�ה", אחתי לג�י,לג�י א�א �א� �תיב אי� "ל�� »ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
חטא ידי ועל היתה, ��ח��ני� �כינה �ע�ר ��ח�ה", ע�רי �היה למק�� ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלג��ני,
מרקיע ה�כינה נס��קה ואנ�� קי� חטא ידי ועל לרקיע, מאר� ה�כינה נס��קה ה�עת ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָע�
�ס�ק על ר�ה �מדר� וכדאיתא לד', ג' מרקיע נס��קה ה���ל �ד�ר �� ואחר וג', לב' ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָא'
א�א �א� �תיב אי� מה�� א�א, ר�י אמר – ��� מתה�� אלקי� הוי' ק�ל את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ"ו��מע

ואזל קפ� למ�ה,אמתה��, ה�כינה את וה�ריד� צ�יקי� �בעה עמד� �� ואחר ואזל", קפ� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ה�ביעי �ה�א מ�ה �י עד לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע ה�כינה את וה�ריד זכה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאברה�

ה�ביעי� �כתיב1(וכל ה�ק��, �בית היה אלק�ת ���י וע�ר �אר�. למ�ה ה�ריד� חביבי�) ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וזה� ואחד, אחד �ל �ת�� �ת�כ�, א�א נאמר לא �ת�כ� �ת�כ�", ו�כנ�י מק�� לי ְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ"וע��
לפי מה, מ�ני עד�, �� �ה�א אר� ייר�� �צ�יקי� עליה", לעד וי��נ� אר� ייר�� ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"צ�יקי�

עד ��כ� �חינת ממ�יכי�) (הינ� מ��יני� וזה�2�ה� למ�ה. �ג��י ��היה וקד��, מר�� ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
והעני� היתה. ��ח��ני� �כינה �ע�ר ��ח�ה", ע�ר� �היה למק�� לג��ני, לג�י ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"�אתי

�נתא� הע�למ�ת, והתה��ת �בריאת ה��נה �כלית �ה�ה להי�תה�א, ה�א �ר�� ה�ד�� ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
את�פיא ידי על האד�, עב�דת ידי על למ�ה אלק�ת ���י ��היה ��ח��ני�, �ירה ית�ר� ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹל�

א�רבואתה�כא על ויס�יר� יעלימ� וה� ה�המית, ונפ� �ג�� להתל�� למ�ה �רד �נ�מה , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
וזה� �ע�ל�. חלק� וג� ה�המית, ונפ� ה��� וז��� �ר�ר ה��מה �פעל זה �בכל ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה��מה,
�עב�דת העב�דה ידי על וה�א ואחד, אחד �ל �ת�� �ת�כ�", ו�כנ�י מק�� לי ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"וע��

"�ד �כמאמר ואתה�כא, את�פיא �בחינת יקרא3ה�ר�רי� אס�לק אחרא סטרא את�פיא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ
עלמי�" �כ�לה� ה�א �רי� עלמי�"ג�ק�ד�א "�כ�לה� �א�מר מה וה�ה מדרגתד. על ה��נה , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

עלמי� �ל ה��בב א�ר והינ� ��וה, עלמי� �כ�לה� �ה�א הע�למ�תההא�ר �כל ��איר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
�ח��ני�, לע�למ�ת עלי�ני� ע�למ�ת ��מה �אינ� מדרג�ת, ח��קי י� הרי �בע�למ�ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��וה,
�ל �גל�י מאיר אינ� הא�ר ה�ח��ני� �בע�למ�ת �גל�י, הא�ר מאיר העלי�ני� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�בע�למ�ת
ידי "א� ��ת�ב �כמ� מדרג�ת, ח��קי �זה וי� והס�ר, העל� �בחינת �א �הא�ר וי� ,��ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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ההערות*) ואיל�. 111 עמ' תש"י המאמרי� בספר נדפס

אדמו"ר. מכ"ק ה� מקומות ומראי

[מאמר])1 סו� כ� ג� ראה � יא. כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור

וארא)2 פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בעני� להעיר

אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי ש�. הזוהר ובביאורי

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי

ש�)3 פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

ב. פרק יאמרו כ� על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת

א.)4 לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ראה

ב. פה,

ב.א. אחר). למקום ממקומו קופץ (כלומר, והולך ה').קופץ בעבודת אופנים שני - הבהמית הנפש (של והתהפכות התכופפות

ד.ג. העולמות. בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו (מתרומם) עולה לקדושה, המנגד האחר הצד העולמות.כשמתכופף בכל

העולמות.ה. כל את (מקיף) שמסובב

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

��דר� ואיתא �מי�", ט�חה וימיני אר� �ברא4יסדה �מאל� ונטה �מי�, �ברא ימינ� "נטה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
�"�מי�" �מי�", ט�חה "וימיני וזה� י�תר, וה�ל�י הא�ר על מ�רה ימי� �יד ויד�ע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאר�",
ה�א עצמ� והא�ר הא�ר, ���י �ה�א ימי� �בחינת ה���י �� – העלי�ני� ע�למ�ת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָה��נה

ה� ה�ח��ני�, ע�למ�ת ה��נה ו"אר�" ���י, �ל�בחינת �ג��י הא�ר �אי� �מאל מ�חינת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"�ל �כתיב ע�למ�ת, �ד' ההפר� ��ד�ע והס�ר, העל� �בחינת �א עצמ� הא�ר וג� ,��ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יצירה �ריאה אציל�ת – ע�למ�ת ד' �ה� ע�יתיו", א� יצר�יו �ראתיו ולכב�די ��מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָה�קרא
�אציל�ת ע��ה, יצירה �בריאה �ה�א �מ� �אציל�ת, �ה�א �מ� אינ� הא�ר �זה – ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָע��ה

ה�לה5ה�א מ���� אציל�ת �ר�� וכ� וסמ��, אצל� מ���� ואציל�ת ההעל�, ���י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�בחינת
מה ס��, האי� ע�למ�ת �כלל ה�א �כלל�ת� אבל ע�ל�, �חינת הי�ת� ע� �אציל�ת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוהפר�ה,
ולכב�די", ��מי ה�קרא "�ל וזה� מאי�. י� �בחינת ה�ציא�ת התחלת �ה�א �ריאה �� ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�אי�

��אי עדי�, �י המיחד ה�א �כב�די וההת�לל�ת,ו��מי ה�ח�ד ע�ל� �ה�א האציל�ת ע�ל� על ְְְִִִַ�ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ע��ה, יצירה �ריאה �ע�למ�ת �ה�א לכמ� �לל ��מה �אינ� ה���י, �תכלית �� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�הא�ר
ה�ריאה �ע�ל� �ה�א �מ� א�ר�ת �ה���י מדרג�ת ח��קי י� עצמ� ע��ה יצירה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�בבריאה
ממ�א �בחינת הע�למ�ת את להחי�ת ��א �הא�ר ה�א זה �ל אמנ� וע��ה. היצירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוע�ל�

עלמי� �לז�ל ה��בב א�ר �חינת וה�א הע�למ�ת, אל מ��כ�ת למעלה �ה�א �הא�ר אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
"�כ�לה� וזה� ��וה, הע�למ�ת �כל מאיר הרי לע�למ�ת, �מ�י� ס�בב �בחינת ��א ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעלמי�,

להמ�י�חעלמי�" �כדי אמנ� ��וה. הע�למ�ת �כל ה�א המ�כת� אפ� ה�ה זה �א�ר והינ� , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואתה�כא את�פיא �בחינת ה�ר�רי� �עב�דת העב�דה ידי על ה�א עלמי�, �כ�לה� זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָא�ר
אחרא סטרא את�פיא להי�ת �עב�דת� ��על �א�ר אחרא", סטרא את�פיא "�ד וזה� ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ�וקא.

לנה�רא ח��כא נה��טואתה�כא הח�� �כא�ר והינ� �וקא, מהח�� ה�א הא�ר יתר�� ה�ה , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
� הא�ר, יתר�� נע�ה ה�ה ��מ��לא�ר, והינ� מ��, למ�ה יאיר א�ר עד �גל�י מאיר הא�ר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

סטרא את�פיא "�ד וזה� ��וה. הע�למ�ת �כל ה�א המ�כת� אפ� א�ר �זה, �אפ� ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהא�ר
��מ�� הא�ר, �חינת עלמי�", �כ�לה� ה�א �רי� �ק�ד�א יקרא אס�לק ה��בב6אחרא א�ר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

למ�ה �� מאיר �� וא� ��וה, הע�למ�ת �כל �מ�י� ס�בב �בחינת המ�כת� �אפ� עלמי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ�ל
ידי על ואחד, אחד �ל �ת�� �ת�כ�", ו�כנ�י מק�� לי "וע�� וזה� למעלה. �ה�א ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ�מ�
הא�ר, יתר�� זה ידי על נע�ה ה�ה לנה�רא, ח��כא ואתה�כא את�פיא �בחינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעב�דה

ה��בב. א�ר �מת��ה ��איר עלמי�, �כ�לה� ה�א �רי� �ק�ד�א יקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�אס�לק

.¯ev˜ונע�ה ��ח��ני�, �ירה ��היה הע�למ�ת �ריאת �כ�נת יבאר ��ח��ני�. �כינה ע�ר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
��וה. עלמי� �כ�לה� ��ה� ה��בב, א�ר ��מ�י� ואתה�כא, את�פיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
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ל[מאמר])5 ביאור בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ביאור וירא. פרשת ריש ש� השמי�. כאשר כי המתחיל דיבור

ועוד. המשפטי� דואלה

גילוי)6 בחינת שהוא אסתלק לשו� בזוהר זו המשכה נקראת

סו� אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמי� כל הסובב אור

ש�). עיי� ויקהל פרשת

ז.ו. בעולם,שהכוונה. האלקי האור בהשפעת מדרגות שתי הם עלמין" כל ו"ממלא עלמין" כל ("סובב העולמות כל את ממלא

ח. להלן). ט.וכמבואר העולמות. לאור.בכל החושך והתהפכות לקדושה) (המנגד האחר הצד התכופפות



ז i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

��דר� ואיתא �מי�", ט�חה וימיני אר� �ברא4יסדה �מאל� ונטה �מי�, �ברא ימינ� "נטה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
�"�מי�" �מי�", ט�חה "וימיני וזה� י�תר, וה�ל�י הא�ר על מ�רה ימי� �יד ויד�ע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאר�",
ה�א עצמ� והא�ר הא�ר, ���י �ה�א ימי� �בחינת ה���י �� – העלי�ני� ע�למ�ת ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָה��נה

ה� ה�ח��ני�, ע�למ�ת ה��נה ו"אר�" ���י, �ל�בחינת �ג��י הא�ר �אי� �מאל מ�חינת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"�ל �כתיב ע�למ�ת, �ד' ההפר� ��ד�ע והס�ר, העל� �בחינת �א עצמ� הא�ר וג� ,��ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יצירה �ריאה אציל�ת – ע�למ�ת ד' �ה� ע�יתיו", א� יצר�יו �ראתיו ולכב�די ��מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָה�קרא
�אציל�ת ע��ה, יצירה �בריאה �ה�א �מ� �אציל�ת, �ה�א �מ� אינ� הא�ר �זה – ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָע��ה

ה�לה5ה�א מ���� אציל�ת �ר�� וכ� וסמ��, אצל� מ���� ואציל�ת ההעל�, ���י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�בחינת
מה ס��, האי� ע�למ�ת �כלל ה�א �כלל�ת� אבל ע�ל�, �חינת הי�ת� ע� �אציל�ת ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוהפר�ה,
ולכב�די", ��מי ה�קרא "�ל וזה� מאי�. י� �בחינת ה�ציא�ת התחלת �ה�א �ריאה �� ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�אי�

��אי עדי�, �י המיחד ה�א �כב�די וההת�לל�ת,ו��מי ה�ח�ד ע�ל� �ה�א האציל�ת ע�ל� על ְְְִִִַ�ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ע��ה, יצירה �ריאה �ע�למ�ת �ה�א לכמ� �לל ��מה �אינ� ה���י, �תכלית �� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�הא�ר
ה�ריאה �ע�ל� �ה�א �מ� א�ר�ת �ה���י מדרג�ת ח��קי י� עצמ� ע��ה יצירה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�בבריאה
ממ�א �בחינת הע�למ�ת את להחי�ת ��א �הא�ר ה�א זה �ל אמנ� וע��ה. היצירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוע�ל�

עלמי� �לז�ל ה��בב א�ר �חינת וה�א הע�למ�ת, אל מ��כ�ת למעלה �ה�א �הא�ר אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
"�כ�לה� וזה� ��וה, הע�למ�ת �כל מאיר הרי לע�למ�ת, �מ�י� ס�בב �בחינת ��א ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעלמי�,

להמ�י�חעלמי�" �כדי אמנ� ��וה. הע�למ�ת �כל ה�א המ�כת� אפ� ה�ה זה �א�ר והינ� , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואתה�כא את�פיא �בחינת ה�ר�רי� �עב�דת העב�דה ידי על ה�א עלמי�, �כ�לה� זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָא�ר
אחרא סטרא את�פיא להי�ת �עב�דת� ��על �א�ר אחרא", סטרא את�פיא "�ד וזה� ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ�וקא.

לנה�רא ח��כא נה��טואתה�כא הח�� �כא�ר והינ� �וקא, מהח�� ה�א הא�ר יתר�� ה�ה , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
� הא�ר, יתר�� נע�ה ה�ה ��מ��לא�ר, והינ� מ��, למ�ה יאיר א�ר עד �גל�י מאיר הא�ר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

סטרא את�פיא "�ד וזה� ��וה. הע�למ�ת �כל ה�א המ�כת� אפ� א�ר �זה, �אפ� ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהא�ר
��מ�� הא�ר, �חינת עלמי�", �כ�לה� ה�א �רי� �ק�ד�א יקרא אס�לק ה��בב6אחרא א�ר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

למ�ה �� מאיר �� וא� ��וה, הע�למ�ת �כל �מ�י� ס�בב �בחינת המ�כת� �אפ� עלמי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ�ל
ידי על ואחד, אחד �ל �ת�� �ת�כ�", ו�כנ�י מק�� לי "וע�� וזה� למעלה. �ה�א ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ�מ�
הא�ר, יתר�� זה ידי על נע�ה ה�ה לנה�רא, ח��כא ואתה�כא את�פיא �בחינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעב�דה

ה��בב. א�ר �מת��ה ��איר עלמי�, �כ�לה� ה�א �רי� �ק�ד�א יקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�אס�לק

.¯ev˜ונע�ה ��ח��ני�, �ירה ��היה הע�למ�ת �ריאת �כ�נת יבאר ��ח��ני�. �כינה ע�ר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
��וה. עלמי� �כ�לה� ��ה� ה��בב, א�ר ��מ�י� ואתה�כא, את�פיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
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ל[מאמר])5 ביאור בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ביאור וירא. פרשת ריש ש� השמי�. כאשר כי המתחיל דיבור

ועוד. המשפטי� דואלה

גילוי)6 בחינת שהוא אסתלק לשו� בזוהר זו המשכה נקראת

סו� אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמי� כל הסובב אור

ש�). עיי� ויקהל פרשת

ז.ו. בעולם,שהכוונה. האלקי האור בהשפעת מדרגות שתי הם עלמין" כל ו"ממלא עלמין" כל ("סובב העולמות כל את ממלא

ח. להלן). ט.וכמבואר העולמות. לאור.בכל החושך והתהפכות לקדושה) (המנגד האחר הצד התכופפות
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ה�ביאp‰Â‰ב) את�פיא �בחינת ה�ר�רי�, �עב�דת �מק�� ����� העב�דה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה�א ��ק�� �היה העב�ד�ת אחת ולכ� לנה�רא, ח��כא אתה�כא לבחינת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�מעלה
והלו�י� ה�הני� ה���פ�ת עני� וזה� ���פ�, ר�חנית עב�דה �ה�א ה�ר�נ�ת, עב�דת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעני�
�עב�דה ה�ר�� עב�דת ועני� ר�חנית. עב�דה ��ה� ה�ר��, הבאת �עת וזמר� ו�יר� ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ�עב�דת�

�כתיב ה�א, האד� כ�',7�נפ� �מ�" ה�קר מ� ה�המה מ� להוי', קר�� מ�� יקריב �י "אד� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
�� היתה �א� יק�ה למימר�לכא�רה לי� הוה ה�ר��, מ��טי לבאר רק �זה �יינת� מ�� אד� ְְִָ�ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

"אד� א�מר מה �מ�ני והלכ�תיו, ה�ר�� ה�באת מ��ט יהיה וכ� �� ה�ה להוי', קר�� ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָיקריב
�עב�דה ה�ר�נ�ת עני� �לל�ת לבאר �� ��א ה�א �זה ה��נה יד�ע א�א וכ�'. מ��" יקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ�י
להוי', קר�� ה�א מ�� ה�ה לאלק�ת, יתקרב �א�ר האד� יקריב", �י "אד� וזה� האד�, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹ�נפ�

�קר�נ�ת �יד�ע הוי', אל קר�ב להי�ת הינ� להוי', קר�� להי�ת ה�בר �ל�י �בכ� עני�8מ�� ה� ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
והינ� "מ��", ה�א לאלק�ת, להתקרב �א �כא�ר לבאר, �זה �בא והח��י�, ה�ח�ת ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקר�ב
העצמי מה�ת� י�דע �א�ר �בפרט אלק�ת, אל אתקרב אי� אד� יאמר �אל �כ�, ה�בר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ��ל�י
ואי� מאלק�ת הרח�ק �תכלית ה�א �� וא� ט�בי�, לא עניני� �כ�ה �מלכל� ��פל�ת ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ�ְְְִֶ�ה�א
יכ�ל מ��ראל ואחד אחד �כל �ל�י, ה�בר �כ� מ��, א�מר ה�א זה ועל לאלק�ת, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאתקרב

���9לאמר ואי� �לל, הג�ל�ת �זה ואי� ויעקב, יצחק אברה� אב�תי למע�י מע�י י�יע� מתי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
�א ה�א �ר�� ה�ד�� ואי� לאלק�ת, �להתקרב �לה�יע לעל�ת חלילה, �מע�ב ה��נע ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ�בר

�מדר�10�טר�ניא �דאיתא ויכל��, �ח� לפי ואחד אחד �כל �מאיר �מת��ה �רי�תיו, ע� ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
�על11ר�ה ואחד, אחד �ל �ל ה�ח לפי �ח�", לפי א�א �חי לפי מב�� איני מב�� "�כ�אני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יקריב", �י "אד� וזה� נעלית. ה��תר ל�דרגה �לה�יע לעל�ת ואחד אחד �ל �כח ה�ה זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹידי
להויה", קר�� "מ�� והינ� �ל�י, ה�בר ��כ� "מ��", ה�א לאלק�ת יתקרב �האד� ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ�בכדי
מ��, מ�� א� �י �לבד, ה�המה �ל ה�ר�� רק ה��נה �אי� להוי', ה�ר�� את �קריב� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ�מ��
ה�א�", �מ� ה�קר "מ� ה�המית. ה�פ� �ה�א אד�, �ל ��ל�� ה�המה ה�המה", "מ� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוה�א

��מה �אינ� �זה, העניני� וכ�ד�ע ה�המית, ��פ� �י�נ� מדרג�ת ה�רטי ה�ה האפניה� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
�י�תר, ���ת מ��ת �בעל נ�ח ��ר ה�א ��� ה�המית �ה�פ� �י�נ� ואחד, אחד �כל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה�ר�רי�
�ני� �ל על �ד��ת ה�א אבל �המה, �כלל זה ��� א� ��ה, �המה �ה�א צא� �ה�א ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוי�

�אריכ�ת וה�ה12(וכמבאר קר�נכ�". את "�קריב� א�ר �א�מר וזה� תר"ס), ה�פ�ה, �קנטרס ְְְֲִַַָֹ�ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וכדאיתא ��מעלה, הא� והיה ה�ז�ח, ��י על ��מית �המה ��ביאי� ה�א ה��מי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ�ה�ר��
ה�ז�ח, על והיתה �למה �ימי ה�מי� מ� ��פלה (�חלת �ארי רב�צה ב) ע��ד (כא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ�י�מא

איתא �ב�הר ק�ר�ני�"13ר�"י). �אכל י�יא"אריה הרי האד�, �נפ� �עב�דה ה�א כ� �מ� ה�ה , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
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דיבור)7 [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

ואיל�. ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל

נסמ�.)8 וש� הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] ראה

כה.)9 פרק רבה אליהו דבי תנא

בתחלתו.)10 אידיש המאמרי� ספר וראה א. ג זרה עבודה

ג.)11 יב, פרשה רבה במדבר

תורת)12 (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כ� ג� ראה

תש"א. (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלו�).

חלק)13 זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק זוהר ראה

ועוד. א. יז, ג

יא.י. לומר. לו קרבנות.היה שאוכל אריה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

י–�", �להבת א� ר��י "ר�פיה �כמאמר האלקית, ���פ� א� הר��י וה�א ��מעלה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא�
מכ�י� ה�י� ואי� ל�י� מכ�ה הא� �אי� ��מעלה, �א� ��לק�ט) (ה�בא ר�ה �מדר� ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָואיתא
א� �ד�גמא וה�א לאלק�ת, האהבה א� ר��י �� י� הרי האלקית ה�פ� ��טבע והינ� ְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא�,

ר�י� מי� ה� וה�י� א�ת�, מכ�י� ה�י� �אי� ה�רנסה14��מעלה �טר�ת ה�רד�ת �ר��י ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
לא ה�הר�ת �� ה�ה זה �בכל ועב�דה, �ת�רה המבל�לי� ��נ�ת �טרד�ת ��ני� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�בל��לי�
ה�י� �אי� ��מעלה א� �דגמת ה�א האלקית ���פ� האהבה א� �ר��י לפי ְְְְִֵֵֶַַַַָ�ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי�טפ�ה,
אהבה ל� יהיה ה�א ��� ה�המית, ה�פ� �ל ההקרבה להי�ת צרי� �בזה א�ת�, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכ�י�
�ג� יצרי�", "��ני רז"ל ואמר� לבב�", �כל אלקי� הוי' את "ואהב� ��ת�ב �כמ� ְְְְְְְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלאלק�ת,
��פ� האלקית ה�פ� התל���ת ידי על �א �זה לאלק�ת, אהבה ל� יהיה ה�המית ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹה�פ�

הריה �תח�ה אמנ�15�המית, �לל, אלק�ת �עניני והר�� ידיעה ��� ל� אי� ה�המית ה�פ� ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לה�יג�, י�כל ה�המית ה�פ� �ג� אלקי �הת��ננ�ת �מת��נ� האלקית, ה�פ� התל���ת ידי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל
חקיקה ��ע�ה אחר �מק�� ��באר (�כמ� ה�המית ה�פ� התקרב�ת נע�ה זה ידי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה�ה
"רב ה�א �� אחר ה�ה כ�'), וה��ג ה��ב� �בר �� �� ה�א �אלק�ת ה�המית �ה�פ� ִֵַַָָָ�ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ללית
האלקית. ���פ� ה���קה א� �ר��י ונכלל וע�לה מ�המ��ת� ��תה�� ��ר", �כח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ב�א�ת
ההקרבה ידי על כ� �מ� ה�ה חי, צ�מח ��מ� ה�יצ�צי מת�רר הרי ה��מי קר�� ידי �על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ�כמ�

הח��כא �מתה�� מת�רר הרי לנה�ראיב�ר�חנ��ת ה�המית מק��יג�נפ� לי "וע�� וזה� . ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ה�ביא והע�ר את�פיא, �בחינת עב�דת� ידי על הרי ואחד אחד �ל �בת�� �ת�כ�", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָו�כנ�י
�כ�לה� ה�א �רי� �ק�ד�א יקרא אס�לק אחרא סטרא את�פיא �ד ה�ה כ�', אתה�כא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כ�'. עלמי� �ל ס�בב �חינת �ה�א וה�ל�י, הא�ר �חינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעלמי�,

.¯ev˜�א קר��". "מ�� להי�ת צרי� יקריב" �י �"אד� �עב�דה ה�ר�נ�ת עני� יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
�נפ� אהבה ה�המית. �דנפ� האלקית �נפ� אהבה מ�מ�ה, וא� ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ��מעלה

ה�המית. ��פ� האלקית נפ� התל���ת ידי על �אה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹה�המית

�מק��Ê·e‰ג) ����� העב�דה �ע�ר �להי�ת �וקא, ��י� מעצי היה �ה���� מה י�ב� »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(�בפרט ��"ל ה�ר�נ�ת עב�דת עני� ��ה� לנה�רא, ח��כא לאתה�כא מע�ה16ה�א ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכ� �ע�ל�, אלק�ת ���י האיר זה ידי על ה�ה ���ק�� העב�דה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹה�טרת),
�יטה �ה�ה ��י�, �הי17מעצי נט�ה, לאיזה�ר��� והה�יה אמצעי, �ה�א �בר ��� נ� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

והחכמה, מהידיעה הה�יה ה�א ��ט�ת �ט�ת, �ר�� וכ� �יטה, נקראת למ�ה, א� למעלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָצד,
�כמ� זה, �לע�ת �ט�ת י� וה�ה �ט�ת. נקרא מ�ה והה�יה ה���ע, �ר� ה�א וה�גה ְֶַ�ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ידיעה
���י�", י�ראל "ו��ב �כתיב ה�ניע�ת, מ�רכי �ט ר�"י �פר� א���", ת�טה "�י ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��ת�ב
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רבי�)14 מי� המש� נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו.

ואיל�.)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמש� להעיר

המתחיל)16 דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

[מאמר] לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה

בני. ריח ראה המתחיל דיבור

ואיל�.)17 טל פרק תרל"ז וככה המש� הנ"ל בכל ראה

ומעי�. קונטרס

יג.יב. לאור.החושך.
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י–�", �להבת א� ר��י "ר�פיה �כמאמר האלקית, ���פ� א� הר��י וה�א ��מעלה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא�
מכ�י� ה�י� ואי� ל�י� מכ�ה הא� �אי� ��מעלה, �א� ��לק�ט) (ה�בא ר�ה �מדר� ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָואיתא
א� �ד�גמא וה�א לאלק�ת, האהבה א� ר��י �� י� הרי האלקית ה�פ� ��טבע והינ� ְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא�,

ר�י� מי� ה� וה�י� א�ת�, מכ�י� ה�י� �אי� ה�רנסה14��מעלה �טר�ת ה�רד�ת �ר��י ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
לא ה�הר�ת �� ה�ה זה �בכל ועב�דה, �ת�רה המבל�לי� ��נ�ת �טרד�ת ��ני� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�בל��לי�
ה�י� �אי� ��מעלה א� �דגמת ה�א האלקית ���פ� האהבה א� �ר��י לפי ְְְְִֵֵֶַַַַָ�ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹי�טפ�ה,
אהבה ל� יהיה ה�א ��� ה�המית, ה�פ� �ל ההקרבה להי�ת צרי� �בזה א�ת�, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכ�י�
�ג� יצרי�", "��ני רז"ל ואמר� לבב�", �כל אלקי� הוי' את "ואהב� ��ת�ב �כמ� ְְְְְְְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלאלק�ת,
��פ� האלקית ה�פ� התל���ת ידי על �א �זה לאלק�ת, אהבה ל� יהיה ה�המית ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹה�פ�

הריה �תח�ה אמנ�15�המית, �לל, אלק�ת �עניני והר�� ידיעה ��� ל� אי� ה�המית ה�פ� ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לה�יג�, י�כל ה�המית ה�פ� �ג� אלקי �הת��ננ�ת �מת��נ� האלקית, ה�פ� התל���ת ידי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל
חקיקה ��ע�ה אחר �מק�� ��באר (�כמ� ה�המית ה�פ� התקרב�ת נע�ה זה ידי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה�ה
"רב ה�א �� אחר ה�ה כ�'), וה��ג ה��ב� �בר �� �� ה�א �אלק�ת ה�המית �ה�פ� ִֵַַָָָ�ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ללית
האלקית. ���פ� ה���קה א� �ר��י ונכלל וע�לה מ�המ��ת� ��תה�� ��ר", �כח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ב�א�ת
ההקרבה ידי על כ� �מ� ה�ה חי, צ�מח ��מ� ה�יצ�צי מת�רר הרי ה��מי קר�� ידי �על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ�כמ�

הח��כא �מתה�� מת�רר הרי לנה�ראיב�ר�חנ��ת ה�המית מק��יג�נפ� לי "וע�� וזה� . ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ה�ביא והע�ר את�פיא, �בחינת עב�דת� ידי על הרי ואחד אחד �ל �בת�� �ת�כ�", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָו�כנ�י
�כ�לה� ה�א �רי� �ק�ד�א יקרא אס�לק אחרא סטרא את�פיא �ד ה�ה כ�', אתה�כא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כ�'. עלמי� �ל ס�בב �חינת �ה�א וה�ל�י, הא�ר �חינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעלמי�,

.¯ev˜�א קר��". "מ�� להי�ת צרי� יקריב" �י �"אד� �עב�דה ה�ר�נ�ת עני� יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
�נפ� אהבה ה�המית. �דנפ� האלקית �נפ� אהבה מ�מ�ה, וא� ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ��מעלה

ה�המית. ��פ� האלקית נפ� התל���ת ידי על �אה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹה�המית

�מק��Ê·e‰ג) ����� העב�דה �ע�ר �להי�ת �וקא, ��י� מעצי היה �ה���� מה י�ב� »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(�בפרט ��"ל ה�ר�נ�ת עב�דת עני� ��ה� לנה�רא, ח��כא לאתה�כא מע�ה16ה�א ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכ� �ע�ל�, אלק�ת ���י האיר זה ידי על ה�ה ���ק�� העב�דה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹה�טרת),
�יטה �ה�ה ��י�, �הי17מעצי נט�ה, לאיזה�ר��� והה�יה אמצעי, �ה�א �בר ��� נ� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

והחכמה, מהידיעה הה�יה ה�א ��ט�ת �ט�ת, �ר�� וכ� �יטה, נקראת למ�ה, א� למעלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָצד,
�כמ� זה, �לע�ת �ט�ת י� וה�ה �ט�ת. נקרא מ�ה והה�יה ה���ע, �ר� ה�א וה�גה ְֶַ�ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ידיעה
���י�", י�ראל "ו��ב �כתיב ה�ניע�ת, מ�רכי �ט ר�"י �פר� א���", ת�טה "�י ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ��ת�ב
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רבי�)14 מי� המש� נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו.

ואיל�.)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמש� להעיר

המתחיל)16 דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

[מאמר] לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה

בני. ריח ראה המתחיל דיבור

ואיל�.)17 טל פרק תרל"ז וככה המש� הנ"ל בכל ראה

ומעי�. קונטרס

יג.יב. לאור.החושך.



dlkי izeg` ipbl iz`a

עני� ר�ח18�ה�א �� נכנס �� א� א�א עברה ע�בר אד� "אי� רז"ל �כמאמר זה, �לע�ת ה�ט�ת ְְְִִֶַַ�ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
"�ט�ת" ונקרא אחרא, וסטרא ה�ל�ה ר�ח ה�א �ט�ת ור�ח האמת, על מכ�ה ה�ה ור�ח ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ�ט�ת",
��ת�ב �כמ� וח�י�, אמת ה�א �אלק�ת וה���י, הא�ר על המכ�י� וה� �כסיל, זק� מל� �ר� ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ולכ� אלקית, והח��ת האמת על מכ�ה �ט�ת והר�ח ח�י�", אלקי� ה�א אמת אלקי� ְְְְְֱֱֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ"והוי'
על �מס�יר מעלי� מכ�ה �ט�ת הר�ח �� ה�רי, על ה�כ�ה ה�ל�ה �כמ� "קל�ה", ��� ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָנקרא
עברה, ע�בר ו�ל�� חס להי�ת יכ�ל האד� א�ר �אפ�ר מה ה��ה וזה� אלק�ת. �ג��י ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהא�ר

מר�י� �אינ� לפי רק וה�א עברה, לידי האד� יב�א א�ר ה�בר אפ�ר אי� ��זה19�לכא�רה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ידי �על �ה�א, �מ� האמת את י�דע וא� �יהד�ת�, ע�ד�� א�ר ל� ונדמה מאלק�ת, נפרד ְְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹה�א
אפ�, ���� ל�ל� רחמנא העברה �בר את ע��ה היה לא הרי מאלק�ת, נפרד נע�ה וע�� ְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהחטא
והראיה מאלק�ת, נפרד להי�ת �לל יכ�ל ואינ� אפ� ���� ר�צה �אינ� י�ראל �ל ��טבע ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלפי
ולח�ב לטע�ת אפ�ר אי �אז �פירה, �ל עני� על ו�ל�� חס א�ת� וכ�פי� נ�י�� לידי �א ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�כא�ר
חס י��רי� ה�יני �ל עליו �מק�ל מ�גד, ח�יו מ�לי� ה�א הרי מאלק�ת, נפרד נע�ה ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�אינ�

ה �דר��ת אפ�� �� מ�� �מ�ח� נראה וכ� ית�ר�, �מ� קד�ת על נפ�� �מ�סר �ח�ת�תו�ל�� ְְְֵַַָ�ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
י�דע הרי �אז לפי ית�ר�, �מ� קד�ת על נפ�� למסר �על�לי� י�ראל �פ��עי ����י� ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ�ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ�קל
וחס ו�ל�� חס להי�ת �כזה י�ראל, מאלקי לה�רד ו�ל�� חס ר�צה ואינ� �נפ��, ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�מר�י�
��ארי הינ� �ברי�, ��ארי אבל י�ראל, �ר ��� �יכלת אי� י�ראל מאלקי נפרד ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹוחלילה
ונדמה ית�ר�, זהנפרדמאחד�ת� ידי מר�י���ע�העל ואינ� י�דע אינ� הרי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעבר�תרחמנאל�ל�,
הא�ר על ��כ�ה אחרא �סטרא �ט�ת מהר�ח �א וזה היה, �א�ר �יהד�ת� ע�ד ה�א �י ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָל�
החמ�ה ��ק� והינ� ההר��, הע�ר להאד� ל� ��ר� �ט�ת �הר�ח �ר�� ,�� יר�� ��א 20וה���י ְִֶַֹ�ְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
�ר�� הר�חנ�י�, �עניני� ההר�� והע�ר ה�ריר�ת ל� ��ר� ה�המית �נפ� והחמימ�ת ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ��אוה

עניני אי� צעקאכטקייט א�� צ�גע��נדקייט (�ע�יד�יא ההר�� מקרר זה �רתיחה, ותאוה ה��ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אי�ער�עגע�ע� פיל אז�י איז ער הר�חנ�י�, �עניני� געפיל) א�� �או�תיוטו�ערהער �עניני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אי� �א איז הר�� ר�חנית'דיקער �ער אז וה��מ�י�, החמר�י� ההעל�טז�רצ�נ�תיו �תכלית ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

�ק��� והע��י וה��ב והערב�ת לה�ע� מר�י� ואינ� �לל, מר�י� �ל�י ��ע�ה והינ� ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוההס�ר,
ה�א �לל �בדר� וע��, חטא ידי על ��ע�ה מאלק�ת �רח�ק� ה�חית�ת מר�י� אינ� וכ� ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹה�צו�ת,
�עצ� אלק�ת ה�א האלקית ה�פ� �ה�ה האלקית, ה�פ� על ��כ�ה ה�המית ה�פ� ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ���י

��� ה�יצ�� �בפרט ה�א21מה�ת�, יד� �על כ�'), ה�רטי ��פ� אל ה��� �רטי ה�יצ�� (ה�א ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
�אינ� �דבר והינ� לאלק�ת, מנ�ד �ה�א ��בר מאד �מר�י� האלק�י�, העניני� �כל ְְְֱֵֶַָָָָֹ�ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹמר�י�
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פרשת)18 סו� ותנחומא רבה במדבר ספרי, א. קו, סנהדרי�

בלק.

ואיל�.)19 ב מאמר ומעי� קונטרס כה. כד פרק תניא ראה

תש"ט)20 משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

יג. יב פרק סג) (קונטרס

אצילות)21 דרושי שער חיי� בע� שנאמר למה הכוונה אולי

דיבור [מאמר] תורה בלקוטי (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה

שהוא מאוד קט� ניצו� יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל

כו' נברא אחד ניצו� בכח מתלבש הניצו� וזה כו' אלקות בחינת

לניצו� כא� שמכוו� לי נראה ויותר לשונו. כא� עד יחידה, הנקרא

בעניני.יד. והלהיטות טז.טו.ההתקשרות מסור. כך כל הוא.הוא אצלו הרוחני שהרגש

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

�ד �בפרט ,�� ר�צה אינ� �ג��י מ�בראלק�ת �ב�רח מ�ה �ב�רח אלק�ת, על מנ�ד �ה�א בר ְְְְֱִִֵֶֶָָָֹ�ְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ
ק�ה ה�א ל�ל� רחמנא ר�חנית �מיתה האלקית לה�פ� ל� �בר�ר מ�ות, ה��רח �כאד� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹה��יק,
וכל לאלק�ת, �לי� ולע��ת �אלק�ת, ה�א וחפצ� ���קת� וכל ו�ל��, חס ��מית מ�יתה ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹי�תר
ההר�� על �מעלי� �מס�יר מכ�ה ה�א הרי ה�המית, ה�פ� �מציא�ת י��ת וחמר��ת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ���ת

וועלט פ�� גע�מאק �ער אז ה�א �בפ�יט�ת האלקית, מכ�היז�נפ� איז העל�) �ה�א (ע�ל� ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אלקי הר�� �ע� א�י� �בריאתיח�מס�יר העלי�נה ��נה �היתה מ�ה מ��, ה��נה היפ� ��ה� , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האד� עב�דת ידי על ��ח��ני� �ירה ית�ר� ל� להי�ת ה�א �ר�� ה�ד�� �נתא�ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהע�למ�ת,
ו�ל��, חס להיפ� �א �בפעל �לז�כ�, �לברר� �וקא זה �ע�ל� ולהי�ת ה�המית, ונפ� ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ג��
ח�� �ל אצל� ��חסר עד �� �ל ונתג�� ונתע�ה האמת, א�ר על אצל� מס�יר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�הע�ל�
קב�ע �ה�א ה�המית, ה�פ� �ס�ת �א ��ה הר�חנ�י�, �עניני� פילע�) (ה�קרא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמההר��
א מיט �הר��, �ח��ת ויד�ר ויח�ב יה�ה �בה� וענינ�, מה�ת� �ל וזה� הע�ל�, �עניני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��מ�ר�

�י�מאק ה�איט�ר�יסע� �זה ל� ��� �י�מאק) (�ער ה�ע� עני� �בפרט �כלל�ת� זה הר�� א�ר , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קאלטקייט עצ� �י ה�המית, ה�פ� �ל ה�ריר�ת מ�ני ה�א והע�ר �ר�חנ��ת, ההר�� את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��לל

אי� �לכ��� ה�המי, נפ� עליו מ�כיח ��מ� מה�ת�, �עצ� �המי �ה�א מ�ני ר�חנ�י� עניני� ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
� רק ה�א והר��ת� לבדח��ת� א�ר �א�� אנ�י� �י� �מ�ח�, ר�אי� �אנ� �כמ� �המ�י�, עניני� ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

���רסי� מ��, �המה �מע�ה מע�יה� ה�ה י�ר�ת �מ��ת ��רה מחכמה ריקי� �ה� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזאת
מ��, �בהמה ה� והרי �לל, מ�ג ��� לה� אי� א�ר הר�חנ�י� מעניני� ל�ל� רחמנא ְְֲִֵֵֵַַָָָָ�ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�מלעיגי�
ההר��, הע�ר מ�ני �ה�א אד�, ��� א� וע� עפר ה�א א� �לל הבח� מ�לי וד�רסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהה�לכת
ה��רה על ול�עגי� מ��, �בהמה �ה� �א�� אנ�י� י�נ� כ� �מ� �עת, ל� אי� הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�בהמה
כ�'), לק�מ� ר�צי� אינ� �בזה מק�מי�, ה� ז� מצוה ��ני�, �רכי� לה� ה��חרי� (�מה� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מצו�ת
מה וה��ר� ה��ה ה�א זה א�ר ה�המית, �נפ� וה�ריר�ת מהע��ת �א ה�א זה �כל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוה��מה,
ה�המית, �נפ� וה���י אחרא �סטרא �ט�ת ר�ח �ה�א ל�ל�, רחמנא עברה לידי �א ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ�אד�
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יי i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

�ד �בפרט ,�� ר�צה אינ� �ג��י מ�בראלק�ת �ב�רח מ�ה �ב�רח אלק�ת, על מנ�ד �ה�א בר ְְְְֱִִֵֶֶָָָֹ�ְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ
ק�ה ה�א ל�ל� רחמנא ר�חנית �מיתה האלקית לה�פ� ל� �בר�ר מ�ות, ה��רח �כאד� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹה��יק,
וכל לאלק�ת, �לי� ולע��ת �אלק�ת, ה�א וחפצ� ���קת� וכל ו�ל��, חס ��מית מ�יתה ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹי�תר
ההר�� על �מעלי� �מס�יר מכ�ה ה�א הרי ה�המית, ה�פ� �מציא�ת י��ת וחמר��ת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָ���ת

וועלט פ�� גע�מאק �ער אז ה�א �בפ�יט�ת האלקית, מכ�היז�נפ� איז העל�) �ה�א (ע�ל� ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אלקי הר�� �ע� א�י� �בריאתיח�מס�יר העלי�נה ��נה �היתה מ�ה מ��, ה��נה היפ� ��ה� , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האד� עב�דת ידי על ��ח��ני� �ירה ית�ר� ל� להי�ת ה�א �ר�� ה�ד�� �נתא�ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהע�למ�ת,
ו�ל��, חס להיפ� �א �בפעל �לז�כ�, �לברר� �וקא זה �ע�ל� ולהי�ת ה�המית, ונפ� ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ג��
ח�� �ל אצל� ��חסר עד �� �ל ונתג�� ונתע�ה האמת, א�ר על אצל� מס�יר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�הע�ל�
קב�ע �ה�א ה�המית, ה�פ� �ס�ת �א ��ה הר�חנ�י�, �עניני� פילע�) (ה�קרא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמההר��
א מיט �הר��, �ח��ת ויד�ר ויח�ב יה�ה �בה� וענינ�, מה�ת� �ל וזה� הע�ל�, �עניני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��מ�ר�

�י�מאק ה�איט�ר�יסע� �זה ל� ��� �י�מאק) (�ער ה�ע� עני� �בפרט �כלל�ת� זה הר�� א�ר , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קאלטקייט עצ� �י ה�המית, ה�פ� �ל ה�ריר�ת מ�ני ה�א והע�ר �ר�חנ��ת, ההר�� את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��לל

אי� �לכ��� ה�המי, נפ� עליו מ�כיח ��מ� מה�ת�, �עצ� �המי �ה�א מ�ני ר�חנ�י� עניני� ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
� רק ה�א והר��ת� לבדח��ת� א�ר �א�� אנ�י� �י� �מ�ח�, ר�אי� �אנ� �כמ� �המ�י�, עניני� ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

���רסי� מ��, �המה �מע�ה מע�יה� ה�ה י�ר�ת �מ��ת ��רה מחכמה ריקי� �ה� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזאת
מ��, �בהמה ה� והרי �לל, מ�ג ��� לה� אי� א�ר הר�חנ�י� מעניני� ל�ל� רחמנא ְְֲִֵֵֵַַָָָָ�ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�מלעיגי�
ההר��, הע�ר מ�ני �ה�א אד�, ��� א� וע� עפר ה�א א� �לל הבח� מ�לי וד�רסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהה�לכת
ה��רה על ול�עגי� מ��, �בהמה �ה� �א�� אנ�י� י�נ� כ� �מ� �עת, ל� אי� הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�בהמה
כ�'), לק�מ� ר�צי� אינ� �בזה מק�מי�, ה� ז� מצוה ��ני�, �רכי� לה� ה��חרי� (�מה� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מצו�ת
מה וה��ר� ה��ה ה�א זה א�ר ה�המית, �נפ� וה�ריר�ת מהע��ת �א ה�א זה �כל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוה��מה,
ה�המית, �נפ� וה���י אחרא �סטרא �ט�ת ר�ח �ה�א ל�ל�, רחמנא עברה לידי �א ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ�אד�
העלי�נה �כ�נה העלי�נה, ה��נה היפ� ��ע�ה עד האמת א�ר על �מס�ירי� מעלימי� ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ�ה�
ההיפ� �א ה�ה ה�המית ה�פ� ���י ידי ועל לאלק�ת, �לי ולע��ת� לברר� �כדי הע�ל� ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ��ברא
וזה� האמת, א�ר על �מס�יר מעלי� ע�ד ה�ה �מזד��, מת�רר �אינ� �י לא �הע�ל� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמ��,
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dlkיב izeg` ipbl iz`a

"יעקב �תיב �ה�ה האלקית. �נפ� העצמ�ת על לא אבל האלקית, �נפ� ה���ת על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹה�א
נ חבלחבל ה�א �אלק�ת ה��מה התק�ר�ת מ�רי"ג22חלת�", ה�אכבה�ז�ר �החבל נימי�, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

�ז�רה עצמ� ה��מה ולזאת �אלק�ת, המק�ר� החבל ה�א אד� �ל �נ�מת� עצמ�, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹה��מה
�ינ�ני� �ל �ספר וכדאיתא נימי�, וטע�כגמ�רי"ג �ח�ת, מ�רי"ג �ל�לה �ה��מה נא, �רק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הע�ל�", נברא ��בילי ל�מר אד� "ח�ב ה) מ�נה ד �רק (סנהדרי� רז"ל �אמר� ה�א, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָה�בר
��בילי, נברא הרא��� וצמצ�� �העל� ל�מר ח�ב ואחד אחד �כל העל�, מ���� ה�א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ע�ל�
�רי"ג, �מס�ר �ה� �ידי� ��ס"ה אברי� רמ"ח �צ��ר ה�א והאד� �לז�כ�, לברר� ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�כדי
�� �� י� הרי �ה��מה �� ה�ה ולכ� ה�ה, ��ס�ר ה� �ה��ל�ל�ת ה�דרג�ת �ל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ�לכ�
�כמ� �אלק�ת, מתק�ר הרי �נ�מה זה וחבל מצו�ת, ה�רי"ג �ל�יי� ��ה� �ח�ת, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ�רי"ג
נע�ה זה ידי על הרי למ�ה, ק��ר ה�ני ורא�� למעלה, ק��ר אחד �רא�� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
ק��ר האחד �רא�� �נ�מה, �חבל �� �� ה�א כ� �מ� ה�ה לאחדי�, להי�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתק�ר�ת

��אה ה' א�ת התק�ר�ת וה�א וה�אכדלמעלה, למ�ה, ק��ר אחד ורא�� יה"ו, א�תי�ת �הג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
��דרג�ת �ג� נחלת�", חבל "יעקב וזה� להחי�ת�, האד� �ג�� ה�תל��ת ה��מה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ�הארת
וכביכ�ל �העצמ�ת, ק��רי� ה� הרי �נ�מה חבל ידי על ה�ה עקבי�, �בחינת �ה� ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�מ�כ�ת
וה�ה ההתק�ר�ת. �תכלית ק��רי� ה� זה ידי ועל מעלה, �ל נחלת� י�ראל) (נ�מ�ת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ה�
לעצ� נ�געי� ה� הלא ו�ל��, חס �כרת �היא עברה א� ל�ל� רחמנא ה�פירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעני�

עצ �ה� ההתק�ר�ת, �כלל�ת הינ� "�יההתק�ר�ת, �כתיב �ר� ועל ה�פ�, ועצ� ה��מה � ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלק�ת והינ� ��כ�, אלק� �ר�� �אלקיכ� אלקיכ�", לבי� �יניכ� מב�לי� הי� ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹע�נתיכ�

ויד�ע ההתק�ר�ת, �כלל�ת נ�געי� ה� הרי א�� ועניני� הרי23����מה, ה��מה עצ� �על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפ��, התק�ר�ת �כלל�ת ה��גע �בר איזה �א �א�ר ולזאת �מס�יר, ה�עלי� �בר ��� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאי�
���� ר�צה אינ� י�ראל �אי� וכ�"ל ו�ל��, חס מאלק�ת זה ידי על נפרד להי�ת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��כ�ל
עבר�ת ��ארי אבל זה, �בר אצל� נר�� ולכ� מאלק�ת לה�רד ו�ל�� חס יכ�ל ואינ� ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפ�
והג� .�� �ל אצל� נר��י� אינ� ולכ� �רט�י�, נימי� ה� הרי �כרת �אינ� ו�ל�� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מ�צו�ת אחת �ע��ה א� ע��ה, ואינ� לע��ת� צ�ה א�ר הוי' מ�צו�ת אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�בעבר�
�ל ה�א הרי זה (�בפרט �רטית ה�ימא נפסק זה ידי על הרי לע��ת�, לבל�י הוי' צ�ה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָא�ר
להי�ת� ה�ה זה �בכל החבל, �כלל�ת חלי��ת ���על י�תר וע�ד ה�ה), ה�רט �ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמ�ת
ה�המית �נפ� ה���ת ה�ה ��זה והינ� ,�� �ל אצל� נר�� אינ� הרי �רט�י� נימי� ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והח��ת הא�ר אצל� נר�� �אינ� והינ� האלקית, �נפ� ה���ת על �מס�ירי� ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימי�
��כ�ה אחרא �סטרא �ט�ת הר�ח והינ� ל�ל�, רחמנא עברה לידי ��א ה��ה וזה� ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מ�חי ל�ל� רחמנא י�רד ה�ה וכה האלקי, הא�ר אצל� נר�� �אינ� האמת, א�ר על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�מעלי�

��"ל. �ט�ת הר�ח מ�ד וה�א ל�ל�, רחמנא א��ר �בר לע��ת ��א עד �חי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאל
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ה.)23 פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

dlk izeg` ipbl iz`a

"יעקב �תיב �ה�ה האלקית. �נפ� העצמ�ת על לא אבל האלקית, �נפ� ה���ת על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹה�א
נ חבלחבל ה�א �אלק�ת ה��מה התק�ר�ת מ�רי"ג22חלת�", ה�אכבה�ז�ר �החבל נימי�, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

�ז�רה עצמ� ה��מה ולזאת �אלק�ת, המק�ר� החבל ה�א אד� �ל �נ�מת� עצמ�, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹה��מה
�ינ�ני� �ל �ספר וכדאיתא נימי�, וטע�כגמ�רי"ג �ח�ת, מ�רי"ג �ל�לה �ה��מה נא, �רק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הע�ל�", נברא ��בילי ל�מר אד� "ח�ב ה) מ�נה ד �רק (סנהדרי� רז"ל �אמר� ה�א, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָה�בר
��בילי, נברא הרא��� וצמצ�� �העל� ל�מר ח�ב ואחד אחד �כל העל�, מ���� ה�א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ע�ל�
�רי"ג, �מס�ר �ה� �ידי� ��ס"ה אברי� רמ"ח �צ��ר ה�א והאד� �לז�כ�, לברר� ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�כדי
�� �� י� הרי �ה��מה �� ה�ה ולכ� ה�ה, ��ס�ר ה� �ה��ל�ל�ת ה�דרג�ת �ל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ�לכ�
�כמ� �אלק�ת, מתק�ר הרי �נ�מה זה וחבל מצו�ת, ה�רי"ג �ל�יי� ��ה� �ח�ת, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ�רי"ג
נע�ה זה ידי על הרי למ�ה, ק��ר ה�ני ורא�� למעלה, ק��ר אחד �רא�� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
ק��ר האחד �רא�� �נ�מה, �חבל �� �� ה�א כ� �מ� ה�ה לאחדי�, להי�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתק�ר�ת

��אה ה' א�ת התק�ר�ת וה�א וה�אכדלמעלה, למ�ה, ק��ר אחד ורא�� יה"ו, א�תי�ת �הג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
��דרג�ת �ג� נחלת�", חבל "יעקב וזה� להחי�ת�, האד� �ג�� ה�תל��ת ה��מה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ�הארת
וכביכ�ל �העצמ�ת, ק��רי� ה� הרי �נ�מה חבל ידי על ה�ה עקבי�, �בחינת �ה� ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�מ�כ�ת
וה�ה ההתק�ר�ת. �תכלית ק��רי� ה� זה ידי ועל מעלה, �ל נחלת� י�ראל) (נ�מ�ת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ה�
לעצ� נ�געי� ה� הלא ו�ל��, חס �כרת �היא עברה א� ל�ל� רחמנא ה�פירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעני�

עצ �ה� ההתק�ר�ת, �כלל�ת הינ� "�יההתק�ר�ת, �כתיב �ר� ועל ה�פ�, ועצ� ה��מה � ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלק�ת והינ� ��כ�, אלק� �ר�� �אלקיכ� אלקיכ�", לבי� �יניכ� מב�לי� הי� ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹע�נתיכ�

ויד�ע ההתק�ר�ת, �כלל�ת נ�געי� ה� הרי א�� ועניני� הרי23����מה, ה��מה עצ� �על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפ��, התק�ר�ת �כלל�ת ה��גע �בר איזה �א �א�ר ולזאת �מס�יר, ה�עלי� �בר ��� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאי�
���� ר�צה אינ� י�ראל �אי� וכ�"ל ו�ל��, חס מאלק�ת זה ידי על נפרד להי�ת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��כ�ל
עבר�ת ��ארי אבל זה, �בר אצל� נר�� ולכ� מאלק�ת לה�רד ו�ל�� חס יכ�ל ואינ� ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפ�
והג� .�� �ל אצל� נר��י� אינ� ולכ� �רט�י�, נימי� ה� הרי �כרת �אינ� ו�ל�� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מ�צו�ת אחת �ע��ה א� ע��ה, ואינ� לע��ת� צ�ה א�ר הוי' מ�צו�ת אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�בעבר�
�ל ה�א הרי זה (�בפרט �רטית ה�ימא נפסק זה ידי על הרי לע��ת�, לבל�י הוי' צ�ה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָא�ר
להי�ת� ה�ה זה �בכל החבל, �כלל�ת חלי��ת ���על י�תר וע�ד ה�ה), ה�רט �ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמ�ת
ה�המית �נפ� ה���ת ה�ה ��זה והינ� ,�� �ל אצל� נר�� אינ� הרי �רט�י� נימי� ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והח��ת הא�ר אצל� נר�� �אינ� והינ� האלקית, �נפ� ה���ת על �מס�ירי� ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימי�
��כ�ה אחרא �סטרא �ט�ת הר�ח והינ� ל�ל�, רחמנא עברה לידי ��א ה��ה וזה� ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מ�חי ל�ל� רחמנא י�רד ה�ה וכה האלקי, הא�ר אצל� נר�� �אינ� האמת, א�ר על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�מעלי�

��"ל. �ט�ת הר�ח מ�ד וה�א ל�ל�, רחמנא א��ר �בר לע��ת ��א עד �חי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאל
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ה.)23 פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

dlk izeg` ipbl iz`a

"יעקב �תיב �ה�ה האלקית. �נפ� העצמ�ת על לא אבל האלקית, �נפ� ה���ת על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹה�א
נ חבלחבל ה�א �אלק�ת ה��מה התק�ר�ת מ�רי"ג22חלת�", ה�אכבה�ז�ר �החבל נימי�, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

�ז�רה עצמ� ה��מה ולזאת �אלק�ת, המק�ר� החבל ה�א אד� �ל �נ�מת� עצמ�, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹה��מה
�ינ�ני� �ל �ספר וכדאיתא נימי�, וטע�כגמ�רי"ג �ח�ת, מ�רי"ג �ל�לה �ה��מה נא, �רק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הע�ל�", נברא ��בילי ל�מר אד� "ח�ב ה) מ�נה ד �רק (סנהדרי� רז"ל �אמר� ה�א, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָה�בר
��בילי, נברא הרא��� וצמצ�� �העל� ל�מר ח�ב ואחד אחד �כל העל�, מ���� ה�א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ע�ל�
�רי"ג, �מס�ר �ה� �ידי� ��ס"ה אברי� רמ"ח �צ��ר ה�א והאד� �לז�כ�, לברר� ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�כדי
�� �� י� הרי �ה��מה �� ה�ה ולכ� ה�ה, ��ס�ר ה� �ה��ל�ל�ת ה�דרג�ת �ל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ�לכ�
�כמ� �אלק�ת, מתק�ר הרי �נ�מה זה וחבל מצו�ת, ה�רי"ג �ל�יי� ��ה� �ח�ת, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ�רי"ג
נע�ה זה ידי על הרי למ�ה, ק��ר ה�ני ורא�� למעלה, ק��ר אחד �רא�� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
ק��ר האחד �רא�� �נ�מה, �חבל �� �� ה�א כ� �מ� ה�ה לאחדי�, להי�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתק�ר�ת

��אה ה' א�ת התק�ר�ת וה�א וה�אכדלמעלה, למ�ה, ק��ר אחד ורא�� יה"ו, א�תי�ת �הג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
��דרג�ת �ג� נחלת�", חבל "יעקב וזה� להחי�ת�, האד� �ג�� ה�תל��ת ה��מה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ�הארת
וכביכ�ל �העצמ�ת, ק��רי� ה� הרי �נ�מה חבל ידי על ה�ה עקבי�, �בחינת �ה� ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�מ�כ�ת
וה�ה ההתק�ר�ת. �תכלית ק��רי� ה� זה ידי ועל מעלה, �ל נחלת� י�ראל) (נ�מ�ת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ה�
לעצ� נ�געי� ה� הלא ו�ל��, חס �כרת �היא עברה א� ל�ל� רחמנא ה�פירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעני�

עצ �ה� ההתק�ר�ת, �כלל�ת הינ� "�יההתק�ר�ת, �כתיב �ר� ועל ה�פ�, ועצ� ה��מה � ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלק�ת והינ� ��כ�, אלק� �ר�� �אלקיכ� אלקיכ�", לבי� �יניכ� מב�לי� הי� ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹע�נתיכ�

ויד�ע ההתק�ר�ת, �כלל�ת נ�געי� ה� הרי א�� ועניני� הרי23����מה, ה��מה עצ� �על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפ��, התק�ר�ת �כלל�ת ה��גע �בר איזה �א �א�ר ולזאת �מס�יר, ה�עלי� �בר ��� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאי�
���� ר�צה אינ� י�ראל �אי� וכ�"ל ו�ל��, חס מאלק�ת זה ידי על נפרד להי�ת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��כ�ל
עבר�ת ��ארי אבל זה, �בר אצל� נר�� ולכ� מאלק�ת לה�רד ו�ל�� חס יכ�ל ואינ� ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפ�
והג� .�� �ל אצל� נר��י� אינ� ולכ� �רט�י�, נימי� ה� הרי �כרת �אינ� ו�ל�� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מ�צו�ת אחת �ע��ה א� ע��ה, ואינ� לע��ת� צ�ה א�ר הוי' מ�צו�ת אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�בעבר�
�ל ה�א הרי זה (�בפרט �רטית ה�ימא נפסק זה ידי על הרי לע��ת�, לבל�י הוי' צ�ה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָא�ר
להי�ת� ה�ה זה �בכל החבל, �כלל�ת חלי��ת ���על י�תר וע�ד ה�ה), ה�רט �ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמ�ת
ה�המית �נפ� ה���ת ה�ה ��זה והינ� ,�� �ל אצל� נר�� אינ� הרי �רט�י� נימי� ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והח��ת הא�ר אצל� נר�� �אינ� והינ� האלקית, �נפ� ה���ת על �מס�ירי� ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימי�
��כ�ה אחרא �סטרא �ט�ת הר�ח והינ� ל�ל�, רחמנא עברה לידי ��א ה��ה וזה� ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מ�חי ל�ל� רחמנא י�רד ה�ה וכה האלקי, הא�ר אצל� נר�� �אינ� האמת, א�ר על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�מעלי�

��"ל. �ט�ת הר�ח מ�ד וה�א ל�ל�, רחמנא א��ר �בר לע��ת ��א עד �חי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאל
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ה.)23 פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

.¯ev˜�ועצ עצמ�ת� על ולא האלקית �נפ� מ��ת על רק מכ�ה �ט�ת �ר�ח ימ�י� ƒְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ְְִַַההתק�ר�ת.

הp‰Â‰ה) מ� למ�ה ה�יה ��� כ���� �מ� ה�ה �קל�ה, �ט�ת ��� נקרא �ה�א �עת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמר� �ה�ה ה�א, והעני� �קד�ה. �ט�ת וה�א ה�עת, מ� למעלה ה�יה ְְְְִִֵַַָָָָ�ְְְְְְִִֶַַַַַָָָי�נ�

א) ע��ד יז �מר�ד(�ת��ת הדס �ל �ד נ�טל �היה אילעאי, �ר�י יה�דא ר' על עליו "אמר� ְ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אחת, �מק�ל אחת ז�רק ��י�, (�לש א�לת מר�ד יצחק רב �ר �מ�אל רב וכ�', ה��ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָֹלפני

סבא ל� מכ�� קא זירא ר�י אמר רא�כהר�"י), ק��ת ונ�הג חכמי� �למידי �כב�ד (��זלזל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
וכ�' עלמא לכ�א �ידי� �י� �נ�רא ע��דא אפסיק נפ�י� נח �י ר�"י), ר�יכו�עצמ�, אמר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

לסבא ��טי� לי� אהני �ט�תי�כזזירא לי� ואמרי ר�"י) ,�� מר�ד �היה הדס �ל (��ט ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ר�"י), �מנהג�, (�יטת� לסבא" �יטתי� לי� ואמרי ר�"י), ���טה, מתנהג (�היה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלסבא
וא�ה �אי� מאד, �מאד ונפלאה �ב�הה מדרגה �ה�א ה�עת, מ� למעלה היא הרי ז� ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ��ט�ת
הרי אז זכ� וכא�ר ה', א� ה�א וא�ה י' א� ה�א �אי� �יניה�, �ר�יה �כינה הרי זכ� ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
זכה זה ��ביל לכ� �ב�הה, מדרגה ז� הרי �� א� כ�'), עד עדי �ני� �ג��י (�בא כ�', י"� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָה�
כ�'. מ�� �ג��י א�ר ���י �חינת ��ה� כ�', �נ�רא ע��דא �אפסיק �י�תר נעלי� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלג��יי�

�לל �י� �פיסא מח�בה לית הרי ס�� אי� א�ר �ה�ה ה�א, העני� למעלהכח�בא�ר וה�א , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
מה אבל �ני�, �ל על ה�גה �גדר ה�א הרי נעלית ה��תר �� ה�ה ה�גה �כל ה�גה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמ�דר

���פ אפ�ר אי הרי ה�גה �גדר יח,�אינ� �רק �ינ�ני� �ל �ספר וכדאיתא �לל, �ה�גה ס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
�לל, �י� �פיסא מח�בה ולית וה�עת ה�כל מ� למעלה �ה�א ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ�לג�י
ע��" תמיד ואני ע��, הייתי �המ�ת אדע ולא בער "ואני �דכתיב ית�ר�, אצל� �פתיי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹה�ל
על ה�א ית�ר� לעצמ�ת� לה�יע �בכדי ע��, �מיד אני �בהמ�ת �ער �אני ��זה �ל�מר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוג�',
�� וזה� �ט�ת. ��� ז� �מדרגה �חינה נקראת ולכ� ודעת, מ�ע� ��מעלה הרצ�� ���ל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָידי
הת���ת �עת �ה�ה ה�ה", ה���ע �א "מ��ע ��ת�ב �כמ� מ��ע, ��� נקרא �ה�ביא מה ��ְְְִִֵֵֶַַָָ�ְְֶַַַָָָ�ְְְִִֵֵֶַַָ

ה��מ��ת �הפ�טת להי�ת צרי� היה ולהי�ת24ה�ב�אה וה���ת, ה�כל הפ�טת והינ� , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
�כמ� ה�ב�אה, �עת ה�ב��י� הפ�טת עני� �� �� �זה� ודעת, מ�ע� ��מעלה ���ל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָ�בחינת

את ה�א �� "ו�פ�ט ��א�ל ע�25��ת�ב חטא מ�ד �אי� ה� �ה�ב��י� ו�תנ�א", �גדיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ה�עת ע� חטא ידי ועל ית����", ולא כ�' ער��י� �ניה� "ו�הי� �תיב החטא �קד� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹה�עת,
�י "ו�דע� �כתיב ורע, �ט�ב המערב ההר�� ה�א החטא �ע�ר ויד�ע ה�ב��י�, עני� ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹנתח��
ההר�� ה�ב��י�, עני� �� �� ��ה� ורע, �ט�ב המערב ההר�� �ה� ��תח�� ה�", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ�ֵעיר��
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שכתוב)24 מה להבי� המתחיל דיבור אחרו� קונטרס תניא

זוהר וראה משפטי�. פרשת מהימנא רעיא בש� חיי� ע� בפרי

סימ� חיי� אורח ערו� ושולח� טור כ� ג� ועיי� � ב. קטז, ב חלק

ה. סעי� ד פרק תורה תלמוד והלכות ש� רבנו ערו� שולח� צח.

אבל)25 "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

כ� שאי� מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגו� הוא כבפני�

א). פרק כו (מאמר ב[קונטרס]ומעי�

כו.כה. אותנו. מבייש (רבנו) כז.הזקן העולם. כל ובין בינו אש עמוד הפסיק העולם, מן כח.כשנפטר לזקן. השוט לו איןהועיל

כלל. בו (משיגה) תופסת מחשבה



יג dlk izeg` ipbl iz`a

"יעקב �תיב �ה�ה האלקית. �נפ� העצמ�ת על לא אבל האלקית, �נפ� ה���ת על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹה�א
נ חבלחבל ה�א �אלק�ת ה��מה התק�ר�ת מ�רי"ג22חלת�", ה�אכבה�ז�ר �החבל נימי�, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

�ז�רה עצמ� ה��מה ולזאת �אלק�ת, המק�ר� החבל ה�א אד� �ל �נ�מת� עצמ�, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹה��מה
�ינ�ני� �ל �ספר וכדאיתא נימי�, וטע�כגמ�רי"ג �ח�ת, מ�רי"ג �ל�לה �ה��מה נא, �רק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

הע�ל�", נברא ��בילי ל�מר אד� "ח�ב ה) מ�נה ד �רק (סנהדרי� רז"ל �אמר� ה�א, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָה�בר
��בילי, נברא הרא��� וצמצ�� �העל� ל�מר ח�ב ואחד אחד �כל העל�, מ���� ה�א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ע�ל�
�רי"ג, �מס�ר �ה� �ידי� ��ס"ה אברי� רמ"ח �צ��ר ה�א והאד� �לז�כ�, לברר� ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�כדי
�� �� י� הרי �ה��מה �� ה�ה ולכ� ה�ה, ��ס�ר ה� �ה��ל�ל�ת ה�דרג�ת �ל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ�לכ�
�כמ� �אלק�ת, מתק�ר הרי �נ�מה זה וחבל מצו�ת, ה�רי"ג �ל�יי� ��ה� �ח�ת, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ�רי"ג
נע�ה זה ידי על הרי למ�ה, ק��ר ה�ני ורא�� למעלה, ק��ר אחד �רא�� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
ק��ר האחד �רא�� �נ�מה, �חבל �� �� ה�א כ� �מ� ה�ה לאחדי�, להי�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתק�ר�ת

��אה ה' א�ת התק�ר�ת וה�א וה�אכדלמעלה, למ�ה, ק��ר אחד ורא�� יה"ו, א�תי�ת �הג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
��דרג�ת �ג� נחלת�", חבל "יעקב וזה� להחי�ת�, האד� �ג�� ה�תל��ת ה��מה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ�הארת
וכביכ�ל �העצמ�ת, ק��רי� ה� הרי �נ�מה חבל ידי על ה�ה עקבי�, �בחינת �ה� ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�מ�כ�ת
וה�ה ההתק�ר�ת. �תכלית ק��רי� ה� זה ידי ועל מעלה, �ל נחלת� י�ראל) (נ�מ�ת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ה�
לעצ� נ�געי� ה� הלא ו�ל��, חס �כרת �היא עברה א� ל�ל� רחמנא ה�פירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעני�

עצ �ה� ההתק�ר�ת, �כלל�ת הינ� "�יההתק�ר�ת, �כתיב �ר� ועל ה�פ�, ועצ� ה��מה � ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלק�ת והינ� ��כ�, אלק� �ר�� �אלקיכ� אלקיכ�", לבי� �יניכ� מב�לי� הי� ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹע�נתיכ�

ויד�ע ההתק�ר�ת, �כלל�ת נ�געי� ה� הרי א�� ועניני� הרי23����מה, ה��מה עצ� �על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפ��, התק�ר�ת �כלל�ת ה��גע �בר איזה �א �א�ר ולזאת �מס�יר, ה�עלי� �בר ��� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאי�
���� ר�צה אינ� י�ראל �אי� וכ�"ל ו�ל��, חס מאלק�ת זה ידי על נפרד להי�ת ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��כ�ל
עבר�ת ��ארי אבל זה, �בר אצל� נר�� ולכ� מאלק�ת לה�רד ו�ל�� חס יכ�ל ואינ� ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפ�
והג� .�� �ל אצל� נר��י� אינ� ולכ� �רט�י�, נימי� ה� הרי �כרת �אינ� ו�ל�� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מ�צו�ת אחת �ע��ה א� ע��ה, ואינ� לע��ת� צ�ה א�ר הוי' מ�צו�ת אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�בעבר�
�ל ה�א הרי זה (�בפרט �רטית ה�ימא נפסק זה ידי על הרי לע��ת�, לבל�י הוי' צ�ה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָא�ר
להי�ת� ה�ה זה �בכל החבל, �כלל�ת חלי��ת ���על י�תר וע�ד ה�ה), ה�רט �ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמ�ת
ה�המית �נפ� ה���ת ה�ה ��זה והינ� ,�� �ל אצל� נר�� אינ� הרי �רט�י� נימי� ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והח��ת הא�ר אצל� נר�� �אינ� והינ� האלקית, �נפ� ה���ת על �מס�ירי� ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימי�
��כ�ה אחרא �סטרא �ט�ת הר�ח והינ� ל�ל�, רחמנא עברה לידי ��א ה��ה וזה� ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מ�חי ל�ל� רחמנא י�רד ה�ה וכה האלקי, הא�ר אצל� נר�� �אינ� האמת, א�ר על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�מעלי�

��"ל. �ט�ת הר�ח מ�ד וה�א ל�ל�, רחמנא א��ר �בר לע��ת ��א עד �חי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאל
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ה.)23 פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

.¯ev˜�ועצ עצמ�ת� על ולא האלקית �נפ� מ��ת על רק מכ�ה �ט�ת �ר�ח ימ�י� ƒְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ְְִַַההתק�ר�ת.

הp‰Â‰ה) מ� למ�ה ה�יה ��� כ���� �מ� ה�ה �קל�ה, �ט�ת ��� נקרא �ה�א �עת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמר� �ה�ה ה�א, והעני� �קד�ה. �ט�ת וה�א ה�עת, מ� למעלה ה�יה ְְְְִִֵַַָָָָ�ְְְְְְִִֶַַַַַָָָי�נ�

א) ע��ד יז �מר�ד(�ת��ת הדס �ל �ד נ�טל �היה אילעאי, �ר�י יה�דא ר' על עליו "אמר� ְ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אחת, �מק�ל אחת ז�רק ��י�, (�לש א�לת מר�ד יצחק רב �ר �מ�אל רב וכ�', ה��ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָֹלפני

סבא ל� מכ�� קא זירא ר�י אמר רא�כהר�"י), ק��ת ונ�הג חכמי� �למידי �כב�ד (��זלזל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
וכ�' עלמא לכ�א �ידי� �י� �נ�רא ע��דא אפסיק נפ�י� נח �י ר�"י), ר�יכו�עצמ�, אמר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

לסבא ��טי� לי� אהני �ט�תי�כזזירא לי� ואמרי ר�"י) ,�� מר�ד �היה הדס �ל (��ט ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ר�"י), �מנהג�, (�יטת� לסבא" �יטתי� לי� ואמרי ר�"י), ���טה, מתנהג (�היה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלסבא
וא�ה �אי� מאד, �מאד ונפלאה �ב�הה מדרגה �ה�א ה�עת, מ� למעלה היא הרי ז� ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ��ט�ת
הרי אז זכ� וכא�ר ה', א� ה�א וא�ה י' א� ה�א �אי� �יניה�, �ר�יה �כינה הרי זכ� ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
זכה זה ��ביל לכ� �ב�הה, מדרגה ז� הרי �� א� כ�'), עד עדי �ני� �ג��י (�בא כ�', י"� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָה�
כ�'. מ�� �ג��י א�ר ���י �חינת ��ה� כ�', �נ�רא ע��דא �אפסיק �י�תר נעלי� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלג��יי�

�לל �י� �פיסא מח�בה לית הרי ס�� אי� א�ר �ה�ה ה�א, העני� למעלהכח�בא�ר וה�א , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
מה אבל �ני�, �ל על ה�גה �גדר ה�א הרי נעלית ה��תר �� ה�ה ה�גה �כל ה�גה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמ�דר

���פ אפ�ר אי הרי ה�גה �גדר יח,�אינ� �רק �ינ�ני� �ל �ספר וכדאיתא �לל, �ה�גה ס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
�לל, �י� �פיסא מח�בה ולית וה�עת ה�כל מ� למעלה �ה�א ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ�לג�י
ע��" תמיד ואני ע��, הייתי �המ�ת אדע ולא בער "ואני �דכתיב ית�ר�, אצל� �פתיי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹה�ל
על ה�א ית�ר� לעצמ�ת� לה�יע �בכדי ע��, �מיד אני �בהמ�ת �ער �אני ��זה �ל�מר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוג�',
�� וזה� �ט�ת. ��� ז� �מדרגה �חינה נקראת ולכ� ודעת, מ�ע� ��מעלה הרצ�� ���ל ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָידי
הת���ת �עת �ה�ה ה�ה", ה���ע �א "מ��ע ��ת�ב �כמ� מ��ע, ��� נקרא �ה�ביא מה ��ְְְִִֵֵֶַַָָ�ְְֶַַַָָָ�ְְְִִֵֵֶַַָ

ה��מ��ת �הפ�טת להי�ת צרי� היה ולהי�ת24ה�ב�אה וה���ת, ה�כל הפ�טת והינ� , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
�כמ� ה�ב�אה, �עת ה�ב��י� הפ�טת עני� �� �� �זה� ודעת, מ�ע� ��מעלה ���ל ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָ�בחינת

את ה�א �� "ו�פ�ט ��א�ל ע�25��ת�ב חטא מ�ד �אי� ה� �ה�ב��י� ו�תנ�א", �גדיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ה�עת ע� חטא ידי ועל ית����", ולא כ�' ער��י� �ניה� "ו�הי� �תיב החטא �קד� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹה�עת,
�י "ו�דע� �כתיב ורע, �ט�ב המערב ההר�� ה�א החטא �ע�ר ויד�ע ה�ב��י�, עני� ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹנתח��
ההר�� ה�ב��י�, עני� �� �� ��ה� ורע, �ט�ב המערב ההר�� �ה� ��תח�� ה�", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ�ֵעיר��
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שכתוב)24 מה להבי� המתחיל דיבור אחרו� קונטרס תניא

זוהר וראה משפטי�. פרשת מהימנא רעיא בש� חיי� ע� בפרי

סימ� חיי� אורח ערו� ושולח� טור כ� ג� ועיי� � ב. קטז, ב חלק

ה. סעי� ד פרק תורה תלמוד והלכות ש� רבנו ערו� שולח� צח.

אבל)25 "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

כ� שאי� מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגו� הוא כבפני�

א). פרק כו (מאמר ב[קונטרס]ומעי�

כו.כה. אותנו. מבייש (רבנו) כז.הזקן העולם. כל ובין בינו אש עמוד הפסיק העולם, מן כח.כשנפטר לזקן. השוט לו איןהועיל

כלל. בו (משיגה) תופסת מחשבה



יד

h"kyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

˙·˘ÂÈ‰השמיעני לקול� מקשיבי� חברי� אדמו"ר1בגני� מוריֿוחמי כ"ק ומביא ,

דההילולא) ההמש� של השני (מאמר שבט די"ג על2בהמאמר רש"י פירוש
ויושבת אחרי�, של בגני� רועה בגולה, הנפוצה את ישראל, לכנסת אומר שהקב"ה הפסוק,
בני חברי�, שה� השרת מלאכי לקול�, מקשיבי� חברי� מדרשות, ובתי כנסיות בבתי
מאמר ג� ומביא ומוסי� כנסיות. בבתי קול� לשמוע ובאי� מקשיבי� דוגמת�, אלקי�

רבה ש"חברי�"3המדרש והיינו, בקול�. לשמוע באי� שלי ופמליא אני אומר, שהקב"ה ,

שג� שלי), ופמליא (אני הקב"ה על ג� אלא רש"י), (כפירוש המלאכי� על רק לא קאי
להעני� מקשיבי� דחברי� העני� קישור להבי� וצרי� ישראל. של קול� לשמוע בא הוא
ורועה בגולה נפוצה ישראל כנסת כאשר שדוקא אחרי�, של בגני� רועה בגני�, דהיושבת
העבודה כללות דהנה, בקול�. לשמוע שלו ופמליא הקב"ה בא אזי אחרי�, של בגני�
היא ישראל של שעבודת� דכיו� הבית, שבזמ� העבודה לגבי בער� אינה הגלות שבזמ�

כו' מנוול ע� המתאבק וכל בהעול�, הירידה4לפעול גודל מצד הגלות, שבזמ� מוב�, הרי ,

העבודה לגבי בער� אינה הצדיקי�, עבודת ואפילו ישראל, דבני העבודה ג� הנה שבעול�,
שבזמ� הירידה גודל על מורה בגני� היושבת הלשו� דהנה, בזה, להוסי� ויש הבית. שבזמ�
שהוא בג� שנמצאי� מרגישי� ואדרבה, בגלות, שנמצאי� כלל מרגישי� שאי� גופא, הגלות
אלא כפול רק לא ומכופל, כפול הוא החוש� גופא הגלות שבזמ� והיינו תענוג. של עני�

לאור חוש� ששמי� כ�, כדי עד מכופל, וכידוע5ג� החוש�. ותוק� גודל על מורה שזה ,

אדמו"ר מו"ח כ"ק שכ6פתג� מצד, הנה חוש�, של במצב במרת� זמ� מש� נמצאי� אשר
שכתוב מה ג� וזהו אור. שזהו איי�) זי� (מ'רעדט מדמי� אזי אסתיר7הרגילות הסתר ואנכי

מרגישי� שאי� והיינו בהסתר, הוא גופא שההסתר פעמי�, ב' אסתיר הסתר ההוא, ביו� פני
ופמליא שהקב"ה לקול�, מקשיבי� דחברי� העני� הנה זה, כל ולאחרי חוש�. שהוא כלל
בגולה נפוצה היא ישראל כנסת כאשר דוקא הוא ישראל, של בקול� לשמוע באי� שלו

אחרי�. של בגני� ורועה

אדמו"רÂ‰�‰ב) מו"ח כ"ק שמביא כפי בגני�, בהיושבת פירוש עוד (לשו�8יש שגני�
שני� רבי� ומיעוט עד�9רבי�, וג� התחתו� עד� ג� עד�, ג� בחינות ב' ה� (

נכללי�10העליו� מכלֿמקו�, ק�, אי� עד מדריגות ריבוי ישנ� עד� שבג� שא� וכידוע .
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יג.1) ח, שה"ש

בתחלתו.2) בגני� היושבת ד"ה

עה"פ.3) שהש"ר

ספכ"ח.4) תניא

כ.5) ה, ישעי'

תפב.6) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .140 ע' תש"א סה"ש

כתר7) בראשית. ר"פ יוס� יעקב תולדות וראה יח. לא, ויל�

וש"נ. מב. סימ� בהוספות תשס"ד) (קה"ת, טוב ש�

י.8) פרק הנ"ל בגני� היושבת ד"ה

וש"נ.9) .111 ע' חכ"א לקו"ש ראה

היושבת10) בד"ה הובא ש�. מל� ובמקדש א צב, ח"ב זהר

תשעט. ע' תשסה. ס"ע ב כר� שה"ש באוה"ת בגני�

dlk izeg` ipbl iz`a

להי�ת צרי� היה ה�ב�אה �עת ולכ� וה���ת, ה�כל הר�� ה�א �ב�ר�� ורע, �ט�ב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהמערב
���ל �בחינת להי�ת והינ� �מ��ת, ��כל ההר�� הפ�טת עני� �ה�א ה�ב��י� ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהפ�טת
�הא–ל לידע ה�ת "מיס�די ה��רה, יס�די �הלכ�ת �רמ�"� וכמבאר והח��י�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹה�ח�ת
מת��ר יצר� ואי� יצר�, על ה�ת��ר וג��ר חכ� על חלה וה�ב�אה אד�, �ני מנ�א ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָית�ר�
למעלה הה�יה ��ה� �ט�ת, ז� �חינה נקראת ולכ� �אר�ה, �� וכמבאר �בר", ���� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ְְְֲַַָָָָָָֹעליו
�הח�� לנה�רא, ח��כא לאהפכא ה�א �מק�� �מ��� �העב�דה ולהי�ת והה�גה, ה�עת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמ�

�קד�ה, �ט�ת �בחינת יהיה זה �לע�ת �מה�ט�ת והינ� יאיר, מעציעצמ� ה���� היה לכ� ְְְְְְִִֵַַַָ�ְְְְִִִִֶֶַַ�ְֲִֵֵֵַָָָָָ
לי "וע�� וזה� ה�עת. מ� ה�מ�ה מ� ונע�ה ה�ת�רר ה�עת מ� ה�מעלה והינ� �וקא, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ��י�
ה�ר�רי� �עב�דת האד� עב�דת ידי על �א וזה ואחד, אחד �ל �ת�� �ת�כ�", ו�כנ�י ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמק��
(פ�� �ע�ל� ה�עת מ� ה�מ�ה את להפ� והינ� לנה�רא, ח��כא לאהפכא ���על ,���ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
וויילע �� וע��ה נ�הג �ה�א �אד� �ברי� ��ה �י�נ� ה�עת, מ� למעלה מ�ה ��היה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוועלט),

וועלט ט�ט ה�אכטאז�י �כ� לפי מ�ק�מו א�ת� מזיזי� ��ל�י חק �מ� ה� הא�ה וה�ברי� , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�מעלה אל להפכ� צריכי� זה את ה�ה כ�', וה��מה נ��ס עניני �כ�ה �כמ� הע�ל�, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהנהגת
ה� הע�ל� הר�� מ�ד ה�ה ה�נה, �זמ�י האכילה זמ�י מ�ל �ר� על �כמ� �עב�דה, ה�עת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמ�
על הא�� זמ�י� ה�ה מק�� �מ�ל �מ��, �מ�א להתע�ק ���רי� וג� �זמ�י�, �ע�י� ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָקב�עי�
נ�חי� ה� �תפ�ה ��רה �ל ה�ביע�ת �זמ�י וע�ר, �לל נ�חי� �בל�י ניזזי� �ל�י הרב ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ�י
לנפ��, ח���� איזה נ�ת� א�ר האד� ה�ה לגמרי, ו�ל�� חס נ�חי� �ה� וי� קבע, לה� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואי�

ר�ה �מדר� וכדאיתא �זמ��, ע�� ה��דע ה�א �מי �ז�, �הנהגה חכמה איזה י� "אי�26הא� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
�ל י�� ואי� כ�', לביתי" �אצ�ה ועד ח���נ�תי �אע�ה עד לי המ�ינ� ל�מר ��יט ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאד�
ה�א למ�ה נ�מת� �ירידת ה��נה �היתה מה הע�ר ועל �לל, מ�� �� �אי� �בר על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנפ��
להפ� עב�דת� �היה זאת ה�ה האמת, על ��כ�ה �ט�ת הר�ח מ�ד רק וה�א לגמרי, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ��כח
��איר �ת�כ�", "ו�כנ�י ה�ה ואז לת�רה, ע�י� ל� ויק�ע נפ�� על ויעמד �ע�ל�, זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ט�ת
ה�ט�ת את להפ� ���על ידי �על אחרא, סטרא את�פיא �ד וזה� �נפ��, אלקי א�ר ���י ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹל�

וועלט פ�� קא� �ע� א�� ה�המית אס�לקל�נפ� אז וה�צו�ת, ה��רה �ק��� ה�ד�ה אל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ�ְְְְְִִִֵַַָָָ
עלמי�. �ל ה��בב א�ר �מת��ה ��איר עלמי�, �כ�לה� ה�א �רי� �ק�ד�א ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיקרא

.¯ev˜ה�כל הר�� הפ�טת �כמ� �קד�ה, ודעת מ�ע� למעלה וה�יה �ט�ת יבאר ƒְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�ְְְֵֵֶֶַַַָָ
ל�ט�ת זה �לע�ת ��ט�ת אתה�כא ��י�, מעצי ה���� ה�ב�אה. �עת ְִֶַ�ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָוה���ת

ואחד. אחד �ל �עב�דת זה �ר� ועל ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ְִ�קד�ה.
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ג.)26 ט, פרשה רבה דברי�

ל.כט. "העולם". עושה כך העולם.כי (עניני) של וההתלהבות

dlk izeg` ipbl iz`a

להי�ת צרי� היה ה�ב�אה �עת ולכ� וה���ת, ה�כל הר�� ה�א �ב�ר�� ורע, �ט�ב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהמערב
���ל �בחינת להי�ת והינ� �מ��ת, ��כל ההר�� הפ�טת עני� �ה�א ה�ב��י� ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהפ�טת
�הא–ל לידע ה�ת "מיס�די ה��רה, יס�די �הלכ�ת �רמ�"� וכמבאר והח��י�, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹה�ח�ת
מת��ר יצר� ואי� יצר�, על ה�ת��ר וג��ר חכ� על חלה וה�ב�אה אד�, �ני מנ�א ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָית�ר�
למעלה הה�יה ��ה� �ט�ת, ז� �חינה נקראת ולכ� �אר�ה, �� וכמבאר �בר", ���� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ְְְֲַַָָָָָָֹעליו
�הח�� לנה�רא, ח��כא לאהפכא ה�א �מק�� �מ��� �העב�דה ולהי�ת והה�גה, ה�עת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמ�

�קד�ה, �ט�ת �בחינת יהיה זה �לע�ת �מה�ט�ת והינ� יאיר, מעציעצמ� ה���� היה לכ� ְְְְְְִִֵַַַָ�ְְְְִִִִֶֶַַ�ְֲִֵֵֵַָָָָָ
לי "וע�� וזה� ה�עת. מ� ה�מ�ה מ� ונע�ה ה�ת�רר ה�עת מ� ה�מעלה והינ� �וקא, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ��י�
ה�ר�רי� �עב�דת האד� עב�דת ידי על �א וזה ואחד, אחד �ל �ת�� �ת�כ�", ו�כנ�י ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמק��
(פ�� �ע�ל� ה�עת מ� ה�מ�ה את להפ� והינ� לנה�רא, ח��כא לאהפכא ���על ,���ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
וויילע �� וע��ה נ�הג �ה�א �אד� �ברי� ��ה �י�נ� ה�עת, מ� למעלה מ�ה ��היה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוועלט),

וועלט ט�ט ה�אכטאז�י �כ� לפי מ�ק�מו א�ת� מזיזי� ��ל�י חק �מ� ה� הא�ה וה�ברי� , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�מעלה אל להפכ� צריכי� זה את ה�ה כ�', וה��מה נ��ס עניני �כ�ה �כמ� הע�ל�, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהנהגת
ה� הע�ל� הר�� מ�ד ה�ה ה�נה, �זמ�י האכילה זמ�י מ�ל �ר� על �כמ� �עב�דה, ה�עת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמ�
על הא�� זמ�י� ה�ה מק�� �מ�ל �מ��, �מ�א להתע�ק ���רי� וג� �זמ�י�, �ע�י� ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָקב�עי�
נ�חי� ה� �תפ�ה ��רה �ל ה�ביע�ת �זמ�י וע�ר, �לל נ�חי� �בל�י ניזזי� �ל�י הרב ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ�י
לנפ��, ח���� איזה נ�ת� א�ר האד� ה�ה לגמרי, ו�ל�� חס נ�חי� �ה� וי� קבע, לה� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואי�

ר�ה �מדר� וכדאיתא �זמ��, ע�� ה��דע ה�א �מי �ז�, �הנהגה חכמה איזה י� "אי�26הא� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
�ל י�� ואי� כ�', לביתי" �אצ�ה ועד ח���נ�תי �אע�ה עד לי המ�ינ� ל�מר ��יט ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאד�
ה�א למ�ה נ�מת� �ירידת ה��נה �היתה מה הע�ר ועל �לל, מ�� �� �אי� �בר על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנפ��
להפ� עב�דת� �היה זאת ה�ה האמת, על ��כ�ה �ט�ת הר�ח מ�ד רק וה�א לגמרי, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ��כח
��איר �ת�כ�", "ו�כנ�י ה�ה ואז לת�רה, ע�י� ל� ויק�ע נפ�� על ויעמד �ע�ל�, זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ט�ת
ה�ט�ת את להפ� ���על ידי �על אחרא, סטרא את�פיא �ד וזה� �נפ��, אלקי א�ר ���י ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹל�

וועלט פ�� קא� �ע� א�� ה�המית אס�לקל�נפ� אז וה�צו�ת, ה��רה �ק��� ה�ד�ה אל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ�ְְְְְִִִֵַַָָָ
עלמי�. �ל ה��בב א�ר �מת��ה ��איר עלמי�, �כ�לה� ה�א �רי� �ק�ד�א ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיקרא

.¯ev˜ה�כל הר�� הפ�טת �כמ� �קד�ה, ודעת מ�ע� למעלה וה�יה �ט�ת יבאר ƒְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�ְְְֵֵֶֶַַַָָ
ל�ט�ת זה �לע�ת ��ט�ת אתה�כא ��י�, מעצי ה���� ה�ב�אה. �עת ְִֶַ�ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָוה���ת

ואחד. אחד �ל �עב�דת זה �ר� ועל ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ְִ�קד�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

ג.)26 ט, פרשה רבה דברי�

ל.כט. "העולם". עושה כך העולם.כי (עניני) של וההתלהבות



טו

h"kyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

˙·˘ÂÈ‰השמיעני לקול� מקשיבי� חברי� אדמו"ר1בגני� מוריֿוחמי כ"ק ומביא ,

דההילולא) ההמש� של השני (מאמר שבט די"ג על2בהמאמר רש"י פירוש
ויושבת אחרי�, של בגני� רועה בגולה, הנפוצה את ישראל, לכנסת אומר שהקב"ה הפסוק,
בני חברי�, שה� השרת מלאכי לקול�, מקשיבי� חברי� מדרשות, ובתי כנסיות בבתי
מאמר ג� ומביא ומוסי� כנסיות. בבתי קול� לשמוע ובאי� מקשיבי� דוגמת�, אלקי�

רבה ש"חברי�"3המדרש והיינו, בקול�. לשמוע באי� שלי ופמליא אני אומר, שהקב"ה ,

שג� שלי), ופמליא (אני הקב"ה על ג� אלא רש"י), (כפירוש המלאכי� על רק לא קאי
להעני� מקשיבי� דחברי� העני� קישור להבי� וצרי� ישראל. של קול� לשמוע בא הוא
ורועה בגולה נפוצה ישראל כנסת כאשר שדוקא אחרי�, של בגני� רועה בגני�, דהיושבת
העבודה כללות דהנה, בקול�. לשמוע שלו ופמליא הקב"ה בא אזי אחרי�, של בגני�
היא ישראל של שעבודת� דכיו� הבית, שבזמ� העבודה לגבי בער� אינה הגלות שבזמ�

כו' מנוול ע� המתאבק וכל בהעול�, הירידה4לפעול גודל מצד הגלות, שבזמ� מוב�, הרי ,

העבודה לגבי בער� אינה הצדיקי�, עבודת ואפילו ישראל, דבני העבודה ג� הנה שבעול�,
שבזמ� הירידה גודל על מורה בגני� היושבת הלשו� דהנה, בזה, להוסי� ויש הבית. שבזמ�
שהוא בג� שנמצאי� מרגישי� ואדרבה, בגלות, שנמצאי� כלל מרגישי� שאי� גופא, הגלות
אלא כפול רק לא ומכופל, כפול הוא החוש� גופא הגלות שבזמ� והיינו תענוג. של עני�

לאור חוש� ששמי� כ�, כדי עד מכופל, וכידוע5ג� החוש�. ותוק� גודל על מורה שזה ,

אדמו"ר מו"ח כ"ק שכ6פתג� מצד, הנה חוש�, של במצב במרת� זמ� מש� נמצאי� אשר
שכתוב מה ג� וזהו אור. שזהו איי�) זי� (מ'רעדט מדמי� אזי אסתיר7הרגילות הסתר ואנכי

מרגישי� שאי� והיינו בהסתר, הוא גופא שההסתר פעמי�, ב' אסתיר הסתר ההוא, ביו� פני
ופמליא שהקב"ה לקול�, מקשיבי� דחברי� העני� הנה זה, כל ולאחרי חוש�. שהוא כלל
בגולה נפוצה היא ישראל כנסת כאשר דוקא הוא ישראל, של בקול� לשמוע באי� שלו

אחרי�. של בגני� ורועה

אדמו"רÂ‰�‰ב) מו"ח כ"ק שמביא כפי בגני�, בהיושבת פירוש עוד (לשו�8יש שגני�
שני� רבי� ומיעוט עד�9רבי�, וג� התחתו� עד� ג� עד�, ג� בחינות ב' ה� (

נכללי�10העליו� מכלֿמקו�, ק�, אי� עד מדריגות ריבוי ישנ� עד� שבג� שא� וכידוע .
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יג.1) ח, שה"ש

בתחלתו.2) בגני� היושבת ד"ה

עה"פ.3) שהש"ר

ספכ"ח.4) תניא

כ.5) ה, ישעי'

תפב.6) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .140 ע' תש"א סה"ש

כתר7) בראשית. ר"פ יוס� יעקב תולדות וראה יח. לא, ויל�

וש"נ. מב. סימ� בהוספות תשס"ד) (קה"ת, טוב ש�

י.8) פרק הנ"ל בגני� היושבת ד"ה

וש"נ.9) .111 ע' חכ"א לקו"ש ראה

היושבת10) בד"ה הובא ש�. מל� ובמקדש א צב, ח"ב זהר

תשעט. ע' תשסה. ס"ע ב כר� שה"ש באוה"ת בגני�



mipbaטז zayeid

העליו� עד� וג� התחתו� עד� דג� הבחינות בב' ריבוי11כול� שישנ� א� שבעולמות, דכש� .
דאתגליי� ועלמי� אתגליי� דלא סתימי� עלמי� סוגי�, בב' ה� נכללי� ק�, אי� עד ,12עולמות

התחתו�, עד� וג� העליו� עד� ג� הבחינות בב' עד� שבג� המדריגות ריבוי נכללי� כמוֿכ�
ופמליא שהקב"ה מקשיבי�, דחברי� הפירוש אמנ�, שבעולמות. הנ"ל סוגי� ב' כנגד שה�
בהפירוש לא אדמו"ר מו"ח כ"ק מביא ישראל, כנסת של בקול� לשמוע באי� שלו
כנסת על קאי בגני� שהיושבת בהפירוש דוקא אלא עד�, ג� על קאי בגני� שהיושבת

אחרי�. של בגני� רועה בגולה הנפוצה ישראל

‰�‰Âרבותינו מאמר עלֿפי זה ויוב� לזה. זה שייכי� בגני� בהיושבת הנ"ל פירושי� ב'
הבא,13ז"ל העול� חיי מכל הזה בעול� טובי� ומעשי� בתשובה אחת שעה יפה

ירדה זה ובשביל נעלית, הכי למדריגה להגיע אפשר הזה בעול� העבודה עלֿידי שדוקא
בעול� למטה עמיקתאהנשמה לבירא רמה מאיגרא לעילוי14הזה תגיע שעלֿידיֿזה בכדי ,

כי, דוקא, למטה הנשמה ירידת להיות מוכרח זה לעילוי להגיע שבכדי והיינו, גדול. הכי
וטבע הטוב, עצ� הוא שהקב"ה כיו� הרי זה, לעילוי להגיע אחרת דר� איזה היתה אילו

להטיב ועלֿדר�ֿזה15הטוב עמיקתא. לבירא רמה מאיגרא הנשמה את מוריד היה לא ,

הגלות ובזמ� דוקא, הגלות שבזמ� העבודה עלֿידי הוא העילוי אמיתית גופא, הזה בעול�
וכמו ומכופל. כפול חוש� הגלות, שבתוק� העבודה עלֿידי הוא העילוי אמיתית גופא,

לעיל עלֿידי16שנתבאר שדוקא דאתהפכא, העבודה על דאתכפיא העבודה מעלת בעני�
ממשיכי� דאתכפיא, העבודה עני� שהוא ובגבורתה, בתקפה בעודה הסטראֿאחרא שבירת
ורועה עד� (ג� בגני� בהיושבת הפירושי� ב' שייכות מוב� ועלֿפיֿזה ביותר. נעלה אור
של בגני� רועה שהיא בשעה ישראל דכנסת העבודה עלֿידי דוקא כי אחרי�), של בגני�

עד�. שבג� נעלה היותר לעילוי מגיעי� אחרי�,

Ì�Ó‡�אחרי של בגני� דרועה העני� הרי בחיצוניות, אבל העניני�. בפנימיות הוא זה כל
עד ומכופל, כפול חוש� אסתיר, דהסתר עני� שזהו וכנ"ל ביותר, גדולה ירידה הוא
שהוא לו נדמה עוד אלא חוש�, שזה מרגיש שאינו בלבד זו שלא לאור, חוש� ששמי�
לג' נחלק העול� כללות דהנה, תענוג. של עני� שהוא לג�, הגלות את שמחשיב שזהו אור,

ש� אד� ישב לא אשר מדבר הא', ש�17סוגי�. ישב שלא הקליפות מקו� הוא וברוחניות ,
כידוע העליו�, והג',18אד� העול�. לישוב המוכרחי� ושדה בית כמו ישוב, מקו� הב', .

ביותר, גדול הוא שבג� שהעונג זאת, ועוד ההכרח. מ� יותר ותענוג, עידו� מקו� שהוא ג�,
שבג� העונג הנה העונג, היפ� שה� רצויי� בלתי עניני� ישנ� כאשר שג� כ�, כדי עד
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ובכ"מ.11) ג. פא, תצוה תו"א ראה

א).12) (יז, בהקדמה תקו"ז ראה

מי"ז.13) פ"ד אבות

ב.14) ה, חגיגה – חז"ל לשו�

רפ"א.15) המל�) שעשועי (שער א שער המל� עמק ראה

שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה פ"ד. שעהיוה"א תניא

ה. ע' קונטרסי� האמצעי אדמו"ר במאמרי

פי"ד.16) שבט דיו"ד לגני באתי ד"ה

ו.17) ב, ירמי'

ובכ"מ.ל18) ב. לב, ראה פ' קו"ת

h"kyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay

אסתר במגילת וכמסופר אות�, בכדי19מבטל הבית�, גנת אל גו' בחמתו ק� שהמל� ,

כ� כדי עד הוא הגלות שחוש� אחרי�, של בגני� רועה עני� וזהו חמתו. את להשקיט
שהוא לו שנדמה אדרבה, אלא מדבר, בחינת הוא שהגלות מרגיש שאינו בלבד זו שלא
אצלו הוא הגלות בזמ� הגשמיי� בעניני� שהעסק בעבודה, וענינו ותענוג. עידו� מקו� ג�,
אזי עלֿכלֿפני�, ישוב בחינת או מדבר בחינת שזהו מרגיש היה א� דהנה, גדול. בתענוג

ולב לב ובלא ההכרח, מצד רק בה� עוסק שכתוב20היה וכמו שהיגיעה21, כפי�, יגיע
שכלו יכניס שלא ראש�, יגיע ולא כפי�, יגיע בבחינת רק להיות צריכה הגשמיי� בדברי�

הלב הרגש את בה� יכניס שלא ומכלֿשכ� הוא22בה�, שהגלות חושב שהוא כיו� אבל .

כאשר הנה זה, כל ולאחרי גדול. בתענוג הגלות דזמ� הגשמיי� בעניני� עוסק לכ� ג�,
הקב"ה אומר דוקא אז אחרי�, של בגני� רועה שהיא בשעה עבודתה עובדת ישראל כנסת

בקול�. לשמוע באי� שלי ופמליא אני

ב"היו�Ô·ÂÈÂג) כמסופר שנה, מאתי� לפני חב"ד בחסידות שניתוס� המאמר בהקדי� זה
קרא23יו�" במעזריטש, הזק� רבינו בהיות תקכ"ט, שנת בשלח פרשת שבשבת

מאמר הבעלֿש�ֿטוב אמר תקט"ז שנת בשלח שבת לו: ואמר לחדרו המגיד הרב אותו
הפסוק היא24על [והכוונה ז"ל רבותינו כמאמר לתנאו לאיתנו, בוקר לפנות הי� וישב

ז"ל רבותינו הוא25למאמר הדא ישראל, לפני נקרע שיהא הי� ע� הקב"ה התנה תנאי
הסתלקות אחרי (שנה תקכ"א בשנת עמו]. שהתנה לתנאי לאיתנו, גו' הי� וישב דכתיב
ואמר (הבעלֿש�ֿטוב) רבי – המגיד הרב דבריו המשי� – אצלי היה הבעלֿש�ֿטוב)

מקו� של רצונו עושי� בעני� ביאור והוסי� [כלשו�26המאמר, דברו ולא דייקא, רצונו ,

לחזור27הכתוב מורי אצלי היה תקכ"ט) (בשנת והיו� דברו]. בקול לשמוע דברו עושי
נהרא גנאי בעני� ביאור והוסי� הזק�, אדמו"ר לפני המאמר המגיד הרב ואמר ,28המאמר.

אדמו"ר לכ"ק זה כל הזק� אדמו"ר כ"ק סיפר תקס"ה ובשנת סו�. י� קריעת כעני� שזהו
מקומו, ממלא מהר"ש אדמו"ר כ"ק לבנו הצמחֿצדק זאת סיפר תרכ"א ובשנת הצמחֿצדק,
המגיד הרב הבעלֿש�ֿטוב אצלי היו תרכ"א) שנת בשלח (שבת היו� והוסי�:
מובאי� יו�" ב"היו� והנה, בסגנונו. המאמר לי אמר אחד וכל הזק�), ואאזמו"ר(אדמו"ר
להרב תורה באור יותר באריכות הובא זה ומאמר בקצרה, הנ"ל שבהמאמר העניני�

מובא29המגיד תורה אור שהספר ולהעיר, כדלקמ�. הביאור), בהרחב אינו ש� שג� (א�
שידוע ועד מקומות. בכמה מעיי�30בחסידות היה נשמתוֿעד� (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק

בהמאמר הצמחֿצדק אדמו"ר וכ"ק וכו'. תורה אור טוב, ש� כתר בהספרי� יחידות קוד�
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מובאי� יו�" ב"היו� והנה, בסגנונו. המאמר לי אמר אחד וכל הזק�), ואאזמו"ר(אדמו"ר
להרב תורה באור יותר באריכות הובא זה ומאמר בקצרה, הנ"ל שבהמאמר העניני�

מובא29המגיד תורה אור שהספר ולהעיר, כדלקמ�. הביאור), בהרחב אינו ש� שג� (א�
שידוע ועד מקומות. בכמה מעיי�30בחסידות היה נשמתוֿעד� (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק
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תמיד עולת שבאור31"דיבורֿהמתחיל" תמיד עולת "דיבורֿהמתחיל" המאמר על כותב
מוב�32תורה ומזה ברור. ואינו נשמתוֿעד� אאזמו"ר מכתבֿידֿקודש שהוא אומרי� ויש :

הזק� אדמו"ר מכתבֿידֿקודש שה� תורה באור מאמרי� כמה מה33שישנ� מוב� ובזה .
תורה. שבאור בהתיבות ג� אלא) בהעניני�, רק (לא שמדייקי� מקומות בכמה שמצינו

אור ביהל תער"ב34וכמו ראשֿהשנה ובהמש� תורה35, שבאור הלשו� שמדייק על36,
מדייקי�37הפסוק וכ� חצוצרות. שתי ל� תורה38עשה שבאור הלשו� הפסוק39ג� 40על

המסופר עלֿפי הרי אחד, בהמש� המאמר כל הובא תורה שבאור א� והנה, מרתה. ויבואו
לפני הזק� לאדמו"ר שנאמרה להפיסקא עד פיסקא, כל אמירת זמ� מוב� יו�", ב"היו�
שעד שא�ֿעלֿפי ולהעיר, חב"ד. לחסידות זה עני� נתוס� שאז תקכ"ט, בשנת שנה מאתי�

דרביה אדעתא איניש קאי� לא שני� אמירת41ארבעי� שבשעת אומרי� אי� וא�ֿכ�, ,
החסידי� סיפור ידוע הרי חב"ד, לחסידות זה עני� נתוס� תקכ"ט, בשנת אודות42המאמר,

באגרתֿהקדש הזק� אדמו"ר שכתב שכאשר43מה רמז, שבזה וכו', לה ותב� אזני שמעה
אצלו ג� הנה שני�, ארבעי� שאחר מוב�, ומכלֿמקו� לה, ותב� ומיד תיכ� הנה אזני שמעה

אחר. באופ� העני� נעשה

ז"לÊÂ‰ד) רבותינו ודרשו לאיתנו בוקר לפנות הי� וישב תורה: באור המאמר 25לשו�

שיקרע התנה המאמר שאמר בשעה לישראל.. הי� שיקרע הקב"ה שהתנה לתנאו
הבריאה ממציאות יתבטלו כי הזה במקו� נבראו ולא הימי� נמצאי� היו לא לאו וא� הי�,
"כי שכתב דמה ולהעיר, תקט"ז). בשנת הבעלֿש�ֿטוב שאמר הפיסקא לשו� כא� (עד כו'

הפסוק על הבעלֿש�ֿטוב פירוש ע� מתאי� הבריאה", ממציאות הוי'44יתבטלו לעול�
לעול� ועומד נצב הוי' שדבר בתחלתו), והאמונה היחוד בשער (המובא בשמי� נצב דבר�
היו אילו כי כו', הברואי� בכל הוא וכ� ליש, מאי� ולהוותו להחיותו השמי� רקיע בתו�
כמו ממש, ואפס לאי� חוזרי� הנבראי� היו מהנבראי�, מסתלקות המאמרות של האותיות
כלל היו כלא שהיו אלא ואפס, אי� היו ולהבא שמכא� רק שלא והיינו, הבריאה. קוד�

בזה). הביאור לקמ� שיתבאר (וכמו מלכתחילה

ÍÈ˘ÓÓÂז"ל רבותינו שאמרו מה יוב� ובזה מקו�,26בהמאמר: של רצונו עושי� צדיקי�
איזה בנו בפני שאומר אב בזה, המשל א� מאמרו.. או דברו עושי� אמרו ולא

חיד איזה או הלכה והנהדבר דבריו, את סותר ופלפולו חריפותו מגודל והב� בתורה, וש
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א'קטז.31) ע' פנחס אוה"ת

קנ.32) סימ�

קלח.33) ס"ע תשס"א) (קה"ת, הרב"ש רשימות ג� ראה

וש"נ.

ואיל�.34) שנז ס"ע

א'שמט.35) ע' ח"ג עד ואיל� תשצ ע' ח"ב

קלד.36) סימ�

ב.37) י, בהעלות�

א'שעח38) ע' מסעי ואיל�. אלפי� ב' ע' תשא אוה"ת

א'שפז. א'שפד. ואיל�.

קנב.39) סימ�

כג.40) טו, פרשתנו

ב.41) ה, ע"ז ראה

פא.42) ע' תשל"ד) (קה"ת, לתניא הגהות לקוטי ג� ראה

אגה"ק לתניא מהדו"ת קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, הובא

תשנ"ט). (קה"ת, ז� סימ�

ש�.43)

פט.44) קיט, תהלי�

h"kyz'd ,hay b"i ,glya zyxt zay

גדולה ושמחה גדול ותענוג נחת לאב יש כ� על דבריו, את וסותר לאביו מתנגד שהב� א�
מושל הצדיק הוא כ� לדבריו, ומסכי� שותק משהיה יותר האב מ� הטוב רצו� וזהו מזה..

אלקי� (עד45ביראת ומאמרו דברו עושי� שאינ� א�ֿעלֿפי רצונו עושי� וזהו כביכול,
תענוג נחת – תורה שבאור הלשונות ג' והנה, תקכ"א). בשנת שנאמרה הפיסקא לשו� כא�
ג� אלא העניני� רק לא מדוייקי� תורה שבאור לעיל, (כאמור בדיוק ה� – ושמחה
התשובה. עבודת עני� הוא האב, דברי את סותר שהב� מה דהנה הוא, והעני� הלשונות).

הרמב"� כותב תשובה לבעל ולא46ובנוגע כו' ושמחה בנחת אות� ומקבלי� מצות ועושה :
נמשכי� התשובה שעלֿידי ונמצא, התענוג. עני� הוא דתאוה כו', לה� שמתאוי� אלא עוד

ושמחה תענוג דנחת העניני� דברי47ג' את סותר הב� שכאשר תורה באור שכתוב מה וזהו .
שהקב"ה האב, דברי סתירת עני� כי מזה, גדולה ושמחה גדול ותענוג נחת להאב יש האב

מבטל וצדיק מקיי�48גוזר והקב"ה גוזר צדיק שכתוב49(ועלֿדר�ֿזה כמו אומר50, ותגזר
וממשיכי� שעושי� מקו�, של רצונו עושי� עני� שזהו התשובה, עבודת כעני� הוא ל�) ויק�

חדש .51רצו�

ÍÈ˘ÓÓÂכאשר תקכ"ט, בשנת המאמר אמירת בעת שניתוספה בהפיסקא – בהמאמר
שאמר מה יוב� ובזה חב"ד: לחסידות הגיע לגינאי28המאמר יאיר ב� פנחס רבי

אני ג� לו אמר מצוה, לדבר הול� שאני מימי� פלוג שבויי�) לפדיו� קאזיל הוה (כד נהרא
אתה רש"י), פירוש המל�, בגזירת הי� אל הולכי� הנחלי� (כל קוני רצו� לעשות הול�
עושה, ודאי אני רש"י) פירוש בפדיו�, ל� יתנו לא (שמא עושה אתה אי ספק עושה ספק
ולכאורה לעול�. מי� ב� יעברו שלא עלי� גוזרני מימי� חולק אתה אי א� ליה, אמר
ע� הקב"ה שהתנה לעיל שהובא מה ע� ויוב� נכונה. תשובה לו השיב (הנהר) הלא קשה,
וכ� לאו. שומע אתה ה� ומכלל בטבע�, שאינ� א� הצדיקי� רצו� שיעשו בראשית מעשה
תנא� מקיי� אתה שאי� נמצא מימי�, חולק אתה אי� א� יאיר, ב� פנחס רבי לו אמר
ונמצא מי�, כא� נבראו שלא וכמו מעול�, היה כלא אתה והרי המאמר, בשעת הנאמר
ב� יעברו שלא עלי� גוזרני הלשו� דיוק וזהו לשונו). כא� (עד לעול� מי� ב� יעברו שלא

מי�,mlerlמי� בו יעברו שלא עליו כשיגזור (שהרי מיותרת לעול� תיבת דלכאורה ,

עלי� גוזרני יאיר ב� פנחס רבי שדברי הוא, העני� א� לעול�), מי� בו יעברו לא במילא
מציאותו כל שהרי הנהר, טענת על תשובה השיב שבזה אלא בעלמא, גזירה עני� אינ� כו'
יהיה ממנו המאמר יסתלק וא� ליש, מאי� תמיד אותו המהווה המאמר מצד הוא הנהר של
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גדולה ושמחה גדול ותענוג נחת לאב יש כ� על דבריו, את וסותר לאביו מתנגד שהב� א�
מושל הצדיק הוא כ� לדבריו, ומסכי� שותק משהיה יותר האב מ� הטוב רצו� וזהו מזה..

אלקי� (עד45ביראת ומאמרו דברו עושי� שאינ� א�ֿעלֿפי רצונו עושי� וזהו כביכול,
תענוג נחת – תורה שבאור הלשונות ג' והנה, תקכ"א). בשנת שנאמרה הפיסקא לשו� כא�
ג� אלא העניני� רק לא מדוייקי� תורה שבאור לעיל, (כאמור בדיוק ה� – ושמחה
התשובה. עבודת עני� הוא האב, דברי את סותר שהב� מה דהנה הוא, והעני� הלשונות).

הרמב"� כותב תשובה לבעל ולא46ובנוגע כו' ושמחה בנחת אות� ומקבלי� מצות ועושה :
נמשכי� התשובה שעלֿידי ונמצא, התענוג. עני� הוא דתאוה כו', לה� שמתאוי� אלא עוד

ושמחה תענוג דנחת העניני� דברי47ג' את סותר הב� שכאשר תורה באור שכתוב מה וזהו .
שהקב"ה האב, דברי סתירת עני� כי מזה, גדולה ושמחה גדול ותענוג נחת להאב יש האב

מבטל וצדיק מקיי�48גוזר והקב"ה גוזר צדיק שכתוב49(ועלֿדר�ֿזה כמו אומר50, ותגזר
וממשיכי� שעושי� מקו�, של רצונו עושי� עני� שזהו התשובה, עבודת כעני� הוא ל�) ויק�

חדש .51רצו�

ÍÈ˘ÓÓÂכאשר תקכ"ט, בשנת המאמר אמירת בעת שניתוספה בהפיסקא – בהמאמר
שאמר מה יוב� ובזה חב"ד: לחסידות הגיע לגינאי28המאמר יאיר ב� פנחס רבי

אני ג� לו אמר מצוה, לדבר הול� שאני מימי� פלוג שבויי�) לפדיו� קאזיל הוה (כד נהרא
אתה רש"י), פירוש המל�, בגזירת הי� אל הולכי� הנחלי� (כל קוני רצו� לעשות הול�
עושה, ודאי אני רש"י) פירוש בפדיו�, ל� יתנו לא (שמא עושה אתה אי ספק עושה ספק
ולכאורה לעול�. מי� ב� יעברו שלא עלי� גוזרני מימי� חולק אתה אי א� ליה, אמר
ע� הקב"ה שהתנה לעיל שהובא מה ע� ויוב� נכונה. תשובה לו השיב (הנהר) הלא קשה,
וכ� לאו. שומע אתה ה� ומכלל בטבע�, שאינ� א� הצדיקי� רצו� שיעשו בראשית מעשה
תנא� מקיי� אתה שאי� נמצא מימי�, חולק אתה אי� א� יאיר, ב� פנחס רבי לו אמר
ונמצא מי�, כא� נבראו שלא וכמו מעול�, היה כלא אתה והרי המאמר, בשעת הנאמר
ב� יעברו שלא עלי� גוזרני הלשו� דיוק וזהו לשונו). כא� (עד לעול� מי� ב� יעברו שלא

מי�,mlerlמי� בו יעברו שלא עליו כשיגזור (שהרי מיותרת לעול� תיבת דלכאורה ,

עלי� גוזרני יאיר ב� פנחס רבי שדברי הוא, העני� א� לעול�), מי� בו יעברו לא במילא
מציאותו כל שהרי הנהר, טענת על תשובה השיב שבזה אלא בעלמא, גזירה עני� אינ� כו'
יהיה ממנו המאמר יסתלק וא� ליש, מאי� תמיד אותו המהווה המאמר מצד הוא הנהר של
המאמר אמירת שבעת וכיו� כנ"ל, מעול�, היה שלא וכאילו הבריאה קוד� כמו ואפס אי�
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מימיו את יחלוק לא שבא� נמצא הרי ישראל, דבני להעבודה ימנע שלא הקב"ה עמו התנה
ולכ� מלכתחילה. כלל מציאות שו� לו אי� המאמר, אמירת שבשעת התנאי את יקיי� ולא
הולכי� הנחלי� שכל המל� גזירת קונו, רצו� לעשות הול� שהוא לטעו� יכול הנהר אי�
והיינו, מעול�. נחל של מציאות היה שלא נמצא התנאי, את מקיי� אינו שא� כיו� הי�, אל
לא יאיר ב� פנחס רבי ומצד שבויי�, פדיו� מצות לקיי� הל� יאיר ב� פנחס שרבי דכיו�
מוכ� יהודי כאשר כי, כו', עלי� גוזרני במילא הרי המצוות, לעשיית מניעה שו� היתה
מוכרחי� הבריאה עניני כל אזי ועיכובי�, מניעות שו� ע� מתחשב ואינו קונו רצו� לקיי�
שהוא מי זה וכל תורה: באור ומסיי� קונו. רצו� לעשות שיוכל בכדי טבע�, את לבטל
עול�. יסוד צדיק הנקרא בריתו השומר זה ואיזה קונו, רצו� לעשות יכול להקב"ה ב� נקרא
והרי התשובה, אגרת לימוד עלֿדבר האחרו� בזמ� להמדובר שיי� זה (ועני� היטב זה והב�

הברית). דשמירת העני� באווארענע� צו הוא דאגרתֿהתשובה העני� ַָעיקר

‰�‰Âכשלא (וכ� מהנבראי� מאמרות דעשרה האותיות שבהסתלק לעיל שנתבאר מה
עלֿפייקיימ יוב� מעול�, כלל היו שלא כמו ואפס אי� להיות יחזרו תנא�) את ו

מאמרי� בכמה נשמתוֿעד� (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אחת52ביאור המכזבי� נהרות בעני�
שני�53לשבוע שבע שלאחרי כיו� מכלֿמקו�, בטוב, והולכי� מי� בה� יש שעכשיו דהג� ,

מוב� ומזה חיי�. מי� ואינ� המכזבי� מימות שה� למפרע מגלה זה הרי המי�, יופסקו
תופסק תנא�) את יקיימו שלא (או הוי' הדבר מה� יסתלק שכאשר דכיו� להנבראי�, בנוגע
מה וזהו כו', כזב של מציאות היא תחילה שהיתה מציאות� ג� במילא הרי מציאות�,

כו' כלל היו כלא והיו ש� בתניא .54שכתוב

ומהÂ‰�‰ה) (כנ"ל), מקוד� ג� נאמרו רצונו דעושי� והביאור לתנאו � דלאיתנו העני�
נהרא. גינאי בעני� הביאור הוא הזק� לאדמו"ר שנאמר בעת בהמאמר שנתחדש
(לאיתנו הראשוני� עניני� בב' ישראל בני עבור הבריאה טבע ביטול דהנה בזה, והעני�
ועבור הצדיקי� עבודת עבור מתבטל שהטבע הוא, רצונו), עושי� בעני� והביאור לתנאו,
עני� הוא רבינו משה עלֿידי שהיה ישראל בני לפני הי� דבקיעת תשובה. הבעלי עבודת
מבטל, וצדיק גוזר שהקב"ה רצונו, עושי� ועני� הצדיקי�. עבודת עבור הטבע ביטול
ב' והרי כנ"ל. התשובה, עבודת שמצד הגזירה ביטול עני� הוא כו', גוזר צדיק ועלֿדר�ֿזה
הבריאה שטבע הוא, נהרא דגינאי שבהעני� והחידוש סגולה. ליחידי שייכי� אלו עניני�
ניתוס� זה שביאור וזהו הברית. שומר בהיותו מישראל, ואחד אחד כל עבור מתבטל
חסידות של ענינה כי דוקא, חב"ד חסידות עני� שהוא הזק�, לאדמו"ר שנאמר בעת בהמאמר
מכ"ק הידועה בשיחה (כמבואר חוצה מעינותי� יפוצו הוא כסלו, י"ט לאחרי ובפרט חב"ד,

נשמתוֿעד� יגיעו55אדמו"ר חוצה, בבחינת שנמצא מי ג� מישראל, ואחד אחד שכל היינו, ,(
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פ"ב. ב מאמר ומעי� קונטרס תלב.

הי"ב.53) פ"ו אדומה פרה הל' רמב"� מ"ט. פ"ח פרה

בהשיחות54) וראה ואיל�. תטו ס"ע ואתחנ� אוה"ת ג� ראה

ואיל�). 87 ע' ח"ו (לקו"ש המאמר שלאחרי

ואיל�.55) 112 ס"ע שלו� תורת סה"ש
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בעני� הביאור הוא זה ועל ועיכובי�. מניעות שו� בלי עבודתו לעבוד ויוכל המעינות, לו
בשביה, יהודי אז היה גופא הגלות ובזמ� הגלות, בזמ� היה זה שעני� שא� נהרא, גינאי
עושה ספק אתה הנהר שאמר וכמו לפדותו, יוכלו א� ספק שהיה כ� כדי עד היתה והשביה
פנחס רבי עבור רק ולא המצוה, קיו� בשביל הנהר נבקע א�ֿעלֿפיֿכ� עושה, אתה אי ספק
ג� מישראל, ואחד אחד לכל הכח נמש� ומזה שלו. לויה בני עבור ג� אלא עצמו, יאיר ב�
ועיכובי�, מניעות שו� בלי ומצוות בתורה עבודתו לעבוד שיוכל חוצה, בבחינת שנמצא מי
אמירת עלֿידי נמש� זה וכח קונו. רצו� לעשות שיוכל עבורו מתבטלי� הטבע עניני כל כי

עולמי� ולעולמי לעד קיימי� צדיקי� ודברי שנה. מאתי� לפני כאשר56המאמר ובפרט ,
עלֿידי הרי הנצחיות), עני� על מורה דבריה� את שחוזרי� גופא (שזה דבריה� את חוזרי�

בחיי� הוא א� אזי בחיי�, כ"ק57שזרעו וכדברי מחדש. הפע� עוד העני� נעשה ובמילא ,
משיחותיו בכמה אדמו"ר ולא58מו"ח סיפור הוא שבגלוי (הג� סיפור מספרי� שכאשר ,

עני�. דע� אוי� מע� לעבט כו', והזמני� הפרטי� כל ומתארי� תורה),

י�‡Íו) קריעת כעני� שזהו נהרא גינאי בעני� בהמאמר שנתבאר מה להבי� צרי� עדיי�
א� הצדיקי� רצו� שיעשו בראשית מעשה ע� הקב"ה שהתנה כיו� דלכאורה, סו�,
ומה כו', עלי� גוזרני לומר עצמו מצד יאיר ב� פנחס רבי יכול היה הרי בטבע�, שאינ�

האמצעי אדמו"ר כ"ק שכתב מה בהקדי� זה ויוב� דוקא. סו� י� לקריעת זה על59שיי�
עבר,60הפסוק לשו� ליבשה, י� שהפ� בו, נשמחה ש� ברגל יעברו בנהר ליבשה י� הפ�

הגאולה על קאי עתיד, לשו� בו, נשמחה ש� ברגל יעברו ובנהר סו�, י� קריעת על קאי
את לקבל תוכל בגו� שנשמה שבכדי אלו, עניני� ב' שבי� השייכות ומבאר העתידה.
הנה העצמות, גילוי בעצמותו, בו נשמחה יהיה שאז העתידה, בגאולה שיהיו הגילויי�
לגאולה ג� הכח נית� מצרי� שביציאת לפי והיינו סו�, י� קריעת בעת היה זה על הכח

ז"להעתידה. רבותינו מאמר גאולה61ועלֿדר� מצרי� דיציאת הגאולה היתה זכינו שאילו
שכתוב מה וזהו רבי�62שלימה. לשו� כימי נפלאות, אראנו מצרי� מאר� צאת� ,63כימי

בגאולה שיהיו הנפלאות אל גיי�) איי� אי� (מ'האלט הולכי� מצרי� יציאת שמזמ� ַהיינו,
בגלוי. זאת שרואי� כאלו וישנ� המשיח, לביאת ומתקרבי� הולכי� יו� ומידי העתידה,
לפני הי� שנבקע מה דהנה, סו�, י� דקריעת העני� ע� נהרא דגינאי העני� שמקשר וזהו

בששי נבראת ואתה בשלישי נבראתי אני טע� שהי� א� התנה64משה, שתנאי לפי זה הרי ,

קונ�, רצו� לעשות ישראל מבני ימנעו ולא טבע� את שיבטלו בראשית מעשה ע� הקב"ה
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בעני� הביאור הוא זה ועל ועיכובי�. מניעות שו� בלי עבודתו לעבוד ויוכל המעינות, לו
בשביה, יהודי אז היה גופא הגלות ובזמ� הגלות, בזמ� היה זה שעני� שא� נהרא, גינאי
עושה ספק אתה הנהר שאמר וכמו לפדותו, יוכלו א� ספק שהיה כ� כדי עד היתה והשביה
פנחס רבי עבור רק ולא המצוה, קיו� בשביל הנהר נבקע א�ֿעלֿפיֿכ� עושה, אתה אי ספק
ג� מישראל, ואחד אחד לכל הכח נמש� ומזה שלו. לויה בני עבור ג� אלא עצמו, יאיר ב�
ועיכובי�, מניעות שו� בלי ומצוות בתורה עבודתו לעבוד שיוכל חוצה, בבחינת שנמצא מי
אמירת עלֿידי נמש� זה וכח קונו. רצו� לעשות שיוכל עבורו מתבטלי� הטבע עניני כל כי

עולמי� ולעולמי לעד קיימי� צדיקי� ודברי שנה. מאתי� לפני כאשר56המאמר ובפרט ,
עלֿידי הרי הנצחיות), עני� על מורה דבריה� את שחוזרי� גופא (שזה דבריה� את חוזרי�

בחיי� הוא א� אזי בחיי�, כ"ק57שזרעו וכדברי מחדש. הפע� עוד העני� נעשה ובמילא ,
משיחותיו בכמה אדמו"ר ולא58מו"ח סיפור הוא שבגלוי (הג� סיפור מספרי� שכאשר ,

עני�. דע� אוי� מע� לעבט כו', והזמני� הפרטי� כל ומתארי� תורה),

י�‡Íו) קריעת כעני� שזהו נהרא גינאי בעני� בהמאמר שנתבאר מה להבי� צרי� עדיי�
א� הצדיקי� רצו� שיעשו בראשית מעשה ע� הקב"ה שהתנה כיו� דלכאורה, סו�,
ומה כו', עלי� גוזרני לומר עצמו מצד יאיר ב� פנחס רבי יכול היה הרי בטבע�, שאינ�

האמצעי אדמו"ר כ"ק שכתב מה בהקדי� זה ויוב� דוקא. סו� י� לקריעת זה על59שיי�
עבר,60הפסוק לשו� ליבשה, י� שהפ� בו, נשמחה ש� ברגל יעברו בנהר ליבשה י� הפ�

הגאולה על קאי עתיד, לשו� בו, נשמחה ש� ברגל יעברו ובנהר סו�, י� קריעת על קאי
את לקבל תוכל בגו� שנשמה שבכדי אלו, עניני� ב' שבי� השייכות ומבאר העתידה.
הנה העצמות, גילוי בעצמותו, בו נשמחה יהיה שאז העתידה, בגאולה שיהיו הגילויי�
לגאולה ג� הכח נית� מצרי� שביציאת לפי והיינו סו�, י� קריעת בעת היה זה על הכח

ז"להעתידה. רבותינו מאמר גאולה61ועלֿדר� מצרי� דיציאת הגאולה היתה זכינו שאילו
שכתוב מה וזהו רבי�62שלימה. לשו� כימי נפלאות, אראנו מצרי� מאר� צאת� ,63כימי

בגאולה שיהיו הנפלאות אל גיי�) איי� אי� (מ'האלט הולכי� מצרי� יציאת שמזמ� ַהיינו,
בגלוי. זאת שרואי� כאלו וישנ� המשיח, לביאת ומתקרבי� הולכי� יו� ומידי העתידה,
לפני הי� שנבקע מה דהנה, סו�, י� דקריעת העני� ע� נהרא דגינאי העני� שמקשר וזהו

בששי נבראת ואתה בשלישי נבראתי אני טע� שהי� א� התנה64משה, שתנאי לפי זה הרי ,

קונ�, רצו� לעשות ישראל מבני ימנעו ולא טבע� את שיבטלו בראשית מעשה ע� הקב"ה
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ע'56) ח"ד תקעו. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ובכ"מ. שלט.

ב.57) ה, תענית ראה

קסד,58) ח"א (לקו"ד ואיל� ס"ט תרצ"ד חה"ש שיחת ראה

ה'שי"ת .229 ע' תש"ח ואיל�. 89 ע' תש"ז סה"ש ואיל�). א

.373 ע' .351 ע' .345 ע'

ואיל�).59) ג (קפה, ואיל� א רסד, פרשתנו תו"ח

ו.60) סו, תהלי�

ועוד.61) רפל"ב. שמו"ר ב. כב, נדרי� ראה

(סה"מ62) תש"ח צאת� כימי רד"ה וראה טו. ז, מיכה

.(159 ע' תש"ח

א.63) קעו, זח"ג ראה

(64.25 שבהערה שמו"ר



כב

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

מוגה בלתי

.ÂÎנדפס ג� (ולאח"ז אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר סיפור ישנו שקרא143... התניא, בעל הזק�, אדמו"ר אודות (

צעיר, בגיל החתונה את לערו� המנהג הי' הה� [בזמני� חתונתו לאחרי מיד האמצעי) אדמו"ר של (בנו לנכדו
וביניה� החתונה, לקראת שקיבל חדשי� בגדי� לו היו שאז – ברֿמצוה] לאחרי קצר זמ� אז הי' שהחת� כ�

מעילֿ ואמרג� – ויפה יקר לבוש זה הי' הה� זמני� שלגבי כ� מעור, עשוי הי' שחלקו החור�, לימות פרווה
מה"קאטינקע" ויסיר יקרע שא� לו:144לו, מבטיח אזי הבגד, של החשיבות ועיקר היופי תלוי שבו החלק את ַ

במחיצתי". עמי "אתי
בגלל רק זאת לעשות מספיק הא� כלומר, בפנימיות, באמיתיות, להיות צרי� זה עני� הא� הנכד, ושאל

הזק�, רבינו זאתdevשזקנו, שיעשה אצלו לפעול שרוצה או כ�, לעשות envrעליו cvnלצוות יכול הי' (דאל"כ
כ�). לעשות עליו

דאס איז ("אזוי שהי' כמו נשאר ולכ� עדיי�, אחז לא – עצמו מצד זאת שיעשה – כזו שבדרגא ַָכנראה
געבליב�").

על לכפר כדי הזק�, רבינו של ה"אוהל" נמצא שש� בהאדיטש, שני� כמה ישב ימיו בסו� הנה כ�, ַולאחרי
ה"קאטינקע"... את לקרוע בפנימיות אצלו הונח לא מלכתחילה למה – זה ַעני�

.ÊÎאת והסביר הוסי� זה, סיפור סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק כ�mrhdכאשר כל בעלֿחשיבות הי' זה שעני�
ביותר הגדולות והמתנות ההבטחות אחת שזוהי במחיצתי", עמי "אתי הזק� רבינו לו הבטיח זה שבשביל עד

לית�. שיכולי�
התחילו שיהודי� מנהג נעשה הזק�, רבינו דר שבו מדינה, או מחוז מקו�, שבאותו לפי – היא וההסברה

העול�. אומות כמנהג בלבושי� זי�") ("�וצ� להתהדר

לשברה שצריכי� החליט – בתקפה עתה שעומדת התאוה, בעני� חדשה קליפה שזוהי הזק� רבינו ראה וכאשר
כו'. להתפשט שתוסי� לפני בהתחלתה, עוד ולבטלה

אלו אצל להיות צריכה התאוה שבירת הנערות,mikiiydוהרי ימי ע� בכללות קשור זה הרי ובנדו"ד זו, לתאוה
כו'. התכשיטי� לעני� מקו� יש תורה וע"פ זי�"... "אויספיינע� הרצו� ישנו שאז הנישואי�, לאחרי תיכ� ובפרט

שהעני� זהוכיו� בשביל להבטיח מוכ� הי' – ביותר לו נוגע הי' ובמקומה בתקפה בהיותה התאוה דשבירת
במחיצתי"!... עמי "אתי

מקו� לזה שאי� מיוחד עני� אחר להוטי� שבו מיוחד זמ� או מיוחד מקו� שישנו רואי� שכאשר מוב�, ומזה
וזמני�. שני� ולכו"כ עניני�, בכו"כ נוגע להיות יכול זה הרי בהדבר, שבירה פועלי� א� הנה – תורה ע"פ

.ÁÎ:הוא אויסגעהאלט�") ("ניט כדבעי שאינ� העניני� אחד הנה – זו למדינה ַבנוגע
"תכלית" אודות ולדאוג לחשוב מיד מתחילי� עני�, לאיזה ששיי� לפני עוד וכתוב, קרוא הנער ידע ,145בטר�

מזמנו חשוב שחלק נראה זה שמצד גשמי, מוח של חשבו� ע"פ מקובלת שתהי' הכנה ע"י דוקא – גופא ובזה
ומטביעות התורה מהנהגות אותו שמנתקות בדרכי� והנהגות חול, לימודי חיצוניי�, עניני� עבור למסור צריכי�
בעניני� השיקוע מצד מוטעית בהיותה ובפרט הבהמית, נפש של החשבו� ע"פ שכ�, העול�", ב"הנחות אותו

שזוהי נראה, וחומריי�, dcigidגשמיי� jxcd,יבואו לימי� "תכלית" הילד עבור להבטיח אפשר ידה שעל
הוא. רגליו על עומד להיות כשיצטר�
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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

ע'143) ח"ה התוועדויות – מנח� תורת וראה א. טו, ח"א לקו"ד
וש"נ. .155
עליו�.144) בגד =

וש"נ.145) .157 ע' לעיל ג� ראה

mipba zayeid

עבודת� את לעבוד שיוכלו הגלות בזמ� ג� ישראל מבני ואחד אחד לכל הכח נית� ומאז,
דמשיחא דעקבתא בהזמ� ובפרט זו, ושבעבודת� העול�, מעניני מניעות שו� לה� יהיו ולא

יפעלו כו', ומכופל כפול העתידה.65חוש� הגאולה

נפוצהÂ‰ÊÂז) ישראל כנסת דכאשר השמיעני, לקול� מקשיבי� חברי� בגני� היושבת
כנ"ל, ומכופל כפול חוש� על מורה שזה אחרי�, של בגני� ורועה בגולה
כנסיות בתי בהמאמר: שמדייק [וכפי מדרשות ובתי כנסיות בבתי יושבת היא ומכלֿמקו�
רבותינו כמאמר התפלה, עבודת היא היו� עבודת שתחילת לפי מדרשות, ובתי (ואחרֿכ�)

שכתוב66ז"ל כמו התורה, לימוד להיות צרי� התפלה ואחרי למטתי, סמוכה תפלתי שתהא
הישראלי67בשולח�ֿערו� איש שהנהגת היינו, המדרש], לבית הכנסת מבית ליל� שצרי�

כו', ולקיי� לעשות עלֿמנת הוא שלו התורה ולימוד ובתורה, בתפלה שעוסק באופ� היא
יעשה יראיו שרצו� עושה68וכיו� כאשר הנה – בפועל בא שלו שהלימוד הקב"ה לו עוזר ,

ומכופל כפול חוש� הגלות בזמ� ג� ופמליא69זאת שהקב"ה גו', מקשיבי� חברי� אז הנה ,

בגלותא שכינתא שג� דכיו� והיינו, השמיעני, אצלו ומבקשי� בקולו לשמוע באי� ,70שלו

מהגלות, השכינה את יפדה שעלֿידיֿזה בכדי השמיעני, אצלו מבקש הקב"ה ג� לכ�
ז"ל רבותינו בגאולה71וכמאמר האומות, מבי� ולבני לי פדאני וכו' בתורה העוסק כל

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית
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(65) קצת ).l"endחסר

ב.66) צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, ברכות

ס"א.67) סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע

יט.68) קמה, תהלי�

קצת69) חסר – ב) ה, (שה"ש ער" ד"לבי העני� ג� נזכר

)l"end.(

ב.70) קכ, זח"א מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה ראה

א.71) ח, ברכות
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.**e"hyz'd ,hay c"ei ,glya 't 'c mei *zgiy .c"qa

מוגה בלתי

.ÂÎנדפס ג� (ולאח"ז אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר סיפור ישנו שקרא143... התניא, בעל הזק�, אדמו"ר אודות (

צעיר, בגיל החתונה את לערו� המנהג הי' הה� [בזמני� חתונתו לאחרי מיד האמצעי) אדמו"ר של (בנו לנכדו
וביניה� החתונה, לקראת שקיבל חדשי� בגדי� לו היו שאז – ברֿמצוה] לאחרי קצר זמ� אז הי' שהחת� כ�

מעילֿ ואמרג� – ויפה יקר לבוש זה הי' הה� זמני� שלגבי כ� מעור, עשוי הי' שחלקו החור�, לימות פרווה
מה"קאטינקע" ויסיר יקרע שא� לו:144לו, מבטיח אזי הבגד, של החשיבות ועיקר היופי תלוי שבו החלק את ַ

במחיצתי". עמי "אתי
בגלל רק זאת לעשות מספיק הא� כלומר, בפנימיות, באמיתיות, להיות צרי� זה עני� הא� הנכד, ושאל

הזק�, רבינו זאתdevשזקנו, שיעשה אצלו לפעול שרוצה או כ�, לעשות envrעליו cvnלצוות יכול הי' (דאל"כ
כ�). לעשות עליו

דאס איז ("אזוי שהי' כמו נשאר ולכ� עדיי�, אחז לא – עצמו מצד זאת שיעשה – כזו שבדרגא ַָכנראה
געבליב�").

על לכפר כדי הזק�, רבינו של ה"אוהל" נמצא שש� בהאדיטש, שני� כמה ישב ימיו בסו� הנה כ�, ַולאחרי
ה"קאטינקע"... את לקרוע בפנימיות אצלו הונח לא מלכתחילה למה – זה ַעני�

.ÊÎאת והסביר הוסי� זה, סיפור סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק כ�mrhdכאשר כל בעלֿחשיבות הי' זה שעני�
ביותר הגדולות והמתנות ההבטחות אחת שזוהי במחיצתי", עמי "אתי הזק� רבינו לו הבטיח זה שבשביל עד

לית�. שיכולי�
התחילו שיהודי� מנהג נעשה הזק�, רבינו דר שבו מדינה, או מחוז מקו�, שבאותו לפי – היא וההסברה

העול�. אומות כמנהג בלבושי� זי�") ("�וצ� להתהדר

לשברה שצריכי� החליט – בתקפה עתה שעומדת התאוה, בעני� חדשה קליפה שזוהי הזק� רבינו ראה וכאשר
כו'. להתפשט שתוסי� לפני בהתחלתה, עוד ולבטלה

אלו אצל להיות צריכה התאוה שבירת הנערות,mikiiydוהרי ימי ע� בכללות קשור זה הרי ובנדו"ד זו, לתאוה
כו'. התכשיטי� לעני� מקו� יש תורה וע"פ זי�"... "אויספיינע� הרצו� ישנו שאז הנישואי�, לאחרי תיכ� ובפרט

שהעני� זהוכיו� בשביל להבטיח מוכ� הי' – ביותר לו נוגע הי' ובמקומה בתקפה בהיותה התאוה דשבירת
במחיצתי"!... עמי "אתי

מקו� לזה שאי� מיוחד עני� אחר להוטי� שבו מיוחד זמ� או מיוחד מקו� שישנו רואי� שכאשר מוב�, ומזה
וזמני�. שני� ולכו"כ עניני�, בכו"כ נוגע להיות יכול זה הרי בהדבר, שבירה פועלי� א� הנה – תורה ע"פ

.ÁÎ:הוא אויסגעהאלט�") ("ניט כדבעי שאינ� העניני� אחד הנה – זו למדינה ַבנוגע
"תכלית" אודות ולדאוג לחשוב מיד מתחילי� עני�, לאיזה ששיי� לפני עוד וכתוב, קרוא הנער ידע ,145בטר�

מזמנו חשוב שחלק נראה זה שמצד גשמי, מוח של חשבו� ע"פ מקובלת שתהי' הכנה ע"י דוקא – גופא ובזה
ומטביעות התורה מהנהגות אותו שמנתקות בדרכי� והנהגות חול, לימודי חיצוניי�, עניני� עבור למסור צריכי�
בעניני� השיקוע מצד מוטעית בהיותה ובפרט הבהמית, נפש של החשבו� ע"פ שכ�, העול�", ב"הנחות אותו

שזוהי נראה, וחומריי�, dcigidגשמיי� jxcd,יבואו לימי� "תכלית" הילד עבור להבטיח אפשר ידה שעל
הוא. רגליו על עומד להיות כשיצטר�
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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

ע'143) ח"ה התוועדויות – מנח� תורת וראה א. טו, ח"א לקו"ד
וש"נ. .155
עליו�.144) בגד =

וש"נ.145) .157 ע' לעיל ג� ראה



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

פוסקת המשנה שהרי – מקו� לזה אי� תורה שע"פ הוא פשוט דבר היינו,146והרי לרדו�", עשרי� "ב�
להיות צריכה לזה המתאימה ההכנה ובמילא, עשרי�", "ב� הוא פרנסה עניני אחר לרדו� צריכי� שבו שהזמ�

xvwרק onf;לפנ"ז

שזוהי היינו, יעקב", קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה ללמדו צריכי� – לדבר" "כשמתחיל dyexiואילו

הפסק לה דקבלת147שאי� העני� יהי' כ� לאחרי ואפילו משיח, ביאת עד שיבואו, הדורות לכל היא נמשכת שלכ� ,

למקרא" שני� חמש ד"ב� הסדר ישנו כ� ולאחרי ירושה; של באופ� ולגמרא.146התורה למשנה ג� ולאח"ז ,

ר שמגיל זו, במדינה נהגו כ� קודשואע"פ מלימודי שעות וכמה כמה לוקחי� ביותר נעשה148� כ� ולאחרי ,
והנערה הנער אצל הרגל זה עלֿדבר149עני� ולחשוב להבי� ומתחילי� מתבגרי� כאשר שאפילו בשעה בה –

הגמרא כדברי זה הרי הזק�150פרנסה, רבינו שמדגיש כפי מזה, ויתירה משתכר", במה יודע אד� 151ש"אי�

שניה� המשיח... דביאת ה"ק�" עני� ע� יחד יודע) אד� שאי� דברי� השבעה (בי� בגמרא נזכר הפרנסה שעני�
החשבונות. את לסדר אפשרות וללא ידיעה ללא העל�... באותו ה�

דבר שכ�, – חול לימודי ידי על קטנות מגיל "תכלית" להכי� להתחיל כלל מקו� שאי� מוב� זו גישה ומצד
נאמר עליה� קודש, מלימודי ממנו גוזלי� זה שזמ� מלימודי�70ברור התועלת ואילו ימינו", ואור� חיינו ה� "כי

מ"ש ע"פ ובפרט ביותר, גדול בספק היא לח�"152הנ"ל לחכמי� .149"לא

לגבי יותר בער� שלא זה בעני� שמושקעי� זו במדינה ודוקא זה, עני� לשבור יכולי� היו שא� מוב�, ומזה
ובחזקתו. בתקפו שהוא כפי בלתיֿרצוי עני� שבירת זו היתה – כיו� ואפילו פע� שהי' כפי מדינות שאר

.ËÎ�הפירסו עני� – זו במדינה מושקעי� שבו נוס� :153ועני�

כאשר – "געשמאק" בזה מקבלי� אימתי קל, דבר אפילו אלא גדול, עני� מבעי לא – שעושי� עני� ַכל
קולות! בקולי מתפרס� הדבר

הרשב"א בתשובות איתא שהרי הרשב"א... עליו צוה שכ� הוא טוע� – דתי יהודי אודות מדובר 154וכאשר

מקיי� דתי יהודי ולהיותו מצוה, עשה שהרי עצמו, את לפרס� הוא מוכרח וא"כ, מצוה", עושי לפרס� "מצוה
בשו"ע בהגהה זאת מביא שהרמ"א ג� ומה הרשב"א, ציווי את ג� שיעור155הוא לו אי� מצוה שהידור וכיו� .

בהמצוה! יותר הוא מהדר הפירסו�, שיגדל ככל הרי –

בו פועלי� היו אילו תועלת היתה זה בעני� .dxiayוג�

ווילט ("עס האד� לרצו� בניגוד זה שהרי "אתכפיא", של עני� פועלי� שהיו התועלת היתה – לראש לכל
ראו עליו: ויאמר מזה, ידע שהשני לי' ניחא טוב, דבר עשה כבר כאשר שכ�, ניט"), זייער – נעבע� – אי� זי�

גדלותו... אודות מספר שאינו זה, אד� צנוע כמה

אדמו"ר מו"ח כ"ק של ברשימותיו שאמר156– אחד עניו שהי' ענווי�, של כיתות אודות המעשה סיפור ישנו
שני', בכת או שלישית בכת לא אותו מוני� היו יודעי�, היו אילו שכ�, ענוותנותו, גודל יודע אינו שהעול�
גדלותו, מדת יודע שאינו כיו� ענוותנותו, גודל יודע אינו שהעול� אלא עניוות... של יותר נעלית בכתה אלא
את יודעי� היו אילו אבל יותר, קטנה היא העניוות ג� אזי יותר, פחותה במדה גדלותו את שמעריכי� וכיו�

גדולתו... ער� לפי – עניוותו גדולה כמה עד מביני� היו אזי לאמיתתה, גדולתו

פירסו�. ללא טוב דבר לעשות בעצמו לפעול קשה דבר זה הרי וא"כ,

בו, שיתקנא השני, אצל תועלת לידי יביא שהפירסו� – בתורה ג� "אחיזה" זה לדבר יש כאשר ובפרט
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ספ"ה.146) אבות
סע"א.147) קלג, ב. קכט, ב"ב
ואיל�.148) 73 ס"ע לעיל ג� ראה
זו149) שנה שבט כ"ה שבט; ט"ו מ"ח; י"א מכתב ג� ראה

שמה). ע' שיט; ע' נג; ס"ע ח"י (אגרותֿקודש
רע"ב.150) נד, פסחי�
א).151) (קלד, סכ"ב אגה"ק תניא
יא.152) ט, קהלת

ויקהל153) ש"פ ואיל�; ס"ג דאשתקד שבט יו"ד שיחת ג� ראה
ס"ע ואיל�; 19 ס"ע חי"א התוועדויות – מנח� (תורת ואיל� סי"א

ואיל�). 108
סתקפ"א.154) ח"א
סי"ג.155) סרמ"ט יו"ד
ח"ג156) שלו אגרותֿקודש ספנ"ו. ח"א הזכרונות ספר ג� ראה

.67 ע' ש� מנח� תורת ואיל�. קפב ע'

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

בעול�, ריבוי איזה מזה יתוס� אופ� בכל אבל ישות... תרבה או כס� תרבה או חכמה", "תרבה יהי' ובמילא
וגאוה. ישות של סיכו� לקחת כדאי זה בשביל הרי טוב, בדבר ריבוי מזה להיות שיכול וכיו�

.Ï?�אמורי הדברי� מה כלפי
את שיפרישו בחורי� על לפעול יכולי� היו אילו זא�") גלייכע א געווע� וואלט ("עס נכו� דבר הי' ַַָובכ�:
מו"ח כ"ק במ"ש נכללי� ה� שג� – העול�" מ"הנחות אלא ושתי', מאכילה כוונתי אי� העול�; מעניני עצמ�

בהמאמר "תכלית".59אדמו"ר אודות לחשוב שצריכי� – ממש" בה� "שאי� :

שכ�, שנה, ט"ו או י"ד י"ג, בני נערי� אודות מדבר שלה�;אינני ההורי� ע� "לעבוד" צריכי� אליה� בנוגע

שיפסיקו עליה� יפעלו – לעצמ� בנוגע "פוסקי�" כבר וה� ה�, רגליה� על עומדי� שכבר לאלו כוונתי
בכלל, תורה של אמות מד' או מהישיבה שיצאו לאחרי בית� בני את יפרנסו כיצד "תכלית": אודות לחשוב

תכלית'י�. וללא חשבונות ללא התורה בלימוד זי�") ("אריינווארפ� עצמ� את ישקיעו ַַאלא

אחדות. שני� למש� לכלֿהפחות עצמ� על זאת יפעלו – ביותר ארו� זמ� על זאת לפעול קשה א� ואפילו

לכל" ומפרנס "ז� שהוא שהקב"ה, הדבר, כדי157וברור המוכ� מ� וצינור דר� עבורו יכינו לא א� ג� –
בזמ� ביתו, בני ופרנסת פרנסתו לו לספק יותר... בטוב ואולי איינקער�"), זי� ("וועט "יסתדר" אותו, ַלפרנס

הצינור ע"י המתאי�, ובאופ� הקב"ה).elyהמתאי� (של

אחרות: במילי�

שינה ושתי', לאכילה הדרושי� מהזמני� חו� – הלילה וכל היו� כל וילמדו שישבו מתנדבי� בחורי� שימצאו
יאמרו מה יחשבו ולא הבריות", יאמרו "מה יחשבו לא – הזמ� שאר ובכל הגו�, בריאות לצור� שה� וטיול
הלימודי�. זמ� לאחרי יסתדרו כיצד השאלה: אצל� תתעורר כאשר לעצמ� יאמרו מה אפילו יחשבו ולא הוריה�,

ית� ובמילא, הברכה, את לעשות רק צרי� הוא ואילו המוכ�, מ� הכל שאצלו בהקב"ה בטחו� לה� שיהי'
(הקב"ה). הוא שיכי� המוכני�" בה"כלי� העניני� כל את הקב"ה לו

זמ� לשייר מבלי ותכלית'י�, חשבונות של שיור ללא לבדו, להקב"ה אחדות שני� שיקדישו אלו אופ�, ובכל
ברכה. עליה� תבוא – תכלית בה� שיש לימודי� עבור

בתורתו שכתב שכיו� בהקב"ה, לבטוח בספרא158ויש (וכדאיתא תלכו" בחוקותי רק159"א� לא – "שתהיו
הברכות וכל וגו'", יבולה האר� ונתנה בעת� גשמיכ� "ונתתי אזי בתורה") עמלי� – אלא תורה, לומדי�

המצטר� לכל בנוגע בפרשה בספרא160האמורות (כדאיתא ככליות" "חטי� שיהיו ועד העניני�161, שכל היינו, ,(

הבטחותיו. הקב"ה יקיי� בודאי הרי – זו הנהגה לולי שהי' ממה יותר הרבה הצלחה, בתוספת יהיו

.‡Ïלימוד בשביל משפיע או משגיח, או ראשֿישיבה צריכי� שהרי הוצאות, ע� קשור דבר שכל וכיו�
עבור לייסד מהיו� שיתחילו נכו� דבר זה הרי – ושתי' ואכילה ללו�, חדר בה�, ללמוד ספרי� וכ� החסידות,

מיוחדת. קר� זה
אודות מחשבה ללא להלימוד בנוגע זו שבמדינה העול� במנהג שבירה לפעול הצור� ע"ד להאמור ובהמש�
עי"ז הפירסו�, לעני� בנוגע – המדינה מנהג שבירת של באופ� ג� תהי' זו קר� עבור שההתנדבות כדאי תכלית,

תהי' meqxitשהנתינה `ll.

ידעו שלא או שידעו באופ� בחתימתו, או חתימתו, בלי ליתנה יכול – לית� יכול אחד שכל שהנדבה והיינו,
בעיתוני�, אודותיו ידפיסו שלא – להבטיח יכול שאני מה אופ�, ובכל ידעו; שלא – טוב ומה הנות�, הוא מי
(יושבֿראש), "טשערמא�" כמו כבוד, של תוארי� לו יתנו ולא לזכרו, ספר ידפיסו לא תמונתו, יפרסמו ַלא
ללא תהי' שהנתינה כ� ארובות"... "מנקה כמו שיהי' תואר איזה או הכבוד", "נשיא (גבאי), "טרעזשערער"

עוה"ז. בעניני וכבוד פירסו� של עניני�
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קצז).157) ע' ח"י (אגרותֿקודש זו שנה טבת ד' מכתב ג� ראה
בחוקותי.158) ר"פ
עה"פ.159) בפרש"י הובא

שנא).160) ע' ח"י (אגרותֿקודש זו שנה שבט כ"ו מכתב ג� ראה
ב.161) קיא, כתובות וראה ש�
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בעול�, ריבוי איזה מזה יתוס� אופ� בכל אבל ישות... תרבה או כס� תרבה או חכמה", "תרבה יהי' ובמילא
וגאוה. ישות של סיכו� לקחת כדאי זה בשביל הרי טוב, בדבר ריבוי מזה להיות שיכול וכיו�

.Ï?�אמורי הדברי� מה כלפי
את שיפרישו בחורי� על לפעול יכולי� היו אילו זא�") גלייכע א געווע� וואלט ("עס נכו� דבר הי' ַַָובכ�:
מו"ח כ"ק במ"ש נכללי� ה� שג� – העול�" מ"הנחות אלא ושתי', מאכילה כוונתי אי� העול�; מעניני עצמ�

בהמאמר "תכלית".59אדמו"ר אודות לחשוב שצריכי� – ממש" בה� "שאי� :

שכ�, שנה, ט"ו או י"ד י"ג, בני נערי� אודות מדבר שלה�;אינני ההורי� ע� "לעבוד" צריכי� אליה� בנוגע

שיפסיקו עליה� יפעלו – לעצמ� בנוגע "פוסקי�" כבר וה� ה�, רגליה� על עומדי� שכבר לאלו כוונתי
בכלל, תורה של אמות מד' או מהישיבה שיצאו לאחרי בית� בני את יפרנסו כיצד "תכלית": אודות לחשוב

תכלית'י�. וללא חשבונות ללא התורה בלימוד זי�") ("אריינווארפ� עצמ� את ישקיעו ַַאלא

אחדות. שני� למש� לכלֿהפחות עצמ� על זאת יפעלו – ביותר ארו� זמ� על זאת לפעול קשה א� ואפילו

לכל" ומפרנס "ז� שהוא שהקב"ה, הדבר, כדי157וברור המוכ� מ� וצינור דר� עבורו יכינו לא א� ג� –
בזמ� ביתו, בני ופרנסת פרנסתו לו לספק יותר... בטוב ואולי איינקער�"), זי� ("וועט "יסתדר" אותו, ַלפרנס

הצינור ע"י המתאי�, ובאופ� הקב"ה).elyהמתאי� (של

אחרות: במילי�

שינה ושתי', לאכילה הדרושי� מהזמני� חו� – הלילה וכל היו� כל וילמדו שישבו מתנדבי� בחורי� שימצאו
יאמרו מה יחשבו ולא הבריות", יאמרו "מה יחשבו לא – הזמ� שאר ובכל הגו�, בריאות לצור� שה� וטיול
הלימודי�. זמ� לאחרי יסתדרו כיצד השאלה: אצל� תתעורר כאשר לעצמ� יאמרו מה אפילו יחשבו ולא הוריה�,

ית� ובמילא, הברכה, את לעשות רק צרי� הוא ואילו המוכ�, מ� הכל שאצלו בהקב"ה בטחו� לה� שיהי'
(הקב"ה). הוא שיכי� המוכני�" בה"כלי� העניני� כל את הקב"ה לו

זמ� לשייר מבלי ותכלית'י�, חשבונות של שיור ללא לבדו, להקב"ה אחדות שני� שיקדישו אלו אופ�, ובכל
ברכה. עליה� תבוא – תכלית בה� שיש לימודי� עבור

בתורתו שכתב שכיו� בהקב"ה, לבטוח בספרא158ויש (וכדאיתא תלכו" בחוקותי רק159"א� לא – "שתהיו
הברכות וכל וגו'", יבולה האר� ונתנה בעת� גשמיכ� "ונתתי אזי בתורה") עמלי� – אלא תורה, לומדי�

המצטר� לכל בנוגע בפרשה בספרא160האמורות (כדאיתא ככליות" "חטי� שיהיו ועד העניני�161, שכל היינו, ,(

הבטחותיו. הקב"ה יקיי� בודאי הרי – זו הנהגה לולי שהי' ממה יותר הרבה הצלחה, בתוספת יהיו

.‡Ïלימוד בשביל משפיע או משגיח, או ראשֿישיבה צריכי� שהרי הוצאות, ע� קשור דבר שכל וכיו�
עבור לייסד מהיו� שיתחילו נכו� דבר זה הרי – ושתי' ואכילה ללו�, חדר בה�, ללמוד ספרי� וכ� החסידות,

מיוחדת. קר� זה
אודות מחשבה ללא להלימוד בנוגע זו שבמדינה העול� במנהג שבירה לפעול הצור� ע"ד להאמור ובהמש�
עי"ז הפירסו�, לעני� בנוגע – המדינה מנהג שבירת של באופ� ג� תהי' זו קר� עבור שההתנדבות כדאי תכלית,

תהי' meqxitשהנתינה `ll.

ידעו שלא או שידעו באופ� בחתימתו, או חתימתו, בלי ליתנה יכול – לית� יכול אחד שכל שהנדבה והיינו,
בעיתוני�, אודותיו ידפיסו שלא – להבטיח יכול שאני מה אופ�, ובכל ידעו; שלא – טוב ומה הנות�, הוא מי
(יושבֿראש), "טשערמא�" כמו כבוד, של תוארי� לו יתנו ולא לזכרו, ספר ידפיסו לא תמונתו, יפרסמו ַלא
ללא תהי' שהנתינה כ� ארובות"... "מנקה כמו שיהי' תואר איזה או הכבוד", "נשיא (גבאי), "טרעזשערער"

עוה"ז. בעניני וכבוד פירסו� של עניני�
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קצז).157) ע' ח"י (אגרותֿקודש זו שנה טבת ד' מכתב ג� ראה
בחוקותי.158) ר"פ
עה"פ.159) בפרש"י הובא

שנא).160) ע' ח"י (אגרותֿקודש זו שנה שבט כ"ו מכתב ג� ראה
ב.161) קיא, כתובות וראה ש�



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

יוכלו תכלית, של חשבונות אחרי ולהוטה הפירסו� עני� אחר שלהוטה זו, שבמדינה שכדי – העני� ונקודת
מחשבות, יודע שהוא הקב"ה על ולסמו� תכלית, בעל בלתי שהוא הקב"ה על ובטחו� הסתמכות של עני� לייסד

ללבב" יראה ברכה162"ה' יותר תשרה העי�", מ� "סמוי יותר ויהי' הפירסו� שיומעט ככל הרי בנדבתו,163–
הקדושה הפתוחה המלאה "מידו בזה, והמשתתפי� המסייעי� לכל הקב"ה שית� בהעניני� ברכה יותר ותשרה

"ה164והרחבה" אומר: הי' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק וכפי ,b(בגימ"ל) "די",165דושה" רק לא שיהי' כ� ,

מלמעלה)). (בתוספת וויער�" א "מיט ברוסיא: אומרי� שהיו (כפי "והותר" ג� אלא

.·Ï:לפועל ובנוגע
תכלית ללא התורה ללימוד אחדות שני� ("א�געב�") להקדיש שרוצי� אלו או כשרו�, בעלי שה� ָהבחורי�
אופ� ובכל לסדר, שצריכי� מה כל יסדרו הנוספי� לזמני� ובנוגע בישיבה, שילמדו באופ� זאת יסדרו [ומסתמא
כ�, על לי יודיעו דערביי"), האלט� וואס ("די בזה שאוחזי� אלו הנה – שיסודרו] חיצוני� עניני� זה ַָהרי

בכתב. או בעלֿפה

כדי שמ� את שיציינו באופ� א� השתתפות�, את לשלוח יכולי� – זה במפעל להשתת� שרוצי� אלו כ� וכמו
את לציי� (מבלי עצמו בפני הא� ש� בצירו� הש� ואת עצמה, בפני הנדבה את לשלוח או השולח, מיהו שידעו
("מאכט משנה זה ואי� הנדבה, סכו� את מעצמו ידע אדמו"ר מו"ח וכ"ק הציו�, על להזכירו כדי – הנדבה) ַסכו�
בזה). זה לקשר חיוב יהי' לא הרי עצמה, בפני במעטפה הנדבה את שישלחו (דכיו� אדע לא אני א� אויס") ניט

– ופעולתו נדבתו סכו� שידעו באופ� דוקא נדבתו לשלוח ורצונו כזו, בדרגא אוחז לא שעדיי� מי ישנו א�
זאת יעשו כאשר יהי' – "פנימיות" יותר אבל, כזה; באופ� זאת לעשות ח"ו, ממנו, ימנע לא אחד שא� בודאי

כנ"ל. עצמ�, בפני עניני� ב' שיהיו באופ� האמורה, בהוספה

הוא יכול אנשי�; שפחות מה ידעו זה וג� בהעני�, השתתפותו אודות רק ידעו – מטה שכלפי xikfdlוהיינו,

envr z`ש רצונו וא� האוהל, גלויב�`ipעל אי� וועל ("אי� לו ואאמי� שמו, את לי לשלוח יכול – אותו אזכיר
בודאי ידע, לא אחד שא� באופ� לית� יכול א� – עצמה ההשתתפות ואילו זה; בעני� שהשתת� ווארט") ָאויפ�
נאכגעב�") אי� ("מ'וועט לו יוותרו – שידעו באופ� דוקא לית� ורוצה "עקש�", להיותו ברירה, אי� וא� ָטוב,

העני�. פנימיות הוא כזה באופ� שלא אע"פ ברירה, בלית

.‚Ïההילולא בעל נשמת עולה שבו ההילולא, יו� שזהו רצו�", ב"עת מתחיל זה שעני� כיו� – השי"ת ויעזור
יותר,מהעו נעלה לעול� עליו�) עול� הוא (שג� עתה עד היתה שבו ל�

עמו אות� לוקח – יחד בכול� או במחשבה, או בדיבור, או במעשה, א� – עמו הקשורי� אלו כל ובמילא,
יתעלו ממילא ובדר� ברוחניות, יותר למעלה יתעלו עתה, עד היו שבו ומצב שמהמעמד כ�, אות�, ג� ומעלה

– בגשמיות ג� יותר למעלה

תורה להגדיל בהפעולה והצלחה ברכה השפעת ותהי' זה, עני� על רבי� רחמי� יעורר שהוא בודאי הרי
אלו לכל בממונ�, זה בעני� שמשתתפי� אלו לכל והצלחה ברכה תוספת השפעת תהי' כ� וכמו ולהאדירה,

בנשמת�. זה בעני� שמשתתפי� אלו ולכל בגופ�, זה בעני� שמשתתפי�

.„Ïהוא ("קאנטע") חשבו� לאיזה יודעי� לא זאת לולי כי, עצמו, בפני ש� צרי� עני� שכל כא� שנהוג ָכיו�
" (לא "תורה" בש� זו קר� יקראו – במשנהו אחד עני� ומתערב סת�).dשיי�, תורה אלא הידיעה, בה"א תורה",

מחפשי� לא שכא� ידעו אזי – "תורה" שנקראת לקר� ששיי� ויציינו זה, עני� עבור נדבה ישלחו וכאשר
כשלעצמו. העני� את רוצי� תכלית; מחפשי� לא פירסו�, מחפשי� לא כבוד,

כבר נפעל העיקר שמצד (היינו, העיקר ישנו שכאשר התורה בכח אזי – כשלעצמו העני� את רוצי� וכאשר
והסתרי�. העלמות ובלי עיכובי� בלי הטפלי�, העניני� שאר כל ג� ממילא בדר� באי� העני�),
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ז.162) טז, שמואלֿא
ב.163) ח, תענית

דברהמ"ז.164) הג' ברכה נוסח
(165.209 ע' ח"ה התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה

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

.‰Ï�וה ללמוד, שצריכי� לאלו בנוגע ה� ברכה, עליה� תבוא – היו� ההתחלה את לעשות שרוצי� אלו כל
נדבת�. ע"י בזה להשתת� שרוצי� לאלו בנוגע

שמח. בלב שעה באותה זאת יעשו – זמ� לאחר או למחר, זאת ידחו שיהי' טע� שמאיזה ואלו

על – ברכה עליה� ותבוא הדברי�, את שמעו ולא כא� נמצאי� שאינ� אלו כל בי� זאת יפרסמו כ� וכמו
לי' אית חברא וחברא לחבריה�, זאת שימסרו השלוחי� העני�.166כל את לפרס� כדי ,

ללמוד היו�ֿיומיי�, בחיי בפועל תועלת מזה ותבוא ממש, בקרוב נראית תהי' שההצלחה השי"ת ויעזור
ולקיי�. ולעשות לשמור וללמד

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

שהמדו פשוט דבר לאנשי�,א) בנוגע רק לא זה הרי – הדבר בפירסו� או בממונו להשתתפות בנוגע לעיל בר
הגמרא מדברי ולהעיר בנדבת�, להשתת� יכולות ה� שג� בנות, או לנשי� בנוגע ג� זכיי�167אלא במאי "נשי�

כו'". לגברייהו ונטרי� כו' גברייהו ובאתנויי כו' בנייהו באקרויי

– ולמסור פתקא, ע"ג שמ� את לרשו� עתה יכולי� – זה בעני� להשתת� שרוצי� להבחורי� בנוגע ב)
יותר מרגיש אחד שכל כפי היציאה, בעת או השולח�, על לכא� – רצונ� כפי מעטפה, ע"י לא או במעטפה

נוח.

לית� שרוצי� אלו אבל, הכס�, את לית� והמקו� הזמ� זה אי� הרי – בממונו להשתתפות בנוגע כ� וכמו
הפתקאות. את ולמסור פתקא, ע"ג הא� ש� בצירו� השמות את לרשו� יכולי� שמותיה�, את

הבבות]. ד' ניגו� לנג� צוה ואח"כ ניגו�, לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÊÏתשי"א משנת החמישית שנה מתחילה שעתה מ"ש168כיו� שיקויי� השי"ת יעזור החמישית169– "ובשנה
תבואתו": לכ� להוסי� פריו את תאכלו

כס�, על הפירות את לחלל או דוקא, בירושלי� הפירות את לאכול שצריכי� ההגבלה ישנה הרביעית בשנה
של עני� שנעשה כזה באופ� היינו, ש�, בו ולהשתמש לירושלי� הכס� את ;dxezולהעלות

מעניני שאפילו – תבואתו" לכ� "להוסי� – החמישית בשנה ציוויzeyxdוהחידוש שיהיו לעשות יכולי�
תורה .170של

של171יעזור בתוספתו יהיו הרשות עניני שאפילו ישראל, כלל בתוככי אחד לכל לכולנו, השי"ת איפוא
ית'. לו דירה להיות וקדושה, מצוה – מ"רשות" לעשות ונזכה הקב"ה,

בתניא מהמבואר כמוב� והגבלות... והגדרות והסתרי� להעלמות מקו� אי� ממילא... שכאשר172ובדר�
דיבור מחשבה אפילו הבלתיֿרצויי�, העניני� כל מתבטלי� אזי החכמה, נקודת הנפש, עצ� נקודת מתגלית

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

החמישית", "בשנה רק שלא כפשוטו הכתוב לפירוש בהתא� – החמישית מהשנה החל יהי' כזה ובאופ�
בהרחבה, העניני� כל שיהיו – ברכה בתוספת התבואה תהי' כול�, השני� כל על והלאה החמישית מהשנה אלא

בתחתוני�. ית' לו דירה – עני� מכל לעשות ונצליח ונזכה

אלו כל עבור אחרונה, ברכה אמירת אודות יכריזו מסתמא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר הסיו� [קוד�
לברכה]. שנתחייבו
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וש"נ.166) ב. קט, כתובות
א.167) יז, ברכות
מנח�168) (תורת ואיל� סל"ד דאשתקד שבט יו"ד שיחת ג� ראה

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)
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.‰Ï�וה ללמוד, שצריכי� לאלו בנוגע ה� ברכה, עליה� תבוא – היו� ההתחלה את לעשות שרוצי� אלו כל
נדבת�. ע"י בזה להשתת� שרוצי� לאלו בנוגע

שמח. בלב שעה באותה זאת יעשו – זמ� לאחר או למחר, זאת ידחו שיהי' טע� שמאיזה ואלו

על – ברכה עליה� ותבוא הדברי�, את שמעו ולא כא� נמצאי� שאינ� אלו כל בי� זאת יפרסמו כ� וכמו
לי' אית חברא וחברא לחבריה�, זאת שימסרו השלוחי� העני�.166כל את לפרס� כדי ,

ללמוד היו�ֿיומיי�, בחיי בפועל תועלת מזה ותבוא ממש, בקרוב נראית תהי' שההצלחה השי"ת ויעזור
ולקיי�. ולעשות לשמור וללמד

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

שהמדו פשוט דבר לאנשי�,א) בנוגע רק לא זה הרי – הדבר בפירסו� או בממונו להשתתפות בנוגע לעיל בר
הגמרא מדברי ולהעיר בנדבת�, להשתת� יכולות ה� שג� בנות, או לנשי� בנוגע ג� זכיי�167אלא במאי "נשי�

כו'". לגברייהו ונטרי� כו' גברייהו ובאתנויי כו' בנייהו באקרויי

– ולמסור פתקא, ע"ג שמ� את לרשו� עתה יכולי� – זה בעני� להשתת� שרוצי� להבחורי� בנוגע ב)
יותר מרגיש אחד שכל כפי היציאה, בעת או השולח�, על לכא� – רצונ� כפי מעטפה, ע"י לא או במעטפה

נוח.

לית� שרוצי� אלו אבל, הכס�, את לית� והמקו� הזמ� זה אי� הרי – בממונו להשתתפות בנוגע כ� וכמו
הפתקאות. את ולמסור פתקא, ע"ג הא� ש� בצירו� השמות את לרשו� יכולי� שמותיה�, את

הבבות]. ד' ניגו� לנג� צוה ואח"כ ניגו�, לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÊÏתשי"א משנת החמישית שנה מתחילה שעתה מ"ש168כיו� שיקויי� השי"ת יעזור החמישית169– "ובשנה
תבואתו": לכ� להוסי� פריו את תאכלו

כס�, על הפירות את לחלל או דוקא, בירושלי� הפירות את לאכול שצריכי� ההגבלה ישנה הרביעית בשנה
של עני� שנעשה כזה באופ� היינו, ש�, בו ולהשתמש לירושלי� הכס� את ;dxezולהעלות

מעניני שאפילו – תבואתו" לכ� "להוסי� – החמישית בשנה ציוויzeyxdוהחידוש שיהיו לעשות יכולי�
תורה .170של

של171יעזור בתוספתו יהיו הרשות עניני שאפילו ישראל, כלל בתוככי אחד לכל לכולנו, השי"ת איפוא
ית'. לו דירה להיות וקדושה, מצוה – מ"רשות" לעשות ונזכה הקב"ה,

בתניא מהמבואר כמוב� והגבלות... והגדרות והסתרי� להעלמות מקו� אי� ממילא... שכאשר172ובדר�
דיבור מחשבה אפילו הבלתיֿרצויי�, העניני� כל מתבטלי� אזי החכמה, נקודת הנפש, עצ� נקודת מתגלית

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

החמישית", "בשנה רק שלא כפשוטו הכתוב לפירוש בהתא� – החמישית מהשנה החל יהי' כזה ובאופ�
בהרחבה, העניני� כל שיהיו – ברכה בתוספת התבואה תהי' כול�, השני� כל על והלאה החמישית מהשנה אלא

בתחתוני�. ית' לו דירה – עני� מכל לעשות ונצליח ונזכה

אלו כל עבור אחרונה, ברכה אמירת אודות יכריזו מסתמא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר הסיו� [קוד�
לברכה]. שנתחייבו
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וש"נ.166) ב. קט, כתובות
א.167) יז, ברכות
מנח�168) (תורת ואיל� סל"ד דאשתקד שבט יו"ד שיחת ג� ראה

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)
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הקודש ללשו� מתורג�
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לה' מלחמה יֿה כס על יד כי "ויאמר הפסוק על

דור" מדור משה".1בעמלק – "ויאמר רש"י: מפרש ,

המפרשי� סוברי�2אומרי� היינו רש"י פירוש שלולא ,

לקדושֿברו�ֿהוא, היא הכוונה שב"ויאמר"

"ויאמר..." והפסוק –epi`�ויב" שלפניו לפסוק המש�

dynמשה אל ה' "ויאמר פניו, שלפני לפסוק אלא ,"...

בספר..." זכרו� זאת –3כתוב

"ויאמר..." והפסוק משה", – "ויאמר רש"י מפרש ולכ�

שלפניו. לפסוק מתייחס

(ובמיוחד לחשוב אפשרות שקיימת לנו מני� מוב�: אינו

– רש"י של שיטתו אינוeheytלפי שהפסוק מקרא) של

אלא שלפניו, לפסוק פניוbelicaמתקשר לפני כדי4– עד ,

משה"? "ויאמר ולבאר זאת להבהיר צרי� שרש"י כ�

.·
"...‰Ó¯Â‰ ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ Ï˘ Â„È"

יֿה", כס על יד "כי המלי� את רש"י מצטט מכ� לאחר

בכסאו לישבע הורמה הקדושֿברו�ֿהוא של "ידו ומפרש:

עולמית". בעמלק ואיבה מלחמה לו להיות

"ידdheytdהמשמעות שלlrשל שידו היא, כס"

כביכול, השבועה, בזמ� אז, הונחה lrהקדושֿברו�ֿהוא

e`qk5" מפרש רש"י א� .rayil dnxedֿשהקדוש בכסאו",

כדי ידו, כביכול, הרי�, e`qkaברו�ֿהוא rayidlולא ,

הכסא על הונחה .6שהיד

בפשטות: מוב� זאת לבאר רש"י של ההכרח

השבועה שבזמ� הקודמות, בפרשות מוצאי� כבר אנו

ידי" "הרימותי אברה� אצל כנאמר היד, את ,7מרימי�

ידי" את "נשאתי נאמר בעצמו הקדושֿברו�ֿהוא .8ואצל

שהקדושֿ היא הכוונה יֿה" כס על יד "כי שבמלי� וכיו�

שהואraypברו�ֿהוא מוב�, לכ� ,mixdשל "ידו – ידו

תהיהdnxedהקדושֿברו�ֿהוא שהיד ייתכ� לא ואז ."

היושב כאשר שהרי הכסא, על ידו,lrמונחת מרי� הכסא

רש"י מפרש ולכ� הכסא. מ� בהרבה גבוהה "הורמה9היא

e`qka rayil."

שב"יד לפרש רש"י צרי� בכלל מדוע להבי�: יש א�

לפרש עליו כ� ומשו� לשבועה, היא הכוונה יֿה" כס על

ובכ� הורמה...", הקדושֿברו�ֿהוא של אתivedl`ש"ידו

הפשוטה ממשמעות� כס" על "יד והרי10המלי� ?

מ כמה שמסבירי� כפי לבאר, –iphytבאפשרותו המקרא

מלכי כסא שזהו יֿה, כסא על וחוזק ידי "כשתהיה

בעמלק"11ישראל מלחמה תהיה אז משמעות12, ואז ,

היא כס" על "יד ?oheytk13המלי�

בפסוק ואיבה": "מלחמה רש"י דברי את להבי� יש כ�

" רק רש"יdnglnנאמר מוסי� ומני� בעמלק...", לה'

" ג� "?`daiל"מלחמה"
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פרשתנו.1) סו�

כא�.2) וגו"א רא"�

מפרשי�".3) ד"יש להפירוש כ� מפרש שהרשב"� ,13 הערה להל� ראה

נסי". ה' וקראו המזבח בנותו על ענהו "שה' זו) ס"ד (עפ"י מפרש ברא"�

ש ז') סעי� לקמ� (ראה פרש"י עפ"י gafndאבל ly enyובכתוב נסי, ה' קרא

על גו'" יד "כי יענהו שה' שיי� אי� – המזבח את בנה שמשה רק oipaמסופר

המזבח.

שלפניו4) פסוק על זה קרא דקאי יתכ�, לא זה "אבל כא�: גו"א ראה

כו'".

ועד"ז5) עה"פ. ורשב"� ראב"ע בחיי, עדר). ע' בשלח בתו"ש (הובא ר"ח

טוב: שכל ובמדרש כבודו. בכסא ואחז ימינו יד פשט פמ"ד: בפדר"א הוא

יו"ד: פ"ט, תהלי� ובמדרש כא� במכילתא אבל כו'. בתפלי� ידו שמניח כאד�

(ו הכבוד בכסא הקב"ה רש"י.l`נשבע לשו� ע"ד – "אחז")

רש"י6) מלשו� (א) אבל רש"י. כוונת ג� שכ"ה כא�, וש"ח ברא"�

"הורמה (ולא בכסאו" לישבע לשו�lr"הורמה ע"ד – לישבע" כסאו

(ב) כבפני�. מוכח כא�) הכסאzehytaהרשב"� על היושב של כשידו ,dnxed

ה"ה –dlrnl.�בפני כדלהל� מהכסא,

שבועה.7) לשו� ש�: ובפרש"י כב. יד, ל�

הרימותי'8) ש�: (וברש"י ח ו, (לב,rayilוארא האזינו ג� וראה כו').

כי בשבועה).`y`מ): ש�: (וברש"י ידי גו'

ש�.9) וארא בפ' מדגיש וכ�

הערה10) לקמ� שנסמנו להפי' כ� שאי� (מה רש"י פירוש לפי לזה: ונוס�

"כס"1)2 תיבת לפני "יֿה" לכתוב הוצר� הקב"ה, של ידו על קאי ש"יד"

יותר הקב"ה של ידו על דקאי ב"יד" הפשיטות (דמהי ל"יד" בסמיכות

.17 הערה להל� ראה אבל – מב"כס")

פרשתנו11) רש"י (ראה פרש"י לפי ג� הוא חוזק" – "יד הפירוש שהרי

הוי'" "כסא נקרא ישראל מלכי שכסא מה וכ� לא), (דה"אyxetnיד, בכתוב

ראה ספרי ב). (כ, סנהדרי� כבמס' כג. כט,

רש"י פירש שכבר ובפרט כא�). ורמב"� ראב"ע סז). (מק�lirl(פיסקא

מלוכה". לשו� הוא ש"כסא מ) מא,

וראה12) כא�. ורמב"� ברשב"� שהובאו מפרשי�" סנה'f"crכה"יש

כא�. מבעה"ת זקני� ודעת ראב"ע כא�. מכילתא ש�. וספרי

"וע"ד13) כא�: רמב"� oekpראה hytdכותב פרש"י על משא"כ הוא",

הוא"*. חכמי� "ומדרש

lr mrhd `le ,"qk lr ci"c oiprd zellk wx yxtn ,f"g`l skiz `iany "miyxtn yi"da ixdy ± "'ek qk edne" i"yxit meiq lr ezpeek "`ed minkg yxcne"ay xnel oi` (*

."`qk" `le "qk" xn`py dn
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הקדושֿברו�ֿהוא של ש"ידו רש"י שמפרש לאחר

נאמר ולא כס "ומהו שואל הוא בכסאו...", לישבע הורמה

לחציו", נחלק הש� וא� כסא,

לישבע "ידו... פירושו לאחר מתעורר זה קושי

מוב�14בכסאו" :zehyta�בהתא הוא השבועה שתוק�

נשבעי� שבו הדבר של מעלתו שהמשמעות15לגודל וכיו� .

שהקדושֿברו�ֿהוא היא, יֿה" כס על "יד raypשל

וש� של� כסא – הוי'" "כסא להיכתב היה צרי� – בכסאו

כי ובעל16של�, של�) (כסא הכסא מעלת הדגשת ידי על

השבועה? תוק� יודגש של�), (ש� הכסא

רש"י: משיב כ� ועל

כסאו ואי� של� שמו שאי� הקדושֿברו�ֿהוא "נשבע

כולו".17של� עמלק של שמו שימחה עד

להבי�: וצרי�

את אמחה "מחה נאמר כ� לפני פסוקי� שני xkfא)

שימחה18עמלק" "עד לכאורה, לומר, היה צרי� ורש"י ,

exkfשימחה "עד אומר הוא מדוע – "...eny"19?

של שמו שימחה "עד רש"י בדברי די לכאורה, ב)

ומדוע – שמועמלק" שימחה "עד המלה את מוסי� הוא

עמלק ?elek"20של

.„
‡ÒÎ‰Â ÌÏ˘ Ì˘‰ ‰È‰È ÂÓ˘ ‰ÁÓÈ˘ÎÂ" :˘Â„ÈÁ‰

"ÌÏ˘
שאי� הקדושֿברו�ֿהוא "נשבע רש"י שאומר לאחר

"כס" של הטע� את להסביר כדי כולו", של�... שמו

הוא נוס�ycgnו"יֿה", יהיה21עני� שמו "וכשימחה :

שנאמר של�, והכסא של� חרבות22הש� תמו האויב

בו שכתוב עמלק, זהו וערי�23לנצח, נצח, שמרה ועברתו

לעול�24נטשת וה' אחריו? אומר מהו המה, זכר� אבד

כסאו הרי – כסאו למשפט כונ� של�, הש� הרי – ישב

של�".

ביאור: וצרי�

" ידי על מתור� כבר כס..." "ומהו הקושי שמוoi`yא)

רש"יoi`eשל� צרי� ומדוע – שימחה..." עד של� כסאו

של�"? והכסא של� הש� יהיה שמו "וכשימחה להוסי�

כסאו ואי� של� שמו ש"אי� לכ� היחיד הגור� ב)

זאת וא� עמלק", של "שמו רק הוא מפניl`של�"
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"ש לפי"ז כי זה, פי' שולל כא� (כיו�iaהרשב"� לומר"** לו הי' יד תהי'

אבל הקב"ה***). על קאי שויאמר

ג� הרי משה", – "ויאמר לפרש אפשר זה פי' לפי שג� מה על [נוס�

הקב"ה] על "ויאמר" קאי זה פי' שלפי הכרח איזה ישנו בא�

i"yxa�כא הרשב"� וקושיית כ�". לדבר המקראות "דר� כד) יט, (וירא

" ש�: וירא בפ' הוא לשיטתו מאתde'הוא גבריאל. המלא� – –d'המטיר

– "אמר ש� מפרש שהרשב"� א), (כד, משפטי� פ' ג� וראה ממש". שכינה

מאומה. ש� לפרש הוזקק לא רש"י משא"כ מלא�",

להדגיש14) בכדי – עוה"פ שבכתוב התיבות מעתיק רש"י אי� (א) שלכ�

eze`cשזהו jynd" כותב (ב) המוסי�.eהדיבור. בוא"ו – כו'" מהו

הערה15) 90 ע' ח"ה [המתורג�] לקו"ש וראה טו. סעי� פז סי' חו"מ ראה

.24

(16– "יֿה" על ולא "כס", הלשו� על רק מקשה הי' זאת, לולא אבל

ג� כ� נאמר ב)*.f"ptlשהרי טו, (פרשתנו

" רש"י לשו� דיוק ג"כ שזהו עיקרs`eוי"ל כי – לחציו" נחלק הש�

"יֿה". הש� משא"כ חבר". "לו נמצא שלא – "כס" הלשו� על הוא קושייתו

הקב"ה17) משבועת חלק הוא כו'" של� שמו ד"שאי� שהעני� ההוכחה

עמלק של ששמו נאמר בא� כי –envr cvn,"'כו של� שמו "שאי� גור�

ואיבה מלחמה לו להיות – גו' בעמלק להוי' "מלחמה רק היא הקב"ה ושבועת

ברור עולמית", כיו"ב.heyteבעמלק או גו'" כס על יֿה יד "כי לכתוב יותר

(ג�) הוא – הקב"ה שבועת – יד" ש"כי משמע יֿה", כס על יד "כי וממ"ש

כו'. של� שמו שאי� – יֿה" ד"כס העני� על

מוכיח18) (שממנו שבתהלי� בהפסוק o`kוג� i"yxוכשימחה"eny("'כו

אבד ".mxkfנאמר

שמחיית19) יהאxkfוא� "שלא הוא ס"פmyעמלק (רש"י נזכר" עמלק

הובא – לרש"י בפרד"ס (וכ"ה הפסוק כלשו� לכתוב רש"י רגיל מ"מ תצא),

לשנות. הכרח אי� בא� ש�), בתו"ש

כא�20) ברמב"� שהובא רש"י" –kil`ב"לשו� (אבל "כולו" cerתיבת

k"ekדפרש"י הראשו� בדפוס ישנו אבל שלפנינו), מרש"י כא� ברמב"� שינויי�

של – ש� ועוד.eyr(אבל כולו)

(21" על קאי הקב"ה" "נשבע כו'",oi`yכי שימחה עד כו' של� שמו

בפ"ע. עני� הוא – כו'" של� הש� יהי' שמו "וכשימחה אבל

– (בוא"ו) ו"כסאו" "שמו" רש"י כותב העני� שבתחלת מה יומתק ובזה

ל"נשבע בהמש� בא "d"awdכי כותב אח"כ משא"כ ,"myd�של`qkde"�של

"הרי כותב דבריו שבסיו� ומה ו"כסאו")*. "שמו" כיe`qk(ולא – של�" **

ש�. שבתהלי� הכתוב אלשו� קאי

ז.22) ט, תהלי�

יא.23) א, עמוס

ש�.24) בתהלי� הכתוב המש�

.("'ek iay" `l) "'ek ci 'idz iky" `qxibd m"ayxd iqetc k"eka ± la` (**

oeyl weica wizrn i"nezy t"r`] "ici" azeke "ci" aezkd oeyln dpyn m"ayxdy ± "'ek dÎi `qk lr wfege ici 'idzyk" (m"ayxay mixne` yidc) oeyldn gkenck (***

[(!ycgle zepyl ± aezkl zerh `le ,`pyilc `kxiq iptn d`a a"eik zerhy oeik ± xrvrfd zerh idefy xnel oi` okly) minrt 'ae ± "ci" aezkd

lr ci 'idz xy`k :o`k o"anxa d"ke .'ek wfege ("ici" `l) ci 'idzyk :("miqtcp mixtqe i"zk t"r a"nxz `ielqxa" z`vedn .d"kyz ,`"z) bxeanxa z`ved m"ayxa la`

.'d `qk

."'eb wlnra 'iedl dngln" ± envr df weqta mbe ,"iqp 'ied" ;"'eb dyn l` 'ied xn`ie" xn`p f"ptly miweqtday itl ± c"ecpa ip`yy ,l"i ile`e (*

.heyte ."eny" `le "myd" aezkl gxken ,wlnr ly eny lr i`we "eny dgniyke" azek f"ptly oeikny ,xnel yi mb (*

.`qkd ± oey`xd qetca la` .miqetc dnka d"k (**
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.‚
"ÌÏ˘ Â‡ÒÎ ÔÈ‡Â ÌÏ˘ ÂÓ˘ ÔÈ‡˘"

הקדושֿברו�ֿהוא של ש"ידו רש"י שמפרש לאחר

נאמר ולא כס "ומהו שואל הוא בכסאו...", לישבע הורמה

לחציו", נחלק הש� וא� כסא,

לישבע "ידו... פירושו לאחר מתעורר זה קושי

מוב�14בכסאו" :zehyta�בהתא הוא השבועה שתוק�

נשבעי� שבו הדבר של מעלתו שהמשמעות15לגודל וכיו� .

שהקדושֿברו�ֿהוא היא, יֿה" כס על "יד raypשל

וש� של� כסא – הוי'" "כסא להיכתב היה צרי� – בכסאו

כי ובעל16של�, של�) (כסא הכסא מעלת הדגשת ידי על

השבועה? תוק� יודגש של�), (ש� הכסא

רש"י: משיב כ� ועל

כסאו ואי� של� שמו שאי� הקדושֿברו�ֿהוא "נשבע

כולו".17של� עמלק של שמו שימחה עד

להבי�: וצרי�

את אמחה "מחה נאמר כ� לפני פסוקי� שני xkfא)

שימחה18עמלק" "עד לכאורה, לומר, היה צרי� ורש"י ,

exkfשימחה "עד אומר הוא מדוע – "...eny"19?

של שמו שימחה "עד רש"י בדברי די לכאורה, ב)

ומדוע – שמועמלק" שימחה "עד המלה את מוסי� הוא

עמלק ?elek"20של

.„
‡ÒÎ‰Â ÌÏ˘ Ì˘‰ ‰È‰È ÂÓ˘ ‰ÁÓÈ˘ÎÂ" :˘Â„ÈÁ‰

"ÌÏ˘
שאי� הקדושֿברו�ֿהוא "נשבע רש"י שאומר לאחר

"כס" של הטע� את להסביר כדי כולו", של�... שמו

הוא נוס�ycgnו"יֿה", יהיה21עני� שמו "וכשימחה :

שנאמר של�, והכסא של� חרבות22הש� תמו האויב

בו שכתוב עמלק, זהו וערי�23לנצח, נצח, שמרה ועברתו

לעול�24נטשת וה' אחריו? אומר מהו המה, זכר� אבד

כסאו הרי – כסאו למשפט כונ� של�, הש� הרי – ישב

של�".

ביאור: וצרי�

" ידי על מתור� כבר כס..." "ומהו הקושי שמוoi`yא)

רש"יoi`eשל� צרי� ומדוע – שימחה..." עד של� כסאו

של�"? והכסא של� הש� יהיה שמו "וכשימחה להוסי�

כסאו ואי� של� שמו ש"אי� לכ� היחיד הגור� ב)

זאת וא� עמלק", של "שמו רק הוא מפניl`של�"

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

"ש לפי"ז כי זה, פי' שולל כא� (כיו�iaהרשב"� לומר"** לו הי' יד תהי'

אבל הקב"ה***). על קאי שויאמר

ג� הרי משה", – "ויאמר לפרש אפשר זה פי' לפי שג� מה על [נוס�

הקב"ה] על "ויאמר" קאי זה פי' שלפי הכרח איזה ישנו בא�

i"yxa�כא הרשב"� וקושיית כ�". לדבר המקראות "דר� כד) יט, (וירא

" ש�: וירא בפ' הוא לשיטתו מאתde'הוא גבריאל. המלא� – –d'המטיר

– "אמר ש� מפרש שהרשב"� א), (כד, משפטי� פ' ג� וראה ממש". שכינה

מאומה. ש� לפרש הוזקק לא רש"י משא"כ מלא�",

להדגיש14) בכדי – עוה"פ שבכתוב התיבות מעתיק רש"י אי� (א) שלכ�

eze`cשזהו jynd" כותב (ב) המוסי�.eהדיבור. בוא"ו – כו'" מהו

הערה15) 90 ע' ח"ה [המתורג�] לקו"ש וראה טו. סעי� פז סי' חו"מ ראה

.24

(16– "יֿה" על ולא "כס", הלשו� על רק מקשה הי' זאת, לולא אבל

ג� כ� נאמר ב)*.f"ptlשהרי טו, (פרשתנו

" רש"י לשו� דיוק ג"כ שזהו עיקרs`eוי"ל כי – לחציו" נחלק הש�

"יֿה". הש� משא"כ חבר". "לו נמצא שלא – "כס" הלשו� על הוא קושייתו

הקב"ה17) משבועת חלק הוא כו'" של� שמו ד"שאי� שהעני� ההוכחה

עמלק של ששמו נאמר בא� כי –envr cvn,"'כו של� שמו "שאי� גור�

ואיבה מלחמה לו להיות – גו' בעמלק להוי' "מלחמה רק היא הקב"ה ושבועת

ברור עולמית", כיו"ב.heyteבעמלק או גו'" כס על יֿה יד "כי לכתוב יותר

(ג�) הוא – הקב"ה שבועת – יד" ש"כי משמע יֿה", כס על יד "כי וממ"ש

כו'. של� שמו שאי� – יֿה" ד"כס העני� על

מוכיח18) (שממנו שבתהלי� בהפסוק o`kוג� i"yxוכשימחה"eny("'כו

אבד ".mxkfנאמר

שמחיית19) יהאxkfוא� "שלא הוא ס"פmyעמלק (רש"י נזכר" עמלק

הובא – לרש"י בפרד"ס (וכ"ה הפסוק כלשו� לכתוב רש"י רגיל מ"מ תצא),

לשנות. הכרח אי� בא� ש�), בתו"ש

כא�20) ברמב"� שהובא רש"י" –kil`ב"לשו� (אבל "כולו" cerתיבת

k"ekדפרש"י הראשו� בדפוס ישנו אבל שלפנינו), מרש"י כא� ברמב"� שינויי�

של – ש� ועוד.eyr(אבל כולו)

(21" על קאי הקב"ה" "נשבע כו'",oi`yכי שימחה עד כו' של� שמו

בפ"ע. עני� הוא – כו'" של� הש� יהי' שמו "וכשימחה אבל

– (בוא"ו) ו"כסאו" "שמו" רש"י כותב העני� שבתחלת מה יומתק ובזה

ל"נשבע בהמש� בא "d"awdכי כותב אח"כ משא"כ ,"myd�של`qkde"�של

"הרי כותב דבריו שבסיו� ומה ו"כסאו")*. "שמו" כיe`qk(ולא – של�" **

ש�. שבתהלי� הכתוב אלשו� קאי

ז.22) ט, תהלי�

יא.23) א, עמוס

ש�.24) בתהלי� הכתוב המש�

.("'ek iay" `l) "'ek ci 'idz iky" `qxibd m"ayxd iqetc k"eka ± la` (**

oeyl weica wizrn i"nezy t"r`] "ici" azeke "ci" aezkd oeyln dpyn m"ayxdy ± "'ek dÎi `qk lr wfege ici 'idzyk" (m"ayxay mixne` yidc) oeyldn gkenck (***

[(!ycgle zepyl ± aezkl zerh `le ,`pyilc `kxiq iptn d`a a"eik zerhy oeik ± xrvrfd zerh idefy xnel oi` okly) minrt 'ae ± "ci" aezkd

lr ci 'idz xy`k :o`k o"anxa d"ke .'ek wfege ("ici" `l) ci 'idzyk :("miqtcp mixtqe i"zk t"r a"nxz `ielqxa" z`vedn .d"kyz ,`"z) bxeanxa z`ved m"ayxa la`

.'d `qk

."'eb wlnra 'iedl dngln" ± envr df weqta mbe ,"iqp 'ied" ;"'eb dyn l` 'ied xn`ie" xn`p f"ptly miweqtday itl ± c"ecpa ip`yy ,l"i ile`e (*

.heyte ."eny" `le "myd" aezkl gxken ,wlnr ly eny lr i`we "eny dgniyke" azek f"ptly oeikny ,xnel yi mb (*

.`qkd ± oey`xd qetca la` .miqetc dnka d"k (**
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בשמו ח"ו לגרוע יכול כשלעצמו עמלק" של ש"שמו

ש"נשבע מפני אלא הקדושֿברו�ֿהוא, של Îyecwdובכסאו

`edÎjexaמאליו מוב� ולכ� ,"zehytaיימחה שכאשר ,

ומהו של�". ו"כסאו של�" "הש� יהיה עמלק, של שמו

יהיה שמו "וכשימחה בתוספת רש"י של חידושו אפוא

גדול, כה כנראה, הוא, והחידוש של�", והכסא של� הש�

צור� שיש "שנאמר..."dgkedaעד – ?25לכ�

.‰
¯Á‡ ¯·Ò‰ ÏÂÏ˘Ï :È"˘¯ ˙�ÂÂÎ

ולהסביר להקדי� יש לעיל, האמור כל את לבאר כדי

נוס�: קושי

משה אמר מה למהo`k26לש� יֿה..."? כס על יד "כי

למלחמה הקדושֿברו�ֿהוא של שבועתו על בספרו התכוו�

עמלק? נגד תמידית

המפרשי� אומר27יש הוא כסיבה: זאת ציי� שמשה

"iqp 'd�א בעמלק. להילח� נשבע הקדושֿברו�ֿהוא כי ,"

כי כ�, זאת להסביר אי� רש"י פירוש לפי

"הקדושֿברו�ֿהוא רש"י אומר נסי" "ה' על –dyr

)xaraלנו (o`k28,הנ"ל מהמפרשי� בשונה נס",

(ג� קשור נסי" ש"ה' ייתכ�29המסבירי� לא לכ�, לעתיד. (

"ה' לקריאה סיבה היא בעמלק..." לה' מלחמה יד... ש"כי

"30נסי" היא השבועה כי ,zeidl,"...מלחמה didzyלו

בעתיד, בעמלק, מלחמה לקדושֿברו�ֿהוא

שהפסוק לכאורה, להסביר, היה צרי� זה, קושי ומפני

יד..." כי לקדושֿברו�ֿ`epi"ויאמר אלא למשה, מתייחס

אל ה' "ויאמר פניו שלפני לפסוק המש� מהווה והוא הוא,

משה...",

יהיה הפסוקי� אמר31ורצ� מה נאמר בתחילה :

למשה, עמלקdynyהקדושֿברו�ֿהוא מלחמת לגבי יפעל

מכ� לאחר יהושע". באזני ושי� בספר זכרו� זאת "כתוב –

רק (ומסופר מזבח..." משה "ויב� משה פעולות על מסופר

ההשמעה ועל הזכרו� כתיבת על ולא המזבח בניית על

רבי� במקורות מוצאי� שאנו כפי יהושע, ,32באוזני

על ולא למשה, הקדושֿברו�ֿהוא ציווי על רק שמסופר

דברי על מסופר מכ� ולאחר משה). ידי על הציווי קיו�

`edÎjexaÎyecwdפעולותיו שהואelyלגבי לעמלק, בקשר

בעמלק...", לה' "מלחמה נשבע

משה" – "ויאמר רש"י אומר זה, פירוש לשלול ,33וכדי

ולא שלפניו, לפסוק כהמש� מופיע שהפסוק ומציי�

פניו. שלפני לפסוק כהמש�

.Â
˙Â·Â˘˙Ï "Á˙ÙÓ" Y ‰˘Ó ˙�ÂÂÎ

יֿה..."? כס על יד "כי משה אמר מה לש� א�

לפחות, או, מיישב שרש"י רבות, פעמי� הוסבר כבר

המתעוררות השאלות לכל התורה על בפירושו מתייחס

מסביר אינו שרש"י מכ� הפשט. היתהyxetnaבדר� מה

כ� על סומ� שרש"י מוב�, יד...", "כי בדבריו משה כוונת

הלומד של בדיוק ודי בדברי�, דיוק ידי על יוב� שהדבר

שהוזכרו השאלות כל כלומר, חמש. ב� עצמו, המקרא את

להבנת "מפתח" ג� מהוות אלו מלי� ביאור על לעיל

כס על יד "כי באומרו רש"י, פירוש לפי משה, של מטרתו

יֿה...".

את יד..." "כי בדבריו משה קיי� רש"י, פירוש לפי

הקדושֿברו�ֿהוא יהושע"o`k"miye34ציווי .35באזני
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הנ"ל:25) קושיות לתר� אפשר הי' לכאורה

– מ"ש על הוא כו'" "שנאמר רש"י של "dlgzaהוכחתו –oi`yשמו

[ש� כסאו" גו' "והוי' שנאמר דמזה היא, וההוכחה כו'". שימחה עד כו' של�

של�] וכסא לזהixg`lשל� שמקוד� מוב� זכר�", וכסאו`oi"אבד שמו

ש�: שבהפסוק ומכיו� (ואז)`caשלמי�. גו' (שלמי�),e`qkגו'iede'זכר� גו'

" בזה) חידוש כל מבלי המוסגר מאמר (כעי� מוסי� יהי'dgniykeע"כ שמו

".mlyוהכסאmlyהש�

אי� כו'" שמו "וכשימחה בהתיבות בא� כי כ�. לפרש גדול דוחק – אבל

חיובי, – אחר בסגנו� שבא אלא התוכ� אותו וה"ה לפנ"ז, מ"ש על חידוש שו�

מכיו� ראייתו, מובנת הייתה כו'" שמו "וכשימחה מוסי� הי' כשלא ג� (א) הרי

הוצר� לא (ב) בסגנו�. רק הוא והשינוי התוכ� אותו שנאמרxl'i`שהוא ממה

מהפסוקmildzבס' מוב� שזה מוכרחepzyxtayמכיו� שמפרשתנו [ובפרט

מבתהלי�: יותר זה ולכ�o`kעני� ג'), סעי� (כנ"ל יֿה" "כס הלשו� קשה ,

gxkenהוכחה אי� בתהלי� משא"כ כו'", של� שמו "שאי� לעני� שמורה לפרש

ברובו – של�" "ש� וג� התורה, בכל נאמר של�" "כסא דהרי (גמורה),

ובפרט זכר�". "אבד ידי על בא שזה ש� לפרש ההכרח ומהו הגדול,

כי ו"כסאו", "והוי'" התיבות (לא הוא (בתהלי�) ההדגשה עיקר – שבפשטות

ש"והוי' ש"mlerlayiא�) – הפ' בסו� וכ� "htynl opekשרש"י ומזה כסאו"]

חזקה היא שמפרשתנו שההוכחה בשעה בה מתהלי� הוכחה להביא הוזקק

כו'" שמו שב"וכשימחה מוב� – זהycgnיותר ולחידוש לפנ"ז, אמ"ש רש"י

לדוכתי'. קושיי� והדרא מתהלי�. הוכחה מביא

ימיו26) ובסו� יהושע וע"י לאר� שנכנסו לדור זה אומר הי' א� משא"כ

תצא. בס"פ – אימתי) עכשיו לא (שא�

כא�.27) וספורנו רשב"�

הרי28) – "כא�" תיבת שאי� – ראשו� דפוס לגירסת ל'dyrג� הוא –

עבר.

להעתיד.29) בנוגע רק – ש� הספורנו ולפי טו. פסוק רשב"�

על30) ולא מזבח של שמו על קאי "ויקרא" פירש"י, לפי לזה: ונוס�

ז'). סעי� לקמ� (ראה משה

ויאמרf"crראה31) השירה..d'ויל�: את לכ� כתבו ועתה שוכב.. הנ� ..

ויכתוב טזֿכא); (לא, נשבעתי ויצוdynאשר כב); (ש�, גו' השירה את

כג).i"yx–(d"awd(ומפרש (ש�, גו' יהושע את

(32.9 הערה ש� הנסמ� ובתו"א 61 ע' לעיל ראה

ש33) מכיו� לומר: יש שלג� שמו על קאי "ויקרא" רש"י פירוש לפי

משה". – "ויאמר מפרש לכ� ש�), (כדלהל� משה על ולא מזבח

זמ�.34) באותו – "כתוב" על המוסי� בוא"ו

שאמירתו35) מפרש, טו) (ש�, שבספורנו אלא יד. פסוק בספורנו ג� כ"ה

"ויב� שג� יד) (ש�, לשיטתי' ואזיל נסי" "ה' קריאתו על טע� הוא גו'" יד "כי

לפירש"י. משא"כ זה, ציווי קיו� הוא גו'" ויקרא גו'

glya zyxt zegiyÎihewl

להל� שיוסבר כפי דלעיל, הקשיי� כל יובנו לכ� ובהתא�

ואיל�. י' בסעיפי�
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י זה משהלפי "ויב� קוד� פסוק על רש"י דברי ובנו

נסי": ה' שמו ויקרא מזבח

"ה' ועל מזבח". "של רש"י מפרש שמו" "ויקרא על

שהמזבח לא נס. כא� לנו עשה הקדושֿברו�ֿהוא – נסי

שעשה הנס את זוכר מזבח של שמו המזכיר אלא ה', קרוי

שלנו". נס הוא ה' המקו�,

מתכוו� מזבח" "של שבפירושו נראה, ראשו� במבט

הקדושֿ של לשמו הכוונה אי� שב"שמו" לומר, רש"י

המזבח36ברו�ֿהוא של לשמו אלא ובפירושו37, .

הוא ה'..." קרוי שהמזבח לא עשה... "והקדושֿברו�ֿהוא

נסי" ש"ה' לומר, משה38מתכוו� שקרא הש� היה לא

משה לו שנת� הש� אלא zernyndאתhia39`למזבח,

נסי" "ה' .40של

את ג� רש"י מצטט מדוע א) מוב�: אינו זה לפי א�

" "שמו"xwie`המלה את רק מפרש הוא כאשר ב)41...", ?

צרי� כא� הרי – שמו..." מזכיר "אלא בהסברו כוונתו מהי

שנקרא אלא ה' קרוי שהמזבח "לא ההסבר: להופיע היה

הנס..." ש� ?42על

"ויקרא על מזבח" "של בפירושו הוא: לכ� ההסבר

אינה "ויקרא" המלה (א) לחדש: רש"י מתכוו� שמו",

למשה שמו43מתייחסת כלומר, מזבח), (של ל"שמו" אלא ,

זאת ואת נסי", ש"ה' "ויקרא", אשר הוא – המזבח של

נזכר היה מזבח" של שמו "המזכיר כ�: אחר רש"י מסביר

קרוי שהמזבח "לא (ב): ולכ� שלנו". נס הוא "ה' ואומר

אשר מסויי� בש� נקרא שהמזבח הכוונה אי� – myה'"

נסי" ש"ה' מזכיר המזבח44זה של שמו "המזכיר אלא ,xkef

להכריז ועוררה הנס את הזכירה המזבח ש� הזכרת הנס":

נסי" .45"ה'

נסי" ה' שמו "ויקרא של הפשוטה המשמעות ולכאורה,

נסי". "ה' את שמבטא בש� למזבח קרא שמשה היא,

שהמלה מבאר אלא הפשט, את כ� מסביר רש"י אי� ומדוע

המזבח ש� ושהזכרת "שמו" למלה קשורה "ויקרא"

נסי". ש"ה' לכ� עוררה

כא�, נסביר א� מוב�: ו', בסעי� לעיל, האמור ולפי

קושי:dynש יתעורר נסי", "ה' המבטא בש� למזבח קרא

זאת לקיי� צרי� והיה יהושע", באזני "ושי� נצטווה משה

לפני46מיד למזבח ש� בנתינת עסק שהוא ייתכ� כיצד .

יד..."? "כי אמירתו ידי על – "ושי�..." הציווי קיו�

הציווי לאחר שמיד ומספרת, זאת מדגישה א� והתורה

"ויקרא א� אלא מזבח, בנה שמשה בלבד זו לא "ושי�...",

מתייחסת אינה "ויקרא" שהמלה רש"י מפרש לכ� שמו...".

כדלעיל. המזבח, של לשמו אלא למשה,
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מפני "חלק", כה אינו זה הסבר דבר של לאמיתו א�
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כא�.36) כבספורנו

כא�.37) רא"�

בא�38) הקושיא עיקר כי י"ל – "נסי" תיבת ג� מעתיק רש"י שאי� מה

בתיבתgafndyנפרש הוא – כ� כא�d'קרוי באה שהיא ,cxtpaמשא"כ)

של שמו והיא וכיו"ב) לקמ�d"awdב"אליעזר" וראה "נסי". מתיבת ולא ,

.45 הערה

על39) שמורה אליעזר, ש� יח,oiprdובדוגמת (יתרו בעזרי" אבי ד"אלקי

כ. לג, וישלח רמב"� כא�. רשב"� וראה ד).

ש�.40) וישלח פרש"י וע"ד

בדר�41) זה שיפרש במה מספיק הי' הספורנו, פי' את לשלול בכדי וג�:

כפי' לפרש אפשר ש� שג� – ש� וישלח וכבפ' נסי", "ה' ד"ה בפירושו אגב

ובכ"ז, כו'", יתבר� האֿל את בתפלתו לו "קרא ביאור`oiהספורנו שולל רש"י

העני� ע� מחתא בחדא זה מפרש ורק להמזבח", – "לו בפ"ע בדיבור זה

הנס". ש� על המזבח ש� קרא כו' קרוי שהמזבח "לא וכותב שלאחריו

ש�.42) וישלח לפ' וכבפירושו

הוא ה' המקו�, שעשה הנס את "זוכר רש"י לשו� מאריכות לזה: נוס�

אינו המזבח של ששמו משמע, שלנו" ש�dxenנס (כמו נסי" ד"ה' העני� על

הידיעה) (בה' "הנס על שמורה כ"א בעזרי"), אבי "אלקי שפירושו: אליעזר,

נס הוא ל"ה' באי� ומזה עמלק, במלחמת שעשה הנס – המקו�" שעשה

משמע נסי" ה' שמו "ויקרא הכתוב ל' מפשטות והרי מוב�: ואינו שלנו".

נסי"? ל"ה' מורה המזבח של ששמו ש�) וישלח ע"ד (שהוא

המזבח"43) ש� קרא במשה.. מצינו "וכ� מפרש ש� וישלח שבפ' ומה

בפרשת כי –glyieנחית שבפ'yxtlלא הכתוב ורקglyaאת (שלאח"ז),

ו" דוגמא לפירושוxagלהביא "glyiea."'כו ישראל אלקי קרוי שהמזבח "לא

אלא משה. ומאורעות בפעולת – היינו במשה" "מצינו ומש"כ בל'. קיצר ולכ�

ח'). סעי� להל� (ראה ליישבה דוחק – "קרא" שתיבת

קרוי44) שהמזבח "לא כותב שרש"י "d'ומה (ולא "iqp 'd�להל ראה – ("

.45 הערה

(45– נס" לנו* עשה "הקב"ה כותב פירושו שבתחלת מה יוב� ועפי"ז

ולכ� מזבח", של שמו "ויקרא לפירושו בהמש� בא זה כי – מיותר דלכאורה

והוא: מקריא, המזבח שהי' הראשו� הדבר את הוא מפרש העני� בתחלת

שהוי'dyr"הקב"ה לא (אבל הקב"ה של הנס עשיית – נס" נסenvrלנו הוא

הערה לעיל (ראה קרוי42).שלנו שהמזבח "לא מיד מ"ש ג"כ (ולאd'וזהו

של המאורע רק הזכיר המזבח של ששמו והיינו כו'", המזכיר אלא נסי") "ה'

qpdש ולא ,'iedשע הנס את "זוכר כתבו (לאחרי פירושו בסיו� ורק שהנסי).

נסי"**. "ה' הכתוב את לפרש בכדי – שלנו" נס הוא "ה' מוסי� המקו�")

יד.46) יט, יתרו רש"י ראה

(47.43 הערה לעיל ג"כ ראה

znglnay qpd ziiyr `ed gafnd `ixwdy oey`xd xacdy ,dybcd ztqezl `ed (ef `gqep itl) i"yx zpeeky l"ie ."qp o`k epl dyr" :miqetcd aexae .oey`x qetca d"k (*

.llka "iqp" `le ,wlnr

.aezkd oeyl` i`w my wx ik ± (mewnd ;d"awd :azek f"ptl k"`yn) "eply qp `ed 'd" i"yx azek eyexit meiqa `wecy dn mb wznei f"itr (**
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להל� שיוסבר כפי דלעיל, הקשיי� כל יובנו לכ� ובהתא�
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י זה משהלפי "ויב� קוד� פסוק על רש"י דברי ובנו

נסי": ה' שמו ויקרא מזבח

"ה' ועל מזבח". "של רש"י מפרש שמו" "ויקרא על

שהמזבח לא נס. כא� לנו עשה הקדושֿברו�ֿהוא – נסי

שעשה הנס את זוכר מזבח של שמו המזכיר אלא ה', קרוי

שלנו". נס הוא ה' המקו�,

מתכוו� מזבח" "של שבפירושו נראה, ראשו� במבט

הקדושֿ של לשמו הכוונה אי� שב"שמו" לומר, רש"י

המזבח36ברו�ֿהוא של לשמו אלא ובפירושו37, .

הוא ה'..." קרוי שהמזבח לא עשה... "והקדושֿברו�ֿהוא

נסי" ש"ה' לומר, משה38מתכוו� שקרא הש� היה לא

משה לו שנת� הש� אלא zernyndאתhia39`למזבח,

נסי" "ה' .40של

את ג� רש"י מצטט מדוע א) מוב�: אינו זה לפי א�

" "שמו"xwie`המלה את רק מפרש הוא כאשר ב)41...", ?

צרי� כא� הרי – שמו..." מזכיר "אלא בהסברו כוונתו מהי

שנקרא אלא ה' קרוי שהמזבח "לא ההסבר: להופיע היה

הנס..." ש� ?42על

"ויקרא על מזבח" "של בפירושו הוא: לכ� ההסבר

אינה "ויקרא" המלה (א) לחדש: רש"י מתכוו� שמו",

למשה שמו43מתייחסת כלומר, מזבח), (של ל"שמו" אלא ,

זאת ואת נסי", ש"ה' "ויקרא", אשר הוא – המזבח של

נזכר היה מזבח" של שמו "המזכיר כ�: אחר רש"י מסביר

קרוי שהמזבח "לא (ב): ולכ� שלנו". נס הוא "ה' ואומר

אשר מסויי� בש� נקרא שהמזבח הכוונה אי� – myה'"

נסי" ש"ה' מזכיר המזבח44זה של שמו "המזכיר אלא ,xkef

להכריז ועוררה הנס את הזכירה המזבח ש� הזכרת הנס":

נסי" .45"ה'

נסי" ה' שמו "ויקרא של הפשוטה המשמעות ולכאורה,

נסי". "ה' את שמבטא בש� למזבח קרא שמשה היא,

שהמלה מבאר אלא הפשט, את כ� מסביר רש"י אי� ומדוע

המזבח ש� ושהזכרת "שמו" למלה קשורה "ויקרא"

נסי". ש"ה' לכ� עוררה

כא�, נסביר א� מוב�: ו', בסעי� לעיל, האמור ולפי

קושי:dynש יתעורר נסי", "ה' המבטא בש� למזבח קרא

זאת לקיי� צרי� והיה יהושע", באזני "ושי� נצטווה משה

לפני46מיד למזבח ש� בנתינת עסק שהוא ייתכ� כיצד .

יד..."? "כי אמירתו ידי על – "ושי�..." הציווי קיו�

הציווי לאחר שמיד ומספרת, זאת מדגישה א� והתורה

"ויקרא א� אלא מזבח, בנה שמשה בלבד זו לא "ושי�...",

מתייחסת אינה "ויקרא" שהמלה רש"י מפרש לכ� שמו...".

כדלעיל. המזבח, של לשמו אלא למשה,
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מפני "חלק", כה אינו זה הסבר דבר של לאמיתו א�
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כא�.36) כבספורנו

כא�.37) רא"�

בא�38) הקושיא עיקר כי י"ל – "נסי" תיבת ג� מעתיק רש"י שאי� מה

בתיבתgafndyנפרש הוא – כ� כא�d'קרוי באה שהיא ,cxtpaמשא"כ)

של שמו והיא וכיו"ב) לקמ�d"awdב"אליעזר" וראה "נסי". מתיבת ולא ,

.45 הערה

על39) שמורה אליעזר, ש� יח,oiprdובדוגמת (יתרו בעזרי" אבי ד"אלקי

כ. לג, וישלח רמב"� כא�. רשב"� וראה ד).

ש�.40) וישלח פרש"י וע"ד

בדר�41) זה שיפרש במה מספיק הי' הספורנו, פי' את לשלול בכדי וג�:

כפי' לפרש אפשר ש� שג� – ש� וישלח וכבפ' נסי", "ה' ד"ה בפירושו אגב

ובכ"ז, כו'", יתבר� האֿל את בתפלתו לו "קרא ביאור`oiהספורנו שולל רש"י

העני� ע� מחתא בחדא זה מפרש ורק להמזבח", – "לו בפ"ע בדיבור זה

הנס". ש� על המזבח ש� קרא כו' קרוי שהמזבח "לא וכותב שלאחריו

ש�.42) וישלח לפ' וכבפירושו

הוא ה' המקו�, שעשה הנס את "זוכר רש"י לשו� מאריכות לזה: נוס�

אינו המזבח של ששמו משמע, שלנו" ש�dxenנס (כמו נסי" ד"ה' העני� על

הידיעה) (בה' "הנס על שמורה כ"א בעזרי"), אבי "אלקי שפירושו: אליעזר,

נס הוא ל"ה' באי� ומזה עמלק, במלחמת שעשה הנס – המקו�" שעשה

משמע נסי" ה' שמו "ויקרא הכתוב ל' מפשטות והרי מוב�: ואינו שלנו".

נסי"? ל"ה' מורה המזבח של ששמו ש�) וישלח ע"ד (שהוא

המזבח"43) ש� קרא במשה.. מצינו "וכ� מפרש ש� וישלח שבפ' ומה

בפרשת כי –glyieנחית שבפ'yxtlלא הכתוב ורקglyaאת (שלאח"ז),

ו" דוגמא לפירושוxagלהביא "glyiea."'כו ישראל אלקי קרוי שהמזבח "לא

אלא משה. ומאורעות בפעולת – היינו במשה" "מצינו ומש"כ בל'. קיצר ולכ�

ח'). סעי� להל� (ראה ליישבה דוחק – "קרא" שתיבת

קרוי44) שהמזבח "לא כותב שרש"י "d'ומה (ולא "iqp 'd�להל ראה – ("

.45 הערה

(45– נס" לנו* עשה "הקב"ה כותב פירושו שבתחלת מה יוב� ועפי"ז

ולכ� מזבח", של שמו "ויקרא לפירושו בהמש� בא זה כי – מיותר דלכאורה

והוא: מקריא, המזבח שהי' הראשו� הדבר את הוא מפרש העני� בתחלת

שהוי'dyr"הקב"ה לא (אבל הקב"ה של הנס עשיית – נס" נסenvrלנו הוא

הערה לעיל (ראה קרוי42).שלנו שהמזבח "לא מיד מ"ש ג"כ (ולאd'וזהו

של המאורע רק הזכיר המזבח של ששמו והיינו כו'", המזכיר אלא נסי") "ה'

qpdש ולא ,'iedשע הנס את "זוכר כתבו (לאחרי פירושו בסיו� ורק שהנסי).

נסי"**. "ה' הכתוב את לפרש בכדי – שלנו" נס הוא "ה' מוסי� המקו�")

יד.46) יט, יתרו רש"י ראה

(47.43 הערה לעיל ג"כ ראה

znglnay qpd ziiyr `ed gafnd `ixwdy oey`xd xacdy ,dybcd ztqezl `ed (ef `gqep itl) i"yx zpeeky l"ie ."qp o`k epl dyr" :miqetcd aexae .oey`x qetca d"k (*

.llka "iqp" `le ,wlnr

.aezkd oeyl` i`w my wx ik ± (mewnd ;d"awd :azek f"ptl k"`yn) "eply qp `ed 'd" i"yx azek eyexit meiqa `wecy dn mb wznei f"itr (**
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קיו� לפני אחרי� בעניני� משה עסק כיצד – זו שאלה

לגבי רק אינה – יד..." "כי אמירת ידי על "ושי�..." הציווי

מזבח" משה "ויב� מדוע ג� אלא שמו", לפני`f"ויקרא ,

הציווי? קיו�

הודיה מהווה המזבח שבניית שכיו� לומר, הכרחי לכ�

הטובה הבשורה ועל עמלק במלחמת הנצחו� על ושבח

אמחה..." כדי48"מחה מיד, המזבח את משה בנה לכ� ,

לה' ,cinלהודות

הכוונה שמו" שב"ויקרא להסביר אפשר כ�, ומשו�

ש� העניק שמשה ייתכ� כיצד לשאול: ואי� למשה. היא

קי לפני שללמזבח ש� קביעת שהרי ה', ציווי את ימו

מסביר רש"י אי� מדוע כ�, א� מההודיה. חלק היא הודיה

למשה? היא הכוונה שמו" שב"ויקרא

הוא: נכו� הנ"ל הקושי בלי וא� הוא, לכ� ההסבר

" שכתוב מקו� enyבכל `xwie" או "`xwze"

ובמלי�49וכדומה בש� הדבר לקריאת היא הכוונה ,

נקרא שהדבר ולא "שמו", המלה לאחר בפסוק המופיעי�

שבפסוק`xgבש� העני� את שבפסוקנו50המביע וכיו� .

" בש� למזבח קרא שמשה להסביר אפשר נסי",d'אי

ייתכ� לא בש�gafndyשהרי ,d'ייקרא

אלא למשה, הכוונה אי� שב"ויקרא" רש"י מסביר לכ�

כחלק קבע משה אשר המזבח, שש� מזבח", של ל"שמו

"ה' ולקריאה הנס לזכירת עורר כדלעיל, לה', מההודיה

נסי".
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לא – יהושע" באזני "ושי� miylאלאxnelבמלי�

משה שיכתוב שהדברי� היא, הכוונה – יהושע של באזניו

באזני "ושי� של באופ� יהיו בספר" עד51"זכרו� יהושע",

את לו "לשל� לישראל להורות שעליו יבי� שיהושע

יד...":52גמולו" "כי דבריו ידי על משה קיי� זאת ואת .

בכסאו נשבע שהקדושֿברו�ֿהוא יהושע, שמע כאשר

שכל (ב) עמלק, ע� ואיבה תמידית מלחמה לו שתהיה (א)

של� שמו "אי� הרי כולו עמלק של שמו יימחה לא עוד

למרות יהושע, את עורר שהדבר מוב�, של�", כסאו ואי�

ישראל לבני להורות מפורש, ציווי כ� על שמע שלא

גמולו". את לו "לשל�

על וחוזק יד "כשתהיה להסביר יכול רש"י אי� ולכ�

ישראל מלכי כסא שזהו יֿה למרות`fכסא תהיה...",

לפי כי כס", על "יד הניסוח יותר מוב� זה פירוש שלפי

יהושע", באזני ל"שי� קשורות כס" על "יד המלי� אי� זה,

ובמיוחד, בלבד. סיפור הוא וחוזק..." יד ש"תהיה כיו�

ישראל", מלכי "כסא היה לא עדיי� יהושע בתקופת כאשר

רש"י פירוש שלפי וכיו� שאול. היה הראשו� המל� שהרי

"ושי� הציווי את יד..." "על אמירת ידי על קיי� משה

השניryediבאזני הפירוש את להסביר מוכרח הוא ,"

לישבע הורמה הקדושֿברו�ֿהוא של "ידו האפשרי:

בכסאו".

.È
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היא: יהושע" באזני "ושי� של שהמשמעות כיו� א�

הנחיצות את להוכיח משה היה צרי� לתודעתו, זאת הכנס

רש"י, מדגיש ולכ� גמולו". את לו ב"לשל� ההכרח ואת

שימחה "עד המלי� את משה, של עמלקenyבאמירתו של

elekל ההסבר חסר זו הדגשה ללא כי ,"gxkdלו "לשל�

גמולו": את

לכל קוד� לישראל להזדווג עמלק "בא אמנ�

לפגוע52האומות" האומות לכל הדר� את הראה הוא ובכ� ,

על53בישראל נפלו ממצרי�, ישראל בני יצאו כאשר כי ,

lkו"ידמו "נמוגו" שה� עד ופחד", "אימתה האומות

ידי54כאב�" על רק הוא בישראל להילח� האפשרות ומת� ,

ישראל",wlnr"ויבא ע� וילח�

לפי עמו ואת עמלק את יהושע "ויחלוש לאחר א�

גבוריה� כל את הרגו ישראל55חרב", שבני הבינו וכול� ,

החלשי�יכול את להרוג קלֿוחומר, של ובאופ� ראו56י�, ,

"ויבוא של הפג� והתבטל ישראל, של כוח� את שוב כול�

ומדוע – וילח�" עמלק?migxkenעמלק את למחות

שימחה ש"עד רש"י, מסביר עמלקenyולכ� ",elekשל

אפילו משהו, ממנו נשאר עוד "אי�enyשכל –eny57של)

שכ� וכיו� של�", כסאו ואי� של�" הקדושֿברו�ֿהוא)

עמלק את למחוק .oihelglצרי�
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הי'48) – בשו"ט נתבשרו רק ואפילו ה' חסד נס, שכשאירע מצינו בכ"מ

א� ועונש בזה חיוב שיש משמע ופרש"י הכתובי� ופשטות מזבח. בוני�

וישלח פירש"י פשטות (ע"פ כב כח, ויצא א. לה, ג. לה, וישלח (ראה מאחרי�

ועוד). כ. ח, נח ג"כ וראה ז. יב, ל� א). לה,

ועוד.49) יט. יא, נח כט. ג. ה, כו. כה. ד, בראשית כמו

וק"ל.50) שמו). (ולא לו ויקרא ש�: לג, וישלח בפ' משא"כ

ויגש.51) ר"פ פרש"י ראה

יד.52) יז, פרשתנו רש"י

יח.53) כה, תצא רש"י

טוֿטז.54) טו, פרשתנו

ש�.55) פרש"י יג. יז, פרשתנו

כו'.56) מכא� ש�: רש"י ראה

(57" – בעמלק ג� ".enyולכ�
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"ואיבה": המלה את רש"י מוסי� מדוע מוב� זה לפי

" למשה הורה שהקדושֿברו�ֿהוא בפשטות, miyeמוב�

כדי וכדומה), ליהושע" "אמור (ולא יהושע" באזני

מתו� ייאמר לא כ� אחר ישראל לבני יהושע של שהציווי

" מתו� אלא בלבד, עול –eipf`a51דוקאdniy"58קבלת

ובהתעוררות .59בחיות

חשובה כמה עד ידע יהושע אמנ�, להבי�: וצרי�

שהקדושֿברו�ֿהוא עד בעמלק, "שיהיהraypהמלחמה

כסאו ואי� של� שמו וש"אי� עולמית" בעמלק מלחמה לו

לעיל. שהוסבר כפי כולו", עמלק של שמו שימחה עד של�

עמלק נגד המלחמה התרחשה שלמעשה כיו� א�

ויהושע, � שאול של בזמנו – יותר הרבה מאוחר במועד

ש עלed`מפני ציווה רק לאר�", ישראל את "מכניס

זאת יקיימו שה� jkישראל xg`אפשרית התלהבות איזו ,

שתתבצע פעולה על axבציווי onf xg`lמספר –zexec

יותר? מאוחר

" המלה את רש"י מוסי� עלdai`eלכ� המצביעה ,"

השנוא,zicinzשנאה של לפעולתו קשורה שאינה ,

כנאמר אלא, בטלה. האיבה ג� מתבטלת, היא 60וכאשר

"dai`e– ובי�..." בינ� אשית

מ נבעה שאול של בזמנו בעמלק לה' `ezaiשהמלחמה

שהאיבה וכיו� לעמלק, כביכול, הקדושֿברו�ֿהוא, של

יהושע היה צרי� כאשר שג� יוצא, כ�, לפני כבר היתה

נבע כ�, אחר גמולו" את לו "לשל� ישראל לבני להורות

– יהושע בתקופת בתוק� שהיה מדבר של`ezaiהציווי

שעליה לעמלק, לוraypהקדושֿברו�ֿהוא "שתהיה

בעמלק ו)איבה .zinler(מלחמה

.·È
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הש� יהיה שמו "וכשימחה רש"י של לתוספת ההסבר

הוא: "שנאמר...", לכ� וההוכחה של�", והכסא של�

שכל רק, רואי� שבפסוקנו יֿה" "כס שמהביטוי כיו�

"l`עוד עמלק של שמו של�`oiנמחה כסאוoi`eשמו

אי� שכבר לאחר ובמיוחד מכ�, ללמוד הכרחי אי� א� של�",

להביא כדי מספיקה עמלק של שמו שמחיית של�, הדבר

רש"י מביא לכ� אלו, לעניני� "שנאמר...",שלמות – הוכחה

זכר�" "אבד של ו"כסאוmxebשהעני� של�" "הש� להיות

כ� לפני רש"י שאומר כפי "כשהקדושֿברו�ֿהוא61של�",

שמו ברשעי� cakzneמתנק� lcbzn."

רבינו משה אמר מדוע מוב� זה okלפי iptl62,

eal`ש" cizrl" תהיה "lkֿ�לקדושֿברו שייכת המלוכה"

ל" וקשורה אתqk`הוא, שומעו עקב מעלה", של

בעמלק", לה' "מלחמה דור" וש"מדור השבועה,

"לעתיד היא הכוונה של�" אינו (והש�) ושב"הכסא

ומבאר מוסי� ורש"י בעמלק, המלחמה סיו� ע� לבוא",

על כי – של�" והכסא של� הש� יהיה שמו "וכשימחה

ועד". לעול� ימלו� "ה' הפסוק על הסבר נוס� כ� ידי

.‚È
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התורה: על רש"י בפירוש אשר תורה", של ו"יינה

החסידות בתורת ולגבי63מוסבר עמלק, קליפת לגבי ,

של�": שמו "אי� לבי� עמלק קליפת שבי� הקשר

ערפו" ממול ראשו את "ומלק מלשו� הוא ,64עמלק

ואינו "חות�" שעמלק היא, הכוונה הרוחנית ובעבודה

ולהתפעלות לרגש לרדת שבמוח השכלית להבנה מאפשר

.65הלב

עמלק על שנאמר לכ�, העניני� בפנימיות ההסבר וזהו

העול�, אומות כל אצל לקרירות גר� הוא קר�", "אשר

פחדו ה� כ� שלפני למרות – ישראל מפני יחששו שלא

מצרי� ביציאת שהיו והנפלאות הנסי� עקב מישראל

את שמייצגות האומות, שבע י�ֿסו�: האומות,lkובקריעת

במהות מאפשרה� שאינו ועמלק, הרעות, המדות שבע �

הרגשות ועל המדות על להשפיע שבמוח השכלית להשגה

יושפעו לא שבלב שהמדות כ� ידי על גר� dpaddnשבלב,

zilkydוישראל הקדושֿברו�ֿהוא ועוצמת גדלות .66של
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משפטי�.58) ר"פ פרש"י ראה

העני�59) ובפרט – מהשכל שלמעלה בקב"ע צ"ל המצות שקיו� וא�

זכור) פ' ח"ג לקו"ש ובארוכה ובכ"מ. ואיל�. א פה, תו"א (ראה עמלק דמחיית

להיות צרי� מהשכל, שלמעלה ה"חוקי�" קיו� שג� ידוע הרי בכ"ז –

151 ע' ח"ג [המתורג�] לקו"ש (ראה וכו' ובחיות ולהעיר).בפנימיות

ו'. חקת תנחומא ו. ג. פי"ט, מבמדב"ר

טו.60) ג, בראשית

ד.61) יד, – בפרשתנו

יז.62) טו, בפרשתנו פרש"י

ומצות63) ג"ה איסור דרמ"צ ואיל�. א פה, תו"א ראה להל� הבא בכל

זכור. לפ' דרושי� עמלק. מעשה זכירת

ח.64) ה, ויקרא

(65– מהגו� הראש חיתו� – גבוריו" ראשי ש"חת� מה הטע� ג� וזהו

מדה. כנגד מדה

עמלק66) מחיית שע"י התועלת מובנת ועפי"ז

מפני (לא הוא מרתיחת�" והפשיר� "צננ� שעמלק שזה מכיו� [דלכאורה:

את יהושע "ויחלוש כאשר – אדרבה שהרי דישראל, החלישות את שהראה

את כול� ראו חרב" לפי גו' כ"א)mzxeabעמלק יו"ד, סעי� וכנ"ל ישראל, של
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"ואיבה": המלה את רש"י מוסי� מדוע מוב� זה לפי

" למשה הורה שהקדושֿברו�ֿהוא בפשטות, miyeמוב�

כדי וכדומה), ליהושע" "אמור (ולא יהושע" באזני

מתו� ייאמר לא כ� אחר ישראל לבני יהושע של שהציווי

" מתו� אלא בלבד, עול –eipf`a51דוקאdniy"58קבלת

ובהתעוררות .59בחיות

חשובה כמה עד ידע יהושע אמנ�, להבי�: וצרי�

שהקדושֿברו�ֿהוא עד בעמלק, "שיהיהraypהמלחמה

כסאו ואי� של� שמו וש"אי� עולמית" בעמלק מלחמה לו

לעיל. שהוסבר כפי כולו", עמלק של שמו שימחה עד של�

עמלק נגד המלחמה התרחשה שלמעשה כיו� א�

ויהושע, � שאול של בזמנו – יותר הרבה מאוחר במועד

ש עלed`מפני ציווה רק לאר�", ישראל את "מכניס

זאת יקיימו שה� jkישראל xg`אפשרית התלהבות איזו ,

שתתבצע פעולה על axבציווי onf xg`lמספר –zexec

יותר? מאוחר

" המלה את רש"י מוסי� עלdai`eלכ� המצביעה ,"

השנוא,zicinzשנאה של לפעולתו קשורה שאינה ,

כנאמר אלא, בטלה. האיבה ג� מתבטלת, היא 60וכאשר

"dai`e– ובי�..." בינ� אשית

מ נבעה שאול של בזמנו בעמלק לה' `ezaiשהמלחמה

שהאיבה וכיו� לעמלק, כביכול, הקדושֿברו�ֿהוא, של

יהושע היה צרי� כאשר שג� יוצא, כ�, לפני כבר היתה

נבע כ�, אחר גמולו" את לו "לשל� ישראל לבני להורות

– יהושע בתקופת בתוק� שהיה מדבר של`ezaiהציווי

שעליה לעמלק, לוraypהקדושֿברו�ֿהוא "שתהיה

בעמלק ו)איבה .zinler(מלחמה
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הש� יהיה שמו "וכשימחה רש"י של לתוספת ההסבר

הוא: "שנאמר...", לכ� וההוכחה של�", והכסא של�

שכל רק, רואי� שבפסוקנו יֿה" "כס שמהביטוי כיו�

"l`עוד עמלק של שמו של�`oiנמחה כסאוoi`eשמו

אי� שכבר לאחר ובמיוחד מכ�, ללמוד הכרחי אי� א� של�",

להביא כדי מספיקה עמלק של שמו שמחיית של�, הדבר

רש"י מביא לכ� אלו, לעניני� "שנאמר...",שלמות – הוכחה

זכר�" "אבד של ו"כסאוmxebשהעני� של�" "הש� להיות

כ� לפני רש"י שאומר כפי "כשהקדושֿברו�ֿהוא61של�",

שמו ברשעי� cakzneמתנק� lcbzn."

רבינו משה אמר מדוע מוב� זה okלפי iptl62,

eal`ש" cizrl" תהיה "lkֿ�לקדושֿברו שייכת המלוכה"

ל" וקשורה אתqk`הוא, שומעו עקב מעלה", של

בעמלק", לה' "מלחמה דור" וש"מדור השבועה,

"לעתיד היא הכוונה של�" אינו (והש�) ושב"הכסא

ומבאר מוסי� ורש"י בעמלק, המלחמה סיו� ע� לבוא",

על כי – של�" והכסא של� הש� יהיה שמו "וכשימחה

ועד". לעול� ימלו� "ה' הפסוק על הסבר נוס� כ� ידי

.‚È
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התורה: על רש"י בפירוש אשר תורה", של ו"יינה

החסידות בתורת ולגבי63מוסבר עמלק, קליפת לגבי ,

של�": שמו "אי� לבי� עמלק קליפת שבי� הקשר

ערפו" ממול ראשו את "ומלק מלשו� הוא ,64עמלק

ואינו "חות�" שעמלק היא, הכוונה הרוחנית ובעבודה

ולהתפעלות לרגש לרדת שבמוח השכלית להבנה מאפשר

.65הלב

עמלק על שנאמר לכ�, העניני� בפנימיות ההסבר וזהו

העול�, אומות כל אצל לקרירות גר� הוא קר�", "אשר

פחדו ה� כ� שלפני למרות – ישראל מפני יחששו שלא

מצרי� ביציאת שהיו והנפלאות הנסי� עקב מישראל

את שמייצגות האומות, שבע י�ֿסו�: האומות,lkובקריעת

במהות מאפשרה� שאינו ועמלק, הרעות, המדות שבע �

הרגשות ועל המדות על להשפיע שבמוח השכלית להשגה

יושפעו לא שבלב שהמדות כ� ידי על גר� dpaddnשבלב,

zilkydוישראל הקדושֿברו�ֿהוא ועוצמת גדלות .66של
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משפטי�.58) ר"פ פרש"י ראה

העני�59) ובפרט – מהשכל שלמעלה בקב"ע צ"ל המצות שקיו� וא�

זכור) פ' ח"ג לקו"ש ובארוכה ובכ"מ. ואיל�. א פה, תו"א (ראה עמלק דמחיית

להיות צרי� מהשכל, שלמעלה ה"חוקי�" קיו� שג� ידוע הרי בכ"ז –

151 ע' ח"ג [המתורג�] לקו"ש (ראה וכו' ובחיות ולהעיר).בפנימיות

ו'. חקת תנחומא ו. ג. פי"ט, מבמדב"ר

טו.60) ג, בראשית

ד.61) יד, – בפרשתנו

יז.62) טו, בפרשתנו פרש"י

ומצות63) ג"ה איסור דרמ"צ ואיל�. א פה, תו"א ראה להל� הבא בכל

זכור. לפ' דרושי� עמלק. מעשה זכירת

ח.64) ה, ויקרא

(65– מהגו� הראש חיתו� – גבוריו" ראשי ש"חת� מה הטע� ג� וזהו

מדה. כנגד מדה

עמלק66) מחיית שע"י התועלת מובנת ועפי"ז

מפני (לא הוא מרתיחת�" והפשיר� "צננ� שעמלק שזה מכיו� [דלכאורה:

את יהושע "ויחלוש כאשר – אדרבה שהרי דישראל, החלישות את שהראה

את כול� ראו חרב" לפי גו' כ"א)mzxeabעמלק יו"ד, סעי� וכנ"ל ישראל, של
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עמלק: קליפת לבי� של�" שמו "אי� בי� הקשר וזהו

המוחי�, עני� את מביעות ה' מש� "יֿה" האותיות

גור� עמלק כאשר המדות. עני� את – "וֿה" והאותיות

מאירה יֿה דרגת אי� המדות, לבי� המוחי� בי� להפרדה

של�". שמו "אי� ואז וֿה, בדרגת

.„È

˜ÏÓÚÏÂ ˘Á�Ï Y "‰·È‡Â"

רש"י רומז לוֿה, יֿה בי� להפרדה גר� שעמלק לכ�,

"ואיבה": המלה בהוספת

הפסוק זרע�59על ובי� האשה ובי� בינ� אשית "ואיבה

"אור בספרו צדק" ה"צמח אדמו"ר אומר זרעה", ובי�

"67התורה" של תיבות ראשי ה� ש"ואיבה" ,e�ל`אתחנi'

aעתd:הוא התורה, מאור המוב� לפי לכ�, וההסבר היא".

תקט"ו בגימטריא – מצביעות68ואתחנ� ת"ק האותיות .

– מהמדות שמתהווי� העולמות, (ולכ� המדות בחינת על

ת"ק למספר קשורי� – הבני� ימי ט"ו69שבעת והאותיות ,(

של והמשמעות המוחי�, עני� על מצביעות יֿה) (בגימטריא

– והמדות המוחי� חיבור היא תקט"ו בגימטריא) (ואתחנ�

במלה וט"ו .zg`70ת"ק

הקדושֿברו�ֿהוא שאמר "ואיבה" בי� הקשר וזהו

"משורש שהוא שעמלק, כיו� "ואתחנ�": לבי� לנחש,

לכ�71נחש" גר� ,`ly�בי הפרדה – של�" "שמו יהיה

לכ� תקט"ו", בגימטריא מ"ואתחנ� להיפ� וֿה, לבי� יֿה

" – שמשרשו,dai`eנגר� ולעמלק לנחש אשית..."

ידי ועל עמלק", זכר את אמחה "מחה של העני� שיקויי�

בי� חיבור – תקט"ו" בגימטריא "ואתחנ� שוב יהיה כ�

של�". "הש� – וֿה לבי� יֿה

רש"י מתבטא י"א, בסעי� לעיל לאמור בנוס� ולכ�,

שהמלה למרות וכדומה, שנאה במלה ולא "ואיבה", במלה

לרמוז כדי – בתנ"� בלבד ספורות פעמי� מופיעה "איבה"

לעיל. שהוסבר לעני�

.ÂË
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זה: רש"י בפירוש נמצא תורה" של מ"יינה נוס� עני�

את למנוע עמלק של שכוחו החסידות, בתורת מוסבר

נובע שבלב, המדות על שבמוח השכלית ההשגה השפעת

שהכוח מוב�, מכ� שכל. עלֿפי שאינו הקליפה מתוק�

עמלק", "ויבא היה שכבר לאחר במדות המוחי� להמשכת

להתנגד יכול עמלק שהרי – כשלעצמו מהשכל נובע אינו

את השובר עצמי תוק� ביהודי שיש מכ� אלא – לשכל

למדות. המוחי� בי� מפרידה אשר עמלק, קליפת

הש� יהיה שמו "וכשימחה שבמלי� לבאר, יש זה ולפי

מחיית ידי שעל לומר, רש"י מתכוו� של�" והכסא של�

שנגר� בשלמות, הפג� שיוסר בלבד זו לא עמלק, של שמו

ג� אלא עמלק, כביכול,sqezizבגלל יותר, נעלית שלמות

הקדושֿברו�ֿהוא. של ובכסאו בשמו

.ÊË
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רומז עמלק, מחיית ידי על שתיתוס� השלמות לעני�

"אבד ידי שעל – מתהלי� ההוכחה שבציטוט בכ�, רש"י

" יהיה e`qkזכר�" ...'iedeהוא – של� והכסא של� הש� ,"

חרבות תמו "האויב בוgvplמדגיש שכתוב עמלק זהו ,

שמרה ":gvpועברתו

שאינו הנצחו� בתוק� "נצח", היא עמלק שעברת כיו�

ידי שעל מוב�, השכל, אשרziignלפי – עמלק של שמו

באופ� הגלות בזמ� עבודת� ידי על לכ� גורמי� ישראל

השכל שמעל הנצחו� תוק� בשמו72של שלמות נגרמת –

לגילויי�, שמעל עצמיות – הקדושֿברו�ֿהוא של ובכסאו

הוא ברו� סו� אי� ועצמיות .73פנימיות
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שנכוה ש"אעפ"י בליעל" ה"ב� `dzeדוגמת dxwdיועיל מה – אחרי�" בפני

הקרירות?] בה� פעל שכבר מכיו� לגמרי אותו שימחו מה

עצמ�. מצד שה� כמו האומות שאר יהיו עמלק, קליפת תתבטל כאשר כי

רח).67) סי' עמוקות (ממגלה ב מז, בראשית

עה"פ.68) מבעה"ת זקני� דעת ראה

חג69) א.ראה לד, אמור לקו"ת וראה א. יג, יגה

למעלה70) הוא ש"ת"ק" מבואר ואיל�) קיג (ע' שבאוה"ת ואתחנ� בד"ה

ד מדות בחי' הוא ת"ק כי הוא`jixמ"ט"ו", בפני� והמובא מיֿה). (שלמעלה

ש�). לקו"ת ג� (וראה ש� בראשית באוה"ת עפמש"כ

ש�.71) אורות ובנצוצי סע"ב קכד, בזח"ג רע"מ ראה

עיי"ש.72) א. יד, דרמ"צ עד"ז ראה

וס"פ73) ואיל� פי"א לגני) באתי (ד"ה ההילולא דיו� ההמש� ראה

שע"י ועצמותgvpdעשרי�, פנימי' גילוי שהוא העליו� אוצר המשכת גורמי�

ב"ה. א"ס
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xg`ne ;xeaicd yxey md
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,envrl ,(xack) "ze`ivn"k
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.mc`d ly exeaicl qgia
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שבט ח' שני יו�

,fk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùîî äëëå,fk 'nr cr.ùîî

.daygndúBiúBà eéä æàL¤¨¨¦
,äfä øeacäå äáLçnä©©£¨¨§©¦©¤
äcîçî úBëLîpä©¦§¨¥¤§¨
,ála çëa Bæ ä÷eLúe§¨§Ÿ©©¥
úéìëúa íL úBãçéîe§ª¨¨§©§¦
ïäL ,ïLøLa ãeçiä©¦§¨§¨¤¥
çnaL ìëNå äîëçä©¨§¨§¥¤¤©Ÿ©

.álaL ä÷eLúe äcîçåixd .xeaicde daygnd "yxey" md ody - §¤§¨§¨¤©¥

,mc`a dfy mykiptly

z` dbede ayeg `edy

od - xeaica zeize`d

jk ,oyxeya lilk zecge`n

(mb) ,dlrnly xeaicaixg`

daygnd - zelbzdd

- d"awdn lekiak xeaicde

:d"awd mr zilkza micgein md

-LBãwä ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî Cøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤©¨
øçà íb ,Cøaúé Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦§¨§©§¦§¨¥©©©

úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL,úBîìBòä`ed - ¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦¨¨
,d"awd mr f` cgeinúàéøa íã÷ Bnò ãçéî äéäL Bîk§¤¨¨§ª¨¦Ÿ¤§¦©

éepL íeL ïéàå ,úBîìBòä̈¨§¥¦
Cøaúé åéðôì ììkoia - §¨§¨¨¦§¨¥

ixg` oial d`ixad iptl

,d`ixadàlàiepiyd - ¤¨
wx `edìà,iabl - ¤

íéìa÷îä íéàeøaä©§¦©§©§¦
Bøeac úðéçaî íúeiç©¨¦§¦©¦

Cøaúé`hazn iepiyd - ¦§¨¥
eid `l dligza :zehyta

okn xg`le ,llk mi`exa

mde zenlerd e`xap

- xeaicdn mzeig milawn

- ?izn z`feúðéçáa¦§¦©
øák Búàéöéxeaicd ly - §¦¨§¨

úàéøáa ìòtä ìà¤©Ÿ©¦§¦©
íäa LaìúnL úBîìBòä̈¨¤¦§©¥¨¤

d"awd ly exeaic -

,zenlera yalzn

éãé ìò íúBéçäì§©£¨©§¥
ìzLäìeìòì älòî úeìL ¦§©§§¥¦¨§¨

dbixcnn ezcixi iciÎlr -

.dizgzn dbixcnl dpeilr

(mxeb) "daiq" `idy xnelk ,"dlir" z`xwp dpeilrd dbixcnd

.(d`vez) "aaeqn" - "lelr" z`xwpd ,dizgzn dbixcnlúãéøéå¦¦©
úBâøãnä,dbixcnl dbixcnn xeaicd zcixi iciÎlr -íéîeöîöa ©©§¥§¦§¦

,íéðBLå íéaøly iwl`d "zeig"de "xe`"d z` minvnvnd - ©¦§¦
,xeaicdepnî íúeeäúäå íúeiç ìa÷ì íéàeøaä eìëeiL ãò- ©¤§©§¦§©¥©¨§¦§©¨¦¤

,d"awd ly exeaicn,úeàéöna eìhaúé àìå"zeig"d m` ,oky - §Ÿ¦§©§©§¦
dxi`n dzid `l` ,jk lk znvnvzn dzid `l ,xeaicd ly

ixnbl mze`ivn z` mica`n mi`xapd eid ,`idy itk zelbzda

mi`xapdy ,ixd `id dpeilrd dpeekd ,mxa .ziwl`d zeigd iabl

yibxieribi zinvrd mzcear iciÎlre ,"ze`ivn"k mnvr e

itke ;miax minevnv xearl "zeig"d lr okl - zewl`l zelhazdl

:minevnvd ly mzrtyd ze`hazn dna ,oldl xaqeiy

,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦
:zxzzqn - ziwl`d

øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨
Bøeacî CLîpä úeiçäå§©©©¦§¨¦¦
älbúé àlL ,Cøaúé¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤

áø éelb úðéçáaf`y - ¦§¦©¦©
ote`a df dideìëeé àlL¤Ÿ§
íéðBzçzämi`xapd - ©©§¦

,mipezgzd zenleray

ìa÷ì,mzeig -ïëìå- §©¥§¨¥
zxaer "zeig"dy zngn

,miaxd minevnvd jxcíb©
íäì äîãð ïk,mi`xapl - ¥¦§¤¨¤

ìL øeacä úeiçå øBà§©©¦¤
Laìîä àeä-Ceøa íB÷î̈¨©§ª¨
ìcáî øác àeä elàk íää¤§¦¨¨ª§¨
,Cøaúé Búeîöòå Búeänî¦¨§©§¦§¨¥

,d"awdn -CLîpL ÷ø©¤¦§¨
øeac Bîk Cøaúé epnî¦¤¦§¨¥§¦

íãà ìLjynp -.BLôpî ¤¨¨¦©§
dyrp xac ly eteqae -
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äëLçë"å,mlrd -,"äøBàk.d"awd iptl ,ielib -áéúëãk6: §©£¥¨¨¨§¦§¦
éLçé àì CLç íb","'Bâå jnî C,"jnn" `ed jyegd mb ,oky - ©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§

,oldl hxetnd itk ,d"awd ipta xizqn jyegd oi` okle ,d"awdn
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- "ielib" lr fnex 'ied

,"mlrd"ay iwl`d gekd `ed ,miwl` mye ,ziwl` zelbzd
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zenlrde minevnvd oi` d"awd iabl ,j` - "ze`ivn"le "yi"l

ze`ivnd lk - "ynn aiyg `lk 'inw `lek" `linn ,llk mixizqn

mey "milret" md oi`e ;qt`e oi` ynn md mi`xape zenler ly

zihlgdd ezecg`a iepiy

cigi `ed - d"awd ly

e`xapy ixg` cgeine

.e`xapy iptl enk zenlerd

iably epcnly dnl qgia

mevnvd oi` d"awd

,dxzqd mieedn mlrdde

mpi` eli`k ,d"awd iabl qt`e oi` md mi`xapde zenlerd lk okle

z` lawl elkeiy ,dxzqdd "zlret" mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna

cibndn xvw xetiq siqedl ie`xd on - "ze`ivn"k d`ixad

xak il oi`... :epal uipfewn cibnd xn` ezewlzqd iptl :uipfewn

jl yi ok`y yibxn ipixd ,`a` :el xn`e ecia oad qtz .llk seb

yibxn dz` okl - seb mr yynn dz`y iptn - :eia` el dpr !seb

wx ,llk seb ly ze`ivn eppi` eteb xac ly ezin`l ,xnelk ..seb
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,54 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöø äðäå,gk 'nr cr.ãéîú

`xhqe zetilw ,mi`nh mixac - "xe`"dn mi`xap eid `l z`f

iciÎlr ,`l` .`xg`zexabzdiciÎlr :xnelk ,minevnvd

`xaidl xyt` - ixnbl mda xzqen "xe`"dy dl`k minevnv

,`xg` `xhqe mi`nh mixacìa÷ìeelawi mi`nhd mixacdye - §©¥
'ä øácî íîei÷å íúeiç©¨§¦¨¦§©
øzñäa Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥§¤§¥
.úBâøãnä úãéøéå íéðẗ¦¦¦©©©§¥

íéàø÷ð ïëìå,zetilwd - §¨¥¦§¨¦
éðtî ,"íéøçà íéäìà"¡Ÿ¦£¥¦¦§¥

íúeiçå íú÷éðiLody - ¤§¦¨¨§©¨
ixd ik ,dyecwdn zewpei

lawiy gxkdd on xac lk

,mxa .dyecwdn ezeig

odly zeigd zwipidðéà¥¨
"íéðt" úðéçaîdppi` - ¦§¦©¨¦

,d"awd ly epevx zeiniptn

"íéøBçà" úðéçaî àlà2 ¤¨¦§¦©£©¦
;äMã÷c:xnelk - ¦§ª¨

ly epevx zeipevign

"'oevxd zeinipt" .d"awd

xacd z` mivexyk `ed

zeipevig" ,eyexit "miixeg`" eli`e .beprz ly oevx `ede ,envr

mivex `l` ,beprz ea oi` ik mivex `l envr xacd z`y ,"oevxd

mdl didi epnny xg` xac iabl jkn didzy zlrezd zngn ea

:"`ipz"d ly epeylae - beprz,"íéøBçà" Leøôe:`ed -íãàk ¥£©¦¨¨¨
,BðBöøa àlL BàðBNì øác ïúBpäepevxa `ly -xiyid`l` , ©¥¨¨§§¤Ÿ¦§

:`id dpizpd zxev f`y ,iccv mrhn xacd z` el ozep `ed

BúàðOî epnî åéðt øéæçî ék ,Bôúk øçàìk Bì BëéìLnL¤©§¦¦§©©§¥¦©£¦¨¨¦¤¦¦§¨
;BúBà`idy itk drepza oxewn sebd zcepze zrepz ,oky -

,yi` eze` itlk d`py ytpa zniiwy xg`ne ;ytpa z`hazn

jezn `l` ,izin` oevx jezn `ly `id el dpizpdezeipevigepevx

dptn `ed :dpizpd zrya ziptebd drepza mb `hazn df ,okl -

d ,oky ,dyrn zrya epnn eipt z`miptztwzyn ea mewnd `ed

.mc`d ly ezeige ezeiniptCk,mb -àeä "íéðt" úðéça ,äìòîì ¨§©§¨§¦©¨¦
Böôçå ïBéìòä ïBöøä úéîéðtòétLäì 'ä õôç øLà ,ézîàä §¦¦¨¨¨¤§§¤§¨£¦¦£¤¨¥§©§¦©
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ל"אחוריי�".2. מילולי דמיו� בו יש לא.3."אחרי�" יב, יט.4.דברי� פרק
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,"`xg` `xhq"e zetilwd"àãeøôc éøeè",cexitd ixd -øäfa ¥§¦¨©Ÿ©

,LBãwäz` midiabne "ze`ivn"l mnvr z` miwifgny dl` - ©¨
mnvrmixdkmnvr z` miyibxnemicxtp.d"awdnBæ éøäåyi - ©£¥

meyn jka,úézîàä Búecçàa äøéôk- `idy ,d"awd ly -àlëc §¦¨§©§¨£¦¦§ª¨
,áéLç àìk dén÷,melkl aygp lkd d"awd iabl -úîàa ìèáe ©¥§¨¨¦¨¥¤¡¤

Léì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçîä ,BðBöøìå Cøaúé Bì¦§¨¥§¦§©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥
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xack mnvr z` miyibxnd ,"`xg` `xhq"e "zetilw" enk ,dl`k

ik ,"xeaic" mya ,dxeza dlrnly xeaicd `xwp ,okl .d"awdn cxtp

,dlrnly xeaica mb miiw (dhnly xeaicd z` oiivnd) cexitd oipr
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.epnn cxtpy xac mey oi` - d"awd iabl eli`e
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àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò

á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá
äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
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ח.5. מז, ג).6.ישעי' � (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות פרק



לט hay 'i iriax mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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zpigan "mzeig" z` milawn mdy ,xen`d mrhd zngn
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,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîlka :mixacd zxaqd - ¤¤©§¥©§¨¦©¨¨

zeig ibeq ipy mi`vnp `xap

.` zyalznd "zeig" -

`xapd ly ezeinipta

ziwl` zeig .ez` zcg`zne

itl zn`zene znvnevn ,ef

dnk cr ,`xapd ly ezcn

.a .helwl leki `edy

drityne dignd "zeig"

."dtiwn" dxeva `xapa

dppi` ,ef ziwl` zeig

icnin itl znvnevn

;ea zyalzn dpi`e `xapd

itk ,`id dzxeva `l`

`idydlrnlzeyalzdn

drityn `id - `xapa

.`xapd z` digne

"`xg` `xhq"le "zetilw"l

.dl` zeig ibeq ipy ok mb
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xg`n ,"`xg` `xhq"e

od ,"oze`ivn"l rixtn `ed oi` ,"siwn" zpigaa odil` `a `edy

,ef "zeig" yigkdl zekixv opi`e ,"yi"l onvr z` wifgdl zeleki

ody ,oldl xn`py itk) ef "zeig"n e`xap ody zercei ody zexnl

onvr z` zeayeg od :"`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew
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,"mixg` miwl`" ze`xwp od ,ef ziwl` zeig zngn .(oze` `xay
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od - ef "zeig" llba .zelb zpigaa oda z`vnp `ide ,oihelgl

,"miixeg`"n zelawn ody iptn wx `l ,"mixg` miwl`" ze`xwp

ezecg`a zexteke "dxf dcear"l onvr z` zewifgn ody iptn `l`
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"`xg` `xhq"de "zetilw"d

`wl`" d"awdl ze`xew
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ïéàL øçàî,od -äøBL äðBéìò äMã÷ ïéà ék ,Cøaúé Bì íéìèa ¥©©¤¥§¥¦¦§¨¥¦¥§ª¨¤§¨¨
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,"`xg` `xhq"e zetilwd"àãeøôc éøeè",cexitd ixd -øäfa ¥§¦¨©Ÿ©

,LBãwäz` midiabne "ze`ivn"l mnvr z` miwifgny dl` - ©¨
mnvrmixdkmnvr z` miyibxnemicxtp.d"awdnBæ éøäåyi - ©£¥

meyn jka,úézîàä Búecçàa äøéôk- `idy ,d"awd ly -àlëc §¦¨§©§¨£¦¦§ª¨
,áéLç àìk dén÷,melkl aygp lkd d"awd iabl -úîàa ìèáe ©¥§¨¨¦¨¥¤¡¤

Léì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçîä ,BðBöøìå Cøaúé Bì¦§¨¥§¦§©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥
:ãéîzlha lkdy `id d"awd ly zizin`d ezecg`y xg`n - ¨¦

dxitk meyn da yi - "ze`ivn"le "yi"l zeaygiddy ixd ,eil`

,ixd ."dxf dcear"l dey gexd zeqb okle .d"awd ly ezecg`a

mi`xap ,d"awd ly exeaica e`xap ,mipeye miax minevnv ixg`y

xack mnvr z` miyibxnd ,"`xg` `xhq"e "zetilw" enk ,dl`k

ik ,"xeaic" mya ,dxeza dlrnly xeaicd `xwp ,okl .d"awdn cxtp

,dlrnly xeaica mb miiw (dhnly xeaicd z` oiivnd) cexitd oipr

ybxdle mi`xapl zekiiya wx `edy `l`mdly.myxey itlk

.epnn cxtpy xac mey oi` - d"awd iabl eli`e
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íéøîà éèå÷éì
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò

á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá
äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåë
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ח.5. מז, ג).6.ישעי' � (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות פרק



hayמ `"i iying mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"א חמישי יו�
פרקכג ,gk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íòå âë ÷øô,56 'nr cr.íäéîé

.âë ÷øtexeaic ik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly:mc`d ly exeaic

cinz cge`n xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic

,mi`xapd z` dignd ,iwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez`

miax minevnv iciÎlr `id

zeinipty jk ,mipt zxzqde

zxzqen d"awd ly epevx

mileki - mi`xapdnmd,

ybxdamzmnvr z` aiygdl ,

zeaxzd mre ."ze`ivn"l

zelelr - minevnvd zexabzde

`xhq"e "zetilw" mb xveeidl

onvr z` zeyibxnd ,"`xg`

dyecwdn ixnbl zecxtpk

zybxdy ,ixd .d"awdne

"ze`ivn"l mnvr z` mi`xapd

zeinipty dcaerdn zraep

dqekn d"awd ly epevx

oaen xen`dn .mdn zxzqene

epevx zeinipt ea xi`ny xacy

xeyw - zelbzda d"awd ly

lkei `xapdy znxebd ,mipt zxzqd o`k oi` ,oky ,d"awd mr elek cge`ne

."ze`ivn"l envr z` yibxdl

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥©¦Ÿ©¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1éøa àLã÷å àúéøBà"c,"ãç àlk àeä Cdxez - ¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awdeíéðewzáe2ïéãewt ç"îø"c eLøt- ©¦¦¥§¦§¨¦¦
,dyrdÎzeevn dpenye mirax` miz`nyïeðéà,od -ïéøáà ç"îø ¦§¨¥¨¦

."àkìîcjln d"awd ,jlnd ixa` dpenye mirax` miz`n - §©§¨
,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`" mya zeevnd iepik zernyn .mlerd

eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl ilk `ed xa` lky myk :`id

`ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa` `id oird - lynl ,xa`

ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd gekl cgein ilk

od ozellka zeevnd .d"awd oevxn zcgein "dkynd"l cgein

d"awd - d"awd ly epevxdvexlke - zeevn eniiwi l`xyi ipay

oevx ly zcgein dkyndl cgein ilk `id ,dnvrlyk devn

devn dze` miiwn icediy iciÎlr dhnl dribne zkynpd ,d"awd

"`klnc oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl d"awd deeivy

xn`pd on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k .(jlnd ixa`)

pr lk) zeevndy ,`vei mipewizayexit `ed dxezd ly dpi

"`klnc mixa`" od (zeevnd zxaqdecala,xa`dy s` ,epiid ,

ynn cg` xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd mr cge`n ,mpn`

s` lre ,micxtp mixac ipy md gekde xa`d :gek eze` mr

mzecg`zdxac md oi`cg`xn`p ,dxezl qgia eli`e .ynn

cg` xac md d"awde dxezdy ,"xdef"aynn,xnelk -xzei

z` owfd epax xiaqn jk .zegekd mr mixa`d zecg`zd xy`n

- zeevn meiwl dxez cenil oia lcaddúeiîéðt ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦¦
íéðBéìòä úBîìBòä ìëa Laìîä ,ézîàä Böôçå ïBéìòä ïBöø§¨¤§§¤§¨£¦¦©§ª¨§¨¨¨¨¤§¦

,íúBéçäì íéðBzçúå`edy ,zenlera d"awd ly epevx :xnelk - §©§¦§©£¨
mze` digne mneiwa dvex

zeevnd dpd - oevx eze`a

ay zeiniptd odeze`oevx

.zenlera d"awdl yiy

d"awd dvex recn ,oky

iptn - ?zenlerd lka

ipay ,zeevna dvex `edy

;zeevn eniiwi l`xyi

,lekiak ,bprzn d"awd

miniiwn l`xyi ipay dnn

oevxd zngne .zeevn

meiwn el yiy beprzde

lk z` dign `ed - zeevnd

,lynl df ixd) zenlerd

dwegx jxca rqepy ink

xexa ,sqk gieexdl ick

wx `hazn driqpd mvray

mbe ;sqk gieexdl - `ed ,iniptd oevxdy drya - oevxd zeipevig

geeixa oiipern `ed oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr eppi` geeixd

iniptd epevxy ,ixd - eytp iigl el yexcd z` ea zepwl ick wx

oevxn .mdn bprzie ,sqk eze`a dpwi `edy mixaca `ed izin`d

df.driqpd z` jexrl epevx mb `linne ,sqk gieexdl epevx raep ,

,zenlerd meiwa dvex d"awd ,zeevnle zenlerl qgia mb oiap jk

ebeprze epevx od od zeevndy ixd .zeevna dvex `edy iptn

mb dvex `ed - zeevna df epevx llbae ,d"awd ly iniptd

.(mze` digne zenleraíòôLå íúeiç ìk ék,zenlerd lk ly - ¦¨©¨§¦§¨
,òãBpk ,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîa éeìziciÎlry - ¨§©£¥©¦§¤©©§¦©©

.zenlerd lka rtye zeig "jiynn" `ed - devn miiwn icediy

àöîðå,ixd -éîéðtä Leáì àeä ïîei÷å úBönä äNònL §¦§¨¤©£¥©¦§§¦¨§©§¦¦
,ïBéìòä ïBöø úéîéðôì,d"awd ly -äæ äNònnLly - ¦§¦¦§¨¤§¤¦©£¤¤

,zeevnd.úBîìBòa Laìúäì ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð- ¦§¨§©§¨¤§§¦§©¥¨¨
itk ,zeevnd dyrn mda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd

yeald md - gieexiy sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y

.ipevigd epevxl iniptdíéàø÷ð ïëìå,zeevnd -éøáà" §¨¥¦§¨¦¥§¥
,"àkìîc,jlnd ixa` -íãàä óeb éøáàL Bîk ,ìLî Cøc §©§¨¤¤¨¨§¤¥§¥¨¨¨

,ìëå ìkî äéìà éøîâì íéìèáe BLôðì Leáì íäenk - ¥§§©§§¥¦§©§¥¥¤¨¦Ÿ¨Ÿ
mi`ex ep`yBãé èLôì íãà ìL BðBöøa äìBòL ãiî ék¦¦¨¤¤¦§¤¨¨¦§Ÿ¨

éeeö íeL éìa ãiîe óëz BðBöøì úBòîLð ïä ,Bìâø Bà©§¥¦§¨¦§¥¤¦¨§¦¦
,ïäì äøéîàå,elbxl e` ecil -àlà ,ììk äiäL íeL éìáe ©£¦¨¨¤§¦§¦¨§¨¤¨

BðBöøa äìòLk Lnî òâøkzervan elbxe eci rbx eze`a - §¤©©¨§¤¨¨¦§
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íéøîà éèå÷éì
íòå âë ÷øô'ôñåúá áèéä øàåáéå ïáåé ì"ðä ìë

'úééøåàã øäæá åøîàù äî øåàéá
àìåë ä"á÷åïåðéà ïéãå÷éô ç"îøã åùøéô 'éðå÷éúáå ãç

úåéîéðô ïä úåöîäù éôì àëìîã ïéøáà ç"îøïåöø
'éðåéìòä 'åîìåòä ìëá ùáåìîä éúéîàä åöôçå ïåéìòä

ìë éë íúåéçäì 'éðåúçúåäùòîá éåìú íòôùå íúåéç
úåöîä äùòîù àöîðå .òãåðë 'éðåúçúä ìù úåöîä

àåä ïîåé÷åïåéìòä ïåöø úéîéðôì éîéðôä ùåáì
ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù
éøáàù åîë î"ã àëìîã éøáà 'àø÷ð ïëìå úåîìåòá

éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà
åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå

óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå
ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקו�

hay `"i iying mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ick epevx ly un`ne letih meyl wewf epi` mc`d ,epevx z`

- epevx z` rval odilr ritydle lbxd e` cid z` lirtdl

ly eletih ,oky ,"dxin`e ieeiv mey ila" milnd zernyn ef

ozne ieeiv ly jxca eli`k `ed ezrtyd zlrtdl "gek"d

eci lr rtyenl dcewt

ep`y itk .edyn dyriy

md ixd ,mixa`a mi`ex

ytpl oihelgl milha

.dzi` micge`neCøc Ck̈¤¤
äNòî ìL úeiçä ìLî̈¨©©¤©£¥

,ïîei÷å úBönä- ©¦§§¦¨
dpeekdy ,rnyn dxe`kl

z` dignd "zeig"l o`k

,devnd revia z`e diyrd

meiway miigdÎgex :xnelk

"zeig"d `l ;devnd

,bexz`d "ze`ivn"ay

ly "zeig"d `l` ,lynl

zevnitk ,bexz`d

meiwa diexy "zeig"dy

zeevnd dyrnae3,àeä-

,ef zeigéaâì éøîâì ìèä¥§©§¥§©¥
,Ba Laìîä ïBéìòä ïBöø§¨¤§©§ª¨
,zeevnd dyrn "zeig"a -äNòðå"zeig" dze` -Bìoevxl - §©£¨

,oeilrd.äîLðì óeâk Lnî©¨§¦§¨¨
äNBòå íi÷îä íãàaL úéäìàä Lôð ìL ïBöéçä Leálä ïëå§¥©§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨©§©¥§¤

,dlL äNònä úðéçáe çk àeäL ,äåönäly "dyrnd gek" - ©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¨
lk ly zeiyrnd zelertd z` lirtne ritynd ,ziwl`d ytpd

ytpd ly ipevigd yeal" `xwp - zeyrl d"awd deeivy dn

miyeal mdy ,daygnde xeaicd zegekl d`eeyda ,"ziwl`d

gek ,ixd .xf xaca lretd "dyrnd gek" xy`n xzei miinipt

df dyrníb äNòðå ,äåönä äNòî ìL úeiça Laìúî àeä¦§©¥§©¤©£¥©¦§¨§©£¨©
ïBéìòä ïBöøì äîLðì óeâk ïkoevxd mr cg`zn dyrnd gek - ¥§¦§¨¨¦§¨¤§

,dnypd mr cg`zn sebdy dcn dze`a oeilrdåéìà ìèáe- ¨¥¥¨
,oeilrd oevxlíéîi÷îä íãàä óeb éøáà íb ,ïk ìòå .éøîâì§©§¥§©¥©¥§¥¨¨¨©§©§¦

íäa Laìî úéäìàä Lôð ìL äNònä úðéçáe çkL ,äåönä©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¤¤¨¡Ÿ¦§ª¨¨¤
,mixa`a -,äåönä íei÷å äNòî úòLa,mixa`d iciÎlr -íä ¦§©©£¤§¦©¦§¨¥

,mixa`d -ãiä :ïBâk ,ïBéìòä ïBöøì Lnî äákøî eNòð©£¤§¨¨©¨¦§¨¤§§©¨
,úøçà äåöî äNBò Bà ,íéiðòì ä÷ãö ú÷lçîädrya - ©§©¤¤§¨¨©£¦¦¨¦§¨©¤¤

vn meiwa zwqer cidyoevxl "dakxn" zpigal zkted `id ,de

cid oi` ,mxa .oeilrd oevxl ixnbl zlhazn `id :xnelk ,oeilrd

,zcge`ne dlha zinybd

oevxl ,cnrn eze`a

itk dcn dze`a ,oeilrd

ly dyrnd geka dfy

,xen`ky ,ziwl`d ytpd

oevxd mr ezecg`zd

zecg`zdk `id oeilrd

daxd - dnypd mr sebd

zecg`zd xy`n xzei

."akex"d mr "dakxn"d

mdy zexnl ,ytpe seb ,oky

miwegxe mipey "minvr" ipy

zeinyb - ipydn cg`

z`f lka md - zeipgexe

,d`ln zecg`a micg`zn

hlype lha jk lk sebd

mey oi`y ,ytpd iciÎlr

,xzeia ohwd s` ,seba wlg

"zeig"a xecg didi `ly

jk .miipteb miigl jted ,seba ytpd ly "zeig" hxew lke ,ytpd

ly ecegie elehia - mbgekznerl .oeilrd oevxd iabl dyrnd

zpigaa wx `id ,devnd z` dyery ,dnvr zinybd cid ,z`f

,j` ,"akex"l ixnbl dlha ok` "dakxn" .oeilrd oevxl "dakxn"

devn dyery "ci"l qgia dfy itke .ez` zcge`n dppi` z`f lka

- mixa`d x`yl qgia mb `ed jk -øáãì úBëläîä íéìâøå§©§©¦©§©§¦§©
ìå ätä ïëå ,äåöîøäøänL çnäå ,äøBz éøác íéøaãnL ïBL ¦§¨§¥©¤§¨¤§©§¦¦§¥¨§©Ÿ©¤§©§¥

.àeä-Ceøa 'ä úlãâáe íéîL úàøéå äøBz éøáãaixd - §¦§¥¨§¦§©¨©¦¦§ª©¨
,ixnbl milha md ,zeevn meiwa miwqer mixa` mze`yk

.zeevn oze` jezay oeilrd oevxl ,"dakxn"kì"æø eøîàL eäæå4: §¤¤¨§©©
,"äákønä ïä ïä úBáàä",meyn -eéä ílk íäéøáà ìkL ¨¨¥¥©¤§¨¨¤¨¥§¥¤ª¨¨

äákøî eNòð àìå ,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîe íéLBã÷- §¦ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤§Ÿ©£¤§¨¨
,xac meyl:íäéîé ìk Bcáì ïBéìòä ïBöøì ÷øepinkgy dn - ©¦§¨¤§§©¨§¥¤

lky zngn df ixd ,d"awd l` "dakxn"k zea`d z` mipiivn l"f
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íéøîà éèå÷éì
êë .åðåöøá äìòùëúåöîä äùòî ìù úåéçä î"ã

åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å
åì äùòðå.äîùðì óåâë ùîîïåöéçä ùåáìä ïëå

äåöîä äùåòå íéé÷îä íãàáù úéäìàä ùôð ìù
çë àåäùúåéçá ùáìúî àåä äìù äùòîä 'éçáå

ïåöøì äîùðì óåâë ë"â äùòðå äåöîä äùòî ìù
ïåéìòäíãàä óåâ éøáà íâ ïë ìòå éøîâì åéìà ìèáå

ùôð ìù äùòîä 'éçáå çëù äåöîä íéîéé÷îäúéäìàä
åùòð íä äåöîä íåé÷å äùòî úòùá íäá ùáåìî

ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä
øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì

ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù
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והפה, המוח ביטול לעומת בתורה והדיבור המחשבה שביחוד לחידוש ביחס רק היא כא�, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרי� והיחוד הביטול

שעצ� לחדש, כא� באי� � "מרכבה" ה� תורה, דברי ומדברי� החושבי� והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברי�. חושבי� עצמה‰ÁÓ˘·‰בה�

גמור", "ביחוד מיוחדי� לדבר, ·Ï·„והכוח ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ.�עצמ ובפה במוח שהדבר כמו כא.6.� כד.7.פרק קד, א.8.תהלי� ג, מגילה ראה



hayמד b"i ycew zay mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéðBéìò úBîìBò ãeçé àéäL älôzîzlrn dlcb z`f lkae - ¦§¦¨¤¦¦¨¤§¦
ixd :le`yl xyt` dxe`kly `l` - dltzn mb dxezd cenil

eweqir dxezd oi`y ,"ezpne` ezxez" oi`y iny ep` mircei

ixd - dlitz myl dxezd ceniln wiqtdl eilr ,icinzd

dlrnl `id dlitzdy

owfd epax xiaqn - ?dxezn

:oldlàäå],dfe -éîc §¨§¦
éøö Búðnà BúøBz ïéàLC ¤¥¨ª¨§¨¦

,÷éñôäìoi` ,dltzl - §©§¦
`id dltzdy dgked jka

enrh `l` ,dxezn dlrnl

:`ed xac lyøçàî eðéä©§¥©©
åàìa ìháîe ÷éñôîc§©§¦§©¥§¨

.[éëä`edy xg`n - ¨¥
ceniln lhane wiqtn

,mixg` mixac llba ,dxez

mb wiqtdl eilr okl

.dltzläfîe9dnn - ¦¤
,dxezay dlrnd epxaqdy

ìékNnä ìëeéoiand - ©©©§¦
,lecbdéLîäìåéìò C §©§¦¨¨

B÷ñòa äìBãb äàøé¦§¨§¨§¨§
éà ïðBaúiLk ,äøBzaC ©¨§¤¦§¥¥
BçîaL äéLeáìe BLôpL¤©§§¤¨¤§Ÿ

,daygnd -åéôáe- §¦
,eitay xeaicdeíä¥

óBñ-ïéà-øBàå ,ïBéìòä ïBöøa ãeçiä úéìëúa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§©§¦©¦¦§¨¤§§¥
,íäa älbúnä Lnî àeä-Ceøadaygn ,diyealae ytpa - ¨©¨©¦§©¤¨¤

;dxezd cenil zrya ,xeaiceíéðBéìò úBîìBòä ìkM äî©¤¨¨¨¤§¦
dén÷ éáéLç àìk íéðBzçúåmipeilrd ,zenlerd lk - §©§¦§¨£¦¥©¥

seq oi` xe`e oeilrd oevxd iabl llk miaygp mpi` ,mipezgzde

,`ed jexa,Lnî ñôàå ïéàëe,llk miniiw mpi` eli`k md -ãò §©¦¨¤¤©¨©
,Lnî íëBúa Laìúî BðéàLmda yalzn oeilrd oevxd oi` - ¤¥¦§©¥§¨©¨

oeilrd oevxd z` lawl zenlerd zlekia oi`y ,xen`k ,zeinipta

,zeiniptaàlàzpigaa mda rityn oeilrd oevxd -ìk ááBñ ¤¨¥¨
éwî úðéçáa ïéîìòó,ick -,íúeiç øwò íúBéçäìxwir z` - ¨§¦¦§¦©©¦§©£¨¦©©¨

.zenlerd lk z` aaeqd iwl`d xe`dn zenlerd milawn mzeig

äøàä Bæéà ÷ø,cala -,íëBúa úLaìúî,zeinipta -äî ©¥¤¨¨¦§©¤¤§¨©
.éøîâì úeàéöna eìhaúé àlL ,ìañì íéìBëiMzeppeazdn - ¤§¦¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§©§¦§©§¥

z` "leaql" mileki mpi` mipeilrd zenlerd mby ,efoevxd

mze`ivn z` eca`i `ly ick z`fe ,cala epnn dx`d wx ,oeilrd

oeilr oevx xi`n ,dxez cnel `edy drya ,eytpa eli`e ,ixnbl

dfd"awdn dlecb d`xil ribi ,jka eppeazda ixd - zelbzda

.dxeza eweqir zryaáeúkL eäæå10íéwçä ìk úà 'ä eðeöéå" : §¤¤¨©§©¥¤¨©ª¦

"'Bâå 'ä úà äàøéì älàämiribn "miweg"d iciÎlry ixd - ¨¥¤§¦§¨¤§
,jka oeekzn owfd epax .d"awdn d`xilepiax w"k ly ezxrd itl

:epeylae`a - daiq) d`xid iptnc jtidl `ed dxe`klc"

iciÎlry ,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd z` miniiwn (aaeqnd

xg`l ,ribn `ed ,miwegd

drya - 'd z`xil ,okn

:jetd xacd dxe`kly

eze` d`ian "d`xi"d

"d`xi"d ;miwegd meiwl

znxebd "daiq"d ixd `id

`le ,miwegd meiwl

md miwegdyliaya

ezxaqd itl ,j` .d`xid

mixacd ,owfd epax ly

dbixcn zniiw ,oky ,mipaen

- dlecb d`xi - d`xia efk

,"miweg"d ixg` wx d`ad

miwegd "zilkz"k `ide

mi`adliaya.d`xid

meiwl "daiq" `idy d`xid

dbxca d`xi `id ,miwegd

`iadl dilry ,xzei dkenp

dfy myk .zeevnd meiwl

epax xiaqn jk ,miweg iabl

- dnkg iabl ,oldl ,owfd

.dxezBæ äìBãb äàøé ìòå]§©¦§¨§¨
eøîà11:l"f epinkg - :,"äàøé ïéà ,äîëç ïéà íà"- dnkg - ¨§¦¥¨§¨¥¦§¨

dbixcnd ,"dlecb d`xi" dze`l epiid ,d`xil `ean `id - dxez

mixne` l"f epinkgy dn znerl z`fe .d`xiay xzei dpeilrd

i`pz `id d`xidy - "dnkg oi` d`xi oi` m`" :dketd dxeva

dbixcnd iabl `id dpeekd o`ky - dxez - dnkgl mcwen

;dxez cenill zyxcpd ,d`xid ly xzei dpezgzdåäøBzä §©¨
dìöà úàø÷ð,d`xid ly xzei dpeilrd dbixcnd iabl - ¦§¥¤§¨

,"àzøãì àòøz"qpkdl xyt` xryd jxc wxy ,zial xry - ©§¨§©§¨
"xry"d iabl xwird `edy ,"zia"k zx`ezn d`xidy ,ixd .zial

,dxez lr fnexdìk åàìc àlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¨§¨¨
.Bæk äàøé àc ìéáñ àçîdbixcn "leaql" leki gen lk `l - Ÿ¨¨¦¨¦§¨¨

.'d z`xi ly efk dpeilräàøé ììk Bçî ìéáñ àìc ïàî íb Cà©©©§¨¨¦Ÿ§¨¦§¨
,Bæ,llk ef d`xi "leaql" leki egen oi`y in mb -àìå dpî àì̈¦¨§¨

,dúö÷î,ef d`xin edyn `l mb -BLôð Cøò úeúéçt éðtî ¦§¨¨¦§¥§¦¥¤©§
äiNòc úBøéôñ øNòc úBðBzçz úBâøãîa døB÷îe dLøLa- §¨§¨§¨§©§¥©§§¤¤§¦©£¦¨

- diyrd mler lyBæ äàøé ïéà,el dxqgd -Ba úákòî ¥¦§¨§©¤¤
,äNòîì,ynn lreta zeevne dxez meiwl -øàaúiL Bîk §©£¤§¤¦§¨¥
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íéøîà éèå÷éì
íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]

ìëåé äæîå .[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàîìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà
ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé

úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî
øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ
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.9:˘Â„˜‰ Â�Â˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�באופ המצוות על התורה שממעלת � ותוכנו (וחידושו) כא� העני� כל שייכות "אולי

כי � מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאי� מעלה עוד מסובבת � ‰ÌÈ˜ÂÁהיחוד ˙ÈÏÎ˙גדולה ויראה כו', ליראה זה הרי (היחוד)

לעשותו". ובלבב� בפי� יותר מקרבת � כד.10.יותר ו, יז.11.דברי� ג, אבות

. . .mei meid

iriax meihay fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`a :yneg
.bnÎhl :mildz

.eligc mb Î46Î . . . zetqezle .gi wxt :`ipz

yng lr gel xcq - xyr oa .dpekzde dqcpdd znkg cnl dpy ryz oa owfd x"enc` zeida
e`vn `le ,m"anxdl ycgd yecw 'ld miaxa cnly oncfp xyr mipy oa ezeida .dpy dxyr

.yxcnd ziaa mdilbxe mdici ,cnrn eze`a eidy ,mipe`bd

iying meihay gb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,`a :yneg
.gnÎcn :mildz

.mileblb ÎckÎ . . . oiprde :`ipz

ipin lka un`zdl epilr ,dle`bd sq lr micner ep` z"iyd icqga xy` dfd onfa hxta
,`edy lk s` xzeel ilan mibdpnd lk z` xenyle ,devn xecida zcd ipipr lk wfgl ,ueni`
`"de ,dnd giyn ilag mixeqide zexvd ik ezcr ldwl ricedl ,l`xyia ax lk lr daege devne

.ynn aexwa epwcv giyn z`ia akrp `ly ,v"nezl daeyz epz`n yxec

iyy meihay hb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,`a :yneg
.cpÎhn :mildz

.oaene . . . dnkgd dpd :`ipz

.oxcd edn epkeze ,g"`c xn`n xn` ziyilyd mrta q"yd x"en`` miiqyk

lk - v"`id meile ,ycg `"i seql dpyn q"y x"en`` miiq en` ixg` zelia`d zpya
.q"yd

zayhay ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`a :yneg
.hpÎdp :mildz

.llk ala . . . zetqezle .hi wxt :`ipz

zeayi `l" l"v "ze`xln mnei zeayi `l" ,mpn` ligznd sirq seq 'idz ornl d"c `"ez
."zevxln dlile mnei

- `"ixz zpya - dpy dxyr dpeny zak dzeida (r"p dwax zxn zipaxd) izpwf in`
,dltzd mcew merhl dvtg `l `id mpn` ,dzpyn dnewa skiz lk`z xy` `texd deive ,dzlg
x"enc` dpzegl xacd rcepyk .zixgy zt zlke` dzid dltzd xg`e ,dnkyda zlltzn dzide
xrc fi` ,mda ige hiihy zevn sie` .gk lra ` oe` cpefrb oiif sx`c ci` ` :dl xn` ,v"vd
orprw l`f orn f` icka .zevn oi` zeig ` orbpiixapiix` sx`c orn ,mda ige yhiih
hqtx`c ec :miiqe .dgnya oiif oe` gk lra ` oiif orn fen ,zevn oi` zeig ` orbpiixapiix`

íåé
ïåùàø
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

íåé
éðù
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr



מה . . .mei meid

iriax meihay fb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`a :yneg
.bnÎhl :mildz

.eligc mb Î46Î . . . zetqezle .gi wxt :`ipz

yng lr gel xcq - xyr oa .dpekzde dqcpdd znkg cnl dpy ryz oa owfd x"enc` zeida
e`vn `le ,m"anxdl ycgd yecw 'ld miaxa cnly oncfp xyr mipy oa ezeida .dpy dxyr

.yxcnd ziaa mdilbxe mdici ,cnrn eze`a eidy ,mipe`bd

iying meihay gb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,`a :yneg
.gnÎcn :mildz

.mileblb ÎckÎ . . . oiprde :`ipz

ipin lka un`zdl epilr ,dle`bd sq lr micner ep` z"iyd icqga xy` dfd onfa hxta
,`edy lk s` xzeel ilan mibdpnd lk z` xenyle ,devn xecida zcd ipipr lk wfgl ,ueni`
`"de ,dnd giyn ilag mixeqide zexvd ik ezcr ldwl ricedl ,l`xyia ax lk lr daege devne

.ynn aexwa epwcv giyn z`ia akrp `ly ,v"nezl daeyz epz`n yxec

iyy meihay hb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,`a :yneg
.cpÎhn :mildz

.oaene . . . dnkgd dpd :`ipz

.oxcd edn epkeze ,g"`c xn`n xn` ziyilyd mrta q"yd x"en`` miiqyk

lk - v"`id meile ,ycg `"i seql dpyn q"y x"en`` miiq en` ixg` zelia`d zpya
.q"yd

zayhay ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`a :yneg
.hpÎdp :mildz

.llk ala . . . zetqezle .hi wxt :`ipz

zeayi `l" l"v "ze`xln mnei zeayi `l" ,mpn` ligznd sirq seq 'idz ornl d"c `"ez
."zevxln dlile mnei

- `"ixz zpya - dpy dxyr dpeny zak dzeida (r"p dwax zxn zipaxd) izpwf in`
,dltzd mcew merhl dvtg `l `id mpn` ,dzpyn dnewa skiz lk`z xy` `texd deive ,dzlg
x"enc` dpzegl xacd rcepyk .zixgy zt zlke` dzid dltzd xg`e ,dnkyda zlltzn dzide
xrc fi` ,mda ige hiihy zevn sie` .gk lra ` oe` cpefrb oiif sx`c ci` ` :dl xn` ,v"vd
orprw l`f orn f` icka .zevn oi` zeig ` orbpiixapiix` sx`c orn ,mda ige yhiih
hqtx`c ec :miiqe .dgnya oiif oe` gk lra ` oiif orn fen ,zevn oi` zeig ` orbpiixapiix`

íåé
ïåùàø
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

íåé
éðù
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hn wxtn

cp wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

dp wxtn

hp wxt cr



.מו . .mei meid

orqr ailev orpree`c iee orpree`c ailev orqr xrqra .rxrhkip oiiw oiif hipzeidl jixv icedi]

qipkdl elkeiy ick .zeevna zeig xicgdl yi ;mda - ige :yexitd ,"mda ige" xn`p zeevn lr .gkÎlrae `ixa

lltzdln ,lltzdl ick lek`l sicr .mkgzdl jl l` :miiqe .dgnya zeidle gkÎlra zeidl miaiig ,zeevna zeig

[lek`l ick- .(c"rxz hay 'i dxhtpe b"vwz zpya dclep) - ,mini zekix`a dkxiae .

dgnya o`h qr sx`c orn oe` :siqede ,zecigi lr cg`l x"en`` xn` df xn`nzeyrl yie] ¨
[dgnya z`f.

oey`x meihay `ib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,glya :yneg
.dqÎq :mildz

.ynn qt`ke ÎekÎ . . . dpde .k wxt :`ipz

elit` xrq`ee lrbrp x`t orn hb`f q`c oe` ,ip` dcen hin o` jif haied b`h oet xcq xrc¨¨¨¨
xr .orci` ` oet ip` dcen mrc `nhn hip orpiif mleray ze`nehd lk mex`ee ,ze`nh micia¨

.up`b haiila ip` dcen xrc xra` ,dfa e` dfa xqg ` oiif orw¨

iytg mebxz

mleray ze`nehd lk oky ,ze`nh micia elit` mici zlihp iptl z`f mixne`e ,"ip` dcen"a ligzn meid xcq

.mly xzep "ip` dcen"d j` ,dfa e` dfa xqg zeidl leki `ed .icedi ly "ip` dcen"d z` ze`nhn opi`

ipy meihay aib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,glya :yneg
.gqÎeq :mildz

.xzei zewce ÎekÎ . . . zeedzd ik :`ipz

zcear `id z`fe .ldeane gzex mlere ,ayeine xw mler :md zenler ipy zelrtzdde lkyd
ly miiga jxc dxenl - lkyde ,dti`yl zktdp dldad f`e .micg`l zeidl mxagl mc`d

.lrete dcear

iyily meihay bib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,glya :yneg
.`rÎhq :mildz

.mlerd ipipr . . . xyr la` :`ipz

מיו� רחוק הקבורה כשיו� ואפילו ראשונה, בשנה אפילו המיתה ביו� � יא"צ

המיתה.

mc`d z` dyr miwl`d xy` dlrnd oexzie cqgd :ray oak ezeida x"enf``l v"vd dprn
,minyd z` d`ex `ed mewn lkn ,ux`d lr jledy mbdc ,`ed dtewf dnewa jled zeidl xyi

.ux`d z` `l` d`ex epi`c rax` lr jleda ok `l

íåé
éùéîç
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

hq wxtn

`r wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט שבט ז' ראשו� יו� אחד מעור ראש של תפילין

:·"È ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äòaøà ,Làø ìL ïélôz§¦¦¤Ÿ©§¨¨

¯ dðwúå ,äðBLàøä äöéö÷ øézäå ,úîa úàîèpL éøä .àéä íéìk¥¦¦£¥¤¦§¥§¥§¦¦§¦¨¨¦¨§¦§¨

.dðwúå ,äiðMä øézä íà ïëå ;äúéäLk äàîè áà àéä éøä£¥¦¨ª§¨§¤¨§¨§¥¦¦¦©§¦¨§¦§¨

כלי� במסכת מ"ח)ומקורו וכתב(פי"ח כלי�" ארבעה "התפלה

צדק' י)ה'צמח סי' או"ח קציצה(שו"ת "התיר הרמב"� שמדברי

אלו בתי� שארבעה מבואר השניה" התיר א� וכ� ראשונה..

יחד שמחוברי� עורות ארבעה ה� אלא אחד, מעור עשויי� אינ�

והותרו. תפירה ע"י

לברייתא סותרת זו משנה שלכאורה ב)אלא לד, (מנחות

משו� אחד", בעור בתי� "בארבעה ה� ראש של שתפילי�

יט)שנאמר יג, ל�(שמות אמרתי אחד "זכרו� עיני�", בי� "ולזכרו�

הרמב"� פסק וכ� זכרונות". ושלשה שני� רפ"ב)ולא תפילי� .(בהל'

מפאנו הרמ"ע לח)וכתב סי' עושי�(בתשובה לכתחילה שאמנ�

בארבעה עשא� א� בדיעבד אבל אחד, מעור ראש של תפילי�

והמשנה לכתחילה מדברת הברייתא כ�, וא� יצא. ותפר�, עורות

סתירה. כא� ואי� בדיעבד,

סופר' 'חת� בשו"ת ה)אמנ� סי' שהיו(או"ח זו ממשנה מוכיח

אבל לכתחילה, כשרה שתפירה ופוסק תפורי� בתפילי� רגילי�

מגדי�' סקנ"ב)ה'פרי לב סי' ג�(א"א מועלת התפירה שאי� כתב

נפסק ולמעשה נח)בדיעבד. לב, או"ח אדה"ז עור(שו"ע ש"חתיכות

ונכו� טוב מקו� ומכל אחד... כעור חשובי� יחד תפורי�

ממש". אחד מעור לעשות�

הלכות' ב)וב'חקרי נ, צריכי�(ח"ה שהתפילי� כיו� מבאר:

מועלת, התפירה אחד", "זכרו� שיהיה בשביל אחד מעור להיות

אחד". "זכרו� זה הרי יחד שחוברו לאחר כי

ה'תשס"ט שבט ח' שני, יו� המיחם שימושי

:· ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úBNòì ìBëé éìkäL ïîæ ìk̈§©¤©§¦¨©£

,ïBúéwä ...íéòìñ ìa÷ì éãk ,íçnä ...éìk àeä ïéãò ¯ Bzëàìî ïéòî¥¥§©§£©¦§¦©¥©§¥§©¥§¨¦©¦

.úBèeøt ìa÷ì éãk§¥§©¥§

שהוא זמ� כל טומאה, מקבל הוא עדיי� ניקב או שנשבר כלי

מיח� לעיי�: יש כ�, וא� כ�. לפני בו שנעשה לשימוש ראוי

הסלעי� אמנ� סלעי�"? "לקבל ראוי שהוא בכ� מה שנשבר,

"מעי� אינו זה שימוש הרי אבל ממנו, יפלו לא לתוכו שיינתנו

ראוי, אינו כבר – מי� חימו� � הראשו� ולתשמישו מלאכתו",

המי�? ממנו יזובו מטבע של מגודלו פחות הנקב א� ג� כי

ישראל' ה'תפארת סק"ה)ומבאר פי"ד, שלפעמי�(כלי� כיו� :

לאחר ג� הרי הכס�, מטבעות את בו לשמור במיח� השתמשו

"מעי� זו הרי סלעי�" "לקבל הוא יכול עדיי� א� שניקב,

מלאכתו".

השולח�" ה"ערו� ה)ומדברי יג, שמלכתחילה(כלי� שא� נראה

שניקב לאחר ורק בלבד, המי� לחימו� היה במיח� השימוש

המטבעות, לשמירת בו משתמשי� מי�, להחזיק ראוי ואינו

זאת, מלאכתו". "מעי� הזה השימוש את להחשיב יש עדיי�

הוא בתחילה שימושי; דו הוא המיח� מהותו שמעצ� משו�

בו משתמשי� – לכ� ראוי אינו וכאשר מי�, לחימו� משמש

כס�. לאיחסו� ככלי

ה'תשס"ט שבט ט' שלישי, יו� תוך לו שאין כלי

:„ ‰ÎÏ‰ ‚"È ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïé÷Lî eòâpL Nøç éìk§¦¤¤¤¨§©§¦

äna .íéìkä ìk øàLk åéøBçà eàîèð ,ãáìa åéøBçàa ïéàîè§¥¦©£¨¦§©¦§§£¨¦§¨¨©¥¦©¤

Ba eòâðå ,CBz Bì ïéà íà ìáà ;CBz Bì äéäLa ?íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¤¨¨£¨¦¥§¨§

ïéà ,Nøç éìëa CBz Bì ïéàL ìkL ;øBäè äæ éøä ¯ ïéàîè ïé÷Lî©§¦§¥¦£¥¤¨¤¨¤¥¦§¦¤¤¥

.ïé÷Lîa ïéànhî åéøBçà£¨¦©§¦§©§¦

חרס בכלי טמאי� משקי� נגעו שא� עולה הרמב"� מדברי

אחוריו. נטמאו לא – "תו�" � קיבול בית לו שאי�

לעיל כ�: על להקשות נית� ה"ג)ולכאורה פ"ז הטומאה אבות (בהל'

� מאחוריו חרס בכלי שנגעו טמאי� שמשקי� הרמב"� כתב

נטמא קודש ולעני� הכלי, אחורי נטמאו תרומה הכליlkלעניי�

חרס כלי שר� או מת שבטומאת כש� כי וסובר חולק (והראב"ד

במשקי�). ג� כ� מגבו, נטמא לא

"תו�" לו שאי� חרס שכלי כא� הרמב"� פוסק מדוע כ�, וא�

בגב נוגעי� טמאי� משקי� כאשר ג� והרי טומאה יקבל לא

לו שאי� חרס כלי ולמה נטמאו שימוש, לו שאי� הצד הכלי,

טמאי�? ממשקי� ייטמא לא "תו�"

הדברי�: שני בי� מהותי הבדל שקיי� אלא

נאמר מגבו חרס בכלי שנגעו הטמאי� משקי� די�

חרס! כלי כא� אי� זו בהלכה אבל חרס בכלי נגעו כשהמשקי�

נטמא. אינו וממילא כלי די� לו אי� � "תו�" לו שאי� כלי שכ�,

רד) עמ' יבמות, הרד"פ, (שיעורי

ה'תשס"ט שבט י' רביעי, יו� ככלים? הם הכלים' 'ידות מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ÊÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïä éøä íéìkä úBãé ìk̈§©¥¦£¥¥

éøvä Bãé úàîèð ,éìkä àîèð íàå .íéìëk.BLéîLúa Bì C §¥¦§¦¦§¨©§¦¦§¥¨©¨¦§©§¦

בי� הבדל יש א� הכלי�, בכל אמור זה די� הרמב"�, לדעת

היא הכלי אל ה'יד' השוואת � הכלי� בכל חרס. לכלי הכלי� כל

ה'יד' נטמאה א� וכ� ה'יד', אל עוברת הכלי טומאת דו�כיוונית:

אחד: בכיוו� רק היא ההשוואה חרס בכלי ואילו הכלי. נטמא

נגעה הטומאה א� א� ה'יד', אל עוברת הטומאה הכלי נטמא א�

באחוריו, טומאה שנגעה חרס כלי שהרי הכלי נטמא לא ב'יד'

טומאה מקבל ה"א)אינו פי"ג ב'יד'(לעיל טומאה בנגיעת ג� וכ� .

באחוריו. כנגיעה היא ב'יד' הנגיעה כי נטמא הכלי אי� הכלי
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ה'תשס"ט שבט ז' ראשו� יו� אחד מעור ראש של תפילין

:·"È ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äòaøà ,Làø ìL ïélôz§¦¦¤Ÿ©§¨¨

¯ dðwúå ,äðBLàøä äöéö÷ øézäå ,úîa úàîèpL éøä .àéä íéìk¥¦¦£¥¤¦§¥§¥§¦¦§¦¨¨¦¨§¦§¨

.dðwúå ,äiðMä øézä íà ïëå ;äúéäLk äàîè áà àéä éøä£¥¦¨ª§¨§¤¨§¨§¥¦¦¦©§¦¨§¦§¨

כלי� במסכת מ"ח)ומקורו וכתב(פי"ח כלי�" ארבעה "התפלה

צדק' י)ה'צמח סי' או"ח קציצה(שו"ת "התיר הרמב"� שמדברי

אלו בתי� שארבעה מבואר השניה" התיר א� וכ� ראשונה..

יחד שמחוברי� עורות ארבעה ה� אלא אחד, מעור עשויי� אינ�

והותרו. תפירה ע"י

לברייתא סותרת זו משנה שלכאורה ב)אלא לד, (מנחות

משו� אחד", בעור בתי� "בארבעה ה� ראש של שתפילי�

יט)שנאמר יג, ל�(שמות אמרתי אחד "זכרו� עיני�", בי� "ולזכרו�

הרמב"� פסק וכ� זכרונות". ושלשה שני� רפ"ב)ולא תפילי� .(בהל'

מפאנו הרמ"ע לח)וכתב סי' עושי�(בתשובה לכתחילה שאמנ�

בארבעה עשא� א� בדיעבד אבל אחד, מעור ראש של תפילי�

והמשנה לכתחילה מדברת הברייתא כ�, וא� יצא. ותפר�, עורות

סתירה. כא� ואי� בדיעבד,

סופר' 'חת� בשו"ת ה)אמנ� סי' שהיו(או"ח זו ממשנה מוכיח

אבל לכתחילה, כשרה שתפירה ופוסק תפורי� בתפילי� רגילי�

מגדי�' סקנ"ב)ה'פרי לב סי' ג�(א"א מועלת התפירה שאי� כתב

נפסק ולמעשה נח)בדיעבד. לב, או"ח אדה"ז עור(שו"ע ש"חתיכות

ונכו� טוב מקו� ומכל אחד... כעור חשובי� יחד תפורי�

ממש". אחד מעור לעשות�

הלכות' ב)וב'חקרי נ, צריכי�(ח"ה שהתפילי� כיו� מבאר:

מועלת, התפירה אחד", "זכרו� שיהיה בשביל אחד מעור להיות

אחד". "זכרו� זה הרי יחד שחוברו לאחר כי

ה'תשס"ט שבט ח' שני, יו� המיחם שימושי

:· ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úBNòì ìBëé éìkäL ïîæ ìk̈§©¤©§¦¨©£

,ïBúéwä ...íéòìñ ìa÷ì éãk ,íçnä ...éìk àeä ïéãò ¯ Bzëàìî ïéòî¥¥§©§£©¦§¦©¥©§¥§©¥§¨¦©¦

.úBèeøt ìa÷ì éãk§¥§©¥§

שהוא זמ� כל טומאה, מקבל הוא עדיי� ניקב או שנשבר כלי

מיח� לעיי�: יש כ�, וא� כ�. לפני בו שנעשה לשימוש ראוי

הסלעי� אמנ� סלעי�"? "לקבל ראוי שהוא בכ� מה שנשבר,

"מעי� אינו זה שימוש הרי אבל ממנו, יפלו לא לתוכו שיינתנו

ראוי, אינו כבר – מי� חימו� � הראשו� ולתשמישו מלאכתו",

המי�? ממנו יזובו מטבע של מגודלו פחות הנקב א� ג� כי

ישראל' ה'תפארת סק"ה)ומבאר פי"ד, שלפעמי�(כלי� כיו� :

לאחר ג� הרי הכס�, מטבעות את בו לשמור במיח� השתמשו

"מעי� זו הרי סלעי�" "לקבל הוא יכול עדיי� א� שניקב,

מלאכתו".

השולח�" ה"ערו� ה)ומדברי יג, שמלכתחילה(כלי� שא� נראה

שניקב לאחר ורק בלבד, המי� לחימו� היה במיח� השימוש

המטבעות, לשמירת בו משתמשי� מי�, להחזיק ראוי ואינו

זאת, מלאכתו". "מעי� הזה השימוש את להחשיב יש עדיי�

הוא בתחילה שימושי; דו הוא המיח� מהותו שמעצ� משו�

בו משתמשי� – לכ� ראוי אינו וכאשר מי�, לחימו� משמש

כס�. לאיחסו� ככלי

ה'תשס"ט שבט ט' שלישי, יו� תוך לו שאין כלי

:„ ‰ÎÏ‰ ‚"È ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïé÷Lî eòâpL Nøç éìk§¦¤¤¤¨§©§¦

äna .íéìkä ìk øàLk åéøBçà eàîèð ,ãáìa åéøBçàa ïéàîè§¥¦©£¨¦§©¦§§£¨¦§¨¨©¥¦©¤

Ba eòâðå ,CBz Bì ïéà íà ìáà ;CBz Bì äéäLa ?íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¤¨¨£¨¦¥§¨§

ïéà ,Nøç éìëa CBz Bì ïéàL ìkL ;øBäè äæ éøä ¯ ïéàîè ïé÷Lî©§¦§¥¦£¥¤¨¤¨¤¥¦§¦¤¤¥

.ïé÷Lîa ïéànhî åéøBçà£¨¦©§¦§©§¦

חרס בכלי טמאי� משקי� נגעו שא� עולה הרמב"� מדברי

אחוריו. נטמאו לא – "תו�" � קיבול בית לו שאי�

לעיל כ�: על להקשות נית� ה"ג)ולכאורה פ"ז הטומאה אבות (בהל'

� מאחוריו חרס בכלי שנגעו טמאי� שמשקי� הרמב"� כתב

נטמא קודש ולעני� הכלי, אחורי נטמאו תרומה הכליlkלעניי�

חרס כלי שר� או מת שבטומאת כש� כי וסובר חולק (והראב"ד

במשקי�). ג� כ� מגבו, נטמא לא

"תו�" לו שאי� חרס שכלי כא� הרמב"� פוסק מדוע כ�, וא�

בגב נוגעי� טמאי� משקי� כאשר ג� והרי טומאה יקבל לא

לו שאי� חרס כלי ולמה נטמאו שימוש, לו שאי� הצד הכלי,

טמאי�? ממשקי� ייטמא לא "תו�"

הדברי�: שני בי� מהותי הבדל שקיי� אלא

נאמר מגבו חרס בכלי שנגעו הטמאי� משקי� די�

חרס! כלי כא� אי� זו בהלכה אבל חרס בכלי נגעו כשהמשקי�

נטמא. אינו וממילא כלי די� לו אי� � "תו�" לו שאי� כלי שכ�,

רד) עמ' יבמות, הרד"פ, (שיעורי

ה'תשס"ט שבט י' רביעי, יו� ככלים? הם הכלים' 'ידות מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ÊÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïä éøä íéìkä úBãé ìk̈§©¥¦£¥¥

éøvä Bãé úàîèð ,éìkä àîèð íàå .íéìëk.BLéîLúa Bì C §¥¦§¦¦§¨©§¦¦§¥¨©¨¦§©§¦

בי� הבדל יש א� הכלי�, בכל אמור זה די� הרמב"�, לדעת

היא הכלי אל ה'יד' השוואת � הכלי� בכל חרס. לכלי הכלי� כל

ה'יד' נטמאה א� וכ� ה'יד', אל עוברת הכלי טומאת דו�כיוונית:

אחד: בכיוו� רק היא ההשוואה חרס בכלי ואילו הכלי. נטמא

נגעה הטומאה א� א� ה'יד', אל עוברת הטומאה הכלי נטמא א�

באחוריו, טומאה שנגעה חרס כלי שהרי הכלי נטמא לא ב'יד'

טומאה מקבל ה"א)אינו פי"ג ב'יד'(לעיל טומאה בנגיעת ג� וכ� .

באחוריו. כנגיעה היא ב'יד' הנגיעה כי נטמא הכלי אי� הכלי



v"ndqeמח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ב'יד'� נגעה הטומאה א� חרס בכלי שג� סובר הרמב"� א�

בתו� שהתה והטומאה חלולה ב'יד' מדובר כי נטמא, כולו הכלי

ה'יד' נטמאה מאווירו" מתטמא חרס ש"כלי ומכיו� ה'יד', חלל

הכלי לכל הטומאה עוברת למל�)וממנה .(משנה

אחרונה' מטמאי�)וה'משנה ואי� ד"ה א. ב, את(כלי� כ� מבאר

העברת לעני� א� ככלי, הכלי 'יד' חרס בכלי ג� הרמב"�: שיטת

ולא ה'יד' על היא הטומאה א� (וג� לכלי ה'יד' מ� הטומאה

jezaחרס כלי פשוט: לאחוריו הכלי 'יד' בי� וההבדל חללה).

הכלי בתו� רק הוא והשימוש הכלי תשמיש במקו� רק נטמא

ואוחזי� שימושי תפקיד לה שיש הכלי 'יד' לכ�, אחוריו. ולא

הכלי אחורי ואילו טומאה, מקבלת הכלי תשמישי לצור� בה

טומאה. מקבל אינו – שימוש כל בה� שאי�

ה'תשס"ט שבט י"א חמישי, יו� אוטם בחומר שנסתם בכלי נקב

:‚ ‰ÎÏ‰ Î ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰õáòa dàNòå ,äáwpL úéáç̈¦¤¦§¨©£¨¨§¨¨

,íéøácä ìk øàLe ;øeaç ïðéà ¯ íéñáâáe ãéña úéøôâáe úôæa§¤¤§¨§¦§¦§¦§¦¥¨¦§¨¨©§¨¦

.øeaç¦

הרמב"�: על ד)שנינווהקשו ג, כלי� הנמרח(בתוספתא שזפת

חבית של נקב גבי dnizqlעל aygp�כ פסק הרמב"� וג� (לעיל,

הי"ד) להל�פי"ט יותר(ה"ה)וכ� בזפת וסתמה שנקבה "חבית כתב

בזפת שנסת� כלי כלומר, טמא". בצרכה הנוגע – מצרכה

על שנמרח הזפת א� אבל טמא, הסות� בחלק הנוגע ונטמא,

המיותר בחלק הנוגע הנקב, לסתימת הנדרש על יתר היה הכלי

נחשבת בזפת הסתימה הרמב"� שלדעת הרי נטמא. אינו

חיבור? אינו בזפת הנסת� שנקב כא� הוא פוסק ואי� סתימה.

ליישב: ויש

גורמת זפת ע"י שניקב כלי סתימת א) דיני�: שני לפנינו

סתימת ב) "כלי". ונעשה חזר כי טומאה, ויקבל יחזור שהכלי

נעשה שהזפת לכ� גרמה הזפת ידי על ilkdהחבית sebk.

לפי בכלי: לא א� בזפת, נגעה הטומאה א� ונפקא�מינה

גרמה הזפת באמצעות שהסתימה לומר אפשר הראשו� הדי�

נותר הזפת אבל טומאה, קבלת לעניי� כלי ולהיחשב לשוב לכלי

בזפת נגעה שהטומאה ומאחר הכלי. מגו� חלק שאינו נפרד דבר

מאחר השני, הדי� לפי ואילו נטמא. לא הכלי בכלי, ולא

נפרד בלתי חלק להיות לזפת גורמת בזפת הכלי שסתימת

– בכלי ולא בזפת רק נגעה הטומאה א� אפילו הרי מהכלי,

נטמא. הכלי

השונות: בהלכות הרמב"� דברי פשר וזהו

נפרד בלתי חלק נעשה לא שהזפת הרמב"� פוסק ג' בהלכה

הכלי). את מטמאה אינה בזפת רק שנגעה טומאה (ולכ� מהכלי

בכלי נקב היה וא� הזפת מסתימת להתעל� אפשר אי זאת, וע�

וא� תוארו, את לו השיבה בזפת הסתימה 'כלי', ש� ממנו ובטל

שהזפת מאחר ואול� יטמא. – בזפת רק הנוגע ג� טמא, הכלי

בזפת חלק באותו רק אמור זה די� מהכלי, חלק נעשה לא

מטמא. אינו המיותר, הזפת אבל הנקב את שסות�

קסד) עמ' כלי�, הל' משה, (דעת

ה'תשס"ט שבט י"ב שישי, יו� (מחצלת) המפץ של דינו
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האמורי� כלי� בכלל המפ� ש"אי� כא� הרמב"� דברי

מבוארי� תורה", די� במדרס הוא מתטמא כ� פי על וא� בתורה

מקואות בהל' בדבריו ה"ד)יותר הכלי�(פ"א בכלל אינ� "המפ� �

בכלל אינו קיבול, כלי שאינו לפי הטומאות, כל שאר המקבלי�

נתרבה למשכב ראוי והוא והואיל בתורה, האמורי� ע� כלי

תורה". די� בלבד מדרס לטומאת

" ההדגשה פשר מה להבי�: okוצרי� it lr s`eהוא מתטמא

שאי� מדרס טומאת לעני� נפקא�מינה למאי תורה": די� במדרס

בתורה? כלי� הוזכרו לא מדרס בטומאת והרי כלי�, בכלל המפ�

לבאר: ויש

בגמרא ב)מובא פד, אינו(שבת במקוה טהרה לו שאי� "כל

היא והלכה מדרס" ש�)טמא מקואות הל' לו(רמב"� אי� שהמפ�

כיו� בתורה. האמורי� כלי� בכלל שאינו כיו� במקוה טהרה

כתב ולכ� מדרס טומאת בכלל שאינו לומר נית� היה שכ�,

תורה" די� במדרס הוא מתטמא כ� פי על "וא� (ראההרמב"�

מ"י) פכ"ד כלי� .פיה"מ

התורה, מ� מדרס טומאת לה� יש אחד שמצד הדבר ובטע�

הרמב"� מבאר במקוה, טהרה לה� אי� שני ש�)ומצד (בפיה"מ

שכ� אריג מאותו העשויי� כלי� המפ� של במינו ויש שהואיל

שלו פי על א� הזב, במשכב נטמא הוא הרי במקוה, נטהרי�

ב טהרה אי� ה�עצמו וסלי�) (כפיפות כלי� שאות� אלא מקוה.

לב)בכלל יא, ככלי�,(ויקרא טומאה בה� שיש וכיו� כלי", "כל

שנאמר ככלי� יובא".(ש�)נטהרי� "במי�

כלי� בכלל אינו שהמפ� כיו� בפשטות: מבארי� ויש

לגמרי, טומאה מדי� שנתמעט לומר מקו� היה בתורה, האמורי�

המשכב", "כל ואמר הכתוב שריבה אלא מדרס, טומאת כולל

" � הרמב"� אומר okולכ� it lr s`e�די מדרס טומאת לו יש

יעקב)תורה" .(משנת

ה'תשס"ט שבט י"ג קודש, שבת טומאה? מקבל הכלי אין מתי
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השאלה הובאה פיינשטיי� משה רבי הגאו� של לפתחו

הבאה:

'f - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎh"qyz'd hay b"i

ה'תשס"ט שבט ז' ראשו� יו�

ו ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
צ�רת�‡. ונפסדה ��טמא, אחר ונ��ר ��טמא, �לי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ�ל

��ה� ����ר� �לי� וכ� ��בירת�; טה�ר � ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָות�מי��
טמאה. מק�לי� אינ� �בריה� ְָ�ְְְְִִִֵֵֶַָטה�רי�,

ויהיה·. עצ�, �לי א� ע� �לי ���בר ה�בר �ע�ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��ה
�יצד? �ר��ני�. �ע�ר� ��י�, �עלי �לי �ל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטה�ר?
� �אמר� והר��� טה�ר; ר���, �מ�ציא ה�לי ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָמ���קב
ויהי� ר�אה. �ל �ע�� לפי � קט� ולא �ד�ל לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ�ינ�ני,
�מ�ציא ה�לי נ�ב �זה. זה אח�זי� ר��ני� �ל�ה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹ��לי
�ה�לימ� עד �סתמ�, זית �מ�ציא ונ�ב וחזר �סתמ�, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
�הרי טה�ר, � סת�� �ה�א �י על א� � ר��� ְֲִִִֵֶֶַַָָלמ�ציא

חד�י�. �ני� ל� ֲֲִִַָָנע��

ה�ל,‚. �ג�� ר���, �מ�ציא נק�בי� מ�ח�ה �ע�י� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ�לי�
אוכ�]וה�חל� וא�יפיר�ת[כמי� �מ�י�, קני�]�ל [מחצלת ְְְְֲִִֶֶַַַָָ

ר��. ���רע עד טמאה מק�לי� א�� הרי �ְְֲִֵֵַ�ְִֶַַָָ�ָ

לח�ק,„. �מ�מ�� מ�מעל� קני� לה� �ע�ה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�יפיר�ת
��י� ל� ע�ה �י�[מסגרת]טה�רה. על א� � �ה� ל ְִִֵֶַַַַָָָָָ

טמאה. מק�לת ז� הרי ר���, �מ�ציא נק�בה ��� ְָ�ְְְֲִִֵֶֶַָָ�ִֶ�היא

הרבע,‰. �ג�� ר��ני�, לק�ל יכ�לי� �אינ� ה�לי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ל
וה�נ�ני� הרבע, �מ�ציא[סלי�]וחצי �ע�ר� � ה�ט�י� ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ

נגממ� לק�ל[נקרעו]זית. �די �ה� נ�אר א� � �פת�תיה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
טמאי�. �ה�א, ְִֵֶָ�ל

.Â.ת� �ל �כ�ר�ת �ע�ר� �ת, �ל ְִִִֶֶַַַַָָה��י�

.Êו�ל טה�רה. ירק, �ל אג��ת מ���ציא � ה��ני� ְְֶֶָָָ�ֲִִִֶַַַָ�ק�ת
�גבבא ��ני�, ו�ל �ב�. �מ�ציא ��י�, תב��עלי [מי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

להסקה] .המשמש

.Áמק�ל� ה�איל � קער�ת מק�ל �אינ� קער�ת ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ�ית
גדולות]ה�מח�יי� �ית[קערות וכ� טמאה. מק�ל זה הרי , ְְֲִֵֵֶַַַ�ְְֵֵָ

לצואה]הראי �מק�ל[כלי ה�איל � מ�קי� מק�ל �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מק�ל זה הרי הראי, ְָ�ְְֲִֵֵֶֶַָאת

.Ë�ה� �י על וא� טה�ר, � ל�ני� ��חלק ע� �לי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ל
�אל�סי� �פנ�תיה� על שטוח]מק�לי� גדול ח��[כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מ�ח�ת עצמ� �פני �לי מקצת� א� �חצי� ע� �ל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ�לי�
�ני נע�ה ה�א �מ�ח�ה ה�פ�ל ה�לח� �ג�� � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ�ְֲִַָָע��ת�

ה�זנ�� �מח�י �כג�� ונפ�ט, נכ�ל ה�א והרי [קערהחלקי� ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
תאי�] חלקעשויה �כל והרי קער�ת קער�ת ��� ְְְֲֵֵֶַָָָ�ֶ�ה�א

���צא וכל ה�פ�ל, ה��א �כג�� �למ�ת, קער�ת ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחלקיו
�ית וכ� ��פחת�א��. ע�, �ל ה��ס�ת �בית ה�גיני�, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ל�אר[נחסר] ח��ר ואינ� טה�ר, ��פחת זה � מה� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
ל�. ח��ר ואינ� טה�ר, זה הרי � ה�ני נפחת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה��י�.
א��. �כלי� ���צא �ל �� טה�ר. ��� �ל���, ְִֵֵֵֵַָֹ�ְְְֲִָָנפחת�

.Èגדולה]מ��לת וזו��תיה[קופה �ב�הה �אמצעית� ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

מק�לת �היא מ�ני טמאה, � אחד מ�ד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָי�רד�ת,
וה�ל�קי ה�לח� טה�רה. ה�ני, מ�ד נפחתה ה�ני; ְְִ�ְְַָ�ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ��ד

כוסות] שולח� �יחלק�[� עד טמאה, מק�לי� � ְְֵֶַָָ�ְְְֲִִֶַ��פחת�
וכ� טה�רי�; מרגליה�, אחת נ�לה מחבר�. חלק �ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוי�דל
עליה� ח�ב א� � ה�לי�ית הרגל נ�לה ה�נ�ה. נ�לה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָא�
��בלא, א�כל �מ� זה �ל�קי על א� זה �לח� על ְְְְִֵֶַַָ�ְֶַָ�ֶַַֹ��אכל
טה�רי�. עליה�, ח�ב לא וא� טמאה; מק�לי� א�� ְְְֲִִִֵֵֶָֹ�ְְֲִֵֵַהרי

.‡Èנ�אר וא� טה�רי�. �פת�תיה�, ���ר� נסרי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ�לי
טמאה. מק�לי� א�� הרי �ה�א, �ל �פת�תיה� ְָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָמחס��

.·È�תקע� עצי�, ���א� לעצי�]טבלה חיברה �]� ְְְִִֵֶַָָָָ
טמאה. מק�לת �נסרי�, ח�� ְָ�ְְְִִִֶֶַָָָטה�רה;

.‚È�סרג טה�ר; ��ת�רק, א�[חיברו]ספסל �מ�יח�ת ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טמאה. מק�ל ְָ�ְֲִֵַַָ�חבלי�,

.„È,�ק�ר� חזר טה�רי�; �ה�יר�, �מ�י� �ל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָה��י�
ע�רה אפ�� �מתטהרי� מתט�אי� נמצא� טמאה. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָ�ְְִַמק�לי�

�י��. ְְִָ�עמי�

.ÂË��מק �ה� ו��ר ��י�, �ח�� ה�ל�קי א� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ�ְַָ�ַה�לח�
טה�רי�, � ה�ל ח�ה וא� טמאה. מק�לי� � ה��ס�ת ְְְִִִַָָֹ�ְְִַַַַָה�חת
את �ח�ה �י� ע�מד, �אינ� �צ��י �י� ע�מד, �צ��י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ�י�

מסגרתו]לז�יביו �הי�[� �י� לז�יביו, את ח�ה ��א �י� , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
�ל �הי� �י� ,�� וכ��צא א��ר�ע �ג�� ח��בי�, עצי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ל
��ארנ�. �מ� טה�רי� ,��� וח�� ה�איל � עצי� ְְְִֵֶַָ�ְְִִִֵָָ�אר

ז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ה�רמל‡. טמאה? מק�לי� מאימתי ע�ר, [ילקוט]�לי ְְְִֵֵֵַַָ�ְַָ�ְֵ

ה��פי� ויכרת �פת�תיו, מ��חס� � �� [חתיכותוכ��צא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
אתבולטות] ויע�ה הע�ר, ��י על ה��צאי� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָה�ט�י�
רצועותיו]קיח�תיו סקרט�ה[� עור]. מ��חס�[טבלת , ְִָ�ְְִִֶַָֹ

ציצית� ויע�� מתכת]ויכרת טס קטבליה[� מיטה]. ,[�כיסוי ְְְְֲִִִַָָֹ�ְָ
ויכרת �פת�תיה� מ��חס� וה�סת, ה�ר ויכרת. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹמ��חס�
מ��גמר ה�פ�י�, �ה�. ���צא �ל וכ� ה��צאי�. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹה��פי�
הרצ�עה, את �� ל�� עתיד �ה�א �י על א� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�ציצה;
לע��ת עתיד �ה�א העריסה ע�ר טמאה. מק�לת ז� ְֲֲִִֶַָָָָ�ְֲֵֶֶַהרי

ט��ר העריסה]ל� לרגלי חיזוק ט��ר.[� ל� ��ע�ה עד , ֲִִֶֶַַ
מ��קמיע ה�[יעוצב]ה�נ�ל, מ����ב. יתייבש]נעל, על[� ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ

הנעל]הא��� הנחת לכר��[מקו� עתיד וא� [לצבוע. ְְְִִִֵַָָ
�לבכרכו�] וכ� ���רטט; ועד ��כר�� עד ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ�ל�רטט,

�זה. ְֵֶַ���צא

לפיכ�,·. טמאה; מק�ל אינ� �לי, צ�רת עליו �אי� ְְִָָ�ְְִֵֵֵֶַַָָע�ר
��א �די ��יה�, על ק�צי� ל�קטי ����רי� ע�ר �ל ��ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
���ט ע�ר �ה�א מ�ני טמאה, מק�ל אינ� � ה��� ְְִֵֶָָ�ְֵֵֵַַַי��
ה�קר, �ללי �� ��ל�טי� הע�ר וכ� �לי. צ�רת עליו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואי�
את �� ���יבי� וע�ר ה�המה, �י �� �ח�סמי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָוע�ר
את �� ��ניפי� וע�ר ה�ב�, ���קחי� �עת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַה�ב�רי�
טמאה. מק�לי� ואי� טה�רי�, ה� הרי � הח� מ�ני ְָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹהר�ח המשך בעמוד זצ
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צ�רת�‡. ונפסדה ��טמא, אחר ונ��ר ��טמא, �לי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ�ל

��ה� ����ר� �לי� וכ� ��בירת�; טה�ר � ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָות�מי��
טמאה. מק�לי� אינ� �בריה� ְָ�ְְְְִִִֵֵֶַָטה�רי�,

ויהיה·. עצ�, �לי א� ע� �לי ���בר ה�בר �ע�ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��ה
�יצד? �ר��ני�. �ע�ר� ��י�, �עלי �לי �ל ְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָטה�ר?
� �אמר� והר��� טה�ר; ר���, �מ�ציא ה�לי ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָמ���קב
ויהי� ר�אה. �ל �ע�� לפי � קט� ולא �ד�ל לא ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ�ינ�ני,
�מ�ציא ה�לי נ�ב �זה. זה אח�זי� ר��ני� �ל�ה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹ��לי
�ה�לימ� עד �סתמ�, זית �מ�ציא ונ�ב וחזר �סתמ�, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָזית
�הרי טה�ר, � סת�� �ה�א �י על א� � ר��� ְֲִִִֵֶֶַַָָלמ�ציא

חד�י�. �ני� ל� ֲֲִִַָָנע��

ה�ל,‚. �ג�� ר���, �מ�ציא נק�בי� מ�ח�ה �ע�י� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ�לי�
אוכ�]וה�חל� וא�יפיר�ת[כמי� �מ�י�, קני�]�ל [מחצלת ְְְְֲִִֶֶַַַָָ

ר��. ���רע עד טמאה מק�לי� א�� הרי �ְְֲִֵֵַ�ְִֶַַָָ�ָ

לח�ק,„. �מ�מ�� מ�מעל� קני� לה� �ע�ה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�יפיר�ת
��י� ל� ע�ה �י�[מסגרת]טה�רה. על א� � �ה� ל ְִִֵֶַַַַָָָָָ

טמאה. מק�לת ז� הרי ר���, �מ�ציא נק�בה ��� ְָ�ְְְֲִִֵֶֶַָָ�ִֶ�היא

הרבע,‰. �ג�� ר��ני�, לק�ל יכ�לי� �אינ� ה�לי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ל
וה�נ�ני� הרבע, �מ�ציא[סלי�]וחצי �ע�ר� � ה�ט�י� ְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹ

נגממ� לק�ל[נקרעו]זית. �די �ה� נ�אר א� � �פת�תיה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
טמאי�. �ה�א, ְִֵֶָ�ל

.Â.ת� �ל �כ�ר�ת �ע�ר� �ת, �ל ְִִִֶֶַַַַָָה��י�

.Êו�ל טה�רה. ירק, �ל אג��ת מ���ציא � ה��ני� ְְֶֶָָָ�ֲִִִֶַַַָ�ק�ת
�גבבא ��ני�, ו�ל �ב�. �מ�ציא ��י�, תב��עלי [מי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

להסקה] .המשמש

.Áמק�ל� ה�איל � קער�ת מק�ל �אינ� קער�ת ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ�ית
גדולות]ה�מח�יי� �ית[קערות וכ� טמאה. מק�ל זה הרי , ְְֲִֵֵֶַַַ�ְְֵֵָ

לצואה]הראי �מק�ל[כלי ה�איל � מ�קי� מק�ל �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
טמאה. מק�ל זה הרי הראי, ְָ�ְְֲִֵֵֶֶַָאת

.Ë�ה� �י על וא� טה�ר, � ל�ני� ��חלק ע� �לי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ל
�אל�סי� �פנ�תיה� על שטוח]מק�לי� גדול ח��[כלי ; ְְְְְִִִֵֶַַָָ

מ�ח�ת עצמ� �פני �לי מקצת� א� �חצי� ע� �ל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ�לי�
�ני נע�ה ה�א �מ�ח�ה ה�פ�ל ה�לח� �ג�� � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ�ְֲִַָָע��ת�

ה�זנ�� �מח�י �כג�� ונפ�ט, נכ�ל ה�א והרי [קערהחלקי� ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
תאי�] חלקעשויה �כל והרי קער�ת קער�ת ��� ְְְֲֵֵֶַָָָ�ֶ�ה�א

���צא וכל ה�פ�ל, ה��א �כג�� �למ�ת, קער�ת ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹמחלקיו
�ית וכ� ��פחת�א��. ע�, �ל ה��ס�ת �בית ה�גיני�, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ל�אר[נחסר] ח��ר ואינ� טה�ר, ��פחת זה � מה� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
ל�. ח��ר ואינ� טה�ר, זה הרי � ה�ני נפחת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָה��י�.
א��. �כלי� ���צא �ל �� טה�ר. ��� �ל���, ְִֵֵֵֵַָֹ�ְְְֲִָָנפחת�

.Èגדולה]מ��לת וזו��תיה[קופה �ב�הה �אמצעית� ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

מק�לת �היא מ�ני טמאה, � אחד מ�ד ונפחתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָי�רד�ת,
וה�ל�קי ה�לח� טה�רה. ה�ני, מ�ד נפחתה ה�ני; ְְִ�ְְַָ�ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ��ד

כוסות] שולח� �יחלק�[� עד טמאה, מק�לי� � ְְֵֶַָָ�ְְְֲִִֶַ��פחת�
וכ� טה�רי�; מרגליה�, אחת נ�לה מחבר�. חלק �ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוי�דל
עליה� ח�ב א� � ה�לי�ית הרגל נ�לה ה�נ�ה. נ�לה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָא�
��בלא, א�כל �מ� זה �ל�קי על א� זה �לח� על ְְְְִֵֶַַָ�ְֶַָ�ֶַַֹ��אכל
טה�רי�. עליה�, ח�ב לא וא� טמאה; מק�לי� א�� ְְְֲִִִֵֵֶָֹ�ְְֲִֵֵַהרי

.‡Èנ�אר וא� טה�רי�. �פת�תיה�, ���ר� נסרי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ�לי
טמאה. מק�לי� א�� הרי �ה�א, �ל �פת�תיה� ְָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָמחס��

.·È�תקע� עצי�, ���א� לעצי�]טבלה חיברה �]� ְְְִִֵֶַָָָָ
טמאה. מק�לת �נסרי�, ח�� ְָ�ְְְִִִֶֶַָָָטה�רה;

.‚È�סרג טה�ר; ��ת�רק, א�[חיברו]ספסל �מ�יח�ת ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טמאה. מק�ל ְָ�ְֲִֵַַָ�חבלי�,

.„È,�ק�ר� חזר טה�רי�; �ה�יר�, �מ�י� �ל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָה��י�
ע�רה אפ�� �מתטהרי� מתט�אי� נמצא� טמאה. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִַַָָָ�ְְִַמק�לי�

�י��. ְְִָ�עמי�

.ÂË��מק �ה� ו��ר ��י�, �ח�� ה�ל�קי א� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ�ְַָ�ַה�לח�
טה�רי�, � ה�ל ח�ה וא� טמאה. מק�לי� � ה��ס�ת ְְְִִִַָָֹ�ְְִַַַַָה�חת
את �ח�ה �י� ע�מד, �אינ� �צ��י �י� ע�מד, �צ��י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָ�י�

מסגרתו]לז�יביו �הי�[� �י� לז�יביו, את ח�ה ��א �י� , ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
�ל �הי� �י� ,�� וכ��צא א��ר�ע �ג�� ח��בי�, עצי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ל
��ארנ�. �מ� טה�רי� ,��� וח�� ה�איל � עצי� ְְְִֵֶַָ�ְְִִִֵָָ�אר

ז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ה�רמל‡. טמאה? מק�לי� מאימתי ע�ר, [ילקוט]�לי ְְְִֵֵֵַַָ�ְַָ�ְֵ

ה��פי� ויכרת �פת�תיו, מ��חס� � �� [חתיכותוכ��צא ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ
אתבולטות] ויע�ה הע�ר, ��י על ה��צאי� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָה�ט�י�
רצועותיו]קיח�תיו סקרט�ה[� עור]. מ��חס�[טבלת , ְִָ�ְְִִֶַָֹ

ציצית� ויע�� מתכת]ויכרת טס קטבליה[� מיטה]. ,[�כיסוי ְְְְֲִִִַָָֹ�ְָ
ויכרת �פת�תיה� מ��חס� וה�סת, ה�ר ויכרת. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹמ��חס�
מ��גמר ה�פ�י�, �ה�. ���צא �ל וכ� ה��צאי�. ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹה��פי�
הרצ�עה, את �� ל�� עתיד �ה�א �י על א� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�ציצה;
לע��ת עתיד �ה�א העריסה ע�ר טמאה. מק�לת ז� ְֲֲִִֶַָָָָ�ְֲֵֶֶַהרי

ט��ר העריסה]ל� לרגלי חיזוק ט��ר.[� ל� ��ע�ה עד , ֲִִֶֶַַ
מ��קמיע ה�[יעוצב]ה�נ�ל, מ����ב. יתייבש]נעל, על[� ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ

הנעל]הא��� הנחת לכר��[מקו� עתיד וא� [לצבוע. ְְְִִִֵַָָ
�לבכרכו�] וכ� ���רטט; ועד ��כר�� עד ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ�ל�רטט,

�זה. ְֵֶַ���צא

לפיכ�,·. טמאה; מק�ל אינ� �לי, צ�רת עליו �אי� ְְִָָ�ְְִֵֵֵֶַַָָע�ר
��א �די ��יה�, על ק�צי� ל�קטי ����רי� ע�ר �ל ��ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
���ט ע�ר �ה�א מ�ני טמאה, מק�ל אינ� � ה��� ְְִֵֶָָ�ְֵֵֵַַַי��
ה�קר, �ללי �� ��ל�טי� הע�ר וכ� �לי. צ�רת עליו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואי�
את �� ���יבי� וע�ר ה�המה, �י �� �ח�סמי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָוע�ר
את �� ��ניפי� וע�ר ה�ב�, ���קחי� �עת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַה�ב�רי�
טמאה. מק�לי� ואי� טה�רי�, ה� הרי � הח� מ�ני ְָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹהר�ח
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האצ�ע�ת‚. �ית מ�ל[כפפות]�ל ח�� טה�ר�ת; ע�ר, �ל ְְִֵֶֶֶָָָ
פירות]ק�צי� �היא[קוטפי מ�ני הא�ג[עצמה], את מק�לת ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

פרי] טה�רה.[מי� הא�ג, רב את מק�לת אינ� א� � נקרעה ;ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ה��עי�„. ���פרי� וע�ר�ת ע�ר, �ל [קטועיהאבנט ְְְְִִִֵֶֶַַָ
��ת�ל�ל�רגל] �די אר���תיה� על[יהלכו]על �ה� ְַַ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

וכ� עליה�. �לי צ�רת �הרי טמאה, מק�לי� � ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָ�ְְְִַַַַה�רקע
הא�ני� א�ת� ��כניסי� ט�ע�ת �עי� הע��י�ת ִָ�ְְֲִִֵֶַַָָָָָהע�ר�ת
��עת יד� מעל �גדיה� להג�י� �די ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�זר�ע�תיה�,

ה���טי�. ע�ר �לי ��אר מתט�אי� � ְְְְְְִִִִֵַַָָָמלאכה

ז�רי‰. �ל ול�ר�ע ל�ד ���י מ��� ���פרי� מנקי]ע�ר �] ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
מק�ל � ���� ע��י ו�ל �רכי�, ה�לכי ו�ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�רנ�ת,
מק�ל אינ� � נ�חי� ו�ל צ�עי� �ל היה וא� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�טמאה;
ק�� י�ה� ��א �די לק�לה, הע��י ה�לל: זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�טמאה.
ה�עה, מ�ני והע��י טמאה; מק�ל � יפה יפה ��אחז ְְְִֵֵֶַָָָ�ְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹ�כדי
זה הרי � ידיו �זעת �� ��תע�ק ה�בר י�סד ��א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�די

טמאה. מק�ל ְָ�ְֵֵַאינ�

.Âהחמת ויטהר? הע�ר, �לי ���קב ה�קב �ע�ר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��ה
�קעי�ת[נוד] �מ�ציא מ���קב וא�[כדורי�], �תי; �ל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

ערב, �ל �מק�לת ה�איל �תי, �ל לק�ל יכ�לה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינ�
ר��. ���קב עד טמאה, ָ�ְִֵֶַָָ�ְֶֶַמק�לת

.Êעדי�[ילקוט]ה�רמ�ל � ��ת�כ� ה�יס ��פחת ַ�ְְְֲִִִֶֶַַַ
ל�. ח��ר ואינ� טמאה, מק�ל ְְִֵָ�ְְֵַ�ַה�רמ�ל

.Á�ה�יצי� כיסי�]החמת ע��[� מק�ל�ת ��� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה�] ג� מתמלאי� הנוד �אינ�[במילוי טה�ר�ת, � ונפחת� ,ְְְֲִֵֶָ

�דר��. ְְְְַַָמק�ל�ת

.Ëנצ�ת�� ל�לא�ת ל� ��� ע�ר �ג��[רצועות]�לי , ְְְִֵֶָָ
�נצ�ת �ל וכיס עמקי רצועות][ארנקסנ�ל עלע� א� � ְְְְִִִֶַַַָָ

מק�לי� א�� הרי � �לי צ�רת עליה� אי� מ�רי�, ���ה� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָ�ְִֵֶֶ�י
להכניס �מהרה יכ�ל וההדי�ט ה�איל מ�רי�, ��ה� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ�ְְֵֶָ�טמאה
א� וכ� ��היה. ק��ל �לי ויחזר ���לא�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹה�נצ�ת
ה� הרי � צ�רת� ונפסדה מה�, ה�נצ�ת והסיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָנטמא�,

�א��. ��א להחזיר� �אפ�ר �י על א� ָ�ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹטה�רי�,

.Èמק�ל ה�א עדי� � �נציו ���ל� �נצ�ת �ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�יס
וחזר נפ�ט, מק�ל. ה�א �הרי ���ט[להיות]טמאה, ע�ר �ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

טמאה, מק�ל � מ�מ�� ה�טלית את עליו טלה טה�ר. �ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ�ְָ
�לי. צ�רת עליו �הרי ���ט; �ה�א �י על ְֲִִֵֶֶַַַָָָא�

.‡È;טה�ר ��ט�, טמאה; מק�ל ה�מע, �� ��ר� ְְָָָ�ְֵֵֶַַַַָָע�ר
ע�רה אפ�� �מ�הר, מ��א טמאה; מק�ל ,�� וכר� ְֲֲִִִֵֵַַָָָ�ְְֵַַַָָחזר
�רת וא� טה�ר; ה�מע, עליו ��תב וע�ר �י��. ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ�עמי�

וע�ה טמאה.[מהקמיע]מ���, מק�לת � לתכ�יט חליה ְִֶָָ�ְְְְִֶֶַַָ�ְָ

.·È,מת� ��טמאת הרי �לי�. אר�עה רא�, �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ�פ�י�
ות�נ� הרא��נה, קציצה חדשה]וה�יר היא[חיבר הרי � ְְְְֲִִִִִִֵָָָָ

א� וכ� ות�נ�, ה�נ�ה, ה�יר א� וכ� ��היתה; טמאה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ�ָאב
� ות�נ� הרביעית א� ה�יר ות�נ�. ה�לי�ית א� ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָה�יר
ואחת אחת �ל ה�יר �הרי לטמאה; רא��� ��� ְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְִָ�ֲֵַנע�ית
��גע� אחר�ת �פ�י� ז� �כא�� ,��� ות�נ� ְְְֲִִִֵֶָָ�ְְְִַָָוחזר
� ות�נ� �נ�ה, �ע� הרא��נה את וה�יר חזר ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ�רא��נ�ת.
ה�נ�ה, את ה�יר א� וכ� �היתה; �מ�ת רא��� היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהרי

� ות�נ� הרביעית, את א� וה�יר חזר ה�לי�ית. ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָואת
�ה�א מ�ני �לי�, מט�א הרא��� �אי� טה�רה; ����ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ונפסקה מדרס, טמא �ה�א סנ�ל וכ� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולד,
נפסקה ��היה. מדרס ה�א הרי – ות�נ� מאזניו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָאחת
אזני� ל� נע�� �הרי ה�דרס, מ� טה�ר � ות�נ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ�נ�ה,
את לת�� הס�יק לא מדרס. מ�ע טמא אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹחד�י�;
נ�ל א� עקב�, ��פסק א� ה�נ�ה, ��פסקה עד ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהרא��נה

החוד]חטמ� טה�ר.[� � ל�ני� נחלק א� , ְְֱִִֶַַָָ

.‚Èפחת�� הרגל,[נחסר]מנעל רב מק�ל אינ� א� � ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ָטה�ר.

.„Èמ���יר יד, �ל טהרת�? מאימתי ��טמאת, ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�פ�י�
ר�ח�ת, מ�ל� מ���יר � רא� ו�ל ר�ח�ת; מ�ל� ְִִִִֶֶַָָָֹֹֹא�ת�

לחבר��. קציצה ְְֲִֵֶַָָ�בי�

.ÂË��והאמ בד]ה���ר ממולא וה�פ�י�[עור וה�מע ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
��ת�כ�, �במה טמא; �ה�, ה��גע � ��טמא� אחר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ��קרע�

הא��� טמא;[אוכ�]טה�ר. ��ת�כ�, �מה ה��גע � ��קרע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אחד. �ג�� ��� ונע�ה מח�ר�, �ה�פר ְֶָ�ְְְְְֲִֵֶַַַָָמ�ני

ח ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
���מר‡. עד � טמאה מק�לי� אינ� מ�כ�ת �לי ְִֵֶַָָ�ְְְִֵֵַַָָָ�ל

אבל �לל; מע�ה מח�ר ה�לי יהיה ולא ,��� ְֲֲֶַָָָ�ְְְְִִֶַָֹ�ְְַָמלאכ��
טמאה. מק�ל�ת אינ� מ�כ�ת, �לי ְָ�ְְְְֵֵֵַַָָָ�למי

א�ת�,·. ל��� �עתיד �ל מ�כ�ת: �לי �למי ה� ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָוא��
ל��� וליישר]א� לכר�ב[להסיר א� לגרד, א� ,[ללטוש], ְְְְֵֵֵַַָ

�קרנס לה�י� אג�[�פטיש]א� א� אז� מח�ר �היה א� ,�] ְְִַ�ְְֶָָָ�ֶֶָֹֹ
ויי�ה�,שפה] ��ת�נה�, עד טמאה, מק�ל אינ� זה הרי �ְֲֵֵֵֶַ�ְְְִֵֵֶַַַָ

�אינ� ה�י� �ג�� �יצד? �לל. מלאכה �� ת�אר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא
�ל וכ� ���חיז��, עד וה��י� ����פ��, עד טמאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ְֵַמק�ל
הע�ת מ� �לי� הע��ה לפיכ�, א��. �מע�י� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ���צא

החררה[גוש] מ� א� �רזל, עוגה]�ל בצורת �ל[גוש ְֲִֶֶֶַַָָ
ה��בב �מ� מתכת]מ�כת, ה��י�,[�חישוק �מ� �ל�ל, �ל ְִִִֵֶֶֶַַַַַַ

�מ��י ה���יי�, בסיסי]�מ� ה�לי�,[� �מאגני ה�לי�, ְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
ה�רדת �מ� ה�חלת, �מ� ה�לי�, שאריות�מאזני מיני �] ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

מתכת] ��ע��,כלי א�� ��ל מ�ני טה�רי�; א�� הרי �ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
�לי מ�ברי �לי הע��ה אבל ה�. מ�כ�ת �לי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�למי
ה�סמר�ת �מ� ה�מ�, מרב ���חק� ה�לי� �מ� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמ�כ�ת,
לפי טמאה, מק�לי� א�� הרי � ה�לי� מ� ��ע�� ְְִָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ��ד�ע
מ� נע�� א� יד�ע �אי� מסמר�ת אבל �למי�. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אינ�
א�ת� התקי� אפ�� טה�רי�; ה� הרי � הע�ת מ� א� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָה�לי�

טמאה. מק�לי� אינ� ְָ�ְְְִִִֵַָלכלי,

טמאה;‚. מק�ל � ���י א�א מח�ר �אינ� מ�כ�ת ְָ�ְִֵֶַָָ�ְְִֵֶַָ�לי
ה�לי. מ��� ח��ב ה���י ְִִִֵֶַַָ�אי�

.„� מ�ח�ת� לכ� ות�נ� �פ� א�א נ�ב�, ��א ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹמחט
א� אבל ה���. את �� ���ציאי� מ�ני טמאה, ְְֲִִִִֵֶֶַָָָ�ְֶֶַמק�לת
מ�כ�ת, �לי �למי ��אר היא הרי � לנ�ב� עתיד ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה

טמאה. מק�לת ְָ�ְְֵֶֶַָואינ�

וגלמי‰. טה�רי�, מ�כ�ת �לי ��למי ��ארנ� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מאחר
�לי �פ��טי טמאי�, מ�כ�ת �לי �פ��טי טמאי�, ע� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָ�לי
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טה�ר ע�, �כלי ה�מא נמצא � ��רה �י� טה�רי�, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָע�
ע�. �כלי טה�ר מ�כ�ת, �כלי וה�מא מ�כ�ת, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ�כלי

.Â��וה�רי וה��בע והרמח ה�י� �ג�� ה�לחמה, �לי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹ�ל
�כ�יטי וכל טמאה. מק�לי� � �ה� וכ��צא ְְְִֵַָָ�ְְְְִִֵֶַַַַַָָוה��פי�
עליה� ��� �י� וה��ע�ת, וה�זמי� ה�טלה �ג�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאד�,
טמאה. מק�לי� � �ה� וכ��צא ח�ת�, עליה� �אי� �י� ְָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָח�ת�
מק�ל � קט�ה �צ�אר לתל�ת� והתקינ� ��פסל, �ינר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאפ��
אד�. �כ�יטי �כל מתט�א מ�כת, �ל קמע וכ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�טמאה.

.Ê�ע��י� ה��ע�ת �ג�� וה�לי�, ה�המה �כ�יטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ל
מק�לי� ואינ� טה�רי�, � ה�לי� �לאזני ה�המה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצ�אר

מ��ג ח�� עצמ�; �פני פעמו�]טמאה וכלי�[� �המה, �ל �ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
למכ��ת ז�גי� הע��ה �יצד? לאד�. ק�ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה��מיעי�

בשמי�] ספרי�[לכתישת �למט�ח�ת ולעריסה, [פעמוני, ְְְְְֲִִִַָָ
ומרעישי�] שטופחי� �ינ�ק�תבי"ס, �למט�ח�ת [קשקש�, ְְְִִ

ענ��לי�משחק] לה� ע�ה טה�רי�. ה� הרי לשוניות� �] ְְֲִִִֵֵֶָָָ
מק�המקישות] ק�ל, לה�מיע ונע�� ה�איל טמאה; לי� ְְִַ�ְְְְֲִִַַַָ

נ�ל� ואפ�� אד�. �תכ�יטי טמאי� ה� הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלאד�,
על לה�י�� רא�י ה�א �הרי טמאה, מק�לי� � ְְֲִֵֶַַָָ�ְְְִִֵֶַענ��ליה�

.[חרס]החר� ֶֶַ

.Áמק�ל אינ� � לקט� נע�ה א� � לאד� הע��י ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָז�ג
נע�ה וא� נע�ה; לק�ל �הרי ,��� �ענ��ל א�א ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�טמאה
�אי� �י על א� טמאה �מק�ל �כ�יט, זה הרי � ְִֵֶַַָ�ְְְֲִֵֵֶַַָלגד�ל

ענ��ל. ְִל�

.Ëה�רצ�פ�ת מסיכות]�ל וכל[� טמאה. מק�ל�ת , ְְְַַַָ�ְְָָ
�� �ח�תמי� מ�כת �ל מח�ת� ח�� � טה�רי� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהח�תמ�ת,
אבל אצ�ע; מ��ע�ת ח�� � טה�ר�ת ה��ע�ת, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ�לבד.
�תפיו �י� א�ת� ����ר א� מתניו, את �� �ח�גר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָט�עת
מ��� והאד� ה�איל � �המה �ל ה�יר ט�עת טה�רה. �ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
�ל �המה �ל מ�ל וכ� טמאה. מק�לת ה�המה, את ��ְְֵֶֶֶַַָָ�ְְְֵֵֵֶֶַָָ
טמאה. מק�לת ,�� א�ת� ר�דה ואד� ה�איל � ְָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָָמ�כת

.È�י�רדי ה�לי� �]�ל ראויי� נעשי� לטמאה[� ְְִִֵַָ�ְָ
מע�ה; ����י א�א טמאה מ�י ע�לי� ואי� ְְֲִֶֶַָָ�ְְֲִִֵֵַָָ�מח�בה,
וה�ח�בה ה�ח�בה, �מ�ד ה�ע�ה מ�ד מב�ל ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָוה�ע�ה
�יצד? ה�ח�בה. מ�ד ולא ה�ע�ה מ�ד לא מב�לת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאינ�
לט�עת להחזיר� עליה �ח�ב �לי� א� �המה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָט�עת
נע�ית �כא�� ז�, �מח�בה טמאה מק�לת ז� הרי � ְְְֲֲִֵַַָָָ�ְֲֵֶֶַָָאד�
ט�עת לה�יח� עליה וח�ב חזר ע��ת�. מ�ח�ת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָלאד�
הרי האד�, �� נתק�ט ��א �י על א� � ��היתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�המה
ה�ח�בה, מ�י מב�לת ה�ח�בה �אי� טמאה; מק�לת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ְֶֶַז�
�מע�ה ית�נ� א� א�ת� ����� �ג�� מע�ה, ��ע�ה ְְְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָעד
� ל�המה עליה וח�ב לאד�, ה��עת היתה �המה. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ�ל
ע�לי� ה�לי� �אי� ��היתה; טמאה מק�לת היא ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְֲִִֶֶַַעדי�
� ל�המה ו��� מע�ה, �� ע�ה �מח�בה. טמאת� ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ִֵמ�י
וכ� ה�ע�ה. מ�ד מב�ל �ה�ע�ה טמאה; מק�לת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָ�ְֵֶֶַָאינ�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È�לה ואי� מע�ה לה� י� � וקט� ��טה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחר�
אכלי�. הכ�ר �עני� ��ארנ� �מ� ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָמח�בה,

.·Èמק�לת[פעמו�]ז�ג ל�המה, עליה �ח�ב �לת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ל

ח�ר� אפ�� � �לת �ל ��ע�ה �המה ו�ל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�טמאה;
טמאה מק�ל זה הרי � �מסמר קבע� ואפ�� ְָ�ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָ��רקע,

�ג�פ�. מע�ה �� ����ה עד ְְְֲֶֶֶֶַַַָָ��היה,

.‚Èמ�יח� ע��ה �ה�א [פעמוני�]ז�גי�[למכירה]א�� �ִִֶֶַַַ
טמאה ��ק�ל לדבר הע��י רב א� � ולבהמה ְָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלדלת�ת
לדבר מקצת� ��פרי� עד טמאה, מק�ל ה�ל הרי �ְֲֵֵַַֹ�ְְְְִִֶַַָָָָָ
מק�ל �אינ� לדבר הע��י רב וא� טמאה; מק�ל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ�ְֵֵֶַ�אינ�
לדבר מקצת� ��פרי� עד טה�ר, ה�ל הרי � ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�טמאה

�זה. ���צא �ל וכ� טמאה. ְְֵֵֶַָָֹ�ְֵַַהמק�ל

.„È�מ ח�� � טמאה מק�לי� מק��, �כל ה�מצאי� ְִָ�ְְְְְִִִִַַָָָוז�גי�
ל�לת�ת. �ר�� מ�ני ��ר�י�, ְַָָ�ְְְִִִִֵֶַַַָה�מצאי�

.ÂËואחד לדלת אחד ז�גי�, �ני לי 'ע�ה לא��: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָ�ַָָאמר
מחצלא�ת, ��י לי 'ע�ה ואחתלבהמה', ל�כיבה אחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לצ�ר�ת אחת סדיני�, �ני לי 'ע�ה [מצויירת]לאהלי�', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ
��פר� עד טמאה, מק�לי� �ניה� הרי � לאהלי�' ְְֵֶַָָ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹואחת

לכ�'. וזה לכ�, 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

שני ה'תשס"טיו� שבט ח'

ט ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מק�לי�‡. עצמ�, �פני �� לה� ��� מ�כ�ת �לי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ל

וה�גר ה�לת, מ� ח�� � הנעילה]טמאה וה�נע�ל,[יתד , �ְְְְִֶֶֶֶַַַַָ
קיבול]וה��תה ה�יר[בית הדלת]��חת ציר וה�יר,[� , ְְִִֶַַַַַָ

ל��� א� ל�רקע, ע��יי� �א�� מ�ני וה���ר; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוה��רה,
וכל ���בע�. קד� ואפ�� טמאה, מק�לי� אינ� � הע� ְְְֲִִֶֶַָָֹֹ�ְְִֵֵֶַָָאת

לוי �� ל� ��� מ�כ�ת נוס�]�לי �פני[� מתט�א אינ� � ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב �יצד? �לי. �מקצת �ה�א מ�ני לשונית]עצמ�, �] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

�רמ��ה ה�המה[רס�]�ל לחיי �על ��� �לחיי� טמא. , ְֶ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
עצמ�; �פני טמאה מק�לי� ואינ� טה�רי�, � �מ�א� ְְְִֵַָָ�ְְְְִִִִֵַָָָמ�א�

ח��ר� �ב�עת עצמ�. �פני �� לה� �אי� ,[לרס�]מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טמאה. מק�לי� ְָ�ְְִַַֹה�ל

מלחמה·. ��עת האד� לחיי על ���יחי� �רזל �ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָט�י�
עצמ�; �פני �� לה� �אי� מ�ני טמאה, מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ק��ל. �לי �כל מתט�אי� מי�, ק��ל �ית �ה� י� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָוא�

מ�מעל�,‚. וכעד�ה מ�מ�� �קדרה ע��י �ה�א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנז�
�הרי עצמ�, �פני טמאה מק�לת � ��� ה�דרה ְְְֲִֵֵֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶַַַָונפרק
עצמ�, �פני טמאה מק�לת והעד�ה ק��ל; �ית ל� ְְְִֵַָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָָָָי�

וה�נירה עצמ�. �פני �� ל� ��� מחט]מ�ני �]��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
�פני טמאה מק�לת אינ� � �א� א� �אז� נכנסת ְְִֵָ�ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�היא
ע��י ה�ז� היה עצמ�. �פני �� ל� �אי� מ�ני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמ�,

א���ל �ית[ענבי�]�מי� �� �אי� מ�ני טה�ר; � ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
אינ� והרי עצמ�, �פני �� מ��� �ר�ר לכל ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָק��ל,

מ��פרק. לתכ�יט ְְְִִִֶַַָרא�י

ה�קראת„. היא אחת, �רגל ה�נ�ת ���יחי� אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָט�עת
�לי צ�רת עליה �אי� מ�ני טמאה, מק�לת ואינ� ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְְִִֵֶֶַָ'�ירית';
�� ����ר ט�עת א� ה�לי�, ט�עת �מ� א�א ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�כ�יט,
�רגליה�, ה�נ�ת ���ימ�ת ט�ע�ת ��י אבל �תפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�י�
מ�ני טמאה; מק�ל�ת � לז� מ�� �יניה� מ�לת ְְִֵָ�ְְְִֵֵֶֶֶַ�ְְֶֶַו�ל�לת

'�בלי�'. ה�קראי� וה� ה�נ�ת, מ�כ�יטי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ה�
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טה�ר ע�, �כלי ה�מא נמצא � ��רה �י� טה�רי�, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָע�
ע�. �כלי טה�ר מ�כ�ת, �כלי וה�מא מ�כ�ת, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ�כלי

.Â��וה�רי וה��בע והרמח ה�י� �ג�� ה�לחמה, �לי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹ�ל
�כ�יטי וכל טמאה. מק�לי� � �ה� וכ��צא ְְְִֵַָָ�ְְְְִִֵֶַַַַַָָוה��פי�
עליה� ��� �י� וה��ע�ת, וה�זמי� ה�טלה �ג�� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאד�,
טמאה. מק�לי� � �ה� וכ��צא ח�ת�, עליה� �אי� �י� ְָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָח�ת�
מק�ל � קט�ה �צ�אר לתל�ת� והתקינ� ��פסל, �ינר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאפ��
אד�. �כ�יטי �כל מתט�א מ�כת, �ל קמע וכ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�טמאה.

.Ê�ע��י� ה��ע�ת �ג�� וה�לי�, ה�המה �כ�יטי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ל
מק�לי� ואינ� טה�רי�, � ה�לי� �לאזני ה�המה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלצ�אר

מ��ג ח�� עצמ�; �פני פעמו�]טמאה וכלי�[� �המה, �ל �ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
למכ��ת ז�גי� הע��ה �יצד? לאד�. ק�ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה��מיעי�

בשמי�] ספרי�[לכתישת �למט�ח�ת ולעריסה, [פעמוני, ְְְְְֲִִִַָָ
ומרעישי�] שטופחי� �ינ�ק�תבי"ס, �למט�ח�ת [קשקש�, ְְְִִ

ענ��לי�משחק] לה� ע�ה טה�רי�. ה� הרי לשוניות� �] ְְֲִִִֵֵֶָָָ
מק�המקישות] ק�ל, לה�מיע ונע�� ה�איל טמאה; לי� ְְִַ�ְְְְֲִִַַַָ

נ�ל� ואפ�� אד�. �תכ�יטי טמאי� ה� הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָלאד�,
על לה�י�� רא�י ה�א �הרי טמאה, מק�לי� � ְְֲִֵֶַַָָ�ְְְִִֵֶַענ��ליה�

.[חרס]החר� ֶֶַ

.Áמק�ל אינ� � לקט� נע�ה א� � לאד� הע��י ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָז�ג
נע�ה וא� נע�ה; לק�ל �הרי ,��� �ענ��ל א�א ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�טמאה
�אי� �י על א� טמאה �מק�ל �כ�יט, זה הרי � ְִֵֶַַָ�ְְְֲִֵֵֶַַָלגד�ל

ענ��ל. ְִל�

.Ëה�רצ�פ�ת מסיכות]�ל וכל[� טמאה. מק�ל�ת , ְְְַַַָ�ְְָָ
�� �ח�תמי� מ�כת �ל מח�ת� ח�� � טה�רי� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָהח�תמ�ת,
אבל אצ�ע; מ��ע�ת ח�� � טה�ר�ת ה��ע�ת, וכל ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ�לבד.
�תפיו �י� א�ת� ����ר א� מתניו, את �� �ח�גר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָט�עת
מ��� והאד� ה�איל � �המה �ל ה�יר ט�עת טה�רה. �ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
�ל �המה �ל מ�ל וכ� טמאה. מק�לת ה�המה, את ��ְְֵֶֶֶַַָָ�ְְְֵֵֵֶֶַָָ
טמאה. מק�לת ,�� א�ת� ר�דה ואד� ה�איל � ְָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָָמ�כת

.È�י�רדי ה�לי� �]�ל ראויי� נעשי� לטמאה[� ְְִִֵַָ�ְָ
מע�ה; ����י א�א טמאה מ�י ע�לי� ואי� ְְֲִֶֶַָָ�ְְֲִִֵֵַָָ�מח�בה,
וה�ח�בה ה�ח�בה, �מ�ד ה�ע�ה מ�ד מב�ל ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָוה�ע�ה
�יצד? ה�ח�בה. מ�ד ולא ה�ע�ה מ�ד לא מב�לת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאינ�
לט�עת להחזיר� עליה �ח�ב �לי� א� �המה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָט�עת
נע�ית �כא�� ז�, �מח�בה טמאה מק�לת ז� הרי � ְְְֲֲִֵַַָָָ�ְֲֵֶֶַָָאד�
ט�עת לה�יח� עליה וח�ב חזר ע��ת�. מ�ח�ת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָלאד�
הרי האד�, �� נתק�ט ��א �י על א� � ��היתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�המה
ה�ח�בה, מ�י מב�לת ה�ח�בה �אי� טמאה; מק�לת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ְֶֶַז�
�מע�ה ית�נ� א� א�ת� ����� �ג�� מע�ה, ��ע�ה ְְְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָעד
� ל�המה עליה וח�ב לאד�, ה��עת היתה �המה. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ�ל
ע�לי� ה�לי� �אי� ��היתה; טמאה מק�לת היא ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְֲִִֶֶַַעדי�
� ל�המה ו��� מע�ה, �� ע�ה �מח�בה. טמאת� ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ִֵמ�י
וכ� ה�ע�ה. מ�ד מב�ל �ה�ע�ה טמאה; מק�לת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָ�ְֵֶֶַָאינ�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È�לה ואי� מע�ה לה� י� � וקט� ��טה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחר�
אכלי�. הכ�ר �עני� ��ארנ� �מ� ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָמח�בה,

.·Èמק�לת[פעמו�]ז�ג ל�המה, עליה �ח�ב �לת ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ל

ח�ר� אפ�� � �לת �ל ��ע�ה �המה ו�ל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�טמאה;
טמאה מק�ל זה הרי � �מסמר קבע� ואפ�� ְָ�ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָ��רקע,

�ג�פ�. מע�ה �� ����ה עד ְְְֲֶֶֶֶַַַָָ��היה,

.‚Èמ�יח� ע��ה �ה�א [פעמוני�]ז�גי�[למכירה]א�� �ִִֶֶַַַ
טמאה ��ק�ל לדבר הע��י רב א� � ולבהמה ְָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלדלת�ת
לדבר מקצת� ��פרי� עד טמאה, מק�ל ה�ל הרי �ְֲֵֵַַֹ�ְְְְִִֶַַָָָָָ
מק�ל �אינ� לדבר הע��י רב וא� טמאה; מק�ל ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ�ְֵֵֶַ�אינ�
לדבר מקצת� ��פרי� עד טה�ר, ה�ל הרי � ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�טמאה

�זה. ���צא �ל וכ� טמאה. ְְֵֵֶַָָֹ�ְֵַַהמק�ל

.„È�מ ח�� � טמאה מק�לי� מק��, �כל ה�מצאי� ְִָ�ְְְְְִִִִַַָָָוז�גי�
ל�לת�ת. �ר�� מ�ני ��ר�י�, ְַָָ�ְְְִִִִֵֶַַַָה�מצאי�

.ÂËואחד לדלת אחד ז�גי�, �ני לי 'ע�ה לא��: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָ�ַָָאמר
מחצלא�ת, ��י לי 'ע�ה ואחתלבהמה', ל�כיבה אחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לצ�ר�ת אחת סדיני�, �ני לי 'ע�ה [מצויירת]לאהלי�', ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ
��פר� עד טמאה, מק�לי� �ניה� הרי � לאהלי�' ְְֵֶַָָ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹואחת

לכ�'. וזה לכ�, 'זה ְְְְֶֶַָָֹויאמר:

שני ה'תשס"טיו� שבט ח'

ט ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מק�לי�‡. עצמ�, �פני �� לה� ��� מ�כ�ת �לי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ל

וה�גר ה�לת, מ� ח�� � הנעילה]טמאה וה�נע�ל,[יתד , �ְְְְִֶֶֶֶַַַַָ
קיבול]וה��תה ה�יר[בית הדלת]��חת ציר וה�יר,[� , ְְִִֶַַַַַָ

ל��� א� ל�רקע, ע��יי� �א�� מ�ני וה���ר; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָוה��רה,
וכל ���בע�. קד� ואפ�� טמאה, מק�לי� אינ� � הע� ְְְֲִִֶֶַָָֹֹ�ְְִֵֵֶַָָאת

לוי �� ל� ��� מ�כ�ת נוס�]�לי �פני[� מתט�א אינ� � ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
עקרב �יצד? �לי. �מקצת �ה�א מ�ני לשונית]עצמ�, �] ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

�רמ��ה ה�המה[רס�]�ל לחיי �על ��� �לחיי� טמא. , ְֶ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
עצמ�; �פני טמאה מק�לי� ואינ� טה�רי�, � �מ�א� ְְְִֵַָָ�ְְְְִִִִֵַָָָמ�א�

ח��ר� �ב�עת עצמ�. �פני �� לה� �אי� ,[לרס�]מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טמאה. מק�לי� ְָ�ְְִַַֹה�ל

מלחמה·. ��עת האד� לחיי על ���יחי� �רזל �ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָט�י�
עצמ�; �פני �� לה� �אי� מ�ני טמאה, מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ק��ל. �לי �כל מתט�אי� מי�, ק��ל �ית �ה� י� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָוא�

מ�מעל�,‚. וכעד�ה מ�מ�� �קדרה ע��י �ה�א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנז�
�הרי עצמ�, �פני טמאה מק�לת � ��� ה�דרה ְְְֲִֵֵֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶַַַָונפרק
עצמ�, �פני טמאה מק�לת והעד�ה ק��ל; �ית ל� ְְְִֵַָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָָָָי�

וה�נירה עצמ�. �פני �� ל� ��� מחט]מ�ני �]��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
�פני טמאה מק�לת אינ� � �א� א� �אז� נכנסת ְְִֵָ�ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�היא
ע��י ה�ז� היה עצמ�. �פני �� ל� �אי� מ�ני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמ�,

א���ל �ית[ענבי�]�מי� �� �אי� מ�ני טה�ר; � ונפרק , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ
אינ� והרי עצמ�, �פני �� מ��� �ר�ר לכל ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָק��ל,

מ��פרק. לתכ�יט ְְְִִִֶַַָרא�י

ה�קראת„. היא אחת, �רגל ה�נ�ת ���יחי� אחת ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָט�עת
�לי צ�רת עליה �אי� מ�ני טמאה, מק�לת ואינ� ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְְִִֵֶֶַָ'�ירית';
�� ����ר ט�עת א� ה�לי�, ט�עת �מ� א�א ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�כ�יט,
�רגליה�, ה�נ�ת ���ימ�ת ט�ע�ת ��י אבל �תפיו. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�י�
מ�ני טמאה; מק�ל�ת � לז� מ�� �יניה� מ�לת ְְִֵָ�ְְְִֵֵֶֶֶַ�ְְֶֶַו�ל�לת

'�בלי�'. ה�קראי� וה� ה�נ�ת, מ�כ�יטי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ה�
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�ח�ט[שרשרת]קטלה‰. וה� מ�כת, �ל ��� �החלי�ת ְֶַַָ�ְְְֵֶֶֶֶַָ
מק�ל�ת החלי�ת � הח�ט ונפסק ,���� �ל א� צמר ְְְַ�ְְְִִֶֶֶֶַַַָ�ל
��� הח�ט היה עצמ�. �פני �לי ואחת אחת ��ל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�טמאה,
א� מר�ל��ת ו�ל ט�ב�ת אבני� �ל והחלי�ת מ�כת, ְְְֲִִֶֶַָָ�ְֶֶֶַַ�ל
מתט�א זה הרי � ק�� והח�ט החלי�ת, ונ��ר� זכ�כית, ְְְֲִֵֵֶַַַָ�ְְְְִִֶַ�ל

קטלה, �ירי עצמ�. �]�פני קט�ה.[שיעורה צ�אר �מלא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

.Â�ה טמאה,�ל מק�לי� ואי� טה�רי�, � מ�כת �ל ��יי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ�ְָ
ה�ח� מ���י ח�� עצמ�; �פני �� לה� �אי� ,[דוד]מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

טני את[סל]�מ���י �� ���יחי� מ�ני � ר�פאי� �ל ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַ
ק��ל.[תחבושת]האס�ל�נית �לי נע�ה , ְְְֲִִִִֶַָ

.Êזה הרי � מראה וע�ה� ול���, ��פ� מ�כת �ל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ���י
טמאה. ְָ�ְֵַמק�ל

.Á�וה טמאה; מק�ל�ת מ�כת, �ל ה��קל�ת ְְֵָ�ְְְִֶֶֶַַַָָ�ל
�ל אנק��ת �הי� ע� �ל מאזני� קנה 'אנק��ת'. ְִֶ�ְְְִִֵֵֶֶַָֹ�ְִִַָה�קראי�
ה�ל�י�ת האנק��ת מ�ני טמאה, מק�ל � �� �ל�י�ת ְְִַ�ְְִֵָָ�ְְְֵֶַַ�רזל
���� מ�כרי �ל �מאזני� אמ�רי�? �ברי� ��ה .��ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
טמאה, מק�ל אינ� � ��י� �עלי �ל אבל צמר; ְָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מ�כרי

.�� קב�ע�ת האנק��ת ��הי� ְְִ�ְִֶַָעד

.Ë,�ה� ו��קל �החזיר� �י על א� � �����ר� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ�קל�ת
מה� יחד טמאה. מק�ל�ת �]אינ� שבירת� ליטרי�,[אחר חציי ְְֵַָ�ְְֲִִִֵֵֵֶָָ

טמאה. מק�לי� א�� הרי � ליטרי� רביעי ליטרי�, ְָ�ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַ�לי�י

.Èמק�לת � �� ��קל להי�ת והתקינ� ��פסלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָסלע
ְָ�טמאה.

.‡Èפי�[מוט]אנקלי�� ו�ל[סבלי�]�ל טה�רה; , �ְְְְִִֶֶַָָ
נקליטי �ל אנקלי מתט�אה. וילו�]ר�כלי�, ה��ה,[קרשי ְְְִִַָ�ְְְִִִֵֶַַָ

�ר�� ו�ל עור]טה�רה; ��רת[�מיטת �ל אנקלי מתט�אה. , ְְְְְִֶַַָָָ�ְְִֶֶֶַ
מתט�אה. ��ה, ו�ל טה�רה; ה�גי�, �� ��די� ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָה��די�
זה מתט�אה. �לח�, ו�ל טה�רה; הע�, מנ�רת �ל ְְְִֶַָָ�ְְְְְִֵֶֶַָָ�אנקלי
הרי � ה��רה מ� עצמ� �פני טמאה ��ק�ל �לי �ל ְְְֲִִֵֵַַָָ�ְְְִֵֶַַָָה�לל:
טמאה. מק�ל�ת ��� וה�ל�לת ��� מ�כת �ל ְָ�ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַ�ָהאנקלי
ע� �כלי ע�, �לי ���טי �ג�� � טמאה מק�ל �אינ� ְְְְְֵֵֵֵֵָ�ְְִֵֵֶַ�כלי
וה�ל�לת מ�כת �ל אנקלי � �ה� וכ��צא �מ�ה, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַ�ְְִִֵֶַַָָָה�אי�
עצמ�, �פני אחת אחת � וכ�� טמאה. מק�לי� אינ� ���ְְִֵֶַָ�ְְָ�ְְִֵַַַַַָָ
א�א עצמ�, �פני �לי ה�ל�לת א� האנקלי �אי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ�ְֵֶָָטה�רה;
�� ���לי� ���תלי� אנקלי ואפ�� �לי. �מקצת ה� ְְְִִִֶֶַָָ�ְְְֲֲִִִֵֵַָהרי

טה�רה. �ה�, וכ��צא וה�גדי� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָה�לי�

.·Èוהע��יה מתט�אה; נעילה, �ית �� ��� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ל�לת
חיות]לכתיפה קשירת טה�רה.[� , ְְִִָָ

.‚Èסיט�נ�ת �ל חנויות]�ל�לת מ�ני[� מתט�אה, � ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ
טה�רה, � ��י� �עלי ו�ל החנ��ת; �� נ�עלי� ְְֲִֵֶַָָ�ֲֲִֵֶַָ�ה�

לנ�אי. א�א ְֵֶֶָָ�אינ�

.„Èמ��חי �ל ��ה�[מודדי]�ל�לת והיתד�ת קרקע, ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
טמאה. מק�לי� ����חי�, ��עה � ��רקע ְָ�ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָ���קעי�
�היא לפי טה�רה, � עצי� מק���י �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָו�ל�לת

הע�. את ְֵֶֶֶַָמ���ת

.ÂË��סמ מ��ה טפחי� אר�עה � �ד�ל �לי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ל�לת
ע מתט�א וה�ארל�לי, ה�לי; צר� �היא מ�ני ה�לי � ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

קט�, �לי ו�ל�לת עצמ�. �פני �� ל� �אי� לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטה�ר,
טפחי�. ְֲִָָָע�רה

.ÊËוה�נטר וה���, מ�כת �ל ��אי,[גרז�]ה���ר �ל ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
וחמ�ר[יתד]וה�קר חר�, לעבודתו]�ל מיוחד �ל[מושב ְֲֶֶֶֶַַָָ

וה��קלת וה�טלטלת הכתלי�]נ�ח, יושר לבדיקת כלי� �] ְְַַָ�ְְְִֶֶֶַֹ
ה�יתי�, �ה� �ח�בטי� �רזל �ל וה�ידי� �ני�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�ל

לטחינה]והאפר�ס התבואה עוברת דרכו מ�כת,[� �ל ְְֲֵֶֶֶַַָ
קנה, �ל ה�למ�ס רא� ה��פרי� �� ���רתי� ְֶֶָ�ְְְִִֶַַָָֹוהא�לר

וה�� מ�כת, �ל וה��ה[לוח]וה�למ�ס [סרגל], ְַ�ְְְֶֶֶַַַַַָ
ה��פרי� �ה� הקל�]���רטטי� מק�לי�[על א�� �ל � ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

�ל וכ� עצמ�. �פני �� ל� י� מה� אחד ��ל ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�טמאה;
�א��. ֵֵַָ���צא

י ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
א�ת�‡. לתקע הע��יי� ה�קרה �ה� ��חזיקי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמסמר�ת

���קעי� ה�סמר�ת וכ� טמאה; מק�לי� אינ� ְְְְְִֵֶַַָ�ְְִִֵֵַָָ�עצי�,
להי�ת� ה�סמר התקי� וא� �ה�. לתל�ת ��תלי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָא�ת�
�התקינ� מסמר �יצד? טמאה. מק�ל עצמ�, �פני ְְְִִֵֵֶַַָ�ְְְְִִֵֵַַ�לי
ה�תילה, את �� מ�ציא להי�ת א� ,�� ונ�על ��תח ְְְְִִִִֵֵֶַַָלהי�ת
מק�ל זה הרי � חמ�ר �ל א� יד �ל �רחי� ��תנ� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָא�
עד טה�ר, � החבית את �� ��תח להי�ת התקינ� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�טמאה.

כ�]��צרפ�� לש� .[יעצבו ְְִֶֶ

ה�תח·. ל�מירת סימ� �מ� ע��י �ה�א [לידעמסמר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
בו] עברו �לחניא� �ל מסמר וכ� טמאה; מק�ל אינ� ,ְֵֵַ�ְְְֵֵֶַָ�ְִָ

�ל�יי וכ� טה�ר; וה�יס, ה�אזני� את �� ��לה [ווי]�ה�א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
הגו�]ה�גרד�ת שמגרדות �י[מתכות על א� � טה�ר�ת , ְְִֵַַַַ

ה�קיעה. מסמר�ת מ�אר �צ�רת�, מ��י� א�� ְְְְְִִִַַָָָָ�ְְְִֵֶַ��סמרי�

ה�רע‚. חובש]מסמר �]� ה�� �� �מ�יזי� ה�לי וה�א , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ה�ע�ת אב� �ל �מסמר טמאה. שמש]מק�ל שעו� טה�ר.[� , ְֵַ�ְְֵֶֶֶַַָָָ

ה�ר�י„. האורג]מסמר �עי�[� האר� ה�סמר וה�א , ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹ
ול�פ� הע� א� ה�נה �פ�פרת הא�רג �� ��כניס ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���ד

טמאה. מק�ל � הח�טי� ְָ�ְִֵֶַַָָעליה

העל‰. �עגלה: ה�תט�א�ת מ�כ�ת �לי [המוטא�� ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ
הבהמות] לבי� מהעגלה וה�טרבהנמש� מ�כת, [הע��ל ְְֵֶֶֶַַַ

הבהמות] וה�נפי�שעל מתכות], [בחוריה�]המק�ל�ת[טסי ְְְְִַַַַָ
וה��מ� �המה, צ�ארי ��חת �ברזל הרצ�ע�ת, יתדאת �] ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

העגלה] וה�ח�רשבקצה העול], שבקצה וה�מח��ת[יתד , ְְְְֵַַַַ�
אבני�] להנחת בעגלה והענ��ל[מקו� הפעמו�], לשו� �], ְְִָ

���[וו]וה�נירה את המח�ר �מסמר העגלה], חלקי כל �]. ְְְְִֵֵֶַַַַָ�ָ
המצ�ה ע� �ל העל �עגלה: טה�רי� ,[במתכת]וא�� ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ�ֶ

את ה��מיע�ת וה�פ�פר�ת לנ�אי, הע��יי� ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָוה�נפי�
והאבר וה��בב[עופרת]ה��ל, �המה, צ�ארי [���צד ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ
מתכת] וה��י�חישוק �ל�ל, מתכת]�ל וה���יי�,[לוחות , ְְְִִִֶַַַַַ

טה�רי�. א�� �ל � ��� ה�סמר�ת �ל ְְְְִֵֶַַָָָָ��אר

.Âה�ד �ית המוסקת]עקרב שבקורה טמאה.[ברזל מק�ל , ְְֵֵַַַַָ�ְָ
�ר�ס�ת �ל גריסי�]אר�� מוכרי טה�ר[� �ה�א �י על א� � ִֶֶַַָָָ

טמאה. מק�לת ז� הרי מ�כת, �ל עגלה �ח�יו היתה א� �ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ְָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Ê:�לי� �ל�ה מ��� טמאה מק�לת �ל�לי�, �ל ְְִִֵָָֹ�ְְְִִִֵֶֶֶַַרחי�
�ברה �מ��� מ�כ�ת, �לי �מ��� ק��ל, �לי .[נפה]מ��� ְְְִִִִִִַָָָ

.Áג�ל��� מ�כת �ל ��י�,[ארו�]ה�לת �עלי �ל � ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טמאה, מק�לת ר�פאי�, ו�ל טמאה; מק�לת ְָ�ְְְְִֶֶֶַָ�ְֵֶֶַָאינ�

האס�ל�נית את �� את[תחבושת]���יחי� �� ות�לה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
ְִִַַָה�ס�רי�.

.Ë�צבת]ט�י כעי� את[� �ה� ��נערי� מ�כת �ל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
טה�רי�. ��ירה, וה�ב�עי� טמאה; מק�לי� ְְְְִִִַַָָ�ְְְִֵַַָה�דרה,

.È�ה�תילה[צבת]ה�לקחי את �ה� ,[שנשרפה]��מע� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
וה���ר�ת טמאה. ברזלי�]מק�לי� הרחי�[� את ���פס�ת ְְִַ�ְְְִִֵֶֶַַָָ

לח�ק. א�א ע��י�ת �אינ� טמאה, מק�לי� אינ� � ְְֲֵֵֶֶַָָָ�ְְְְִִֵַַָָמ�מעל�

.‡Èהיתה[קורה]קלסטרה א� � ה�לת את �� ���עלי� ְ�ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָ
טה�רה. מ�כת, �מצ�ה ע� �ל היתה מתט�אה; מ�כת, ְֶֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

.·Èוה�רנה מנעול]ה�י� חלקי טמאי�.[שני , ְִַַ�ְְִֵָ

.‚Èהפל�]��ה שבראש לפי[כדור טה�רה, � מ�כת �ל ְְִִֶֶֶַָָ
הע�. את מ���ת ְִֵֶֶֶֶַָ�היא

.„È���והעימה[פל�]ה עליו], כרוכי� שהחוטי� ,[הע� ְִַָָ
וסימ��ניה נגינה]וה��ל, �[כלי מ�כת �ל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ח�� טה�רי�; מ�כת, �מצ�י� ע� �ל הי� טמאה. ְִִֶֶַ�ְְֵֶָָ�ְְִַמק�לי�
ה�ימ��ניה �נפי�מ� ק��ל �ית ב� היה �א� [לוחות� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

דקות] טמאה.מתכת מצ�ה, �היא �י על א� �ְִִֶַַ�ְֵָָ

.ÂËי�דע אי� א� � חלי�ת חלי�ת מפ�לת �היא ְִֵֵַ�ְ�ֶֶ�ְֲִֶֶֶַהחצ�צרת
מח�רת; ��היא טמאה מק�לת ז� הרי א��, א�א ֶֶ�ְְְִֶָ�ְֲֵֶֶַָ�ְֲִֶַָָלהחזיר�
טמאה. מק�לת אינ� �להחזיר�, לפרק� ה�ל יכ�לי� ְָ�ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוא�

.ÊËהחצוצרה]ה�צה של ה�ה[העליו� עליו ���יחי� ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר וה�צה עצמ�; �פני טמאה מק�ל �קיעה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָ�ְְְִִֵַַָ��עת

התחתו�]הרחב עצמ�.[חלקה �פני טמאה מק�ל אינ� , ְֵֵַָָָ�ְְְִֵַָ
עצמ� �פני מנ�רה קני ,�� ���צא טמא. ה�ל ח��ר, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ�ב�עת

לוי �� לה� ��� מ�ני טמאה, מק�לי� אי� נוס�]� �]; ְְִֵַ�ְְְִֵֵֵֶֶַָָ
��� הנר]ה�רח קיבול �פני[בית מתט�אי� � וה�סיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מק�לי� ה�ל ח��ר, �ב�עת ְָ�ְְְְִִִַַַַָֹעצמ�.

.ÊÈהיא� הח�י� �]ק�רת ל��נ�ת[לוח �� ��� ה��רה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
�רגלי א�ת� ו���יחי� טמאה; מק�לת � מ�כת ְְְְִִֵֶַַָָ�ְֶֶֶֶֶַַ�ל

וה��לר טה�רה. אסירי�]האסירי�, צווארי מק�ל[שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה ה�לת[משור]טמאה. לח�ר ��יה [הכניסו�ע�ה �ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הפתח] כלפי ושיניו המשקו� ������לתו� �י על א� �ְִִֵֶַַַ
לח�ר ע�י� מ��טמאת וא� טמאה; מק�לת אינ� ,��ְֵֶֶַָָ�ְְְְֲִִִֵֶָָָ
הפכ� �מסמר. ��ק�ע�ה עד �טמאת�, ז� הרי � [�ה�לת ְֲֵֶֶַ�ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

המשקו�] לכיוו� שהשיניי� �י�באופ� מ�מעל�, �י� �ְְִֵֵַָ
טה�רה. � ה�דדי� מ� �י� ְְְִִִֵַַָָָמ�מ��,

יא ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
טמאה,‡. יק�ל ולא מ�כת �לי ���בר ה�בר �ע�ר ְָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ה

�ה�א מה לפי ה�ל מ�מאת�? יטהר עניינו]א� לפי �]. ְִִַ�ְְִֶַַָֹ

עדי�·. � מלאכ�� מעי� לע��ת יכ�ל �ה�לי זמ� ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ�ל
מ�כת �ל �לי �יצד? �ל�. �כלי וח��ב �לי, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָה�א
�לי ה�א הרי � �� למ�את יכ�ל ה�א והרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹ����ר,
לק�ל �די ה�ח�, ח�י�. �� לח� �די ה��מק��, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ��היה.

מטבעות]סלעי� ה�פס[� למי�]. גדול לק�ל[כלי �די , ְְְִֵֵֶֶַַָ
�ר�ט�ת.[כדי�]קית�נ�ת לק�ל �די ה�ית��, מ�כת. �ל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַ

למד �די ה�מ�, �מ��ת ה�י�. �ה� למד �די ה�י�, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמ��ת
נקבי� �ל�ה ב� ��פרצ� חר�ל �ל מסננת ה�מ�. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�

זה לת�� זה אחד]מ�מ�ה, במקו� �אינ�[� לפי טה�רה, � ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
מגרפה מלאכ��. מעי� לבחישה]מ���ת ���[כלי ���ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מעי� ע��ה �אינ� טה�רה; �קרנס, �היא �י על א� �ְִִֶַַ�ְְֵֵֵֶָָָָ
�� לתקע נע�ית לא והיא ה�רנס, מעי� א�א ְְְֲִִֵַַָָֹֹ�ְְֵֵֶַַָָמלאכ��

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶַָָֹ�ְ�קרנס.

�ל�‚. �� נ���ר א� � ��יו ���ל� צמר �ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמסרק
החיצ�נ היתה טמא. אחד, ��מק�� ה�ל� מ� אחת ה ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אינ� �החיצ�נה ;���� �� לסרק יכ�ל �אינ� לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטה�ר,
ל�ריקה היא]מ�עלת רחבה מעי�[כי ע��ה �אינ� וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

��י�, ה�סרק מ� נ�ל� טה�ר. � מ�כ�ת �כלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכ��
למלקטת מלקחיי�]וע�א� והתקינ�[� אחת, טמא�ת. � ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
לל�� א� לכרו�]לנר, מק�לת[� � לר��� הח�ט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

��א �י על א� � �גד�לה עבה ה�� היתה וא� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ�טמאה;
עצמ�. �פני מתט�אה ז� הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינ�,

.„� ��י� �� ונ���ר ��יו, ���ל� ���� �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמסרק
טה�ר. אחת, �� נ���ר ְִֵֵַַַָָטמא;

מהבור]ה�ד�מי�‰. כלי� להעלאת �����ר�,[מקלות ְְְִִֶַַ
��ה� שבראשיה�]ואנקלי וו �הרי[� טמאי�; � ק�מת ְ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

מ�ד�. ��הי� ה�אר, מ� ה�לי �ה� לה�ציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפ�ר

.Âמשור]מגרה מ�ינתי�[� אחת ��� שני���לה כל בי� �] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ש�] נשברה ה�יטשיניי� מלא �� נ���ר טה�רה. ארבעה, �] ְְְִִֵַַָָֹ

���אר.אגודלי�] לג�ר אפ�ר �הרי טמאה, � אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�מק��

.Êוה�פסלת[גרז�]ה�עצד חדה]והאזמל וה�ק�ח[סכי� ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ח��מ� נ�ל טמאה; מק�לי� עדי� שלה�]��פגמ�, החוד �], ְְְְֲִִִֶַַ�ְִִַָָ

ה�ק�ח, מ� ח�� � טמאי� ל�ני�, ��חלק� וכ�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ְְִטה�רי�.
והרנקי .�� לנקב יכ�ל אינ� נגרי�]�הרי עצמ�[כלי �פני ְְֲִֵֵֶָָֹ�ְְְִִֵַָ

�לי. מ�צת �היא מ�ני טמאה, מק�לת אינ� �ְֵֶֶַָ�ְְְְִִִִֵֶָָ

.Áיד �מ�ל והרמח, מ�ל, �מ� העק� וה��י� וה��י�, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹה�י�,
ביתי] לשימוש �עלי[� �ל קט�י� מס�רי� וז�ג קציר, �מ�ל ,ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

�ל � ��חלק� ס�רי� �ל �ד�לי� מס�רי� �ל וז�ג ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��י�,
מלאכ��. מעי� ע��ה �ה�א מ�ני טמאה, מק�ל מה� ְְְְִֵֵֵֶֶַָ�ְֵֵֵֶֶַחלק

.Ë�אינ� לפי טה�רה, � ל�ני� ��חלקה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמס�רת
�דחק. א�א ה�ער את ְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹמעברת

.È��מג�]�רי א�[� � לרח�� טה�ר; לאר��, ��חלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ
טהרת�? מאימתי טמא. רא��נה, מלאכ�� מעי� ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמ���

יחליד]מ��בלה �לה[� מלאכ��. מעי� מ��� ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מ�מעלה א� � ר�� �� העליו�]ונ���ר וא�[החלק טמא; , ְְִֵַ�ְְְִִִֵַָָ

הרי � לתכ�יט חליה וע�ה מ���, ק�� טה�ר. ְְְֲִֵַָ�ְְִִִֵֶַָָָָמ�מ�ה,
טמאה. מק�לת ְָ�ְֶֶַז�

.‡Èזהבי�[מפוח]�פ�פרת ז�גי�,[צורפי�]�ל ו�ל , ְְִִֶֶֶֶֶַָָ
לאר� ��חלקה � זכ�כית ע��י ו�ל נ�חי�, טה�רה.ו�ל ,� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

טמאה; רא��נה, מלאכ�� מעי� מ���ת א� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרח��
טה�רה. לאו, ְְִָָוא�
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.Ê:�לי� �ל�ה מ��� טמאה מק�לת �ל�לי�, �ל ְְִִֵָָֹ�ְְְִִִֵֶֶֶַַרחי�
�ברה �מ��� מ�כ�ת, �לי �מ��� ק��ל, �לי .[נפה]מ��� ְְְִִִִִִַָָָ

.Áג�ל��� מ�כת �ל ��י�,[ארו�]ה�לת �עלי �ל � ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
טמאה, מק�לת ר�פאי�, ו�ל טמאה; מק�לת ְָ�ְְְְִֶֶֶַָ�ְֵֶֶַָאינ�

האס�ל�נית את �� את[תחבושת]���יחי� �� ות�לה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ
ְִִַַָה�ס�רי�.

.Ë�צבת]ט�י כעי� את[� �ה� ��נערי� מ�כת �ל ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
טה�רי�. ��ירה, וה�ב�עי� טמאה; מק�לי� ְְְְִִִַַָָ�ְְְִֵַַָה�דרה,

.È�ה�תילה[צבת]ה�לקחי את �ה� ,[שנשרפה]��מע� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
וה���ר�ת טמאה. ברזלי�]מק�לי� הרחי�[� את ���פס�ת ְְִַ�ְְְִִֵֶֶַַָָ

לח�ק. א�א ע��י�ת �אינ� טמאה, מק�לי� אינ� � ְְֲֵֵֶֶַָָָ�ְְְְִִֵַַָָמ�מעל�

.‡Èהיתה[קורה]קלסטרה א� � ה�לת את �� ���עלי� ְ�ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָ
טה�רה. מ�כת, �מצ�ה ע� �ל היתה מתט�אה; מ�כת, ְֶֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

.·Èוה�רנה מנעול]ה�י� חלקי טמאי�.[שני , ְִַַ�ְְִֵָ

.‚Èהפל�]��ה שבראש לפי[כדור טה�רה, � מ�כת �ל ְְִִֶֶֶַָָ
הע�. את מ���ת ְִֵֶֶֶֶַָ�היא

.„È���והעימה[פל�]ה עליו], כרוכי� שהחוטי� ,[הע� ְִַָָ
וסימ��ניה נגינה]וה��ל, �[כלי מ�כת �ל וחליל , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ח�� טה�רי�; מ�כת, �מצ�י� ע� �ל הי� טמאה. ְִִֶֶַ�ְְֵֶָָ�ְְִַמק�לי�
ה�ימ��ניה �נפי�מ� ק��ל �ית ב� היה �א� [לוחות� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

דקות] טמאה.מתכת מצ�ה, �היא �י על א� �ְִִֶַַ�ְֵָָ

.ÂËי�דע אי� א� � חלי�ת חלי�ת מפ�לת �היא ְִֵֵַ�ְ�ֶֶ�ְֲִֶֶֶַהחצ�צרת
מח�רת; ��היא טמאה מק�לת ז� הרי א��, א�א ֶֶ�ְְְִֶָ�ְֲֵֶֶַָ�ְֲִֶַָָלהחזיר�
טמאה. מק�לת אינ� �להחזיר�, לפרק� ה�ל יכ�לי� ְָ�ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוא�

.ÊËהחצוצרה]ה�צה של ה�ה[העליו� עליו ���יחי� ִִֶֶֶַַַָָָ
האחר וה�צה עצמ�; �פני טמאה מק�ל �קיעה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָ�ְְְִִֵַַָ��עת

התחתו�]הרחב עצמ�.[חלקה �פני טמאה מק�ל אינ� , ְֵֵַָָָ�ְְְִֵַָ
עצמ� �פני מנ�רה קני ,�� ���צא טמא. ה�ל ח��ר, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ�ב�עת

לוי �� לה� ��� מ�ני טמאה, מק�לי� אי� נוס�]� �]; ְְִֵַ�ְְְִֵֵֵֶֶַָָ
��� הנר]ה�רח קיבול �פני[בית מתט�אי� � וה�סיס , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

טמאה. מק�לי� ה�ל ח��ר, �ב�עת ְָ�ְְְְִִִַַַַָֹעצמ�.

.ÊÈהיא� הח�י� �]ק�רת ל��נ�ת[לוח �� ��� ה��רה, ְִִִֵֶֶַַַַָָָ
�רגלי א�ת� ו���יחי� טמאה; מק�לת � מ�כת ְְְְִִֵֶַַָָ�ְֶֶֶֶֶַַ�ל

וה��לר טה�רה. אסירי�]האסירי�, צווארי מק�ל[שעל , ְְְֲִִֵַַָָָ
מגרה ה�לת[משור]טמאה. לח�ר ��יה [הכניסו�ע�ה �ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הפתח] כלפי ושיניו המשקו� ������לתו� �י על א� �ְִִֵֶַַַ
לח�ר ע�י� מ��טמאת וא� טמאה; מק�לת אינ� ,��ְֵֶֶַָָ�ְְְְֲִִִֵֶָָָ
הפכ� �מסמר. ��ק�ע�ה עד �טמאת�, ז� הרי � [�ה�לת ְֲֵֶֶַ�ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

המשקו�] לכיוו� שהשיניי� �י�באופ� מ�מעל�, �י� �ְְִֵֵַָ
טה�רה. � ה�דדי� מ� �י� ְְְִִִֵַַָָָמ�מ��,

יא ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
טמאה,‡. יק�ל ולא מ�כת �לי ���בר ה�בר �ע�ר ְָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ה

�ה�א מה לפי ה�ל מ�מאת�? יטהר עניינו]א� לפי �]. ְִִַ�ְְִֶַַָֹ

עדי�·. � מלאכ�� מעי� לע��ת יכ�ל �ה�לי זמ� ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ�ל
מ�כת �ל �לי �יצד? �ל�. �כלי וח��ב �לי, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָה�א
�לי ה�א הרי � �� למ�את יכ�ל ה�א והרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹ����ר,
לק�ל �די ה�ח�, ח�י�. �� לח� �די ה��מק��, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ��היה.

מטבעות]סלעי� ה�פס[� למי�]. גדול לק�ל[כלי �די , ְְְִֵֵֶֶַַָ
�ר�ט�ת.[כדי�]קית�נ�ת לק�ל �די ה�ית��, מ�כת. �ל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַ

למד �די ה�מ�, �מ��ת ה�י�. �ה� למד �די ה�י�, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמ��ת
נקבי� �ל�ה ב� ��פרצ� חר�ל �ל מסננת ה�מ�. ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�

זה לת�� זה אחד]מ�מ�ה, במקו� �אינ�[� לפי טה�רה, � ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
מגרפה מלאכ��. מעי� לבחישה]מ���ת ���[כלי ���ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מעי� ע��ה �אינ� טה�רה; �קרנס, �היא �י על א� �ְִִֶַַ�ְְֵֵֵֶָָָָ
�� לתקע נע�ית לא והיא ה�רנס, מעי� א�א ְְְֲִִֵַַָָֹֹ�ְְֵֵֶַַָָמלאכ��

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶַָָֹ�ְ�קרנס.

�ל�‚. �� נ���ר א� � ��יו ���ל� צמר �ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמסרק
החיצ�נ היתה טמא. אחד, ��מק�� ה�ל� מ� אחת ה ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אינ� �החיצ�נה ;���� �� לסרק יכ�ל �אינ� לפי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹטה�ר,
ל�ריקה היא]מ�עלת רחבה מעי�[כי ע��ה �אינ� וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

��י�, ה�סרק מ� נ�ל� טה�ר. � מ�כ�ת �כלי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָמלאכ��
למלקטת מלקחיי�]וע�א� והתקינ�[� אחת, טמא�ת. � ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
לל�� א� לכרו�]לנר, מק�לת[� � לר��� הח�ט עליה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

��א �י על א� � �גד�לה עבה ה�� היתה וא� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ�טמאה;
עצמ�. �פני מתט�אה ז� הרי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהתקינ�,

.„� ��י� �� ונ���ר ��יו, ���ל� ���� �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמסרק
טה�ר. אחת, �� נ���ר ְִֵֵַַַָָטמא;

מהבור]ה�ד�מי�‰. כלי� להעלאת �����ר�,[מקלות ְְְִִֶַַ
��ה� שבראשיה�]ואנקלי וו �הרי[� טמאי�; � ק�מת ְ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

מ�ד�. ��הי� ה�אר, מ� ה�לי �ה� לה�ציא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאפ�ר

.Âמשור]מגרה מ�ינתי�[� אחת ��� שני���לה כל בי� �] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ש�] נשברה ה�יטשיניי� מלא �� נ���ר טה�רה. ארבעה, �] ְְְִִֵַַָָֹ

���אר.אגודלי�] לג�ר אפ�ר �הרי טמאה, � אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�מק��

.Êוה�פסלת[גרז�]ה�עצד חדה]והאזמל וה�ק�ח[סכי� ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ח��מ� נ�ל טמאה; מק�לי� עדי� שלה�]��פגמ�, החוד �], ְְְְֲִִִֶַַ�ְִִַָָ

ה�ק�ח, מ� ח�� � טמאי� ל�ני�, ��חלק� וכ�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ְְִטה�רי�.
והרנקי .�� לנקב יכ�ל אינ� נגרי�]�הרי עצמ�[כלי �פני ְְֲִֵֵֶָָֹ�ְְְִִֵַָ

�לי. מ�צת �היא מ�ני טמאה, מק�לת אינ� �ְֵֶֶַָ�ְְְְִִִִֵֶָָ

.Áיד �מ�ל והרמח, מ�ל, �מ� העק� וה��י� וה��י�, ְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹה�י�,
ביתי] לשימוש �עלי[� �ל קט�י� מס�רי� וז�ג קציר, �מ�ל ,ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

�ל � ��חלק� ס�רי� �ל �ד�לי� מס�רי� �ל וז�ג ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ��י�,
מלאכ��. מעי� ע��ה �ה�א מ�ני טמאה, מק�ל מה� ְְְְִֵֵֵֶֶַָ�ְֵֵֵֶֶַחלק

.Ë�אינ� לפי טה�רה, � ל�ני� ��חלקה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמס�רת
�דחק. א�א ה�ער את ְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹמעברת

.È��מג�]�רי א�[� � לרח�� טה�ר; לאר��, ��חלק ְְְְְֱִִֶֶַָָָ
טהרת�? מאימתי טמא. רא��נה, מלאכ�� מעי� ְְְֳִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָמ���

יחליד]מ��בלה �לה[� מלאכ��. מעי� מ��� ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מ�מעלה א� � ר�� �� העליו�]ונ���ר וא�[החלק טמא; , ְְִֵַ�ְְְִִִֵַָָ

הרי � לתכ�יט חליה וע�ה מ���, ק�� טה�ר. ְְְֲִֵַָ�ְְִִִֵֶַָָָָמ�מ�ה,
טמאה. מק�לת ְָ�ְֶֶַז�

.‡Èזהבי�[מפוח]�פ�פרת ז�גי�,[צורפי�]�ל ו�ל , ְְִִֶֶֶֶֶַָָ
לאר� ��חלקה � זכ�כית ע��י ו�ל נ�חי�, טה�רה.ו�ל ,� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

טמאה; רא��נה, מלאכ�� מעי� מ���ת א� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלרח��
טה�רה. לאו, ְְִָָוא�
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.·Èאיחסו�]�לבא כלי ו�ל[� ר�פאי�, ו�ל ס�רי�, �ל ְְְְִִֶֶֶַָָָ
� נ�חי� ו�ל טה�רה; � ל�ני� ��חלקה זכ�כית ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָע��י
ה�חלי�. את �� ח�תה �תח�ה �ה�א מ�ני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָטמאה,

.‚È�אינ א� � ����ט�ה א� ����רה מ�כת �ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמראה
עדי� ה�ני�, רב מראה היתה טה�רה; ה�ני�, רב ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹֹמראה

��היתה. �לי ְְְִִֶָָהיא

.„È�עקצ א� ה�ק�ב, קצת� ���ל ראשה]מחט �]� ְִֶַַַַָָָ�ְָ
,�� לרק� הח�ט את עליה לל�� התקינ� וא� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹטה�רה;

��י� �ל מחט אבל עבה]טמאה. קצת�[שהוא ���ל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ר��� �ה�א מ�ני טמאה, � חורט]ה�ק�ב ה�ני.[� ��צה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

.ÂË,�ה� וכ��צא ה�הב א� ה�ני עליה ���פפי� ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָה�חט
�י� ,��� ה�ק�ב ���ל �י� � ע��י� �הר�קמי� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�דר�

ה�פירה. מלאכ�� �אי� טמאה, � עקצ� ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ִֶַ���ל

.ÊË,ה�פירה את מע�בת א� � חל�דה �העלת ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמחט
טמאה. לאו, וא� ְְְִֵָָָטה�רה;

.ÊÈ�פ� טה�רי�; חל�דה, �העל� וה��י� [שייפ�]ה�י� ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָ
צנירה וכ� הי�נה. לטמאת� חזר� הטוויה]וה�חיז�, [ברזל ְְְְִִָָ�ְְְְִֵַָָָָָ

לטמאת�[מעקמימותה]���ט� חזרה �פפ�, טה�רה; , ְְְְְֶָָָָָָָ�ְָָ
ְַָָהי�נה.

.ÁÈ,�ארכ�ת מ��� ����ר ארכ�ה �מ� עק� ָ�ְְִִֶַַָ�ְְְֵַַַָֹמפ�ח
�� �מי� הע��י מפ�ח וכ� יוונית]טה�ר; מ���[ג' ����ר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אינ� והרי �ה�, לפ�ח יכ�ל אינ� �הרי � טה�ר ,���ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
טמא, � �נקבי� ��י� �� הי� מלאכ��. מעי� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמ���י�
ה�קבי�; מ�ני טמא, � ה��י� נ�ל� ה�א. מפ�ח ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�עדי�
ונס�מ� ה��י�, נ�ל� ה��י�. מ�ני טמא, � ה�קבי� ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָנס�מ�

טה�ר. � זה לת�� זה ה�קבי� ��פרצ� א� ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָה�קבי�

.ËÈ��ברא� ה���, �� להרי� �� האחד �רא�� ��� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ�לי
��יו; מ�ני טמא כ��, נ�לה � ה��ר �� לצל�ת מזלג ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָה�ני
כ�� ���לה מכח�ל וכ� .��� מ�ני טמא � ��יו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָנ�ל�

ה�חל �� ה�כר[הצבע]���רפי� מ�ני טמא החלק� [היינו ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ה��.�] מ�ני טמא, � ה�כר נ�ל העי�; �� ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ���חלי�

.Îסבכה� �� אחד ��רא�� רשת]�לי עליו,[� לצל�ת ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
מעל א� ה�דרה מ� ה��ר �ה� לה�ציא ��י� ה�ני ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ב�צה
טמא � ��יו נ�ל� ��יו; מ�ני טמא � ��� נ�לה � ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָהא�
האחד, �רא�� ���תבי� מ�כת �ל עט וכ� .��� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמ�ני
ה��חק; מ�ני טמא � ה��תב נ�ל � ה�ני �רא�� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹ�מ�חקי�
�א��; ���צא �ל וכ� ה��תב. מ�ני טמא � ה��חק ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹנ�ל

�יצד?וה מלאכ��. מעי� לע��ת יכ�ל ה��אר ��היה �א, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מאר�� נ�אר א� � ה��תב ונ�אר ,��� ה��חק ���ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָעט
��אחז אפ�ר �הרי טמא, � אצ�ע�תיו לק�רי ���יע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�די
מאר�� נ�אר א� � ה��חק ונ�אר ה��תב, נ�ל ויכ�ב; ��ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָֹ
נ�אר .�� למחק ל� אפ�ר �הרי טמא, � יד� �ס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמלא

�זה. ���צא �ל וכ� טה�ר. מ�ה, ְִֵֵֶֶַָָָֹ�ח�ת

.‡Î��מחודדי�]קר קצותיו ע���[ששני [הקצה���ל �ְְִֶַָֹ
�יתהרחב] מ�ני טמא � �� מנ�ר �החר� ה�ד וה�א ,ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הצר]���ע� ע���.[הקצה מ�ני טמא � ���ע� �ית נ�ל ; ְְִִִִֵֵֵַָָ

מ��פ� קיבולו]נ��ר בית טה�ר.[� , ְִַַָ

.·Îבמחרישה]חרח�ר חד ברזל ה�א[� עדי� � ��פ�� ְְֲִִֶַַַ
טה�ר. מ��פ�, נ��ר ר��; ���טל עד ְִַַָ�ְִִֵֶַָ�לי,

.‚Îה�למד וה�א בחרישה]ה�ר�ע, הבהמה מכווני� [בו ְְְֵַַַַַָ
�קצת� �ק�ע חד מסמר �כמ� עבה; אר� ע� ה�א �ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
מ�מ�ה ה�ני �ב�צה '�רב�'. נקרא ה�רזל וזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמ�מעלה,
'חרח�ר'. נקרא ה�רזל וזה ;�� נכנס והע� רמח, �מ� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�רזל

.„Îיי�]מניקית שאיבת �מ�[כלי �היא מ�כת �ל ְְִִִֶֶֶֶַ
�דלת, א� �מ�ל א�ת� מ��ק�ע � ��טמאה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�פ�פרת,
���ל �קבע� נטמאה, לא �טהר. � הע� ע� א�ת� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹויח�ר
�לי ��ל �מק�מ�; טמאה מק�לת ז� הרי � ��לת ְְְִֵֶָָָ�ְֲֵֶֶֶֶַַא�
��הי�, טמאה מק�לי� � ��תל א� ���רה ��בע� ְְֶָָ�ְְְִֶֶַַַַָָָָֹמ�כ�ת

מע�יה�. ����ה ְֲֵֶֶֶַַַעד

.‰Î�נח��מי �ל �� הבצק]לפיכ�, עורכי� �ל[עליו ְְִִֶֶַַָ
מ�אר �זה ���צא �ל וכ� טמא. � ��תל ��בע� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמ�כת
� מק�ליה� �י� ���טיה� �י� ��ק�ע�, מ�כ�ת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�לי

��הי�. טמאה ְְֶָָ�ְְִַמק�לי�
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מ�מאת�.‡. טהר� ����ר�, עצ� �כלי ע�ר �כלי ע� ְָָ�ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ�לי

וע�ה �בריה� את ���� א� מ�בריה�, �לי וע�ה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחזר
��א ה�ה�רי� ה�לי� ��אר א�� הרי � אחרי� �לי� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמה�
�לי וכ� �לה�א. מ�א� טמאה מק�לי� �ה� מ�ד�, ְְְְִֵֵַָָָ�ְְְְִִִֵֶֶַֹנטמא�
וע�ה וחזר ה�יכ�, טהר�. ��טמא�, אחר ����ר� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָמ�כ�ת
לכלי ואי� הי�נה; לטמאת� חזר� � אחרי� �לי� ְְְְִֵֵַָָָָ�ְְֲִִֵֵֵֶָמה�
��ה� �מקוה ��ט�יל� עד �מ�רה, טהרה ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמ�כ�ת

�ב�רי�. י�אר� א� ְְֲִִִֵָ�למי�,

ס�פרי�.·. מ�ברי הי�נה, לטמאת� מ�כ�ת �לי ְְְְִִִֵַָָָָ�ְְֲֵַַַָָוחזרת
הי�נה? ל�מאה ��חזר� מ�כ�ת �לי על �זר� מה ְְַָָָ�ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�מ�ני
אחר �לי מ��� ויע�ה וי�יכ� �לי, ל� י�מא ��א ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�זרה,
יב�א ��רה, �די� טה�ר �ה�א �אמר וא� ;���� ��ְְִִֶַַָָָֹ
�א� ��� מטהרת; וה�בילה מטהרת, 'ה�בירה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויאמר:
�� טה�ר ה�א הרי ��היה, �לי מ��� וע�ה וה�יכ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָנ��ר
הרי ��היה, �ה�א �י על א� הט�יל�, א� �� � ����ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
צריכי� ה�לי� �אי� ל�מר, ויב�א� .'���� �� טה�ר ְְִִִֵֵֶַַַָָה�א

�מ� טבילת�]הערב אחר החמה זה,[שקיעת ח�� מ�ני ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַָ
טמאה. עליה� ְָ�ְֲֵֶָ�זר�

א�‚. � ה�מא�ת ��אר א� �מת, ��טמא �לי ְִ�ְְְְִִִֵֶֶַָָָאחד
�מת, נטמא ��ט�ל. עד הי�נה, לטמאת� חזר � ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ�ְִִַָה�יכ�
אחר, �לי וע�ה� ה�יכ� �� ואחר ��לי�י, עליו ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָוה�ה
הזיה ואי� טמא, זה הרי � והט�יל� ��ביעי, עליו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָוה�ה
טהרה, ל� ואי� ה��; �אחר לה�יה מצטרפת ה�� ְְְֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��ד�
קד� �לי ��ה�א ויט�יל ��ביעי �לי�י עליו ���ה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹעד
���יכ�. אחר ויט�יל ��ביעי �לי�י עליו י�ה א� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ�בירה,

טה�ר„. �רזל ע� ��לל� טמא אחד]�רזל לכלי התיכ� �] ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
טה�ר; ה�ה�ר, מ� רב וא� טמא; ה�מא, מ� רב א� �ְִִִִֵֵַַָָָָֹֹ
ה�ל וצר� �גללי�, ��לל� טיט וכ� טמא. למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמחצה
מק�ל זה הרי � ה�יט מ� רב א� � �לי וע�ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��ב��,
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אינ� ה�ללי�, מ� רב וא� חר�; �לי �ה�א מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�טמאה,
טמאה. ְָ�ְֵַמק�ל

�אנ�‰. �אנכ� ה�ה�רי� מ�כ�ת במתכת]�לי ציפ� �] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ
ה� הרי ה�מא, האנ� מ� �לי� הע��ה אבל טמאי�; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ְִטה�רי�.

.Â��ע�י וע�ה ה�ה�ר, ה�רזל מ� �ע�ה� [קצהו]קר�� �ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ה�ה�ר, מ� ע�י�� ע�ה טמא; זה הרי � ה�מא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�
אחר ה�ל� �ה�ל טה�ר; זה הרי � ה�מא מ� ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ�ְַוה�ר��

מלאכה. ְֶָָָהע��ה

.Ê�חסמ� טה�ר טה�ר.[ציפהו]קר�� טמא, �ברזל �ְְְֲֵֶֶַָָָָֹ

.Á��גדולה]קית ו��ליו[כוס ה�מא, מ� �ע�ה� ְִִֵֶַָָָָ
מ�[תחתיתו] ו��ליו ה�ה�ר, מ� ע�ה� טה�ר; � ה�ה�ר ְִִִַַָָָָָָמ�

מלאכה. והע��ה המק�ל, אחר ה�ל� ה�ל טמא; � ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה�מא

.Ë,�ס�פרי מ�ברי �היא �טמאה ��טמא מ�כת ְְְִִִִֵֶָ�ְְְִִֶֶֶַָ�לי
וה�יכ� ונ��ר, ,�� וכ��צא זרה �עב�דה ��טמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ�ג��
חזר א� ספק זה הרי � אחר �לי מ��� וע�ה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר. לא א� הי�נה, ְְַַָָָָֹ�ְלטמאת�

.È.�ה�לי �כל טהר� ונ��ר�, ��טמא� ה�כ�כית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�לי
ח�זרי� אינ� � אחר �לי מה� וע�ה וה�יכ�, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפ��

טמאת� �ע�ר לפי י�נה; זכוכית]לטמאה כלי מ�ברי[של ְ�ְְְִִֶַָָָ�ְְִִֵָָ
וכ� י�נה. �טמאה עליה� �זר� לא ��ארנ�, �מ� ְְְֵָָָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹס�פרי�,
�רא�יי� �לי� ��בריה� �י על א� � ����ר� זכ�כית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ�לי
לפי טמאה, מק�לי� אינ� �לי�, �ירי וה� ה�איל ְְִָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָלת�מי�,
זכ�כית �ל קערה �יצד? חר�. לכלי ��מי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�אינ�

��ליה והתקי� אי�[תחתיתה]����רה, � לת�מי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
וא� ��ערה. �ה� �י על א� טמאה, מק�לי� ְְְִִֵֶַַַָָָ�ְְִִַַַה��לי�

ו�פ� ה�בר, רא� את זה[שייפו]קרס� הרי � ���פי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� טמאה. ְְֵֵֶַָָֹ�ְֵַמק�ל

.‡Èיה[בקבוק]צל�חית� ���ל אחת, �יד ה��לת קט�ה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
א�א לת�כ�, ה�ד מכניסי� �אי� מ�ני טמאה; מק�לת �ְֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
� �יה ���ל ידי�, ���י ה��לת �ד�לה אבל מ��ה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�צק
יד� ��כניס ��עה ��ד ח�בלת �היא מ�ני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטה�רה,

�ליט�� �ל צל�חית וכ� �היא[בוש�]לת�כ�. �י על א� � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
�אצ�ע� �ח�בלת מ�ני טה�רה; �יה, נ�ל א� � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקט�ה

מ��כ�. ה��� ���ציא ְִִֶֶַָָָֹ��עה

.·È�ה�[כדי�]לגיני עדי� � �יה� ���ל ה�ד�לי� ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַ
ל�ב�י� מתקינ� �ה�א מ�ני ירקות]�לי�, .[לכבישת ְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.‚Èרב� ה�פ� �לי� �� נפ�� טה�ר; ר��, ��פ�� ְְְִִֵֶַָֹ�ְִֶַ��ס
טה�ר. � �זפת �י� �בע� �י� �סתמ�, נ�ב טה�ר. ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�בה�,
טה�רי�. � מ�מ�� �י� מ�מעל� �י� ���ב�, וה�ל�חית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוה��ס

.„Èגדולה]ה�מח�י מ�מעלה,[קערה ���ב� וה�ערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
את לק�ל יכ�לי� א� � נס�ק� טה�רי�. מ�מ�ה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאי�;

טה�רי�. לאו, וא� טמאי�; �צ�נ�, ְְְְִִִִֵֵַַָהח�י�

ÂË�החת�כי בשפת�]ה��ס�ת חלקי� �י[שאינ� על א� � ֲִִַַַַ
טמאה. מק�לי� ה�ה, את ס�רטי� ְָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ��פת�תיה�

.ÊËמ�[משפ�]האפר�ס� ה�א �הרי טה�ר, � זכ�כית �ל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מק�ל. �אינ� ְֵֵֶַַַמח�

.ÊÈי� על א� טה�רה, � למראה א�ת� �ע��י� ְְְְִִִֶַַַָָָזכ�כית
ה�רוד לק�לה. נע�ית ��א לפי מק�לת; [כלי�היא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

עלכדורי] �����יח� �י על א� � מק�ל �ה�א זכ�כית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַ�ל
טמאה. מק�ל זה הרי � מק�ל ואינ� צ�� על נה�� ְָ�ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ַה�לח�,

.ÁÈ;טמאה מק�ל מראה, �ע�ה� זכ�כית �ל ְָ�ְְְְִֵֶֶַַַָָָ�מח�י
���יחי� �ברי� ��הי� �די למראה, ע�ה� מ�ח�ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוא�
אי� � זכ�כית �לי וכל טה�ר. זה הרי � מאח�ריו נראי� ��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

ה�לי�. �כל מלאכ�� ���מר עד טמאה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�ְְִַמק�לי�
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מתט�א‡. חר� �לי �אי� מק�מ�ת, �כ�ה �ארנ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בר

�בה�ט מאויר�, הזזת]א�א ה�לי�[� �ל ��אר ה�ב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לאויר� טמאה נכנסה וא� נטמא�; ה�מאה, �ה� ְֲִַָָ�ְְְְְְִִִָָ�ְֶֶַָָָ��געה

נמצא טה�רי�. ה� הרי � �ה� נגעה �]ולא �כלי[כלי ה�מא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
�כלי טה�ר ה�לי�, �כל וה�מא ה�לי�; �כל טה�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחר�,
��אמר: מאויר�? א�א מ��א חר� �לי �אי� �מ�י� ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָחר�.
ה�א מ��כ� � ��כ�" אל מה� י�ל א�ר חר� �לי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָֹ"וכל

מאח�ריו. מ��א ואינ� ְֲִִֵֵֵֵַַָמ��א,

�מ�קי�·. אכלי� מט�א �� מאויר�, ����א ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�כ��
�מ�קי� אכלי� ונכנס� ��טמא, חר� �לי �יצד? ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאויר�.
טמאי�, א�� הרי � �� נגע� ��א �י על א� � ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאויר�

� א�ר "�ל ה�לי���אמר: �אר אבל יטמא". ת�כ� ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
�ה�. ���ע� עד �מ�קי�, אכלי� מט�אי� אינ� � ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�מאי�

�י�‚. חר� �לי �י� מאויר�, �לי� מט�א חר� �לי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַאי�
�ת�כ�, �לי� �הי� �ד�ל חר� �לי �יצד? �לי�. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�אר
טה�רי�. ה�לי� וכל טמא, ה�א � �אויר� טמאה ְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ְְְִָונכנסה
מאויר�, ה��קי� נטמא� � ��ת�כ� ��לי� מ�קי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהי�

זה והרי ה�לי�; את �מט�אי� שבתוכו]וח�זרי� הכלי �] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
כביכול:]א�מר: ט�אתני'.[� וא�ה ט�א�ני, לא 'מט�אי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

�לבד,„. �אח�ריו טמאי� מ�קי� ��גע� חר� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�לי
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�לי�. �ל ��אר אח�ריו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנטמא�
מ�קי� �� ונגע� ,��� ל� אי� א� אבל ;��� ל� ְְְְֲִִֵֶַָָָָ��היה
חר�, �כלי ��� ל� �אי� ��ל טה�ר; זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָטמאי�
מ�קי� א� אכלי� נגע� �מ�קי�. מ��אי� אח�ריו ְְְְְֲֳִִִִִֵַַַָָָאי�
חר� �לי ואחד טמאי�. א�� הרי ה�מא, חר� �לי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�אח�רי
��גע� ה�מאי� ה�לי� ��ל זה; �דבר ה�לי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
נטמא�. � מאח�ריה� �י� מ��כ� �י� �ה�, מ�קי� א� ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלי�

על‰. ��פה� א� לאויר�, טמאה ��כנסה חר� �לי ְֲִֶַַָָָ�ְְְִִֶֶֶֶָָאחד
�הרי � עליה אהל ונע�ה האר� על ה��נחת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ַה�מאה

ה�מ�עה מ�י �ת�כ�. רבינו]ה�מאה ��ה[ממשה למד�, ַ�ְְְְִִֶֶַָָָ
האהלי�. את לר��ת ��כ�", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָ��אמר

.Âחר�[גומא]��מה �לי וכפה �ת�כ�, מ�נח ה�ר� �היה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
���נס עד ��כ�", "אל ��אמר: נטמא, לא � ה��מה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
למ�ה ה�מצא ה�ר� לפיכ�, �ת�כ�. טמאה �ל ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ�ְֶַָעצמ�

�]מ�ח��� שבתחתית בעפר �]� קרקעית� �היא ���ר, �ל ְִ�ְְִִֶֶַַָ
��מה ��� מת ועכ�ו נפל, 'חי א�מר: �אני טה�ר; ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָה���ר
���ר �ל מ�ח��� למ�ה ט�עת א� מחט נמצאת א� וכ� ְֶַ�ְְְְִִִֵֵַַַַַַָז�'.
��ארנ�, �מ� טמאי� ה�מצאי� ה�לי� ��ל �י על א� �ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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אינ� ה�ללי�, מ� רב וא� חר�; �לי �ה�א מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�טמאה,
טמאה. ְָ�ְֵַמק�ל

�אנ�‰. �אנכ� ה�ה�רי� מ�כ�ת במתכת]�לי ציפ� �] ְְֲֲִֵֶַַַָָָָ
ה� הרי ה�מא, האנ� מ� �לי� הע��ה אבל טמאי�; ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,

ְִטה�רי�.

.Â��ע�י וע�ה ה�ה�ר, ה�רזל מ� �ע�ה� [קצהו]קר�� �ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ה�ה�ר, מ� ע�י�� ע�ה טמא; זה הרי � ה�מא ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�
אחר ה�ל� �ה�ל טה�ר; זה הרי � ה�מא מ� ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ�ְַוה�ר��

מלאכה. ְֶָָָהע��ה

.Ê�חסמ� טה�ר טה�ר.[ציפהו]קר�� טמא, �ברזל �ְְְֲֵֶֶַָָָָֹ

.Á��גדולה]קית ו��ליו[כוס ה�מא, מ� �ע�ה� ְִִֵֶַָָָָ
מ�[תחתיתו] ו��ליו ה�ה�ר, מ� ע�ה� טה�ר; � ה�ה�ר ְִִִַַָָָָָָמ�

מלאכה. והע��ה המק�ל, אחר ה�ל� ה�ל טמא; � ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹה�מא

.Ë,�ס�פרי מ�ברי �היא �טמאה ��טמא מ�כת ְְְִִִִֵֶָ�ְְְִִֶֶֶַָ�לי
וה�יכ� ונ��ר, ,�� וכ��צא זרה �עב�דה ��טמא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ�ג��
חזר א� ספק זה הרי � אחר �לי מ��� וע�ה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

חזר. לא א� הי�נה, ְְַַָָָָֹ�ְלטמאת�

.È.�ה�לי �כל טהר� ונ��ר�, ��טמא� ה�כ�כית ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ�לי
ח�זרי� אינ� � אחר �לי מה� וע�ה וה�יכ�, חזר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואפ��

טמאת� �ע�ר לפי י�נה; זכוכית]לטמאה כלי מ�ברי[של ְ�ְְְִִֶַָָָ�ְְִִֵָָ
וכ� י�נה. �טמאה עליה� �זר� לא ��ארנ�, �מ� ְְְֵָָָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶַָֹס�פרי�,
�רא�יי� �לי� ��בריה� �י על א� � ����ר� זכ�כית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ�לי
לפי טמאה, מק�לי� אינ� �לי�, �ירי וה� ה�איל ְְִָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָלת�מי�,
זכ�כית �ל קערה �יצד? חר�. לכלי ��מי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�אינ�

��ליה והתקי� אי�[תחתיתה]����רה, � לת�מי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
וא� ��ערה. �ה� �י על א� טמאה, מק�לי� ְְְִִֵֶַַַָָָ�ְְִִַַַה��לי�

ו�פ� ה�בר, רא� את זה[שייפו]קרס� הרי � ���פי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� טמאה. ְְֵֵֶַָָֹ�ְֵַמק�ל

.‡Èיה[בקבוק]צל�חית� ���ל אחת, �יד ה��לת קט�ה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
א�א לת�כ�, ה�ד מכניסי� �אי� מ�ני טמאה; מק�לת �ְֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
� �יה ���ל ידי�, ���י ה��לת �ד�לה אבל מ��ה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָי�צק
יד� ��כניס ��עה ��ד ח�בלת �היא מ�ני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטה�רה,

�ליט�� �ל צל�חית וכ� �היא[בוש�]לת�כ�. �י על א� � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
�אצ�ע� �ח�בלת מ�ני טה�רה; �יה, נ�ל א� � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקט�ה

מ��כ�. ה��� ���ציא ְִִֶֶַָָָֹ��עה

.·È�ה�[כדי�]לגיני עדי� � �יה� ���ל ה�ד�לי� ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַ
ל�ב�י� מתקינ� �ה�א מ�ני ירקות]�לי�, .[לכבישת ְְְִִִִֵֵֶַַָָ

.‚Èרב� ה�פ� �לי� �� נפ�� טה�ר; ר��, ��פ�� ְְְִִֵֶַָֹ�ְִֶַ��ס
טה�ר. � �זפת �י� �בע� �י� �סתמ�, נ�ב טה�ר. ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ�בה�,
טה�רי�. � מ�מ�� �י� מ�מעל� �י� ���ב�, וה�ל�חית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוה��ס

.„Èגדולה]ה�מח�י מ�מעלה,[קערה ���ב� וה�ערה ְְְְְְִִֶַַַַָָָ
את לק�ל יכ�לי� א� � נס�ק� טה�רי�. מ�מ�ה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָטמאי�;

טה�רי�. לאו, וא� טמאי�; �צ�נ�, ְְְְִִִִֵֵַַָהח�י�

ÂË�החת�כי בשפת�]ה��ס�ת חלקי� �י[שאינ� על א� � ֲִִַַַַ
טמאה. מק�לי� ה�ה, את ס�רטי� ְָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ��פת�תיה�

.ÊËמ�[משפ�]האפר�ס� ה�א �הרי טה�ר, � זכ�כית �ל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָ
מק�ל. �אינ� ְֵֵֶַַַמח�

.ÊÈי� על א� טה�רה, � למראה א�ת� �ע��י� ְְְְִִִֶַַַָָָזכ�כית
ה�רוד לק�לה. נע�ית ��א לפי מק�לת; [כלי�היא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

עלכדורי] �����יח� �י על א� � מק�ל �ה�א זכ�כית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַ�ל
טמאה. מק�ל זה הרי � מק�ל ואינ� צ�� על נה�� ְָ�ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ַה�לח�,

.ÁÈ;טמאה מק�ל מראה, �ע�ה� זכ�כית �ל ְָ�ְְְְִֵֶֶַַַָָָ�מח�י
���יחי� �ברי� ��הי� �די למראה, ע�ה� מ�ח�ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוא�
אי� � זכ�כית �לי וכל טה�ר. זה הרי � מאח�ריו נראי� ��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָ

ה�לי�. �כל מלאכ�� ���מר עד טמאה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�ְְִַמק�לי�
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מתט�א‡. חר� �לי �אי� מק�מ�ת, �כ�ה �ארנ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בר

�בה�ט מאויר�, הזזת]א�א ה�לי�[� �ל ��אר ה�ב. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לאויר� טמאה נכנסה וא� נטמא�; ה�מאה, �ה� ְֲִַָָ�ְְְְְְִִִָָ�ְֶֶַָָָ��געה

נמצא טה�רי�. ה� הרי � �ה� נגעה �]ולא �כלי[כלי ה�מא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
�כלי טה�ר ה�לי�, �כל וה�מא ה�לי�; �כל טה�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחר�,
��אמר: מאויר�? א�א מ��א חר� �לי �אי� �מ�י� ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָחר�.
ה�א מ��כ� � ��כ�" אל מה� י�ל א�ר חר� �לי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָֹ"וכל

מאח�ריו. מ��א ואינ� ְֲִִֵֵֵֵַַָמ��א,

�מ�קי�·. אכלי� מט�א �� מאויר�, ����א ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�כ��
�מ�קי� אכלי� ונכנס� ��טמא, חר� �לי �יצד? ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמאויר�.
טמאי�, א�� הרי � �� נגע� ��א �י על א� � ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָֹלאויר�

� א�ר "�ל ה�לי���אמר: �אר אבל יטמא". ת�כ� ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
�ה�. ���ע� עד �מ�קי�, אכלי� מט�אי� אינ� � ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�מאי�

�י�‚. חר� �לי �י� מאויר�, �לי� מט�א חר� �לי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַאי�
�ת�כ�, �לי� �הי� �ד�ל חר� �לי �יצד? �לי�. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�אר
טה�רי�. ה�לי� וכל טמא, ה�א � �אויר� טמאה ְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ְְְִָונכנסה
מאויר�, ה��קי� נטמא� � ��ת�כ� ��לי� מ�קי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָהי�

זה והרי ה�לי�; את �מט�אי� שבתוכו]וח�זרי� הכלי �] ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
כביכול:]א�מר: ט�אתני'.[� וא�ה ט�א�ני, לא 'מט�אי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

�לבד,„. �אח�ריו טמאי� מ�קי� ��גע� חר� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�לי
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�לי�. �ל ��אר אח�ריו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנטמא�
מ�קי� �� ונגע� ,��� ל� אי� א� אבל ;��� ל� ְְְְֲִִֵֶַָָָָ��היה
חר�, �כלי ��� ל� �אי� ��ל טה�ר; זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָטמאי�
מ�קי� א� אכלי� נגע� �מ�קי�. מ��אי� אח�ריו ְְְְְֲֳִִִִִֵַַַָָָאי�
חר� �לי ואחד טמאי�. א�� הרי ה�מא, חר� �לי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�אח�רי
��גע� ה�מאי� ה�לי� ��ל זה; �דבר ה�לי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
נטמא�. � מאח�ריה� �י� מ��כ� �י� �ה�, מ�קי� א� ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלי�

על‰. ��פה� א� לאויר�, טמאה ��כנסה חר� �לי ְֲִֶַַָָָ�ְְְִִֶֶֶֶָָאחד
�הרי � עליה אהל ונע�ה האר� על ה��נחת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ַה�מאה

ה�מ�עה מ�י �ת�כ�. רבינו]ה�מאה ��ה[ממשה למד�, ַ�ְְְְִִֶֶַָָָ
האהלי�. את לר��ת ��כ�", "אל ְֱֳִֶֶֶֶַַָָ��אמר

.Âחר�[גומא]��מה �לי וכפה �ת�כ�, מ�נח ה�ר� �היה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
���נס עד ��כ�", "אל ��אמר: נטמא, לא � ה��מה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
למ�ה ה�מצא ה�ר� לפיכ�, �ת�כ�. טמאה �ל ְְְְְִִֶֶַַַָָָָ�ְֶַָעצמ�

�]מ�ח��� שבתחתית בעפר �]� קרקעית� �היא ���ר, �ל ְִ�ְְִִֶֶַַָ
��מה ��� מת ועכ�ו נפל, 'חי א�מר: �אני טה�ר; ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָה���ר
���ר �ל מ�ח��� למ�ה ט�עת א� מחט נמצאת א� וכ� ְֶַ�ְְְְִִִֵֵַַַַַַָז�'.
��ארנ�, �מ� טמאי� ה�מצאי� ה�לי� ��ל �י על א� �ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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�א ��א עד הי� ��' א�מר: �אני טה�ר; ה���ר ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
���� נמצא� לת�כ�'. נפל� ולא עליה�, נבנה וה���ר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹה���ר,
�נח��� נמצא� �תלה. �מה ל� �אי� טמא, ה���ר הרי �ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ�ְ

���ר, ש�]�ל א�[באופ� � לאויר� י�צאי� אינ� אבל נראי� ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָ
�ה� נ�גע וה�א ה�צק, את הגומות]א�פה לתו� נכנס [הבצק ְֵֵֶֶֶַַָָ

ה���ר � לאו וא� אויר�; �ת�� הי� �א�� ה���ר, נטמא �ְְְְֲִִִִַַַַָָָ
��צק אמר�? �צק �איזה מ�ח���. למ�ה ה� �א�� ְְְֵֵֵֶַָָָ�ְְְִִֵַָָטה�ר,

ק�ה. ולא �י�תר ר� �אינ� ְְִֵֵֵֶֶַַָֹה�ינ�ני,

.Ê�עי� ��מצא אויר]ה�ר� בפתח �ל[� �עי� ���ר, �ל ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ה�נימית ה�פה מ� נמצא א� � ��ח �ל �עי� ְְִִִִִַַָָָָ�ִִֶַָָ�ירה,
לא �הרי טה�ר; העי�, �אויר נמצא א� וכ� טה�ר. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולח��,
עבי �חת א�א ה��ח, א� ה�ירה א� ה���ר לאויר ֳִֶַַָָ�ְֲִִִַַַַַָָנכנס
� ה�ת מ� �זית �� היה ואפ�� �ל�י. ה�א ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�פנ�תיה�
�הרי טפח; ��תח העי� �עבי היה �� א� א�א ְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָטה�רי�,
�עני� ��ת�אר �מ� ה���ר, לאויר ה�מאה את ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ�ִֵֶַמביא

מת. ְֵַ�טמאת

.Áה�נימי ה�פה מ� העצי�, הנחת �מק�� ה�ר� תנמצא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
י�יבת �מק�� ה���, י�יבת �מק�� נמצא טה�ר. � ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָולח��

טה�ר. ה�ל � זיתי� ��לקי י�יבת �מק�� ְְְִִִֵֵַַַַָָֹה��ע,

.Ëהיק�ד מק�מ�ת �אר ולא ה�ירה ולא ה���ר האש]אי� �] ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ
ולפני�. ה�תימה מ� ה�מאה נמצאת א� א�א ְְְְִִִִַָָ�ְְִִִִֵֶַַָמ��אי�,

.È�אמצע�� ה�י�, ��י� �עלי �� ���תי� חר� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�לי
מסרק �מ� הר�ת מ� מ�מעלה ��פת� חר�, �ל ר�ת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�מ�

ה�מאה[לנוי] נכנסה א� � 'צרצ�ר' ה�קרא ה�א וזה ,ְְְְְִִִֶַַַָָ�ְָ
ה�א ��ה ,��� נטמא � הר�ת מ� למעלה ה�סרק ֶֶ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָלאויר

זה. �לי �ל ְִֶֶ��כ�

.‡Èפי�ת� �ל� ל� �היה חר� לפני�[דפנות]�לי ז� ְְְִִִֶֶֶָָָָֹ
לאויר טמאה ונכנסה ע�דפת, ה�נימית היתה ְֲִַָ�ְְְְְִִִִֶֶַָָָמ��,
ה�פה ��י� ��אויר וה��קי� האכלי� �ל � ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָה�נימית
��י� וה��קי� והאכלי� האמצעית, �בי� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�נימית
ע�דפת, האמצעית היתה טה�רי�. החיצ�נה, �בי� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהאמצעית
טה�ר. ולח��, �מ��ה טמא; ולפני�, מ��ה � אויר� ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָונטמא
הי� טמא. ה�ל � אויר� ונטמא ע�דפת, החיצ�נה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהיתה

טה�ר. וה�אר טמאה; אויר�, ��טמא �ל � ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ�ו�ת

.·È�גדולות]לפסי �ו�ת,[קערות ו�פת�תיה� ז�, �ת�� ז� ְְְְִִֵֶָָ
ה�ר�, �� ��� ז� � ��ח��נה א� �עלי�נה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוה�ר�
��ה�. האכלי� וכל ה� טה�רי�, � ה�פסי� ��אר ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָטמאה;

מ�קה �כ�נס נק�בה מה� לפס �ל נכנסהיה משקה �] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ
��ה�דרכו] וה��קי� האכלי� �ל � �עלי�נה וה�ר� ,ְְְְֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

,��� �אויר ה�מאה �הרי טמאי�, ה�פסי� ��ל ָ�ְֲִַָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָטמאי�,
וכ�� טמאה, היא � ��ח��נה ה�ר� היה ��ת�אר. ָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מ�
ואי� העלי�נ�ת, לאויר ה�ר� נכנס לא �הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹטה�ר�ת;
וה��קי� האכלי� �ל לט�א �די ע�דפת, ה�ח��נה ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�פת
ה�ח��נה �פת והיתה �עלי�נה, ה�ר� היה ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ��ת�כ�.
ה�ח��נה וכ� �ת�כ�; �ה�ר� טמאה, העלי�נה � ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָע�דפת
��אר �אויר�. ה�ר� הרי ע�דפת, ��פת� מ�ני �ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
חר� �לי �אי� טה�רי�, � ה�ח��נה ��ת�� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָה�פסי�

ט�פח מ�קה �יניה� היה וא� ��ת�כ�. �לי� [�מט�א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

בו] הנוגעת האצבע את מ�קהשמרטיב �� ��� �ל �ְֵֶֶַָָ
ה�ח��נה מאויר מ��א �ה��קה טמאה; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָט�פח,

ה�לי�. את �מט�א וח�זר ְְִֵֵֵֶֶֶַַָהע�דפת,

.‚Èתח�ת� �� �ב�קי� קער�ת �הי� חר� �ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָטבלה
� ה�ער�ת מ� אחת ונטמאת אחד, �לי ה�ל והרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמע�יה,

ע�ד� �פ� ל�בלה היה וא� .��� נטמא� [מסגרתלא ְְִֹ�ְְִֵֶַַָָָָֹ
מה�גבוהה] אחת ונטמאת �ת�כ�, ה�ער�ת �ל ��מצא� ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

וקלמרי� חר�, �ל ה�בלי� �בית ה�י� וכ� .��� נטמא� �ְְִ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
,�� ���צא ְִֵַַַה�תאימ�ת.

.„È� �מ�קי� מ��יו אחד ��טמא ע� �ל ה�בלי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ית
��מצא� ע�ד�, �פ� ל� י� וא� ה��י�. �אר נטמא� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא
נטמא� � �מ�קי� מ��יו אחד ונטמא �ת�כ�, ה��י� ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ�ל
נטמא �מ�קי�, ��כ� ��טמא �כלי אחד, �כלי �ה�ל ;����ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
לזה זה ח��ר א�� הרי �מסמר, קב�עי� ��יו הי� .����ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

�לה טהרה]�יהלטמאה הרי[הזאת � �לבד �ק�עי� הי� . ְ�ְְְְֲִִֵַַָָָָ
��יו הי� וא� לה�יה. ח��ר ואינ� לטמאה, ח��ר ְְְְִִֵַָָָָָָָ�ְִֵא��

לה�יה. ולא לטמאה לא ח��ר אינ� � ונ�ני� ְְְַָָָֹ�ְְִִִִִֵָָָֹנ�לי�

יד ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�תיל‡. �צמיד ה��יל מהודק]�ל כיסוי ה�ת,[� �אהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

��ת ה�יל א� חר�; �לי �אויר �תיל �צמיד ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָמ�יל
מ�יל �אינ� וכל ה�ל. חר� �כלי ���יל ה�א �י� ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהחמ�ר,

חר�. �לי �אויר מ�יל אינ� ה�ת, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹ�אהל

ה�ת·. �אהל לטמאה �תיל צמיד �אי� אינו�כ�� �] ְְִִֵֵֶָָ�ְְֵֶַָֹ
מלצאת] הטומאה �אוירמונע לטמאה �תיל צמיד אי� �� ,ְִִֵָָָ�ְֲִַָ

�מ�קי�, אכלי� מלאה �היתה קדרה �יצד? חר�. ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�לי
ה�דרה הרי � ה�מא ����ר �נת�נה �תיל, צמיד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ��מ�פת
טמאי� מ�קי� א� ה�ר� היה טה�רי�. ��ת�כ� מה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכל
נטמא � ה���ר �אויר �נת�נה �תיל, צמיד �מ�פת ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�ְָ�ת�כ�,

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַַָֹה���ר.

מחט‚. א� ה�בנה, �ת�� מבלעת �היתה טמאה ְְְֵַַַַַָ�ְְֵֶַַַָָָט�עת
חר� �לי לאויר ונפל� הע�, �ת�� מבלעת �היתה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ�ְְֵֶָָָטמאה
א� זה �ע� �ר�מה ��ר נגע �א� �י על א� נטמא; �ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מאויר�. חר� �לי מט�אי� ה� הרי טה�ר, � ז� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�לבנה

ה���ר„. לאויר ונפל מת, ��ר א� �ר� ��לע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ�רנג�ל
ה���ר; נטמא ה�רנג�ל, �� מת וא� טה�ר. זה הרי �ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
���ילי� �דר� חר�, �לי מ�ד מ�ילי� �חי ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַ�ה�ל�עי�

ה�ת. ְֵֶַֹ�אהל

�בל�עי�.‰. אינ� ה�מטי�, �ת�� א� ה�ה ��ת�� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�ברי�
רא�� והכניס �יו, �ת�� טמאי� מ�קי� �הי� אד� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ�יצד?
�מ�קי� אכלי� �הי� טה�ר וכ� ט�אה�. � חר� �לי ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלאויר
אכלי� נטמא� � טמא ���ר לאויר רא�� והכניס �יו, ְְְְְֲֳִִִִִִֵַַָָֹלת��
והכניס� ה�ר�, מ� �עד�ה קמט� �ת�� ל� היה ְְְֲִִִֶֶַַָָ�ְְִֶָָ��פיו.
�ת�� �ה�מאה �י על א� ה���ר, נטמא � ה���ר ְְָ�ְֲִִִֶַַַַַַַַָלאויר

ֶֶַה�מט.

.Âנג�ב �ה�א �י על א� � טמאי� מ�קי� ��לע ְְְִִִֵֶֶַַַַָָספ�ג
����[יבש] ט�אה�, � חר� �לי לאויר נפל א� � ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמ�ח��

חר�י� �מי. ו�ל לפת �ל חתיכה וכ� לצאת. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמ�קה
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�לי לאויר ונפל� ונ�ב�, טמאי�, מ�קי� �ה� ������ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
���� נטמא, � וה�ק ל���ר, נפל� ט�א�ה�. לא � ְִֶַָ�ְְְִֶֶַַָֹחר�
אבל ק�י�; �מ�קי� אמ�רי�? �ברי� ��ה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמ�קי�
�מימי ה��ה �� �ג�� חמ�רי�, מ�קי� �ה� נבלע� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָא�
הרי � ��צא עליו והק�יד לצאת, יכ�לי� הי� א� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מק�יד אי� וא� ה�ק; ��א �י על א� ה���ר, מט�א ְְִִֵַַ�ְִֵֶֶַַַַַֹזה
�גפת וכ� ה��קה. ויצא ���ק עד מט�א, אינ� � ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַ�ְֵֵֶַַָָעליו

זיתי�] ��[פסולת �ה�ק טמאי�, מ��קי� ה�אה ַָ�ְְֲִִִֵֶַַָָָָחד�ה
טה�ר. �י�נה, אבל לצאת; מ�קה ���� נטמא, � ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָה���ר
���צא יד�ע וא� חד�. ע�ר �ני� לאחר י�נה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיז�
נטמא �ני�, �ל� לאחר אפ�� � ה�ק ��עת מ�קה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמ��ה

����ק. ַ�ְֶַַה���ר

.Ê,�קרקעית עד מ�פת� �מח�ה �ח�ק� חר� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ�לי
מ� אחד �אויר טמאה ה�ליונכנסה נטמא � החלקי� ני ְְְִָ�ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָ

�דר� חר� �לי לחלק אד� �ני �ר� �אי� לפי ;����ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ
א� �נסרי� �חצצ� ���ר לפיכ�, האהלי�. ְְְֲֳִִִִִֶֶַָָָָָ�ח�לקי�

טמא. ה�ל � אחד �מק�� ה�ר� ונמצא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�יריע�ת,

.Áלי� לאויר ה�לי והכניס �ת�כ�, טמאה �היתה ְְְְְְֲִִִִִַַָ�ְְִֶָָ�לי
�י על א� � חר� לכלי ח�� ה�מא ה�לי ��פת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחר�,
��אמר: טה�ר, זה הרי חר�, �לי �ת�� מכ�נת ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�ְְָ�ֶַ�ה�מאה

��כ�. לת�� לא ��כ�", אל מה� י�ל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"א�ר

.Ëאחר �לי לאויר� והכניס טמא, חר� �לי היה א� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�
חר� ל�לי ח�� האחר ה�לי ��פת �מ�קי�, אכלי� �� ���ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חר� �לי �ת�� מכ�ני� וה��קי� �האכלי� �י על א� �ְְְֳִִִֶַַַַָָ�ְְִִֶֶָ
יטמא", �ת�כ� א�ר "�ל ��אמר: טה�רי�, א�� הרי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�מא,
חמת א� קדרה א� ק�ה א� ��רת �יצד? ��כ�. ��ת�� ְֵֵֶָָ�ְֵֶֶֶַַֹלא

ה��ה[נוד] ו�ל�ל �ת�כ�, ה�ר� �היה �ה� ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכ��צא
מכ�� �ה�ר� �י על א� � ה���ר לאויר א� החבית ָ�ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָלאויר
למעלה החמת א� ה��ה ��פת ה�איל � החבית אויר ְְֵֶַַָָ�ְְֲִִִֶַַָ�ת��
�ת�� היה וא� טה�רי�. א�� הרי ה���ר, א� החבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמ�פת
מ�קי�, א� אכלי� �ה� וכ��צא ה�דרה �ת�� א� ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
ה� הרי � ה�מאי� החבית א� ה���ר לאויר א�ת� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָו�ל�ל
�ה� וכ��צא החמת א� ה��ה א� ה��רת היתה ְֵֵֶֶַַָָ�ְְִֶֶַַַָָטה�רי�.
ו�ל�ל לת�כ�, ה�ר� היה א� א�א מ�ילי�; אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנק�בי�,
א� אכלי� הי� וא� נטמא; � ה�ה�ר חר� �לי לאויר ְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָא�ת�
� ה�מא חר� �לי לאויר א�ת� ו�ל�ל לת�כ�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�קי�

�ט� �כלי היה א� ��קב? יהיה וכ�ה [שנטהרי�נטמא�. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
זיתי�במקווה] �מ�ציא דרכו], לצאת יכולה זית היה[� וא� . ְְִִִֵָָ

והע��י �זיתי�; �ע�ר� לאכלי�, הע��י � חר� ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָ�כלי
מ�קה �כ�נס �ע�ר� דרכו]למ�קי�, נכנס והע��י[משקה ; ְְְְְִִֵֶֶַַָ

זה חר� �לי �מ���קב לחמר�, א�ת� מטילי� �לכ�, ְְִִִֵֶֶֶֶָ�ְְְְִִָָלכ�
חר�. �לי מ�ד מ�יל אינ� מ�קה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ�כ�נס

.È,זה �כלי ה�ר� היה א� � �זפת חר� �לי נקב ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָסת�
מ�יל ה�מיד �אי� נטמא; � ה�ה�ר ה���ר לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָו�ל�ל�
זה �כלי היה א� אבל ��ארנ�. �מ� מ�ט�א, ה�מאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ַַעל
ה� הרי � ה�מא ה���ר לאויר ו�ל�ל� מ�קי�, א� ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלי�
�זפת ��תמ� ה�לי� �ל ��אר סת��. ה�קב �הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטה�רי�,

חר�. �לי מ�ד מ�יל אינ� ,�� ְְִִִֵֵֶֶַַַוכ��צא

.‡Èח�תה� צדדיה]��רת ה�חת[משני ��ת� �י על א� � ְְִֶֶֶַַַַַָָָ
�לי. אינ� �הרי חר�, �לי מ�ד מ�לת אינ� � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ק�

.·Èא�[נוד]החמת � ר��� �מ�ציא ��פחת� וה�פי�ה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
�לי מ�ד מ�ילי� א�� הרי �לי�, מ��רת ��טל� �י ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חר� �לי מ�פת למעלה ה�חת ��היה � וה�א ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחר�;

ויהיה �]מ�ח��, שיהיה מ�ל�ל[�א� ��ה� ק��ל �ית ְְְִִִֵֶֶֶַָ�ְָ
חר�. �לי ְְִֶֶלת��

.‚È,�חר �לי לאויר ��קע �היה �� וכ��צא ���ט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָע�ר
טמא. ה���ר הרי � הע�ר �ת�� וה�ר� ה���ר, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָא�
הע�ר ��ת�� �מ�קי� אכלי� ����ר, ה�ר� היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָוא�

לה�ט ��� �לי� א�א חר� �לי מ�ד מ�יל �אי� מאי�; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
והחמת. וה��ה ה�ל �ג�� ,���ְְַַַ�ְֵֶַָ

.„È�חר �לי והיה �ת�כ�, טמאה �היתה חר� ְְְְִֶֶָָָ�ְְִֶֶֶָָ�לי
�ה�מאה ה�לי �היה א� ה�מא, ה�לי על �פ�י ְָ�ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָטה�ר
�אויר �י על א� � ה�ה�ר ה�לי �י על �פ�י �ת�כ� ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ�ב�קה
לא �הרי �טהרת�; וה�ה�ר �טמאת� ה�מא מערב, ְְְֲֳֵֶַָָָָֹ�ְְְֵֵֶַָָֹ�ניה�
לפיכ�, ה�ה�ר. חר� �לי לאויר עצמ� ה�מאה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�ְְִַָנכנסה
למ�ה �נת�נה טה�רי�, מ�קי� מלאה �היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָחבית

קרקעיתו]מ�ח��� �]� ה���ר לת�� �ר� ונפל ���ר, �ל ְִ�ְְְֶֶֶַַַַָ
ה���ר �אויר �י על א� טה�רי�, וה��קי� החבית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָהרי
על �פ�יה החבית היתה א� וכ� החבית. אויר ע� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמערב
����לי ה��קה אפ�� � ה���ר לאויר �פיה ה���ר, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָ�י

טה�ר. ִֶָָהחבית

רביעי ה'תשס"טיו� שבט י'
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מלאכ��.‡. ���מר עד טמאה, מק�לי� חר� �לי ְְְִֵֶַַָָָ�ְְְִֵֵֶֶַאי�

מ��צרפ� מלאכ��? �מר ה�א ��ב��.[יבעיר�]�מאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ה�ירה, ספ�ני�. �� לאפ�ת �די מ���יק�� ְִִַָָ�ְֱִִֵֶֶֶַַַה���ר,
טר�פה ה�רנג�לי� �יצת עליה לב�ל �די ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמ���יק�ה

ה��ח �איל�ס. קטנה]�נת�נה לאפ�ה,[כירה ע�ה� א� � ְְִַָָָ�ֲִִַָָָָ
�כירה. �ע�ר� לב��ל, ע�ה� �ת��ר; ְְְִִִִַָָָ�ע�ר�

.·�� מ��תחיל � �ד�ל היה א� � לבנ�ת� �התחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ���ר
היה[גובה] וא� טמאה; מק�ל וי�יק��, טפחי� ְְִָָָ�ְְְְִִֵֶַַַָָָאר�עה

�� מ��תחיל � ה�ירה וי�יק��. טפח, �� מ��תחיל � ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקט�
הרי לאפ�ה, ע�ה� א� � ה��ח וי�יק�ה. אצ�ע�ת, ֲֲִִֵַָָָָ�ְְִֶֶַַָָָֹ�ל�
�כירה. ה�א הרי עליו, לב�ל ע�ה� וא� �ת��ר; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָה�א

הא��‚. מ�ית �ה�ק א� מאח�ריו, �ה�ק [שלא���ר ֶַ�ֲֵֶַָ�ִֵַָ�ָ
אפיה] מ�ללצור� וה�ק ה�איל � לדעת ��א �ה�ק א� ,ֶ�ְְִֶַַַֹ�ִַָ

�ת��ר �לקה ��פלה מע�ה טמאה. מק�ל זה הרי ְְְְֲֵֶֶַַָָָָ�ְֲֵֵֶַָמק��,
ואמר�: �י�, �ית לפני מע�ה �בא ה�פרי�; מ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ�פר

טמאה'. ְָ�ְְִַ'מק�לי�

טמאה;„. מק�ל זה הרי ,�� צ�לה להי�ת �ה�יק� ְָ�ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַ���ר
א�ני� �� מל�� להי�ת טה�ר,[אגודות]ה�יק� � ���� �ל ְְְִִִִִֵֶַָָ

���ר. �ל �ג�פ� מלאכה ע��ה זה ְְֵֶֶֶֶַָָ�אי�

ונטמא‰. מחלקיו, אחד וה�ק ל�ני�, �חצצ� ְְֲִֵֶַָָָָ�ְְֲִִֶַַָ���ר
וכ��צא ��ר� נטמא טה�ר; וחבר� טמא, ה�א � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�מ�קי�
��יניה�, החצ� ועבי טמא. ה�ל ��רה, �ל מ�מא�ת ��ִ�ְֳִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
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�לי לאויר ונפל� ונ�ב�, טמאי�, מ�קי� �ה� ������ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
���� נטמא, � וה�ק ל���ר, נפל� ט�א�ה�. לא � ְִֶַָ�ְְְִֶֶַַָֹחר�
אבל ק�י�; �מ�קי� אמ�רי�? �ברי� ��ה לצאת. ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָמ�קי�
�מימי ה��ה �� �ג�� חמ�רי�, מ�קי� �ה� נבלע� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָא�
הרי � ��צא עליו והק�יד לצאת, יכ�לי� הי� א� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָרגליה
מק�יד אי� וא� ה�ק; ��א �י על א� ה���ר, מט�א ְְִִֵַַ�ְִֵֶֶַַַַַֹזה
�גפת וכ� ה��קה. ויצא ���ק עד מט�א, אינ� � ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַ�ְֵֵֶַַָָעליו

זיתי�] ��[פסולת �ה�ק טמאי�, מ��קי� ה�אה ַָ�ְְֲִִִֵֶַַָָָָחד�ה
טה�ר. �י�נה, אבל לצאת; מ�קה ���� נטמא, � ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָה���ר
���צא יד�ע וא� חד�. ע�ר �ני� לאחר י�נה? היא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאיז�
נטמא �ני�, �ל� לאחר אפ�� � ה�ק ��עת מ�קה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמ��ה

����ק. ַ�ְֶַַה���ר

.Ê,�קרקעית עד מ�פת� �מח�ה �ח�ק� חר� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ�לי
מ� אחד �אויר טמאה ה�ליונכנסה נטמא � החלקי� ני ְְְִָ�ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָ

�דר� חר� �לי לחלק אד� �ני �ר� �אי� לפי ;����ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ
א� �נסרי� �חצצ� ���ר לפיכ�, האהלי�. ְְְֲֳִִִִִֶֶַָָָָָ�ח�לקי�

טמא. ה�ל � אחד �מק�� ה�ר� ונמצא ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�יריע�ת,

.Áלי� לאויר ה�לי והכניס �ת�כ�, טמאה �היתה ְְְְְְֲִִִִִַַָ�ְְִֶָָ�לי
�י על א� � חר� לכלי ח�� ה�מא ה�לי ��פת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָחר�,
��אמר: טה�ר, זה הרי חר�, �לי �ת�� מכ�נת ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�ְְָ�ֶַ�ה�מאה

��כ�. לת�� לא ��כ�", אל מה� י�ל ְֲִֵֶֶֶֹֹ"א�ר

.Ëאחר �לי לאויר� והכניס טמא, חר� �לי היה א� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�
חר� ל�לי ח�� האחר ה�לי ��פת �מ�קי�, אכלי� �� ���ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
חר� �לי �ת�� מכ�ני� וה��קי� �האכלי� �י על א� �ְְְֳִִִֶַַַַָָ�ְְִִֶֶָ
יטמא", �ת�כ� א�ר "�ל ��אמר: טה�רי�, א�� הרי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹה�מא,
חמת א� קדרה א� ק�ה א� ��רת �יצד? ��כ�. ��ת�� ְֵֵֶָָ�ְֵֶֶֶַַֹלא

ה��ה[נוד] ו�ל�ל �ת�כ�, ה�ר� �היה �ה� ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכ��צא
מכ�� �ה�ר� �י על א� � ה���ר לאויר א� החבית ָ�ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָלאויר
למעלה החמת א� ה��ה ��פת ה�איל � החבית אויר ְְֵֶַַָָ�ְְֲִִִֶַַָ�ת��
�ת�� היה וא� טה�רי�. א�� הרי ה���ר, א� החבית ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמ�פת
מ�קי�, א� אכלי� �ה� וכ��צא ה�דרה �ת�� א� ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחמת
ה� הרי � ה�מאי� החבית א� ה���ר לאויר א�ת� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָו�ל�ל
�ה� וכ��צא החמת א� ה��ה א� ה��רת היתה ְֵֵֶֶַַָָ�ְְִֶֶַַַָָטה�רי�.
ו�ל�ל לת�כ�, ה�ר� היה א� א�א מ�ילי�; אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנק�בי�,
א� אכלי� הי� וא� נטמא; � ה�ה�ר חר� �לי לאויר ְְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָא�ת�
� ה�מא חר� �לי לאויר א�ת� ו�ל�ל לת�כ�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�קי�

�ט� �כלי היה א� ��קב? יהיה וכ�ה [שנטהרי�נטמא�. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
זיתי�במקווה] �מ�ציא דרכו], לצאת יכולה זית היה[� וא� . ְְִִִֵָָ

והע��י �זיתי�; �ע�ר� לאכלי�, הע��י � חר� ְְְֳִִִִִֵֶֶֶֶָָָָ�כלי
מ�קה �כ�נס �ע�ר� דרכו]למ�קי�, נכנס והע��י[משקה ; ְְְְְִִֵֶֶַַָ

זה חר� �לי �מ���קב לחמר�, א�ת� מטילי� �לכ�, ְְִִִֵֶֶֶֶָ�ְְְְִִָָלכ�
חר�. �לי מ�ד מ�יל אינ� מ�קה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ�כ�נס

.È,זה �כלי ה�ר� היה א� � �זפת חר� �לי נקב ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָסת�
מ�יל ה�מיד �אי� נטמא; � ה�ה�ר ה���ר לאויר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָו�ל�ל�
זה �כלי היה א� אבל ��ארנ�. �מ� מ�ט�א, ה�מאה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ַַעל
ה� הרי � ה�מא ה���ר לאויר ו�ל�ל� מ�קי�, א� ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָאכלי�
�זפת ��תמ� ה�לי� �ל ��אר סת��. ה�קב �הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָטה�רי�,

חר�. �לי מ�ד מ�יל אינ� ,�� ְְִִִֵֵֶֶַַַוכ��צא

.‡Èח�תה� צדדיה]��רת ה�חת[משני ��ת� �י על א� � ְְִֶֶֶַַַַַָָָ
�לי. אינ� �הרי חר�, �לי מ�ד מ�לת אינ� � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ק�

.·Èא�[נוד]החמת � ר��� �מ�ציא ��פחת� וה�פי�ה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
�לי מ�ד מ�ילי� א�� הרי �לי�, מ��רת ��טל� �י ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָעל
חר� �לי מ�פת למעלה ה�חת ��היה � וה�א ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָחר�;

ויהיה �]מ�ח��, שיהיה מ�ל�ל[�א� ��ה� ק��ל �ית ְְְִִִֵֶֶֶַָ�ְָ
חר�. �לי ְְִֶֶלת��

.‚È,�חר �לי לאויר ��קע �היה �� וכ��צא ���ט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָע�ר
טמא. ה���ר הרי � הע�ר �ת�� וה�ר� ה���ר, לאויר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָא�
הע�ר ��ת�� �מ�קי� אכלי� ����ר, ה�ר� היה ְְְֳִִִֶֶֶַַַַָָָָוא�

לה�ט ��� �לי� א�א חר� �לי מ�ד מ�יל �אי� מאי�; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
והחמת. וה��ה ה�ל �ג�� ,���ְְַַַ�ְֵֶַָ

.„È�חר �לי והיה �ת�כ�, טמאה �היתה חר� ְְְְִֶֶָָָ�ְְִֶֶֶָָ�לי
�ה�מאה ה�לי �היה א� ה�מא, ה�לי על �פ�י ְָ�ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָטה�ר
�אויר �י על א� � ה�ה�ר ה�לי �י על �פ�י �ת�כ� ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ�ב�קה
לא �הרי �טהרת�; וה�ה�ר �טמאת� ה�מא מערב, ְְְֲֳֵֶַָָָָֹ�ְְְֵֵֶַָָֹ�ניה�
לפיכ�, ה�ה�ר. חר� �לי לאויר עצמ� ה�מאה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�ְְִַָנכנסה
למ�ה �נת�נה טה�רי�, מ�קי� מלאה �היתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָחבית

קרקעיתו]מ�ח��� �]� ה���ר לת�� �ר� ונפל ���ר, �ל ְִ�ְְְֶֶֶַַַַָ
ה���ר �אויר �י על א� טה�רי�, וה��קי� החבית ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָהרי
על �פ�יה החבית היתה א� וכ� החבית. אויר ע� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמערב
����לי ה��קה אפ�� � ה���ר לאויר �פיה ה���ר, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָ�י

טה�ר. ִֶָָהחבית

רביעי ה'תשס"טיו� שבט י'
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מלאכ��.‡. ���מר עד טמאה, מק�לי� חר� �לי ְְְִֵֶַַָָָ�ְְְִֵֵֶֶַאי�

מ��צרפ� מלאכ��? �מר ה�א ��ב��.[יבעיר�]�מאימתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ה�ירה, ספ�ני�. �� לאפ�ת �די מ���יק�� ְִִַָָ�ְֱִִֵֶֶֶַַַה���ר,
טר�פה ה�רנג�לי� �יצת עליה לב�ל �די ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמ���יק�ה

ה��ח �איל�ס. קטנה]�נת�נה לאפ�ה,[כירה ע�ה� א� � ְְִַָָָ�ֲִִַָָָָ
�כירה. �ע�ר� לב��ל, ע�ה� �ת��ר; ְְְִִִִַָָָ�ע�ר�

.·�� מ��תחיל � �ד�ל היה א� � לבנ�ת� �התחיל ְְְִִִִִִֶֶַַָָָ���ר
היה[גובה] וא� טמאה; מק�ל וי�יק��, טפחי� ְְִָָָ�ְְְְִִֵֶַַַָָָאר�עה

�� מ��תחיל � ה�ירה וי�יק��. טפח, �� מ��תחיל � ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָקט�
הרי לאפ�ה, ע�ה� א� � ה��ח וי�יק�ה. אצ�ע�ת, ֲֲִִֵַָָָָ�ְְִֶֶַַָָָֹ�ל�
�כירה. ה�א הרי עליו, לב�ל ע�ה� וא� �ת��ר; ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָה�א

הא��‚. מ�ית �ה�ק א� מאח�ריו, �ה�ק [שלא���ר ֶַ�ֲֵֶַָ�ִֵַָ�ָ
אפיה] מ�ללצור� וה�ק ה�איל � לדעת ��א �ה�ק א� ,ֶ�ְְִֶַַַֹ�ִַָ

�ת��ר �לקה ��פלה מע�ה טמאה. מק�ל זה הרי ְְְְֲֵֶֶַַָָָָ�ְֲֵֵֶַָמק��,
ואמר�: �י�, �ית לפני מע�ה �בא ה�פרי�; מ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ�פר

טמאה'. ְָ�ְְִַ'מק�לי�

טמאה;„. מק�ל זה הרי ,�� צ�לה להי�ת �ה�יק� ְָ�ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַ���ר
א�ני� �� מל�� להי�ת טה�ר,[אגודות]ה�יק� � ���� �ל ְְְִִִִִֵֶַָָ

���ר. �ל �ג�פ� מלאכה ע��ה זה ְְֵֶֶֶֶַָָ�אי�

ונטמא‰. מחלקיו, אחד וה�ק ל�ני�, �חצצ� ְְֲִֵֶַָָָָ�ְְֲִִֶַַָ���ר
וכ��צא ��ר� נטמא טה�ר; וחבר� טמא, ה�א � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�מ�קי�
��יניה�, החצ� ועבי טמא. ה�ל ��רה, �ל מ�מא�ת ��ִ�ְֳִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
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� �אויר �מ�קי� מה� אחד ונטמא �ניה�, ה�ק� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ֵָטמא.
טה�ר. �לטה�ר, טמא; לטמא, המ��� עבי�: את ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָח�לקי�
אבל ה�יק�; �� ואחר �חצצ� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ��ה
�מ�קי� אפ�� מה�, אחד ונטמא חצצ�, �� ואחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָה�יק�

ה�ל. נטמא �ְִַָֹ

.Â,מ�כת ו�ל לע�ל�. טה�רי� אב�, �ל �ירה א� ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָ���ר
ל� ��� את "י��", ��אמר: � וכירי� ���ר מ��� ֵֶֶָ�ְְֱִִִִֶֶַַַטה�רי�
מ��אי� אי� �יצד? מ�כ�ת. �לי מ��� �טמאי� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָנתיצה;

נגעה וא� וכירי�. �ת��ר ל�רקע �מח�ר ולא �ה�מאויר�, ְְֲִִֵָֹ�ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ
מ�כ�ת; �לי ��אר מ��אי� � מאח�ריה� אפ�� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ�טמאה,
מ�כ�ת. �לי ��אר טמאה אב נע�י� �מת, נטמא� ְְְִֵַָָָ�ְְְְֲִִִֵַַוא�

�מקוה. טהרה לה� ְְְֳִֵֶֶָָָוי�

.Ê�סתמ� נס�ק, א� נפ�� א� ���ב מ�כת �ל ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָ���ר
טפלה ל� �ע�ה א� מ�ס�[שיכבה]�טיט, א� טיט, �ל ְְִִֵֶֶָָָָ

טיט התנור]�ל כל וכ�ה[על ���ר. מ��� מ��א זה הרי � ְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ע�ה וא� �כירה. וכ� הא�ר. �� ��צא �די ��קב? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיהיה

�ט��טי� טיט[בליטות]לכירה עליה��ל [להעמיד ְְִִִִֶָ
מ�פני�הקדירה] �י� �טיט, מרח� �ירה; מ��� מ��אה ,ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָ

טמאה. מק�לת אינ� עדי� � מ�ח�� ְָ�ְֲִִֵֵֶֶַַַָ�י�

.Áה�מל �צ�אר ה�ל�י אפ�� �אר�, מח�ר �אינ� ְֲִֶַַַַָָָָָָ�ְֵֶַ���ר
מ�ל ה�", "טמאי� ��אמר: ���ר, מ��� טמא זה הרי �ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ָמק��.

.Ëפיתה[בור]��ר� �ית �� ��� מ�כ�ת צ�רפי ְְִֵֵֵֶֶַָָ�ל
קדירה] להנחת זכ�כית[מקו� ע��י �ל וכ� ��ירה. מ��א ,ְְִִִֵֵֵֶַַָ

טמאה. מק�ל �פיתה, �ית �� י� א� �ְְִִֵֵֵַָ�ְָ

.Èה�רנה טה�רי�. י�צרי�, ו�ל ז�גי� ו�ל ס�די� �ל ְָ�ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ�ב��
מצידו] שפתחו מ��אה.[תנור �פ�, ל� י� א� �ְִִֵֶַָָֹ

.‡È�ל ע�ה א� � ���ר וע�א� לז�, ז� �ח�ר� ְֲֲִִִֶַַָָָָָָָאבני�
טיט]טפלה לכל[שכבת �ת��ר זה הרי � �מ�ח�� מ�פני� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

מ��א � �לבד מ�ח�� טפל� וא� מאויר�; �מ��א ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ�בר,
ח�ר� ולא ל���ר, אבני� ח�ר �אויר. מ��א ואי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ�מ�ע,
ח�ר� ולא לז�, ז� ח�ר� ה���ר; ע� מ��א�ת � לז� ְְְְִִִִַַַָָָָֹז�

�טירה ה� הרי � הפת]ל���ר רדיית �אר�,[מקו� חפר . ְֲִֵֵֶַַַָָָָ
טה�רה. ה�ירה, וטירת טה�רה; � טירה ְְְְִִִַַָָָָָָוע�ה

.·È�לפסי �ני חב��ת, גדולות]��י �ע�א�[קערות , ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
חב��ת �ל ות�כ� �במ�ע, �אויר מ��א �יניה� � ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ירה
ה�ירה, המ��� א�ת�: ח�לקי� החב��ת, ועבי ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָטה�ר.

טה�ר. החב��ת, ��� את והמ��� ְְִֵֵֶֶַַָָָטמא;

.‚È�ט��טי� �ל�ה וח�ר�[רגליות]הע��ה �אר�, ְְְְִִִֶֶָָָָָֹ
��פת להי�ת ז�[מניח]�טיט הרי � ה�דרה את עליה� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָ

להי�ת �אר� מסמרי� �ל�ה קבע �ירה. מ��� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹטמאה
מק�� �רא�� �ע�ה �י על א� � ה�דרה עליה� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��פת
�כירה טה�רה ז� הרי עליו, י��בת ה�דרה �היה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�טיט
��פת �ה�א ��יט מרח� ��א אבני� וכ� מ�כת. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�ל
אב�. �ל �ירה היא �א�� טמאה, מק�ל�ת אינ� � ְְִִִֶֶֶָָ�ְְֲֵֵֶַָעליה�

.„È�וח�ר �ירה, אבני� ��י �[לקרקע]הע��ה �טיט ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ
אינ� � ח�ר� לא וה�נ�ה �טיט, האחת ח�ר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹמ��אי�;

טמאה. ְָ�ְֶֶַמק�לת

.ÂËועל עליה ה���ר, ועל עליה ��פת �ה�א ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאב�
עליה ה�תל, ועל עליה טמאה. � ה��ח ועל עליה ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ְִֶַַַָָָה�ירה,

טמאה. מק�לת אינ� � ה�לע ְָ�ְְֵֶֶֶַַַַָועל

.ÊË��וכ אב�, �צד אב� נ�ת� �ה�א ה��חי� ָ�ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ�ירת
.��� נטמא� לא מה�, אחת נטמאת � �טיט ָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ�ְמח�רי�

.ÊÈ�י� �יר�ת, ��י וע�א� �טיט, �ח�ר� אבני� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�ל�
ולא ��רקע �ח�ר� �י� ��רקע, ח�ר� ולא לז� ז� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ�ח�ר�
האמצעית האב� � מה� אחת נטמאת א� � לז� ז� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָח�ר�
מ��ה והמ��� טמא; ה�מאה, ל�ירה מ��ה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמ���
�ירה �ל החיצ�נה האב� נ�לה טה�ר. ה�ה�רה, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָל�ירה
האב� נ�לה לטמאה; ��� האמצעית החלטה ְְִֶֶָָָ�ְָ�ְְְִֶָָָ�ְַָה�ה�רה,
.��� האמצעית האב� טהרה ה�מאה, �ירה �ל ָ�ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהחיצ�נה
נ�ת� � �ד�לה האמצעית היתה א� � ה�יר�ת ��י ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָנטמא�

מטמא] �די[� ז� �לכירה מ�א�, �פיתה �די ז� לכירה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָמ��ה
טמא. ה�ל קט�ה, היתה וא� טה�ר; וה�אר מ�א�, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹ�פיתה
חיצ�נ�ת ��י� על ל���ת יכ�ל א� � האמצעית ְְְְִִִִִִֶַַָָָָנ�לה
מ�ה, יתר מרחקי� הי� וא� טמאה; היא הרי �ד�לה, ִִֵֶָָ�ְְְְֲִִֵֵָָָָי�רה
��היה. טה�ר ה�ל הרי האמצעית, את החזיר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטה�רה.
וה�א, �לה�א; מ�א� טמאה מק�לי� � �טיט ְְְִַָָָ�ְְְְִִֵַָמרח�
ה�יצה. את עליה לב�ל �די מה� אחת לכל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ���יק�ה

.ÁÈ�ז לאב� וסמ� ונטמאת, �ירה, �ע�א� אבני� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��י
�ל חצי הרי � מ�א� אחת אב� ולז� מ�א� אחת אב� ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמ��ה
טה�ר. האב� וחצי טמא, הרא��נה ה�ירה אבני מ��י ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאב�
�ירה �ל ה��י� חזר� ��מ�, ה�ה�ר�ת ה��י� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנ�ל�

ְָָ�ְלטמאת�.

.ËÈ�התנור]��כ ליד שמונח �ית[חלול ל� ��� חר� �ל ֵֵֶֶֶֶָ
והרמ� קדר�ת, וגחלי�]ק��ל טה�ר[אפר � �ת�כ� נת�� ְְְִֵֶֶָָָ

היה א� לפיכ�, ק��ל. �לי מ��� וטמא �ירה, ְְְִִִִִִִֵָָָָָמ���
מק�ל אינ� � נ�ב וא� ה�לי�. ��אר טה�ר �אר�, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ְמח�ר
� ��� ה�דדי� �כירה. �� �אי� מה ק��ל; �כלי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�טמאה,

�ירה. מ��� טמא אינ� �ה�, �]ה��גע ���[חלק הרחב ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
לכירה] מ��א,[שמחובר � �ב�יל ��עת עליו ְְְִִִִֵֶַַַָָ����בי�

��יו על �ירה �בנה ה�ל, את ה��פה וכ� ה��כ�. נטמא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָא�
לפיכ�, �ירה; מ��� לא ע�, �לי מ��� טמאה ז� הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹ

��ירה. מאויר� טמאה מק�לת ְֲִִֵַָָָ�ְֵֶֶַָאינ�

טז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ר��.‡. �יריו וה�ט�, טפחי�; אר�עה �יריו �ד�ל, �ְְְְְִַַַָָָָָָָָָָ���ר

� ר�� �ב�ט� טפחי�, אר�עה ��ד�ל נ�אר �א� �ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ�יצד?
א� וכ� טמאה. מק�ל אינ� מ�א�, �ח�ת טמאה; ְְִֵָ�ְְִֵֵַָָָ�ְֵַמק�ל
��ד�ל, טפחי� מאר�עה �ח�ת �� ���ר עד �נתצ� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנטמא,
רב א� אר�עה, �� נ�אר טה�ר; � ה�ט� מרב �ח�ת ְְִֵַַַָָָָָָֹֹא�
�ל� �יריה וה�ירה, �טמאת�. ה�א עדי� � ְְְִֶַָָָָָֹ�ְֲִַַָָה�ט�

ה��ח קטנה]אצ�ע�ת. �ע�ר�[כירה לאפ�ה, ע�ה� א� ְֶַָ�ֲִִִַָָָָ
��ירה. �ע�ר� לב��ל, ְִִִַַַָ����ר;

לכ�ת�·. רצה ולא ��טמא, �יצד[לשברו]���ר � ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
ח ל�ל�ה ח�לק� א�ת�? ה�פלהמטהרי� את וג�רד לקי�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

טיט] מה�[שיכבת חר� �ל ��מצא עד החר�י�, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�על

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אחד ל�ני�, ח�ק� ��יו. על טיט �לא האר� על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹע�מד
ל�ני� ח�ק� טה�ר. וה�ט� טמא, ה�ד�ל � קט� ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ד�ל
אבל לכ��. אפ�ר �אי� לפי טמא, מה� אחד �ל � ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ��וה
טה�רה; ל�ני�, ��חלקה �פ� ל� ��� חר� �ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה

טמא. ה�ד�ל � קט� ואחד �ד�ל אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָוא�

ה�ד�ל‚. � ��ני� �ד�ל ואחד ל�ל�ה, ��חלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ���ר
א� � לרח�� חלי�ת חתכ� טה�רי�. ה�ט�י� וה�ני� ְְְִָ�ְְְְֲִִִֵַַַַָָטמא,
טה�ר. טפחי�, מאר�עה �ח�ת וחליה חליה �ל �ב� ְְְִֵַָָָָָָ�ְְָ�ַָָָֹהיה
�טיט, עליה� �מרח ז�, ��י על ז� החלי�ת את וס�ר ְְֲִֵֵֵֶַַַ�ְִֵֶַַָחזר
אחר, ���ר �ע�ה �מי זה הרי � ��היה ���ר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזיר�
�די ���יק�� וה�א �לה�א; מ�א� א�א טמאה מק�ל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�ְְֵֵַואינ�
ה�פלה את מ��� הרחיק ��רח�. אחר ספ�ני�, �� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ֱֶלאפ�ת

לתנור] הידקה לא �בי�[� החלי�ת �י� צר�ר�ת א� ח�ל ונת� ,ְְֵַַָ�ְֵ
�אמר�: ה�א וזה לע�ל�; טמאה מק�ל אינ� � ְְְְֶֶָָָ�ְְֵֵֵַַָה�פלה

היתה[חכמי�:] טה�ר'. וה�א ,�� א�פ�ת וה�ה�רה ְְְְִַַָָָָָ'ה��ה
מ��אה היא � טפחי� אר�עה �� ��� אחת חליה ���ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
טה�ר�ת. החלי�ת, �ל ��אר �אויר; מ��אה ואי� ְְ�ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ�מ�ע,

ס��כי�„. ל� וע�ה הא��, מ�ית מח�� ��א ְִִָָָ�ִֵָָ�ְֶַָ���ר
וה�א[חישוקי�] עליו �נתנ� �אחד, להי�ת א�ת� ְְְְְְִִֶֶַָָָָָ��ק�צי�

ואפ�� יטהר; א�ת�, ה��מכי� את ���סיר � ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטה�ר,
לה�א; טמאה מק�ל �טיט, מרח� טה�ר. ה�א הרי ְְַָָ�ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָהחזיר�,

ה�ק. ��בר לה�יק�, צרי� ַ�ְְְִִֵֶַָָואינ�

וטח‰. לחליה, חליה �י� ח�ל ונת� חלי�ת, �חתכ� ְְָָ�ְְָ�ְְֵַָ�ֲֶַָ���ר
טמאה. מק�ל זה הרי � מ�ח�� ה�ל על ְָ�ְְֲִִֵֵֶַַַַֹ�טיט

.Âיכ�ל א� � �טיט וטח �אר� ח�פר �ה�א הערב�י�, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָי�רת
טה�ר. לאו, וא� טמאה; מק�ל עצמ�, �פני לעמד ְְִָָָ�ְְְֲִִֵֵַַַַֹה�יט

.Ê,ר��� וע�י� �זה זה וד�ק� חר�, �לי �ברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ביא
מק�ל זה הרי � וה�יק� �מ�ח��, מ�פני� טפלה ל� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוע�ה

��ע�ר. מה� חר� �כל �אי� �י על א� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�טמאה,

.Áגדולה]�יטס חרס ותחתיתו]��רזל�[חבית גגו ,[חת� ְְִִֶָ
��ק�ל �י על א� � מח�� טפלה ל� וע�ה ���ר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוע�ה�

��ע�ר[משקי�] �פנ�תיו משקי�]על קיבול בית של הרי[� , ְֲִֵַַָָ
א�א לע�ל�, טמאה ל� אי� ��הר, חר� ��לי טה�ר; ְְֶָָָ�ְִֵֶֶֶֶֶַָָזה
�מ�ח��. מ�פני� טפלה ל� וע�ה ���ר, ע�ה� �� ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָא�

.Ë�סדקי �ל חרס]���ר מחתיכות בנוי טפלה[� �ע�ה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינ� זה הרי � מג�ה ה�דקי� �מק�� ואחד, אחד ֲֵֵֶֶ�ְְְְִֶֶַָָָָָלכל

�בסי� א� סיד א� טיט נת� טמאה. ��י[גבס]מק�ל על ְֵַ�ְְִִִִֵַַַָָ
זפת א� חרסית עליה� נת� מתט�א; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�דקי�,
ה�לל: זה טה�ר. �ללי�, א� �צק ��מרי� �עוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית

�א ה�דקי�.�בר את מח�ר אינ� ���רי�, מ��� ע��י� י� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

.Èזוית �ל�י ��תנ� ���ר לקיר]סדק �טיט[צמוד �מרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה�דדי� לקיר]מ� התנור טה�ר.[חיבר � ְִִַָָ

.‡Èוית�� ��תנ� ���ר �ל לקיר]�� א�פה[צמוד להי�ת , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מק�ל ���ר, רב �� י� וא� טה�ר; � ��ְְִֵֵַַָֹ�ְָ

·È�מאויר נטמא א� � חצי� עד עפר �� ��ת� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ���ר
�מ�ע, נטמא וא� �למעלה; מעפר א�א מ��א אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�לבד,
�למ�ה. מעפר א� ,��� נטמא � מ��כ� �� טמאה ְֵַַָָָ�ְְִִָָ�ְְָָונגעה

.‚Èפיתת� מק�� � �ה�ירה ��ת, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�בר
לפיכ�, אחת. קדרה �פיתת מק�� � וה��ח קדר�ת; ְְְִִֵַַַָָָָ�ְְְֵֵַ��י
מק�לת עדי� �לרח��, טה�רה; לאר��, ��חלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ירה
טה�ר. � לרח�� �י� לאר�� �י� ��חלק, ��ח ְְְְֱֵֵֶֶַָָָָ�ְָ�טמאה.

.„Èהכירה]ה��ת�ת ��פחתה[בסיס ��י� �עלי �ל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
טפחי�, מ�ל�ה �ח�ת ה�חת עמק היה א� � ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעית�
�ת��ל מ�מ�ה, ��חת י�ק �א� טמאה; מק�ל זה ְְְִִֵַַַַָָ�ְִֶָ�ְֲֵֵֶַהרי

מ�מעלה. ְְְִֵַַָָה�דרה

.ÂË,טמאה מק�לת אינ� � יתר א� �ל�ה עמק ה�חת ְָ�ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה
א� אב� נת� ��לה. ואינ� ה�דרה מ� רח�קה הא� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�הרי
� �טיט מרח� �טהרת�; היא עדי� ה�חת, �י על ְְְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָצר�ר
�לה�א. מ�א� טמאה מק�לת ה�ירה, קרקע האב� ְְִַָָָ�ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָנע�ית

יז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ה�לי�‡. יד�ת ומשמשי��ל לכלי המחוברי� [דברי� ְִֵַָ

ה�רי�אותו] יד� נטמאת ה�לי, נטמא וא� �כלי�. ה� הרי ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
��ת�אר. �מ� טה�ר, � ל� צרי� ו�אי� �ת�מי��; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָל�
�ל� ה�ירה �מ� טפח, ה���ר מ� ה��צאת האב� ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפיכ�,
נטמא� וה�ירה, ה���ר נטמא וא� ח��ר; � ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָאצ�ע�ת
א��, �אבני� ה��געי� �מ�קי� ואכלי� הא��. ְְֲֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָהאבני�
ל�ל� ח�� א� ���ר, �ל לטפח �ח�� נגע� וא� ְְְְְְְִִֶֶַַָָֹנטמא�;

טה�רי�. � �ירה �ל ְְִִֶֶָָאצ�ע�ת

קטנה]ה��ח·. ����ר;[כירה �ע�ר� לאפ�ה, ע�ה� � ַ�ֲִִַַַָָָָ
��ירה. �ע�ר� לב��ל, ְִִִַָָָע�ה�

ה���ר‚. התנור]מ�ס� בפתח טיט �עלי[תוספת �ל ֲֵֶַַַַ
מ�ני ה���ר, �טמאת טמא � נח��מי� ו�ל טה�ר; ְְִֵַַַ�ְְְִִֵֶַָָָ��י�,
�ל י�רה מ�ס� ,�� ���צא ה���ד. את עליו ס�מ� ֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�א

טה�ר. צ�עי�, ו�ל טמא; זיתי�, ְְִִֵֵֵֶַָָָ��לקי

ה�ירה„. הרותחת]עטרת הקדירה הנחת טה�רה.[מקו� , ְֲִֶֶַָָ
את �� ���יחי� �צ�� ה�נ�י ה�ק�� וה�א ה���ר, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
טפחי�, אר�עה �ב�הה �היא �זמ� � רד�ת� �עת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָה�ת
לפי טה�רה, � מ�א� �ח�תה ה���ר; �טמאת ְְְְִִַַַָָָ�ְְֵָטמאה

על אפ�� ל���ר, ח�ר� וא� ל�. ח��ר �ל�[גבי]�אינ� ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
טמאה. � ְֲִֵָָאבני�

ה��‰. השמ�]�ית הנחת ה�בלי�[מקו� הנחת�בית [מקו� ְִֵֵַַַָ
�מ�ע,התבליני�] ה�ירה נטמאת א� � ���ירה ה�ר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�בית

�אינ� לפי נטמא�, לא �אויר, נטמאת וא� ;��� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹ�ְְִנטמא�
זה ה�ר לה� ע�� �לפיכ� ס�פרי�, מ�ברי א�א ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָח��ר
�אנ� �ל וכ� וקד�י�. �ר�מה עליה� י�רפ� ��א ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ�די
� �אויר מ��א ואינ� �מ�ע מ��א �ה�א זה �עני� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָא�מרי�
��א �די זה ה�ר ל� וע�� ס�פרי�, מ�ברי א�א ח��ר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹאינ�

��לי� א�א קד�י� עליו שורפי�]י�רפ� ולא אוכלי� .[לא ְְִִִֶָָָָָ

.Âהרי אצ�ע�ת, �ל� �ב�הה �היא �זמ� � ה�ירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹחצר
�מ�ע �י� ,��� החצר א� ה�ירה נטמאת וא� ח��ר; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָז�

ה�נ�ה נטמאת � �אויר הכירה]�י� או היתה[החצר, . ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
נטמאת � �מ�ע מה� אחת ונטמאת מ�א�, �ח�תה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחצר
אי� � �לבד מאויר� מה� אחת נטמאת א� אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה�נ�ה;
ס�פרי�. מ�ברי א�א ל� ח��ר �אינ� לפי טמאה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחבר��
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אחד ל�ני�, ח�ק� ��יו. על טיט �לא האר� על ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹע�מד
ל�ני� ח�ק� טה�ר. וה�ט� טמא, ה�ד�ל � קט� ואחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ד�ל
אבל לכ��. אפ�ר �אי� לפי טמא, מה� אחד �ל � ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ��וה
טה�רה; ל�ני�, ��חלקה �פ� ל� ��� חר� �ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטבלה

טמא. ה�ד�ל � קט� ואחד �ד�ל אחד היה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָוא�

ה�ד�ל‚. � ��ני� �ד�ל ואחד ל�ל�ה, ��חלק ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ���ר
א� � לרח�� חלי�ת חתכ� טה�רי�. ה�ט�י� וה�ני� ְְְִָ�ְְְְֲִִִֵַַַַָָטמא,
טה�ר. טפחי�, מאר�עה �ח�ת וחליה חליה �ל �ב� ְְְִֵַָָָָָָ�ְְָ�ַָָָֹהיה
�טיט, עליה� �מרח ז�, ��י על ז� החלי�ת את וס�ר ְְֲִֵֵֵֶַַַ�ְִֵֶַַָחזר
אחר, ���ר �ע�ה �מי זה הרי � ��היה ���ר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחזיר�
�די ���יק�� וה�א �לה�א; מ�א� א�א טמאה מק�ל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ�ְְֵֵַואינ�
ה�פלה את מ��� הרחיק ��רח�. אחר ספ�ני�, �� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ֱֶלאפ�ת

לתנור] הידקה לא �בי�[� החלי�ת �י� צר�ר�ת א� ח�ל ונת� ,ְְֵַַָ�ְֵ
�אמר�: ה�א וזה לע�ל�; טמאה מק�ל אינ� � ְְְְֶֶָָָ�ְְֵֵֵַַָה�פלה

היתה[חכמי�:] טה�ר'. וה�א ,�� א�פ�ת וה�ה�רה ְְְְִַַָָָָָ'ה��ה
מ��אה היא � טפחי� אר�עה �� ��� אחת חליה ���ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
טה�ר�ת. החלי�ת, �ל ��אר �אויר; מ��אה ואי� ְְ�ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ�מ�ע,

ס��כי�„. ל� וע�ה הא��, מ�ית מח�� ��א ְִִָָָ�ִֵָָ�ְֶַָ���ר
וה�א[חישוקי�] עליו �נתנ� �אחד, להי�ת א�ת� ְְְְְְִִֶֶַָָָָָ��ק�צי�

ואפ�� יטהר; א�ת�, ה��מכי� את ���סיר � ונטמא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָטה�ר,
לה�א; טמאה מק�ל �טיט, מרח� טה�ר. ה�א הרי ְְַָָ�ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָהחזיר�,

ה�ק. ��בר לה�יק�, צרי� ַ�ְְְִִֵֶַָָואינ�

וטח‰. לחליה, חליה �י� ח�ל ונת� חלי�ת, �חתכ� ְְָָ�ְְָ�ְְֵַָ�ֲֶַָ���ר
טמאה. מק�ל זה הרי � מ�ח�� ה�ל על ְָ�ְְֲִִֵֵֶַַַַֹ�טיט

.Âיכ�ל א� � �טיט וטח �אר� ח�פר �ה�א הערב�י�, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָי�רת
טה�ר. לאו, וא� טמאה; מק�ל עצמ�, �פני לעמד ְְִָָָ�ְְְֲִִֵֵַַַַֹה�יט

.Ê,ר��� וע�י� �זה זה וד�ק� חר�, �לי �ברי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ביא
מק�ל זה הרי � וה�יק� �מ�ח��, מ�פני� טפלה ל� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוע�ה

��ע�ר. מה� חר� �כל �אי� �י על א� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�טמאה,

.Áגדולה]�יטס חרס ותחתיתו]��רזל�[חבית גגו ,[חת� ְְִִֶָ
��ק�ל �י על א� � מח�� טפלה ל� וע�ה ���ר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוע�ה�

��ע�ר[משקי�] �פנ�תיו משקי�]על קיבול בית של הרי[� , ְֲִֵַַָָ
א�א לע�ל�, טמאה ל� אי� ��הר, חר� ��לי טה�ר; ְְֶָָָ�ְִֵֶֶֶֶֶַָָזה
�מ�ח��. מ�פני� טפלה ל� וע�ה ���ר, ע�ה� �� ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָא�

.Ë�סדקי �ל חרס]���ר מחתיכות בנוי טפלה[� �ע�ה , ְְִֵֶֶַָָָָ
אינ� זה הרי � מג�ה ה�דקי� �מק�� ואחד, אחד ֲֵֵֶֶ�ְְְְִֶֶַָָָָָלכל

�בסי� א� סיד א� טיט נת� טמאה. ��י[גבס]מק�ל על ְֵַ�ְְִִִִֵַַַָָ
זפת א� חרסית עליה� נת� מתט�א; זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�דקי�,
ה�לל: זה טה�ר. �ללי�, א� �צק ��מרי� �עוה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָוגפרית

�א ה�דקי�.�בר את מח�ר אינ� ���רי�, מ��� ע��י� י� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

.Èזוית �ל�י ��תנ� ���ר לקיר]סדק �טיט[צמוד �מרח , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה�דדי� לקיר]מ� התנור טה�ר.[חיבר � ְִִַָָ

.‡Èוית�� ��תנ� ���ר �ל לקיר]�� א�פה[צמוד להי�ת , ְְִִֶֶֶַַַָָ
טמאה. מק�ל ���ר, רב �� י� וא� טה�ר; � ��ְְִֵֵַַָֹ�ְָ

·È�מאויר נטמא א� � חצי� עד עפר �� ��ת� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ���ר
�מ�ע, נטמא וא� �למעלה; מעפר א�א מ��א אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�לבד,
�למ�ה. מעפר א� ,��� נטמא � מ��כ� �� טמאה ְֵַַָָָ�ְְִִָָ�ְְָָונגעה

.‚Èפיתת� מק�� � �ה�ירה ��ת, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�בר
לפיכ�, אחת. קדרה �פיתת מק�� � וה��ח קדר�ת; ְְְִִֵַַַָָָָ�ְְְֵֵַ��י
מק�לת עדי� �לרח��, טה�רה; לאר��, ��חלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ירה
טה�ר. � לרח�� �י� לאר�� �י� ��חלק, ��ח ְְְְֱֵֵֶֶַָָָָ�ְָ�טמאה.

.„Èהכירה]ה��ת�ת ��פחתה[בסיס ��י� �עלי �ל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
טפחי�, מ�ל�ה �ח�ת ה�חת עמק היה א� � ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹקרקעית�
�ת��ל מ�מ�ה, ��חת י�ק �א� טמאה; מק�ל זה ְְְִִֵַַַַָָ�ְִֶָ�ְֲֵֵֶַהרי

מ�מעלה. ְְְִֵַַָָה�דרה

.ÂË,טמאה מק�לת אינ� � יתר א� �ל�ה עמק ה�חת ְָ�ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה
א� אב� נת� ��לה. ואינ� ה�דרה מ� רח�קה הא� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�הרי
� �טיט מרח� �טהרת�; היא עדי� ה�חת, �י על ְְְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָצר�ר
�לה�א. מ�א� טמאה מק�לת ה�ירה, קרקע האב� ְְִַָָָ�ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָנע�ית

יז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ה�לי�‡. יד�ת ומשמשי��ל לכלי המחוברי� [דברי� ְִֵַָ

ה�רי�אותו] יד� נטמאת ה�לי, נטמא וא� �כלי�. ה� הרי ,ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
��ת�אר. �מ� טה�ר, � ל� צרי� ו�אי� �ת�מי��; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָל�
�ל� ה�ירה �מ� טפח, ה���ר מ� ה��צאת האב� ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפיכ�,
נטמא� וה�ירה, ה���ר נטמא וא� ח��ר; � ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָאצ�ע�ת
א��, �אבני� ה��געי� �מ�קי� ואכלי� הא��. ְְֲֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָהאבני�
ל�ל� ח�� א� ���ר, �ל לטפח �ח�� נגע� וא� ְְְְְְְִִֶֶַַָָֹנטמא�;

טה�רי�. � �ירה �ל ְְִִֶֶָָאצ�ע�ת

קטנה]ה��ח·. ����ר;[כירה �ע�ר� לאפ�ה, ע�ה� � ַ�ֲִִַַַָָָָ
��ירה. �ע�ר� לב��ל, ְִִִַָָָע�ה�

ה���ר‚. התנור]מ�ס� בפתח טיט �עלי[תוספת �ל ֲֵֶַַַַ
מ�ני ה���ר, �טמאת טמא � נח��מי� ו�ל טה�ר; ְְִֵַַַ�ְְְִִֵֶַָָָ��י�,
�ל י�רה מ�ס� ,�� ���צא ה���ד. את עליו ס�מ� ֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�א

טה�ר. צ�עי�, ו�ל טמא; זיתי�, ְְִִֵֵֵֶַָָָ��לקי

ה�ירה„. הרותחת]עטרת הקדירה הנחת טה�רה.[מקו� , ְֲִֶֶַָָ
את �� ���יחי� �צ�� ה�נ�י ה�ק�� וה�א ה���ר, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָוטירת
טפחי�, אר�עה �ב�הה �היא �זמ� � רד�ת� �עת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָה�ת
לפי טה�רה, � מ�א� �ח�תה ה���ר; �טמאת ְְְְִִַַַָָָ�ְְֵָטמאה

על אפ�� ל���ר, ח�ר� וא� ל�. ח��ר �ל�[גבי]�אינ� ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
טמאה. � ְֲִֵָָאבני�

ה��‰. השמ�]�ית הנחת ה�בלי�[מקו� הנחת�בית [מקו� ְִֵֵַַַָ
�מ�ע,התבליני�] ה�ירה נטמאת א� � ���ירה ה�ר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�בית

�אינ� לפי נטמא�, לא �אויר, נטמאת וא� ;��� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹ�ְְִנטמא�
זה ה�ר לה� ע�� �לפיכ� ס�פרי�, מ�ברי א�א ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָח��ר
�אנ� �ל וכ� וקד�י�. �ר�מה עליה� י�רפ� ��א ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ�די
� �אויר מ��א ואינ� �מ�ע מ��א �ה�א זה �עני� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָא�מרי�
��א �די זה ה�ר ל� וע�� ס�פרי�, מ�ברי א�א ח��ר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹאינ�

��לי� א�א קד�י� עליו שורפי�]י�רפ� ולא אוכלי� .[לא ְְִִִֶָָָָָ

.Âהרי אצ�ע�ת, �ל� �ב�הה �היא �זמ� � ה�ירה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹחצר
�מ�ע �י� ,��� החצר א� ה�ירה נטמאת וא� ח��ר; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָז�

ה�נ�ה נטמאת � �אויר הכירה]�י� או היתה[החצר, . ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
נטמאת � �מ�ע מה� אחת ונטמאת מ�א�, �ח�תה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהחצר
אי� � �לבד מאויר� מה� אחת נטמאת א� אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה�נ�ה;
ס�פרי�. מ�ברי א�א ל� ח��ר �אינ� לפי טמאה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחבר��
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�ב�הה �היא �זמ� � ה�ירה מ� מפר�ת ה�ירה חצר ְְְִִִִֶֶֶַַָָ�ְֲִַַָָָהיתה
�י� מ�ע לטמאת �י� ל�, ח��ר ז� הרי � אצ�ע�ת ְֵַַָ�ְְֲִֵֵֶָָָֹ�ל�
חלקה חצר �היתה א� מ�א�, �ח�תה היתה אויר. ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָ�ְלטמאת
�י� ה�ירה, נטמאת וא� ל�; ח��ר אינ� � �פה ל� ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָואי�
החצר, נטמאת א� וכ� טה�רה; החצר � �מ�ע �י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאויר�

טה�רה. ְִַָָה�ירה

.Êירה� הקדירה]�ט��טי להנחת היה[בליטות �ל�ה: , ְְִִֵָָָָֹ
נטמאת א� � �ח�ת א� אצ�ע�ת �ל� מה� אחד �ל ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�ב�
הי� א� וכ� �ל���. נטמא� �אויר, �י� �מ�ע �י� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָה�ירה
נטמא� �מ�ע, ה�ירה נטמאת א� � מה� אחד נ�ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאר�עה.
נטמא� לא �אויר, נטמאת וא� ���אר�; ה�ט��טי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָֹ�ני

ל� ע�ה א�[רק]ע��. � זה �נגד זה �ט��טי� �ני ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
לא �אויר, נטמאת וא� נטמא�; �מ�ע, ה�ירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹנטמאת
מ�ל� � אצ�ע�ת מ�ל� �ב�הי� ה�ט��טי� הי� ְְְְְִִִִִִֶַָָָָֹֹנטמא�.
�י� �מ�ע ��טמאת �י� ה�ירה, ע� מ��אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�למ�ה
נטמאת א� ה�ירה, ע� מ��אי� �למעלה �מ�ל� ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹ�אויר.
אי� �לבד, מאויר� נטמאת א� אבל �מ�ע; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָה�ירה

ה�פה מ� מ��כי� ה�ט��טי� הי� ע��. חו�מ��אי� [כלפי ְְְִִִִִִִַַַָָָָ
��טמאת�] �י� ע��, מ��אי� � אצ�ע�ת �ל� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ת��

ע��, מ��אי� � אצ�ע�ת ל�ל� ח�� �אויר. �י� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ�מ�ע
מ��אי� אי� �לבד, �אויר נטמאת וא� �מ�ע. נטמאת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָא�
מ�ברי ���� הא��, ה�ע�רי� �כל מדק�קי� ואי� ְִִֵָ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָע��.

ה�. ְִֵס�פרי�

חמישי ה'תשס"טיו� שבט י"א

יח ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
וע��י‡. מק�ל, ��היה עד טמאה מק�ל אינ� חר� ְְְְִֵֶֶַַָָ�ְְִֵֵֶֶַ�לי

מק�ל �היה א� ק��ל, �ית �� היה לא א� אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלק�לה;
מ�ברי לא �לל, טמאה מק�ל אינ� � לק�לה נע�ה ְְְִִֵָָֹ�ְְְֲֵֵַַַָָָֹולא
וה��ה וה�פסל ה��א לפיכ�, ס�פרי�. מ�ברי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ��רה
�אי� מ�לי� �ה� ���צא וכל חר�, �ל וה�נ�רה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ְַוה�לח�
�ה�י� ה�יל�נ�ת וכ� טמאה. מק�לי� אינ� � ��� ְְִִֵֶַַַָ�ְְִֵֶַָָלה�
�ה� �י על וא� �פ�פי�, �ה� �י על וא� � �ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמה�כי�

מ�נ טה�רי�, ה� הרי � �דימק�לי� א�א לק�לה נע�� ��א י ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ה�פ�נה וחבית ��טי�, �ל חבית וכ� ה�י�. מה� [���צא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

דופ�] ה�ח�משמשת יד]���לי בתי ולו גדול חרס �[כלי ְֵַַַ
נע�ית ולא ה�ח�, �� ����אי� יד �ית �מ� ונע�ית ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�איל

�ה�. ���צא �ל וכ� טמאה. מק�לת אינ� � ְְֵֵֶַָָֹ�ְְֵֶֶַַָָָלק�לה

ו�אי�·. טמאה; מק�ל �מ�, ק��ל �ית �� ��� ְְֵֶָ�ְִֵֵֵֶֶֶַָָ�נס
ה��צרי� מג�פת וכ� טה�ר. כלי�]��, מייצרי� עליה �]��� ְְְִֵֵֶַַָ

טמאה. ,��� ְֵָָל�

מ��א,‚. ר�כלי�, ו�ל טה�ר; ��י�, �עלי �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ���
צ�� על מ�ה� �ה�א שמ�]מ�ני טיפה בו �מריח[וממלא , ְִִִֵֵֵֶַַַ

ל��קח. ��ֵַַ

טה�ר�ת,„. � החב��ת וכ��יי �מ�, וכ�י יי� ��י ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ���י
לת�מי� התקינ� וא� לק�לה; נע�� בה�]��א לקבל �], ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

ְִִַמ��אי�.

ה�פס‰. גדולה]���י ל�[קערה וי� נק�ב, �ה�א �זמ� � ְְִִֵֶֶֶַַָ
�[בליטה]ח��ד ח��ד ל� ואי� נק�ב, אינ� וא� טה�ר; � ְְִִִֵֵָָ

ה�לל: זה ה�רק. את לת�כ� מצ�נת �הא�ה מ�ני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמ��א,
טה�ר. �פ�י, ��ה�א חר� �כלי המ��� ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ�ל

.Âמחורר]טיטר�ס השקיה נק�ב[כלי �ה�א �י על א� � ְִִֶַַָ
�ר�ט�ת מת��סי�[טיפות]�מ�ציא ה�י� �הרי מ��א; , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַ

לק�לה. ע��יי� וה� ְְְֲִִֵַַָָָ��דדי�,

.Ê�וה�מ ה�גדי� מטל��ת ���יחי� חר� �ל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָה��יד
�חת ���יחי� �לי �ל וכ� מ��א. � ��לק וה�א ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ�ת�כ�,

מ��א. ה�מ�, לק�ל ְִֵֵֵֶֶַַַַה�ר�ת

.Áאחרי�]�סטרה כלי� טפטופי לקבלת ���יחי�[כלי ְְִִִֶַָ
מק�לת ה�לי, מ� ה��זלי� מ�קי� לק�ל ה�לי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַ�חת

ְָ�טמאה.

.Ë�אינ מק�לת, �היא �י על א� � חר� �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָספינה
���רה האמ�רי� ה�לי� �כלל ה�פינה �אי� טמאה; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ְֶֶַמק�לת
קט�ה. �י� �ד�לה �י� ע�, �ל �י� חר� �ל �היתה �י� �ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.È�בריה� אי� � צ�רת� ונפסדה ����ר�, ה�לי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ל
רא�יי� ה�ברי� �א�ת� �י על א� טמאה, ְְְִִִֶַַַָָָ�ְְִַמק�לי�
הרא�י חר� היה �א� � חר� �לי מ�ברי ח�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלת�מי�;
חר�"; �לי "וכל ��אמר: טמאה, מק�ל זה הרי � ְְְֱִֶֶֶֶַָָ�ְְֲֵֵֵֶַַלק�ל
�לי �ברי לר��ת א�א �א, לא ��ה למד�, ה�מ�עה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמ�י
לק�ל ��� זה לחר� ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחר�.

סמ�� לא י��ב החר� ���היה ה��קי� משהו]�� ;[על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
אינ� א�ת�, ס�מכי� �� א� א�א לק�ל יכ�ל אינ� א� ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָאבל

טמאה. ְָ�ְֵַמק�ל

.‡È�אזנ מ�ני ��ק�ל �די לי�ב יכ�ל �אינ� [אוז�החר� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ח��דהכלי] �� �היה א� לצד[בליטה], מכריע� והח��ד ְְְִִִֶַַַָָ

נ��ר א� האז� ���לה �י על א� טה�ר; זה הרי � ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד
אחת, �עה ��הר חר� �לי ��ל טה�ר; זה הרי � ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהח��ד

לע�ל�. טמאה ל� ְְָָ�ֵאי�

.·È�ליה��� חר� �מזרק�ת,[תחתית�]�לי ח�י� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
מק�לי� �אינ� �י על א� � מק�לי� ��ליה� והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ����ר�,

ה�ר���ת ��לי �ג�� נסמכ�, �� א� ששמוא�א [ממקו� ְְְִִֵֵֶַָ�ְִ
��כ�קורפו] טמאה; מק�לי� א�� הרי ה��ס�ת, ְְֶָָ�ְְְֲִֵֵֵַַו��לי

�אחיזה. א� �סמיכה מק�לי� ��הי� מ�ח�ת�, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָנע��

.‚Èהיה א� טמאה? מק�ל ויהיה החר�, יק�ל ְִָָָ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ��ה
חב��ת עד קט�, אד� סיכת �די מכיל �ל� ��היה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָה�לי
ונ�אר ונ��ר�, ל�, קר�ב א� �סאה מק�ל�ת ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ה�
�ה�א חר� � מ�פניה� �י� מ�רקעיתיה� �י� � ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�חר�י�
טמאה. מק�ל זה הרי � רביעית י��ב ��ה�א ְָ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַמק�ל

.„Èה�כילה חבית עד �סאה ה�כילה מחבית ה�לי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה
�די ה��אר �חר� היה א� � ונ��רה יתר, א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָסאתי�
מחבית ה�לי היה טמאה. מק�ל זה הרי לג, חצי ְְִִֵַָָָָ�ְְֲֲִֵֵֵֶַַֹלק�ל
�חר� א� � ונ��ר� �ד�לי�, חצבי� עד סאתי� ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָה�כילה
הי� טמאה. מק�ל זה הרי לג, המק�ל חר� ְָָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה��אר
טמאה. מק�לי� אינ� א��, מ�ע�רי� �ח�ת מק�לי� ְָ�ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָהחר�י�
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.ÂËונ�אר ����ר, ,�� וכ��צא ה�� �ג�� קט�, חר� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�לי
חד והיה י��ב, ��ה�א �ה�א �ל המק�ל חר� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�רקעית�
וא� טמאה. מק�ל זה הרי � קט� �כלי ��מצא ְְִָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ�י�תר
לפי טמאה; מק�ל אינ� המק�ל, חר� מ�פנ�תיה� ְְִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנ�אר

ה� ��וי� �ה� וכ��צא א�� �לי� ה���פנ�ת [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
���ישרי�] לה� ואי� קיבול], בית ונמצא�[� ה��ר; ְְְְִִֵֶַָָ

חר�. �לי ְְִֵֵֶֶ�פ��טי

.ÊË�מ ח�� טה�רי�; מק��, �כל ה�מצאי� חר�י� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָחזקת
ל�לי� ה� �סטר��ת �ר�� מ�ני ה��צר, �בית ְְִִִֵֵַָ�ְְְִִִֵֵֵֶַַָה�מצאי�

אחרי�] כלי� טפטופי טמאה[מקבלי� מק�לת וה�סטרה ,ְְְְִֶֶַַָ�ְָ
�לי�. מ�ברי �היא �י על ְִִִִִֵֵֶַַא�

יט ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מ�מאת�,‡. ויטהר חר� �לי ���בר ה�בר �ע�ר ְָ�ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��ה

הע��י טה�ר? היה א� טמאה, יק�ל לא א� טמא, היה ְִֶָָָָָ�ְִֵֵַָָָֹא�
למ�קי�, והע��י זיתי�. �מ�ציא מ���קב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלי�,
ה��קה, על א�ת� ����יחי� � מ�קי� �מכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמ���קב
מ�ילי� �לכ�, לכ� הע��י ה�קב. מ� ל�לי ה��קה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָי�נס
�מ�ציא ���קב עד טמאה, מק�ל ה�א והרי לחמר�, ְְִִֵֶַָָ�ְְֲֵֵַַ�ְא�ת�

�גסטרה א�א מ�קה �מ�ציא אמר� ולא לקבלתזית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
אחרי�] כלי� לק�לדליפת ע��יה �היא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָ�לבד,

הרי מ�קי�, ה�ציאה וא� ה�לי�; מ� ה��זלי� ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָה��קי�
��מי��. ְִֵַָָ�טל

טהר·. � מ�קה �מ�ציא נ�ב חר�: �כלי מ��ת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָחמ�
�� לק�� ח��ב ה�א �לי ועדי� �סטרה, מ��� ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמ�ה��א

אינ� � מ�קה �כ�נס נ�ב ח�את. מימי �� לק�� רא�י ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
�מ�קי� ה�רעי� �� להכ�יר ח��ב ה�א �לי ועדי� ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָח�את,
ה�י� אי� � קט� ��ר� נ�ב ��ארנ�. �מ� ,�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה�ל��י�
��לי; �אינ� �מי ה� והרי ה�רעי�, את מכ�ירי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ת�כ�
נ�ב טמאה. �מק�ל זיתי�, �� לק�ל ה�א �לי ְִַָ�ְְְֲִִִֵֵֵַַַַועדי�
אבני� �כלי �ללי� �כלי ה�א והרי טהר, � זיתי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ�מ�ציא
�צמיד לה�יל ח��ב ה�א �לי ועדי� טמאה; מק�לי� ְְְְֲִִִִַַַָָָ�ְְִֵֶַ�אי�

מהודק]�תיל ��ארנ�[כיסוי �מ� ר��, ��פחת עד , ְִִֶַַָ�ְְֵֶַ
מת. ְֵַ�ְ�טמאת

ה�פס‚. �אג�זי�. �ע�ר� גדולה]החבית, [קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
�ע�ר� חר�, �ל ערבה וכ� �זיתי�. �ע�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוה�דרה,
�לח, סאה אר�עי� �מחזקת �ד�לה היתה אפ�� ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�זיתי�;
צ�� על מ�� �ה�א �י על א� � זיתי� �מ�ציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נע�ית. לכ� לא ���ח�ת�, טה�רה; ,�� ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹול�

וה�ני„. טיפי�]ה�� טיפי� שמוציא ��מ�.[כלי �ע�ר� , ְְְִִֶֶַַַָ
מי�]וה�רצ�ר שתית �מי�.[כלי �ע�ר� , ְְְִִַַַ

�יו‰. ���ל הפתילה]נר אדמה[מקו� ו�ל טה�ר; , ְֲִִֵֶֶַָָָ
�פתילה �יו בכבש�]�ה�ק ואינ�[ולא טמאה, מק�ל אינ� , ֶ�ְְִִִֵֵַַָ�ְְֵָ

חר�. �כלי ��ב�� ��� ���ק עד חר�, �לי ְְִִֵֶֶַָ�ַ�ְְִִֶֶֶַַ�כלל

.Âפחתה�� �פנ�[נחסרה]חבית על א�ת� �כ���י� , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא עדי� � ערב�ת ��י �מי� ��חלקה א� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמק�לת,

נתרעעה טמאה. רעועה]מק�לת נהייתה יכ�לה[� ואינ� , ְֶֶַ�ְְְְֲִֵָָָָֹ
טה�רה. � �ר�גר�ת קב �חצי ְְְְְֲִִֵַַַָלה�לטל

.Êהיא הרי � אזניה ���ל� דינה]חבית [כלי�גסטרה[� ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרי�] כלי� דליפת נס�קההמקבל אחת; אז� אפ�� ,ְְֲִִֶַַָֹ

וא� �גסטרה. היא ק�מ�ת, אזניה אפ�� � מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמ�ה
�חבית. נ��נת �אזני�, ��א ע�א� ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמ�ח�ה

.Áי��� �היא ונמצאת ��ב��, ��ס�קה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
טמאה מק�לת נס�קה, מלאכ�� מ��גמרה א� � ְָ�ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ�סטר��ת
ואחר נס�קה, מלאכ�� ���מר קד� וא� מה�; �סטרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל
הי� א� זה? �בר י�דע והיא� טה�רה. ��ב��� נ�רפה ��ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

�וי� חלק]�בריה השבר מקו� ��א[� עד � מא�י� ות�כ� , ְְְִִֶֶַַָָָָֹ
��כ� ואי� �וי�, �בריה אי� נס�קה; מלאכ�� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָנגמרה
נ��רה, מלאכ�� ��גמרה �אחר �יד�ע � ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמא�י�
לת�מי�. הרא�יי� חר� �לי �ברי ��אר טמאה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�ְֶֶַ�מק�לת

.Ëי� על א� � מ�קי� מק�לת ואינ� ��תרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�סטרה
לק�ל א�א ע��יה �אינ� טה�רה; אכלי�, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ק�לת
אי� ��לפת, היתה וא� ��ארנ�. �מ� ה��לפי�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ�קי�
��חלקה א� ��פחתה �סטרה וכ� לגסטרה. �סטרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָע��י�
מ��אי�, �ירי� �ל �ירי� אמר� ��א טה�רה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹל��י�,

����אי�. ה� �לבד חר� �לי �ירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָא�א

.È�ח��די �הי� �י�[בליטות]�סטרה מ��ה, י�צאי� ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המק�ל �ל � צ�� על מ�ה �היתה �י� י��בת ְִֵַַַָָָ�ְְֵֶֶֶֶָָָָ�היתה

זיתי� הח��די� זיתי�]מ� שמקבלי� החידודי� כל �] ִִִִֵַ
מ��א �כנג�� �מ�ע, מ��א � זיתי� ה�סטרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ���תמ�א
ואי� �מ�ע, מ��א � ��יתי� ע�� מק�ל �אי� וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�אויר;

�אויר. מ��א ְְֲִִֵֶַָ�נג��

.‡È�א� �אויר? מ��א �נג�� ואי� �מ�ע, מ��א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�יצד
נכנסה הח��ד; מ��א מ��כ�, ��סטרה ה�מאה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ�ְַָָנגעה
לא הח��ד, �נגד היתה אפ�� � ה�סטרה �אויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ�ַה�מאה

הח��ד. ְִִַָנטמא

.·Èה�מאה היתה �א� �אויר? מ��א �נג�� ְָ�ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוכיצד
ה�סטרה. ע� הח��ד נטמא הח��ד, �נגד ה�סטרה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ�אויר
�בת��ר חר� �כלי ��אמר מק�� �כל היא ז�, �ר� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועל
מ��א 'אי� א� �אויר', �כנג�� �מ�ע 'מ��א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�בכירי�,
טמאת �עני� האמ�רה מ�ע טמאת �ל וכ� �אויר'. ְַ�ְְְֲִַַַָָָ�ְְְֲִֵֶָָ�נג��
�ה� ה�מאה ���ע ה�א וכירי�, ���ר א� חר� ְֶָָ�ְְִִִֵֶֶֶַַַַ�לי
�ה� ה�מאה ��ע ��א ה�א אויר, טמאת וכל ְֶָָ�ְֲִִֶַַַֹ�ְִָָמ��כ�;

�לבד. לאויר ��נס א�א �לל, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָמ��כ�

.‚È�טפל� ��תרעעה, על[תיקנה]חבית א� � �גללי� ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ז� הרי � נ�פלי� והחר�י� ה�ללי�, את נ�טל �ה�א ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�י
נ��רה, מעליה. �לי �� �טל ��א מ�ני טמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�ְֶֶַמק�לת
מ�ק�� חר�י� �הביא א� ��ר��, אחר חר�יה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוד�ק
ה�ללי�, את נ�טל �ה�א �י על א� � �גללי� �טפל� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחר,
�לי �� ��טל מ�ני טה�רה, ז� הרי � ע�מדי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָוחר�י�

�ה� היה שהוסי�]מעליה. החרסי� בי� מחזיק[� חר� ֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
מ�ני �אויר, מ��א �לבד החר� א�ת� �נגד � ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרביעית
עד מ��א אינ� החבית ��אר עצמ�; �פני �לי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ה�א

�ל�. �לי �אינ� מ�ני מ��כ�, ה�מאה �� ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ�ִֶַַָ���ע

.„È�� ואחר �זפת, ה�קב את וסת� ���בה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית
להחזיק �די ��פת ה�ת�� �חר� י� א� � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנ��רה
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.ÂËונ�אר ����ר, ,�� וכ��צא ה�� �ג�� קט�, חר� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�לי
חד והיה י��ב, ��ה�א �ה�א �ל המק�ל חר� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�רקעית�
וא� טמאה. מק�ל זה הרי � קט� �כלי ��מצא ְְִָ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ�י�תר
לפי טמאה; מק�ל אינ� המק�ל, חר� מ�פנ�תיה� ְְִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָנ�אר

ה� ��וי� �ה� וכ��צא א�� �לי� ה���פנ�ת [כאילו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
���ישרי�] לה� ואי� קיבול], בית ונמצא�[� ה��ר; ְְְְִִֵֶַָָ

חר�. �לי ְְִֵֵֶֶ�פ��טי

.ÊË�מ ח�� טה�רי�; מק��, �כל ה�מצאי� חר�י� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָחזקת
ל�לי� ה� �סטר��ת �ר�� מ�ני ה��צר, �בית ְְִִִֵֵַָ�ְְְִִִֵֵֵֶַַָה�מצאי�

אחרי�] כלי� טפטופי טמאה[מקבלי� מק�לת וה�סטרה ,ְְְְִֶֶַַָ�ְָ
�לי�. מ�ברי �היא �י על ְִִִִִֵֵֶַַא�

יט ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מ�מאת�,‡. ויטהר חר� �לי ���בר ה�בר �ע�ר ְָ�ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��ה

הע��י טה�ר? היה א� טמאה, יק�ל לא א� טמא, היה ְִֶָָָָָ�ְִֵֵַָָָֹא�
למ�קי�, והע��י זיתי�. �מ�ציא מ���קב ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלי�,
ה��קה, על א�ת� ����יחי� � מ�קי� �מכניס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָמ���קב
מ�ילי� �לכ�, לכ� הע��י ה�קב. מ� ל�לי ה��קה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָי�נס
�מ�ציא ���קב עד טמאה, מק�ל ה�א והרי לחמר�, ְְִִֵֶַָָ�ְְֲֵֵַַ�ְא�ת�

�גסטרה א�א מ�קה �מ�ציא אמר� ולא לקבלתזית. [כלי ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
אחרי�] כלי� לק�לדליפת ע��יה �היא לפי ְְְֲִִִֵֶַַָ�לבד,

הרי מ�קי�, ה�ציאה וא� ה�לי�; מ� ה��זלי� ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָה��קי�
��מי��. ְִֵַָָ�טל

טהר·. � מ�קה �מ�ציא נ�ב חר�: �כלי מ��ת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָחמ�
�� לק�� ח��ב ה�א �לי ועדי� �סטרה, מ��� ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמ�ה��א

אינ� � מ�קה �כ�נס נ�ב ח�את. מימי �� לק�� רא�י ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
�מ�קי� ה�רעי� �� להכ�יר ח��ב ה�א �לי ועדי� ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָח�את,
ה�י� אי� � קט� ��ר� נ�ב ��ארנ�. �מ� ,�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה�ל��י�
��לי; �אינ� �מי ה� והרי ה�רעי�, את מכ�ירי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ת�כ�
נ�ב טמאה. �מק�ל זיתי�, �� לק�ל ה�א �לי ְִַָ�ְְְֲִִִֵֵֵַַַַועדי�
אבני� �כלי �ללי� �כלי ה�א והרי טהר, � זיתי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ�מ�ציא
�צמיד לה�יל ח��ב ה�א �לי ועדי� טמאה; מק�לי� ְְְְֲִִִִַַַָָָ�ְְִֵֶַ�אי�

מהודק]�תיל ��ארנ�[כיסוי �מ� ר��, ��פחת עד , ְִִֶַַָ�ְְֵֶַ
מת. ְֵַ�ְ�טמאת

ה�פס‚. �אג�זי�. �ע�ר� גדולה]החבית, [קדירה ֱִִִֶֶֶֶַָָ
�ע�ר� חר�, �ל ערבה וכ� �זיתי�. �ע�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוה�דרה,
�לח, סאה אר�עי� �מחזקת �ד�לה היתה אפ�� ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ�זיתי�;
צ�� על מ�� �ה�א �י על א� � זיתי� �מ�ציא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָונפחתה

נע�ית. לכ� לא ���ח�ת�, טה�רה; ,�� ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹול�

וה�ני„. טיפי�]ה�� טיפי� שמוציא ��מ�.[כלי �ע�ר� , ְְְִִֶֶַַַָ
מי�]וה�רצ�ר שתית �מי�.[כלי �ע�ר� , ְְְִִַַַ

�יו‰. ���ל הפתילה]נר אדמה[מקו� ו�ל טה�ר; , ְֲִִֵֶֶַָָָ
�פתילה �יו בכבש�]�ה�ק ואינ�[ולא טמאה, מק�ל אינ� , ֶ�ְְִִִֵֵַַָ�ְְֵָ

חר�. �כלי ��ב�� ��� ���ק עד חר�, �לי ְְִִֵֶֶַָ�ַ�ְְִִֶֶֶַַ�כלל

.Âפחתה�� �פנ�[נחסרה]חבית על א�ת� �כ���י� , ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
היא עדי� � ערב�ת ��י �מי� ��חלקה א� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָמק�לת,

נתרעעה טמאה. רעועה]מק�לת נהייתה יכ�לה[� ואינ� , ְֶֶַ�ְְְְֲִֵָָָָֹ
טה�רה. � �ר�גר�ת קב �חצי ְְְְְֲִִֵַַַָלה�לטל

.Êהיא הרי � אזניה ���ל� דינה]חבית [כלי�גסטרה[� ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אחרי�] כלי� דליפת נס�קההמקבל אחת; אז� אפ�� ,ְְֲִִֶַַָֹ

וא� �גסטרה. היא ק�מ�ת, אזניה אפ�� � מאזניה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלמ�ה
�חבית. נ��נת �אזני�, ��א ע�א� ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹמ�ח�ה

.Áי��� �היא ונמצאת ��ב��, ��ס�קה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָחבית
טמאה מק�לת נס�קה, מלאכ�� מ��גמרה א� � ְָ�ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ�סטר��ת
ואחר נס�קה, מלאכ�� ���מר קד� וא� מה�; �סטרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל
הי� א� זה? �בר י�דע והיא� טה�רה. ��ב��� נ�רפה ��ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

�וי� חלק]�בריה השבר מקו� ��א[� עד � מא�י� ות�כ� , ְְְִִֶֶַַָָָָֹ
��כ� ואי� �וי�, �בריה אי� נס�קה; מלאכ�� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָנגמרה
נ��רה, מלאכ�� ��גמרה �אחר �יד�ע � ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמא�י�
לת�מי�. הרא�יי� חר� �לי �ברי ��אר טמאה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�ְֶֶַ�מק�לת

.Ëי� על א� � מ�קי� מק�לת ואינ� ��תרעעה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�סטרה
לק�ל א�א ע��יה �אינ� טה�רה; אכלי�, ְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ק�לת
אי� ��לפת, היתה וא� ��ארנ�. �מ� ה��לפי�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ�קי�
��חלקה א� ��פחתה �סטרה וכ� לגסטרה. �סטרה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָע��י�
מ��אי�, �ירי� �ל �ירי� אמר� ��א טה�רה; ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹל��י�,

����אי�. ה� �לבד חר� �לי �ירי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָא�א

.È�ח��די �הי� �י�[בליטות]�סטרה מ��ה, י�צאי� ְְְִִִִִֵֶֶָָָ
המק�ל �ל � צ�� על מ�ה �היתה �י� י��בת ְִֵַַַָָָ�ְְֵֶֶֶֶָָָָ�היתה

זיתי� הח��די� זיתי�]מ� שמקבלי� החידודי� כל �] ִִִִֵַ
מ��א �כנג�� �מ�ע, מ��א � זיתי� ה�סטרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ���תמ�א
ואי� �מ�ע, מ��א � ��יתי� ע�� מק�ל �אי� וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�אויר;

�אויר. מ��א ְְֲִִֵֶַָ�נג��

.‡È�א� �אויר? מ��א �נג�� ואי� �מ�ע, מ��א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�יצד
נכנסה הח��ד; מ��א מ��כ�, ��סטרה ה�מאה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ�ְַָָנגעה
לא הח��ד, �נגד היתה אפ�� � ה�סטרה �אויר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ�ַה�מאה

הח��ד. ְִִַָנטמא

.·Èה�מאה היתה �א� �אויר? מ��א �נג�� ְָ�ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוכיצד
ה�סטרה. ע� הח��ד נטמא הח��ד, �נגד ה�סטרה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ�אויר
�בת��ר חר� �כלי ��אמר מק�� �כל היא ז�, �ר� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָועל
מ��א 'אי� א� �אויר', �כנג�� �מ�ע 'מ��א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�בכירי�,
טמאת �עני� האמ�רה מ�ע טמאת �ל וכ� �אויר'. ְַ�ְְְֲִַַַָָָ�ְְְֲִֵֶָָ�נג��
�ה� ה�מאה ���ע ה�א וכירי�, ���ר א� חר� ְֶָָ�ְְִִִֵֶֶֶַַַַ�לי
�ה� ה�מאה ��ע ��א ה�א אויר, טמאת וכל ְֶָָ�ְֲִִֶַַַֹ�ְִָָמ��כ�;

�לבד. לאויר ��נס א�א �לל, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָמ��כ�

.‚È�טפל� ��תרעעה, על[תיקנה]חבית א� � �גללי� ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ז� הרי � נ�פלי� והחר�י� ה�ללי�, את נ�טל �ה�א ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�י
נ��רה, מעליה. �לי �� �טל ��א מ�ני טמאה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�ְֶֶַמק�לת
מ�ק�� חר�י� �הביא א� ��ר��, אחר חר�יה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוד�ק
ה�ללי�, את נ�טל �ה�א �י על א� � �גללי� �טפל� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחר,
�לי �� ��טל מ�ני טה�רה, ז� הרי � ע�מדי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָוחר�י�

�ה� היה שהוסי�]מעליה. החרסי� בי� מחזיק[� חר� ֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
מ�ני �אויר, מ��א �לבד החר� א�ת� �נגד � ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרביעית
עד מ��א אינ� החבית ��אר עצמ�; �פני �לי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ה�א

�ל�. �לי �אינ� מ�ני מ��כ�, ה�מאה �� ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ�ִֶַַָ���ע

.„È�� ואחר �זפת, ה�קב את וסת� ���בה, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית
להחזיק �די ��פת ה�ת�� �חר� י� א� � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנ��רה
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מ�ברי �ה�א מ�ני טמאה; מק�ל זה הרי ְְְִִִֵֵֶָ�ְְֲִִֵֵֶַרביעית,
���ב חר� אבל החבית. מעל �לי �� �טל ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחבית,
�י על א� � �זפת ה�קב וסת� ה�לי, מ� ��ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאחר
�� �טל ���ב, �החר� טה�ר; רביעית, מחזיק ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�ה�א
אי� אחת, �עה חר� �כלי ��הר וכל וטהר; �עליו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�לי

לע�ל�. טמאה ְְָָ�ל�

.ÂË�וע�ה ���ב, טה�ר,[תיקנו]קמק�מ�ס � �זפת �ְְְִֶֶֶַָָָ
ה�פת �לי וכ� ���נ�. הח�י� את לק�ל יכ�ל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�אינ�
ה�לי�. �כלל ואינ� טה�רי�, � �ה� וכ��צא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוה�עוה

.ÊË�קק�� חר� �ל מק�ל[סתמו]מ��� אינ� � �זפת ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מ��� אבל ק��ל; �לי א�ת� מ�י� ה�פת �אי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�טמאה,

�מתט�א. ק��ל, �לי זה הרי � ��תמ� ע� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ�ל

כ ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ה�לי�‡. יד�ת ��ל �ארנ�, המחוברי��בר [דברי� ְְְִֵֵֶַַָָ

אות�] ומשמשי� ��מי��,�ה�ליאליה� ��עת ל� צרי� ְְְִִִִֶַַַָָ
לפיכ�, �לט�א. לה��א �לי �ל �ג�פ� ח��בה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָהרי

ה�ריא[ממרח]ה��פל חר� חזק]�לי ה�לי,[� נטמא א� � ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
ה�לי �אי� טה�רי�; ��פלה ה��געי� �מ�קי� אכלי� ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהרי
ה�פלה הרי הרע�ע, חר� �לי ה��פל אבל ז�. לטפלה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי�

המה�ק וכ� ה�לי. �ג�� מחזק]ח��בה �ל[� ה�דרה את ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
�קל� א� �ע�ר א�ת� ח�ה א� � ה�י� את �� ���לי� ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָחר�

�ג�פ�. ה� הרי רע�עה, היתה א� � �ה� ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָוכ��צא

טפל·. ח��ר; אינ� ,�� מב�ל להי�ת חר� �לי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָה��פל
�ה� ז�פת להי�ת אחרי�]�לי� כלי� לזפת זפת בה� ,[�מכי� ְִִֵֵֶָ

ִח��ר.

�סיד‚. �בגפרית �זפת �עב� וע�א� ���בה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָחבית
ח��ר.[גבס]�בגבסי� ה�ברי�, �ל ��אר ח��ר; אינ� � ְְְְִִִִִֵַָָָָ

ה���כי�„. ה�חי� סמיכי�]�ברי� �ה�[� ���פלי� , ְְְִִִִֶֶַַַָָ
גדול]ה�יטסי� חרס �[כלי ה�לי ידל� ��א �די מי� �ל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

אכלי� מאויר�, ה�לי נטמא אפ�� �לי; �ל �ג�פ� ה� ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
הרי ���ר, �ל טפל� וכ� טמאי�. ��פלה ה��געי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ�מ�קי�
�ה�א טפח, עד ה�פלה �עבי ��היה � וה�א �חר��; ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָה�א
ה���ר, מ�ר� אינ� � טפח על יתר אבל ���ר; �ל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצר��
ה�ירה, �טפלת טה�רי�. מעבי� טפח על ב�תר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוה��געי�

אצ�ע�ת. �ל� ְְֶָָָֹעבי�

ה��גע‰. � מ�ר�� י�תר �זפת �סתמ� ���בה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחבית
על ��טפה זפת טה�ר. מ�ר��, �ב�תר טמא; ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ�צר��,

טה�ר. �� ה��גע ִֵֶַַָָָהחבית,

.Âה��גע � ונטמא �חרסית, א� �חמר ��פל� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמח�
החרסית �אי� טה�ר, � �חרסית וה��גע טמא; ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�חמר,

ל�לי. ְְִִֵַַמתח�ר

.Êהחבית[מכסה]מג�פת ועל עליה �טיט ��פל החבית ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
לא �חבית, טמאי� מ�קי� נגע� וא� ל�. ח��ר אינ� �ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
אח�רי נטמא� לא ��ג�פה, נגע� וא� ה�ג�פה; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹנטמאת

ִֶָהחבית.

.Áה�פת ליי�, וא� ח��ר; ה�פת אי� ��פת�, נח�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ�לי
ה�לי. �ג�� ְְִִַח��ר

.Ë� ��סח א� � �ר� �� ��גע הערבה ��סדקי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�צק
ח�צ� ח��ב, וא��ר� עצמו]ה�איל בפני כדבר ולא[נחשב ְְִִֵָֹ

מק�יד היה א� � ה�נה ימ�ת ��אר וא� הערבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָנטמאת
ה�א הרי �ק��מ�, ר�צה וא� טה�רה; הערבה ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָעליו,

הערבה. ונטמאת ְְֲֲִֵֵֵָָָָ�ערבה,

.Èחבלי�]ה��יח�ת ה�פרי�[� ��מט�ח�ת והרצ�ע�ת ְְְְְְְִִִֶַַָָ
אינ� �ק��ר�ת, ח��ר; �פ�ר�ת, � ה�ינ�ק�ת ְְְְְְִִִֵֶַָו��מט�ח�ת
�לי ��אזני אבל ו����ה; ו���ק ���ע�ר וכ� ְְְֲֵֵֶָָָ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַח��ר.
חר�. לכלי ח��רי� �אי� ח��ר, אינ� �פ�ר�ת אפ�� � ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָחר�

.‡È��קר גרז�]יד מאח�ריו[� אגרופוה��צא [מאחורי ַ�ְֲֵֵַָֹ
�ל�,כשמחזיקו] על וה�תר ח��ר; אצ�ע�ת, �ל� �ְְִֵֶַַָָָָֹֹ

מ�פניו ה�ר�� יד טה�ר. �� לברזל]ה��גע ידו כ� בי� �]� ֵַַַַָ�ְְִָָֹ
טה�ר. �� ה��גע ,�� על יתר ח��ר; ל�רזל, ה�מ�� ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָטפח

.·Èה�ר�ל מחוגה]�ירי מ�בת[� ויד טפח. �ל[פטיש], ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
קרנס[מסתתי]מפ�חי יד טפח. קט�]אבני�, �ל[פטיש ְְֲִֵֶַַַָ�ְֶָ

חר�י� ו�ל טפחי�. �ירי[נגרי�]זהבי�, טפחי�. �ל�ה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
החרישה]מלמד של ההכוונה טפחי�[מוט אר�עה ה�קר, ְְְִַַַַָָָָָ

ל�רב� החרישה]סמ�� ברזל �]�� �ח�פרי� קר�� יד . ְַַָָָ�ְְִֶֹ
מי� �ל האילנות]�דידי� ויד[סביב טפחי�. אר�עה , ְְְְִִִִֶַַַָָָ
נ�� �ל ��י�[�ניכוש]קר�� �� ויד חמ�ה. קט�], ,[פטיש �ְְֲִִֶֶַַַָָֹ

���ע �ל ה�ר�� יד וכ� ��ה. ��י�, ו�ל ְִֶַֹ�ְְֲִִִֵֶַַַָָחמ�ה;
עדיר[עצי�] חרישה]ו�ל טרו� מ�בת[עידור יד ��ה. , ְִִֶֶֶַַָָ

ה�ר�ע �ירי ��ה. ס�תי�, של�ל ההכוונה [דורב� ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
��רא�המחרשה] מ�כת �ל לחרח�ר ה�מ�� [בקצה� ְְֶֶֶֶַַַַָֹ

��י�,של] �עלי �ל מגרפה יד טפחי�. �בעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה�ר�ע,
� זה על ה��תר וכל ע�רה. ס�די�, ו�ל טפחי�; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ�מ�נה

הא�ר מ���י �ל ויד טמא. �ק��מ�, רצה [כלי�א� ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
לאש] והאס�לא�תשנכנסי� ה���די� �ג�� צליה], �[ברזלי ְְְְִַַַָָ

טמאי�. �ה�, �ל אר�י� ְִִֵֵֶָ�ֲֲִאפ��

.‚Èעת�� לטמאה ח��ר זה הרי לקר��, יד �ע�ה� ְְִַָ�ְְֲִֵֶֹ�ְֵֶַָָָמ�ל
מב�ע א� ח�ר� ��ה�א ���ל טמאה נגעה וא� ְְְֵֵֵֶַַַַָ�ְְְִָָָָמלאכה.
וכ� ה��ל. נטמא ��ר��, נגעה וא� ה�ר��; נטמא ,��ְִַָ�ְְְִַָָֹ�ְְְִֵֵַַָֹ

חלקי�]ה�י�סטר משני המורכב �לי�,[כלי ��ני �ה� ְְְִִֵֵֵֶַָ
מס� להי�ת א�ת� מח�ר השתיוה�סמר כ'מסכת', [להתחבר ְְְְִֵֵֵֵַַַָ

האריגה] קבעשל מלאכה. ��עת ח��ר ה� הרי � ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָעליה�
זה הרי � ���רה לקורהה�י�סטר מתבטל לא הדיוסטר, �] ְְֲֵֶַַָָ

ל�ו] ח��ר ה��רה ואי� טמאה, מעבירהמק�ל [אינה ְֵַ�ְְִֵַָָ
לדיוסטר] ה��רהטומאה מקצת ע�ה מה�]. �[חלק �י�סטר ְְְִַָָָָָ

ל�י�סטר; ח��ר ה�י�סטר, לצר� ה��רה מ� �ה�א ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ�ל
ח��ר. ה��רה �ל �אי� טה�ר, � ה��רה ��אר ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוה��גע

.„Èחרישה]עגלה �על[של ה��גע � היוצא��טמאת [מוט ְֲִֵֵֶַַָָָֹ
הבהמות] שתי לבי� על�ב�טרבמהעגלה המונח [ע� ְֵַַ

המושכות] הבהמה][�בעי�הבהמות צוואר שסביב טבעת ִַָ
לעגלה]�בעב�ת המחרישה בי� המחברת ��עת[קורה אפ�� ְֲֲִִַָ

�חרב וה��גע טה�ר; החורש]מלאכה, שאוחז �ב�ר�[הע� ְְֵֶֶֶַַַַָָָֹ
עקו�] המחרישה]�ב�צ�ל[ע� �ל[טבעת]�בעי�[הגה ִֶַַָָ

�ב�חיי� בעול]מ�כת התחובי� עצי� [עצי��בעיראי�[שני ְִִִֶֶַַַָָָ
מצידיה] למחרישה מגרההמסייעי� וכ� טמא. [משור], ְְֵֵֵָָ
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�מ�א� מ�א� �יד� ה��גע � שבשתי��טמאת ידותיו [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
�ב��יחהקצותיו] �ח�ט וה��גע טמא. [ע��בא�ה[חבל], ְְִֵֵַַַַַָָָָ

המסור] הברזל]�ב�ניפי�של את טה�ר,[המותחי� � ��� ְִִֶַָָ
��ל�� ה��גע אבל ל�. ח��ר א�� ע�]�אי� �ל[מסגרת ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמא. ה�ד�ל, ֵַַָָָמ�ר

.ÂËהרמח ��טמא חר� �ל ה��גע[ברזל]מכ�� � ��� ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
�היא ���טנית ה��גע � ��טמא מק�ח טה�ר. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ��כ��,
מת�חה, �היתה ק�ת ח��ר. �אינ� טה�ר, � עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפ�פה

��תר ה��גע � הח� ונטמא ע��, מ��� החבלוהח� �] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ��היאהמתוח ואפ�� טה�ר, � ְֲִִֶֶֶַַָ�ב��ת

האי��ת מצ�דת וכ� עכבר]מת�חה. ���[מי� הח� ��טמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מ�כת וכ� מת�חה. ��היא אפ�� ה�צ�דה, נטמאת לא �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

האריגה]נס�כה חוטי עליה� שכרוכי� אריגה ��טמאת[כלי ְְִֵֶָ
��בד ה��גע � האריג כליהעלי��[חלק]��עת [של ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�ב�ירי�האריגה] ה�ח���, �ב�בד על, הארוגי� [החוטי� ְִִֶַַַַֹ
�ב�ר�סהקני�] אר�מ�[מסרק], ��י על �העביר� �בח�ט , ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

האריגה] בעת �בעירה[לשומרו משפת, היוצאי� [חוטי� ִָָ
להחזיר�הבגד] עתיד בה�]�אינ� להשתמש עתיד �[אינו ְֲִִֵֶַָָ

�נפ� ה��גע אבל ל�גד. ח��ר אינ� א�� ��ל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטה�ר;
הודקו]ה��כת ולא לשתי שהוכנסו הערב �ב�תי[חוטי , ְִֶֶַַַ
לתחתו�]הע�מד העליו� �ב�פ�ל[בי� כפול], �העביר�[חוט ֱִֵֶֶַָָ

�בעירה אר�מ�, ��י הבגד]על בשפת היוצאי� �ה�א[חוטי� ְִֵֶַַַָָָָ
ל�גד. ח��רי� א�� ��ל טמא, � להחזיר� ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעתיד

.ÊËבא�ויה� העימה �על ��מר מוטותה��גע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הצמר] חוטי כרוכי� ���השעליה� ה��גע טה�ר. [אביזר, ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכי� �רע�, ��א עד �ְֵֵֶַָָֹ

טה�ר. ְִֵֶָָמ��רע�,

.ÊÈ�ה�יל� מ�ני[השחילו]הח�ט ק��ר אפ�� � למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ
מלצאת]צדדי� המחט את הכניס�[ומונעי� ח��ר. אינ� , ְְִִִִֵָ

ואי� ל�גד. ח��ר ה�חט ואי� ל�גד, ח��ר הח�ט � ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַל�גד
ה�פירה לצר� �ה�א �ל א�א ל�גד, ח��ר ��� ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ַהח�ט
הח�ט ח��ר. אינ� ה�פירה, לצר� �אינ� וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹח��ר;

נפר�]��ר� ח��ר.[� ��� � א�ה מאה אפ�� ה�גד, מ� ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ִ
�חר� ����ר חרס]חבל ח��ר.[� ��� � א�ה מאה אפ�� , ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ִ

ה��ר מ� ח��ר; ולפני�, ה��ר מ� � אחר חבל �� ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָק�ר
ח��ר, אינ� � ���ה ק��ר �ה�א החבל ח��ר. אינ� ִֵָ�ְִֵֶֶֶַַַָולח��,

�פר. א� ִֶַָָא�א

שישי ה'תשס"טיו� שבט י"ב

כא ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
.‡[� והח�טי�[שאריות האריג, מ� ה��צאי� ְְִִִִִַַַָָהח�טי�

��ה � 'נימי�' ה�קראי� וה� ו��ס�פ�, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ��תח�ת
מהבגד]�ע�ר� כחלק ס�דרי�[להיחשב ו�ל סדי�, �ל ? ְִִִֶֶָָָ

גדולות] סעי�[מטפחות ו�ל �לי��[צעי�], ו�ל [כובע], ְְְִִֶֶָ
מ�ח�ת� קר�ע �ה�א חל�ק ו�ל אצ�ע�ת. �� � רא� ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ל

ס�פ� לאורכו]ועד מק�צי�[פתוח א�ת� ���ב�י� ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ
ה�ג�ס אצ�ע�ת. ע�ר ח�טיו �ע�ר � �ל�לא�ת [בגדא�ת� ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדידעבה] וכל[צעי� אצ�ע�ת. �ל� וה��ית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

�י על א� טה�ר, �� ה��גע � הא�� ה�ע�רי� על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָה��תר
�מדרס טמא צרי�[הזב]�ה�גד ואי� טמא�ת; ��אר א� ְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ְְִֵָ

טה�ר. �ה�גד ��תר, טמאה נגעה �א� ְֵֶֶֶַַָָָ�ְִֶַָָל�מר,

רא�·. �ל ה��ח אשה]נימי ���יחי�[של וה�סוה , ִֵַ�ְְִִֶֶֶַַַָֹ
וה�לקי� �ניה�, על צמר]הערב�י� מ�[חגורות ה�ז�רי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

וה�נדה ��ר�,[גופיה]ה�ער, על האד� ���ב� ְֵַַָ�ְְֵֶַָָָָָ
� �רכת �מ� ה�תחי� על ���יחי� וה�ר��ד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוה�מלה,

�ה�. �ל ִֵֵֶֶָנימיה�

הכתלי�]מ�קלת‚. יושר לבדיקת המשמש ��טמאת,[חוט ְְִִֵֶֶֹ
ה��גע וכל ל�; ח��ר ��� הח�ט מ� טפח ע�ר �ני� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
חר�י� �ל �מ�קלת טה�ר. טפח, ע�ר ל�ני� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ח��

א�ה.[נגרי�] חמ�י� ��אי�, ו�ל טפח; ע�ר �מ�נה ,ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
טה�ר. �ק��מ�, ר�צה �ה�א �י על א� � א�� מ��ת על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוה�תר

�ה�,„. �ל אר�י� אפ�� � צ�רי� ו�ל צ�די� �ל ִֵֶָ�ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹ�מ�קלת
ְִֵטמאי�.

זהבי�‰ �ל מאזני� זהב]ח�ט ו�ל[מוכרי �לס, ו�ל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ
ה�אזני� ות�לה �� ה��קל �א�חז ט�ב, אר�מ� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ��קלי
�ה�. �ל � ��� וח�טי� ��� קנה אצ�ע�ת. �ל� � ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמ�ד�

ע����ת מ�כרי �ל מאזני� מ�כ�ת[גושי�]ח�ט �ל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
,��� וח�טי� ��� קנה טפחי�; �ל�ה �ה�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכ��צא

טפ ע�ר ��י��ני� �עלי ו�ל חנוני� �ל מאזני� ח�ט ח. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ח�ט טפחי�. ��ה ,��� והח�טי� ה�אזני� קנה טפח; �ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צ�רי� �ל צמר]מאזני� �[מוכרי זכ�כית ��קלי ו�ל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
טפחי�. ��עה ,��� והח�טי� מאזני� קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחי�;

ח��ר. אינ� הא��, ה�ע�רי� על ְִִִֵֵֵַַַָָוה�תר

.Â�סרגי�� ה�א[קושרי�]החבל מאימתי ה���ת, �� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
��י� �ל�ה �� מ��סרג ל��ה? ריבועי�]ח��ר �]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ולח�� ה��ר מ� טמא; ולפני�, ה��ר מ� �חבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוה��גע
הרי ק�ר, �ל צר�� �ה� מ�ני � טמא אצ�ע�ת, �ל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעד
�אינ� � טה�ר אצ�ע�ת, ל�ל� וח�� ה��ה. מ�לל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹה�

נ�ר. ה��ר אי� �סק�, �אפ�� ה�לי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמ�ר�

.Êאר�עה ס�� עד � טמאה �היא ה��ה מ� ה��צא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחבל
�אינ� לפי ה��ה, מ�רכי �אינ� טה�ר; �� ה��גע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחי�,
מ�ני טמא, � ע�רה ס�� ועד חמ�ה מ�ח�ת לכל��. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָרא�י
מ�ני טה�ר, � ולח�� מע�רה ה���ת; את �� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ���לי�

ה��ה. צר� על יתר ִֵֶֶַַָָֹ�ה�א

.Á��לק �די ה��ה על א�ת� ���יפי� אריג �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאבנט
חלקיה]אבריה קצת�[להדק �היתה 'מזר�', ה�קרא וה�א , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

מ�רכי ה�א הרי טפחי�, ע�רה עד � ה��ה מ� ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָי�צאה
� ��לה �מזר� ה��ה. מ�רכי אינ� ,�� על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָה��ה;
חבק מ��� לע��ת �די טפחי� �בעה מ��� נ�אר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָא�

המרדעת] על טמאה.[שמניחי� מק�ל זה הרי ְָ�ְֲֲֵֵֶַַלחמ�ר,

.Ëמדרס טמאה �היתה מ��ה[מזב]מ�ה י�צא �מזר� , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
וה�ל ���ה, טמאה אב ה�א הרי טפחי�, ע�רה עד �ְֲֲִֵַַָָָ�ְְִַַָָֹ
ה�ב �רס מדרס. �מ�ע ה�א הרי ולח��, מע�רה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
��� ה��ה הרי ולפני�, מע�רה � ה��צא ה�זר� ָ�ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָעל
אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�רה. ולח��, מע�רה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
ח��ר. ��� א�ה, מאה אפ�� � טמא�ת ל�אר אבל ִ�ְֲִֵַָָ�ְְְֲִִָָָלמדרס;
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�מ�א� מ�א� �יד� ה��גע � שבשתי��טמאת ידותיו [בשני ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
�ב��יחהקצותיו] �ח�ט וה��גע טמא. [ע��בא�ה[חבל], ְְִֵֵַַַַַָָָָ

המסור] הברזל]�ב�ניפי�של את טה�ר,[המותחי� � ��� ְִִֶַָָ
��ל�� ה��גע אבל ל�. ח��ר א�� ע�]�אי� �ל[מסגרת ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמא. ה�ד�ל, ֵַַָָָמ�ר

.ÂËהרמח ��טמא חר� �ל ה��גע[ברזל]מכ�� � ��� ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
�היא ���טנית ה��גע � ��טמא מק�ח טה�ר. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ��כ��,
מת�חה, �היתה ק�ת ח��ר. �אינ� טה�ר, � עליו ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָלפ�פה

��תר ה��גע � הח� ונטמא ע��, מ��� החבלוהח� �] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הקשת] קצות על ��היאהמתוח ואפ�� טה�ר, � ְֲִִֶֶֶַַָ�ב��ת

האי��ת מצ�דת וכ� עכבר]מת�חה. ���[מי� הח� ��טמא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
מ�כת וכ� מת�חה. ��היא אפ�� ה�צ�דה, נטמאת לא �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

האריגה]נס�כה חוטי עליה� שכרוכי� אריגה ��טמאת[כלי ְְִֵֶָ
��בד ה��גע � האריג כליהעלי��[חלק]��עת [של ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�ב�ירי�האריגה] ה�ח���, �ב�בד על, הארוגי� [החוטי� ְִִֶַַַַֹ
�ב�ר�סהקני�] אר�מ�[מסרק], ��י על �העביר� �בח�ט , ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

האריגה] בעת �בעירה[לשומרו משפת, היוצאי� [חוטי� ִָָ
להחזיר�הבגד] עתיד בה�]�אינ� להשתמש עתיד �[אינו ְֲִִֵֶַָָ

�נפ� ה��גע אבל ל�גד. ח��ר אינ� א�� ��ל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטה�ר;
הודקו]ה��כת ולא לשתי שהוכנסו הערב �ב�תי[חוטי , ְִֶֶַַַ
לתחתו�]הע�מד העליו� �ב�פ�ל[בי� כפול], �העביר�[חוט ֱִֵֶֶַָָ

�בעירה אר�מ�, ��י הבגד]על בשפת היוצאי� �ה�א[חוטי� ְִֵֶַַַָָָָ
ל�גד. ח��רי� א�� ��ל טמא, � להחזיר� ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעתיד

.ÊËבא�ויה� העימה �על ��מר מוטותה��גע [סוגי ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הצמר] חוטי כרוכי� ���השעליה� ה��גע טה�ר. [אביזר, ִֵַַַָָ
צמר] חוטי עליו טמא;שכורכי� �רע�, ��א עד �ְֵֵֶַָָֹ

טה�ר. ְִֵֶָָמ��רע�,

.ÊÈ�ה�יל� מ�ני[השחילו]הח�ט ק��ר אפ�� � למחט ְְֲִִִִֵֶַַַָ
מלצאת]צדדי� המחט את הכניס�[ומונעי� ח��ר. אינ� , ְְִִִִֵָ

ואי� ל�גד. ח��ר ה�חט ואי� ל�גד, ח��ר הח�ט � ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַל�גד
ה�פירה לצר� �ה�א �ל א�א ל�גד, ח��ר ��� ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ַהח�ט
הח�ט ח��ר. אינ� ה�פירה, לצר� �אינ� וכל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹח��ר;

נפר�]��ר� ח��ר.[� ��� � א�ה מאה אפ�� ה�גד, מ� ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ִ
�חר� ����ר חרס]חבל ח��ר.[� ��� � א�ה מאה אפ�� , ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ִ

ה��ר מ� ח��ר; ולפני�, ה��ר מ� � אחר חבל �� ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָק�ר
ח��ר, אינ� � ���ה ק��ר �ה�א החבל ח��ר. אינ� ִֵָ�ְִֵֶֶֶַַַָולח��,

�פר. א� ִֶַָָא�א

שישי ה'תשס"טיו� שבט י"ב

כא ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
.‡[� והח�טי�[שאריות האריג, מ� ה��צאי� ְְִִִִִַַַָָהח�טי�

��ה � 'נימי�' ה�קראי� וה� ו��ס�פ�, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ��תח�ת
מהבגד]�ע�ר� כחלק ס�דרי�[להיחשב ו�ל סדי�, �ל ? ְִִִֶֶָָָ

גדולות] סעי�[מטפחות ו�ל �לי��[צעי�], ו�ל [כובע], ְְְִִֶֶָ
מ�ח�ת� קר�ע �ה�א חל�ק ו�ל אצ�ע�ת. �� � רא� ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ל

ס�פ� לאורכו]ועד מק�צי�[פתוח א�ת� ���ב�י� ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ
ה�ג�ס אצ�ע�ת. ע�ר ח�טיו �ע�ר � �ל�לא�ת [בגדא�ת� ְְִֶֶֶַָָָָ

דק]והרדידעבה] וכל[צעי� אצ�ע�ת. �ל� וה��ית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

�י על א� טה�ר, �� ה��גע � הא�� ה�ע�רי� על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָה��תר
�מדרס טמא צרי�[הזב]�ה�גד ואי� טמא�ת; ��אר א� ְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ְְִֵָ

טה�ר. �ה�גד ��תר, טמאה נגעה �א� ְֵֶֶֶַַָָָ�ְִֶַָָל�מר,

רא�·. �ל ה��ח אשה]נימי ���יחי�[של וה�סוה , ִֵַ�ְְִִֶֶֶַַַָֹ
וה�לקי� �ניה�, על צמר]הערב�י� מ�[חגורות ה�ז�רי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

וה�נדה ��ר�,[גופיה]ה�ער, על האד� ���ב� ְֵַַָ�ְְֵֶַָָָָָ
� �רכת �מ� ה�תחי� על ���יחי� וה�ר��ד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוה�מלה,

�ה�. �ל ִֵֵֶֶָנימיה�

הכתלי�]מ�קלת‚. יושר לבדיקת המשמש ��טמאת,[חוט ְְִִֵֶֶֹ
ה��גע וכל ל�; ח��ר ��� הח�ט מ� טפח ע�ר �ני� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
חר�י� �ל �מ�קלת טה�ר. טפח, ע�ר ל�ני� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ח��

א�ה.[נגרי�] חמ�י� ��אי�, ו�ל טפח; ע�ר �מ�נה ,ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
טה�ר. �ק��מ�, ר�צה �ה�א �י על א� � א�� מ��ת על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוה�תר

�ה�,„. �ל אר�י� אפ�� � צ�רי� ו�ל צ�די� �ל ִֵֶָ�ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹ�מ�קלת
ְִֵטמאי�.

זהבי�‰ �ל מאזני� זהב]ח�ט ו�ל[מוכרי �לס, ו�ל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ
ה�אזני� ות�לה �� ה��קל �א�חז ט�ב, אר�מ� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ��קלי
�ה�. �ל � ��� וח�טי� ��� קנה אצ�ע�ת. �ל� � ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמ�ד�

ע����ת מ�כרי �ל מאזני� מ�כ�ת[גושי�]ח�ט �ל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
,��� וח�טי� ��� קנה טפחי�; �ל�ה �ה�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכ��צא

טפ ע�ר ��י��ני� �עלי ו�ל חנוני� �ל מאזני� ח�ט ח. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ח�ט טפחי�. ��ה ,��� והח�טי� ה�אזני� קנה טפח; �ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צ�רי� �ל צמר]מאזני� �[מוכרי זכ�כית ��קלי ו�ל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
טפחי�. ��עה ,��� והח�טי� מאזני� קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחי�;

ח��ר. אינ� הא��, ה�ע�רי� על ְִִִֵֵֵַַַָָוה�תר

.Â�סרגי�� ה�א[קושרי�]החבל מאימתי ה���ת, �� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
��י� �ל�ה �� מ��סרג ל��ה? ריבועי�]ח��ר �]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ולח�� ה��ר מ� טמא; ולפני�, ה��ר מ� �חבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוה��גע
הרי ק�ר, �ל צר�� �ה� מ�ני � טמא אצ�ע�ת, �ל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעד
�אינ� � טה�ר אצ�ע�ת, ל�ל� וח�� ה��ה. מ�לל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹה�

נ�ר. ה��ר אי� �סק�, �אפ�� ה�לי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמ�ר�

.Êאר�עה ס�� עד � טמאה �היא ה��ה מ� ה��צא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחבל
�אינ� לפי ה��ה, מ�רכי �אינ� טה�ר; �� ה��גע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחי�,
מ�ני טמא, � ע�רה ס�� ועד חמ�ה מ�ח�ת לכל��. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָרא�י
מ�ני טה�ר, � ולח�� מע�רה ה���ת; את �� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ���לי�

ה��ה. צר� על יתר ִֵֶֶַַָָֹ�ה�א

.Á��לק �די ה��ה על א�ת� ���יפי� אריג �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאבנט
חלקיה]אבריה קצת�[להדק �היתה 'מזר�', ה�קרא וה�א , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

מ�רכי ה�א הרי טפחי�, ע�רה עד � ה��ה מ� ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָי�צאה
� ��לה �מזר� ה��ה. מ�רכי אינ� ,�� על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָה��ה;
חבק מ��� לע��ת �די טפחי� �בעה מ��� נ�אר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָא�

המרדעת] על טמאה.[שמניחי� מק�ל זה הרי ְָ�ְֲֲֵֵֶַַלחמ�ר,

.Ëמדרס טמאה �היתה מ��ה[מזב]מ�ה י�צא �מזר� , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
וה�ל ���ה, טמאה אב ה�א הרי טפחי�, ע�רה עד �ְֲֲִֵַַָָָ�ְְִַַָָֹ
ה�ב �רס מדרס. �מ�ע ה�א הרי ולח��, מע�רה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
��� ה��ה הרי ולפני�, מע�רה � ה��צא ה�זר� ָ�ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָעל
אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�רה. ולח��, מע�רה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
ח��ר. ��� א�ה, מאה אפ�� � טמא�ת ל�אר אבל ִ�ְֲִֵַָָ�ְְְֲִִָָָלמדרס;
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לאהל קצת� והכניס ה��ה, על �ר�� �היה מזר� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�יצד?
על טמאי� מ�קי� ��פל� א� �קצת�, �ר� ��גע א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ת,
י�צא ��טמא ה�צה היה ואפ�� ה��ה, נטמאת � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקצת�

א�ה. מאה ה��ה ִִֵַַָָָמ�

.È�מזר ל� וכר� מדרס, טמאה �היא [רצועתמ�ה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
מדרסהידוק] ה��ה � הפרי�� מדרס; טמא ה�ל �ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

�בעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מ�ע וה�זר� ְְִַָ�ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ��היתה,
היא � הפרי�� �בעה; טמאת טמאה ��� � מזר� ל� ְְְִִִִַָ�ְֵָָ�ְְִַָָָוכר�
ערב. טמאת טמא וה�זר� ��היתה, �בעה טמאת ְֶֶַ�ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ְֵָטמאה
טמא ה�ל � מזר� ל� וכר� ערב, טמאת טמאה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ�ְְֵָָָהיתה
��היתה, ערב טמאת טמאה היא � הפרי�� ערב; ְְְֶֶֶַָָ�ְְְִִִֵֶֶַָ�טמאת

טה�ר. ְְִַָָוה�זר�

.‡Èטמא ה�ל � ה�ת �ה� ונגע מזר�, ל� ��ר� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמ�ה
�ר� �ה� נגע �בעה. טמאת טמאי� �ר��, �בעה; ְְִֶֶֶַַָָָ�ְְְְִִֵֵַָ�טמאת
ערב. טמאת טמאי� �ר��, ערב; טמאת טמאי� ,�� ְֶֶַ�ְְְִֵֵֶֶַ�ְְִֵֵַוכ��צא

.·Èהמיטה]�רע רגל וח�ר[� מדרס, טמאה ��היתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס טמאה ה�רע � �ר�� מדרס; ��� ה��ה � ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�ִִַַָָל��ה
טמאה ה�רע היתה א� וכ� מדרס. מ�ע וה��ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��היתה,
טמאת טמאה ��� ה��ה � ל��ה וח�ר� �בעה, ְַ�ְֵָָ�ְְְְִִִִַַַָָָָ�טמאת

��� ��רע ה�ת נגע �א�� מחובר]�בעה, וא�[כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קד� �ר�� וא� �כלל�. ה�רע טהרה ה��ה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה�ה
וה��ה ��היתה, �בעה טמאת טמאה ה�רע � ְְְְְִִֶַַָָָָ�ְֵֶַַַָָָה�יה
ערב, טמאת טמאה ה�רע היתה ערב. טמאת ְֶֶַ�ְְְֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵָטמאה
היא � �ר�� ערב. טמאת טמא ה�ל � ל��ה ְְִֵֶֶַָ�ְְִִֵַַָָָֹוח�ר�
טמאת ה�מא �אי� טה�רה; וה��ה ערב, טמאת ְַ�ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵָטמאה
ולד, �ה�א מ�ני � �לי� ולא אד�, מט�א ה�ת מ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב
ואחר �מת ��טמא מע�ר �ל ��� ה�י� וכ� ��ארנ�. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�מ�

ל�ע�ר. ח�ר� ��ְְִֵַַָ

כב ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�ל�ה‡. על טפחי� �ל�ה לה��א? ה�גד �ע�ר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��ה

למדרס הזב]טפחי� �ל�[טומאת על אצ�ע�ת ו�ל� , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ
ל�אר א� ה�ת לטמאת ה�לל ע� מכ�נ�ת ְְִֵַַָ�ְְִַָָ�ְְֶָאצ�ע�ת
אבל �פ��י�. צמר �בגדי אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָ�טמא�ת.
ה�מא�ת, מ�ל טמאה מק�לי� אי� מיני�, �אר �ל ְ�ְִַָָ�ְְְְִִִִֵֶַָָ�גדי�
א� טפחי� �ל�ה על טפחי� �ל�ה �ה� היה א� ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹא�א
��א למד�, ה�מ�עה מ�י � בגד" "א� ��אמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָיתר,
��אר טפחי� �ל�ה על טפחי� �ל�ה לר��ת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹה�ת�ב
ה�גדי�. מ� ה�אי� �קרעי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָ�גדי�.
�אר מק�ל זה הרי �ה�א, �ל עצמ� �פני �גד הא�רג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
א�א א�ת� מק�ל �אי� מדרס, מ�מאת ח�� � ְְְִֵֵֶֶַַָָָ�ְִ�טמא�ת

למדרס. ְְִָָָהרא�י

ה��י�,·. וה�מטי� ה�בדי� �ג�� �י�תר, העבי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָה�גדי�
מצרי� �ל ���� �גדי �ג�� �י�תר, הר�י� ה�גדי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָא�
��היה עד טמאה, מק�לי� אינ� � מ�ח�� נראה ְְִֶֶַָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ה��ר
�י� למדרס, �י� טפחי�, �ל�ה על טפחי� �ל�ה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��רע

טמא�ת. ְ�ְִָל�אר

ה��לע‚. אחד � �בגדי� טמאה מק�ל�ת ה�ליע�ת, ְְִִֵֶַַָָָ�ְְְִַַָ�ל

�י� א�ת� וע�ה צרה]ח�טי� א�ת�[חגורה הא�רג א� , ְִִֵָָָָָ
אבנט א�ת� רחבה]וע�ה מ�ליעה[חגורה ח�� ;�� וכ��צא ְְְְִִֵֵַַָָָָ

ה��רי� א�ת� צמר]�ע��י� ה�מר,[מוכרי �� לק�ר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ה�לע טה�רה. אבני�]�היא ירית אב�[כלי ק��ל ��ית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

��� אצ�ע �ית נפסק טמאה. מק�לת ע�ר, א� אריג ���ְִֶֶֶַָָ�ְְְִֵֶֶַַָָ
האצבע] הנחת ���[מקו� ה�קיע �ית נפסק טה�רה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]�לבד היד אחיזת �טמאת�.[מקו� היא עדי� , ְְֲִִִַַ�ְָָ
והחר�[מלכודות]ה�כמ�רא�ת טמאה. מק�לי� והר�ת�ת, ְְְְְִִַַָָָ�ְְֵֶַָ

דגי�] לצידת ה��טי[רשת מ�ני לדגי�]מק�ל, מזו� ,[כיס ְְִִֵֵַַ
ה�בכה א�ת� �עיני החוטי�]מ�ני שבי� הרווח ��י�[� ְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מ� טה�ר; החר�, מ� �גד הע��ה ��גד. ה�א והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�י�תר,
מ��א. ִִֵַַה��טי,

ה��מרת„. מ� חל�ק �ל�ה[מסננת]ע�ה �� י� א� � ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
טמאה. מק�ל �ל�ה, ְָ�ְְֵַַָֹעל

��לת‰. יי� �ל בלתה]מ�מרת מעי�[� מ���ת א� � ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
טה�רה. לאו, וא� טמאה; רא��נה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכ��

.Â,טמאה מק�ל�ת אינ� � המצ�ר�ת ה�פרי� ְָ�ְְֵַָָ�ְְְְִִַַָמט�ח�ת
עליה�, מעיד צ��ר� �הרי אד�; מ���י �אינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�ני
טמא�ת, ��אר מ��א�ת � מצ�ר�ת ו�אינ� נע��. ְ�ְְִִַָָ�ְְְֲֵֵֶֶֶַָ��ספר

ל�: �א�מרי� מ�ני מדרס, מ�מאת לזבח�� [כביכול, ִ�ְְְְִִִֵֶַָ
מלאכ�נ�'שעליה:] ונע�ה למלאכה'עמד, מיועדת היא �] ְְְֲֲֵֶַַֹ

�מ��ב.אחרת] מ��ב �עני� ��ארנ� �מ� ,ְְְְְִִֵֶַַָָ

.Ê,ה��ט מ�ני �תפיה� על ���יחי� ה��לי� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת
�מדרס. מ��אה אינ� יי�, �ל �מ�מרת �מדרס. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמ��אה

.Áלצ�ר�ת עליו �ח�ב עליו]�גד מק�ל[לצייר אינ� , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ
ה�ית �על טמאה. מק�ל זה הרי מח�ב��, ��ל ְִַַַַָ�ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָ�טמאה;

לח��ת מט�ח�ת וע��די�,[לכסות]�ע�ה �תלי� �ה� ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
טמאה. מק�ל�ת ְָ�ְְֵַָאינ�

.Ëסבכה� ע��י �ה�א ��[כרשת]חל�ק ל�חק �די ְְְִֵֵֶַָָָָ
�כר שתייני�]ל��תי של דרכ� היה מק�ל[כ� אינ� , ְְֵֵֵֵַָ

ְָ�טמאה.

.Èנשי�]��ח ה�פר[כובע על הספר]��תנ� בו ,[כיסה �ְֵֶֶַַָָ
�ב�אר �מת מ��א אבל מדרס; טמאת מ�ק�ל ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ְִֵַַָטהר

ְ�טמא�ת.

.‡Èאס�ל�נית על[תחבושת]הע��ה �י� ה�גד על �י� , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
לה� ע�ה טה�רה. ��ע�ר, �ה� ��� �י על א� � ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהע�ר

מתאני�]מלגמא מק�ל[תחבושת אינ� � ה�גד על � ְ�ְְֵֵֶֶַַַָ
מק�ל � הע�ר ועל רא�י; ואינ� נתלכל� �הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָ�טמאה,

למ��ב. ורא�י מתק�ח �ה�א מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ�טמאה,

.·È�ל� �� מ��ארג טמאה? ה�גד יק�ל ְֱִֶֶָָֹֹ�ְֵֵֵֶֶַַַָמאימתי
�מחט, ה�ארגי� ה�לי� וכל אצ�ע�ת. �ל� על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאצ�ע�ת

ואנ�ליא �יס נעל]�ג�� עד[סוג טמאה, מק�לי� אי� � ְְְְְְִִִֵֶַָ�ְַָ
מלאכ��. ְְִֵֶַָָ���מר

.‚È�יו� � מצ�דה �ג�� מחט, ��י על ה�ע�י� ה�לי� ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל
טמאה. מק�לי� מלאכ��, ק��ל �ית �ה� ְָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ע�ה

.„Èהתחיל א� � �רא�יה� ה�נ�ת ���יחי� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ�בכה
מ�יה א�ת� משפתה]לע��ת עד[� טמאה, מק�לת אינ� � ְֲִִֵֶֶַַָָָ�ְַָ

אינ� � מ�רקעית� �� התחיל וא� קרקעית�; ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ��גמר
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��� ו�ביס �יה. את ��גמר עד טמאה, שעלמק�לת [בד ְֶֶַ�ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹ
ח��רהשבכה] ��� והח�טי� עצמ�, �פני טמאה ְְְְִִִֵֶַַָָ�ְֵַמק�ל

�לט�א. ְְִֵֵַַלה��א

.ÂËקרעה�� �ל��בכה ה�ער רב מק�לת אינ� א� � ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
טה�רה. ְָֹרא�,

.ÊËמאימתי � ניר �ל א� לבד, �ל א� �גד, �ל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחל�ק
�יו את מ��פ�ח מלאכ��? �מר הצוואר]ה�א �[מקו� ְְְְִִִֶֶַַַ

החל�ק, נטמא וא� קטנ�. לפי וה�ט� �דל�, לפי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָה�ד�ל
מעי� מ��� ואינ� מ��בלה, טהרת�? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
ה�א עדי� למעלה, ר�� �� נ���ר רא��נה. ְְֲִַַָ�ְְְִִֵַַָמלאכ��
טה�ר. �יו, מ�ית נקרע וא� טה�ר. מ�מ�ה, ר�� ְְְִִִִִֵַַָָָ�ְָ�ְ�טמאת�;

.ÊÈ,גד� �ל מ��� חג�ר �]הע��ה סדי�[או �ל �מ��� ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
��מלל עד טמאה, מק�ל אינ� ע�ה�[יתפור]� �פת�תיו; ְֵֵַ�ְְְִִֶַָָָָֹ

עד טמאה, מק�ל אינ� � ה�די� �מאמצע ה�גד, ְַָ�ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאמצע
�]��מלל ה�ני.[ג� מ��� ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ.טמא � ק�מת ואמצעית� צדדיו, ��ל� ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחג�ר

.ËÈאת �� לחגר והתקינ� ה�גד, מ� ��ר�� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�פה
�אבנט. �היא מ�ני טמאה, מק�לת � ְְְְִִֵֵֶַָ�ְְֶֶַָָמתניו

.Îק�מ�ת �פת�תיה רב הי� א� � ��לת עני �ל ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹט�ית
�ריא �ל� על �ל� �� �אי� �י על א� ז�[חזק]� הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

�ל� �� י� א� � ק�מ�ת �פת�תיה אי� טמאה. ְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ְֶֶַמק�לת
אינ� לאו, וא� טמאה; מק�לת �בריא, חזק �ל� ְְִֵָָָ�ְִֶֶַַָָָָֹעל

ענ�י�. �גדי �אר וכ� טמאה. ְְְְֲִִִֵֵָָ�ְֶֶַמק�לת

.‡Îל�ה� על טפחי� �ל�ה �ה� �אי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹמטל��ת
והכינ� עליה� ח�ב וא� טמאה. מק�ל�ת אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֶָָ�ְְְִֵַָָטפחי�,

על[לשימוש] מ�ל� �ח�ת ��הי� עד טמאה, מק�ל�ת �ְְַ�ְְִִֶַַָָָֹ
אינ� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת מ�ל� �ח�ת ��ל ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ�ל�;

�הכינ�. �י על וא� �לל, טמאה ְְְִִֵֶַַָָ�ְֵַמק�ל

.·Î[בגד]�טפחי �ל�ה על טפחי� מ�ל�ה ְְְְִִִַָָָָָֹֹ�ח�ת
את �� לפקק שבקיר]�התקינ� �לנער[החור ה�רח�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

�לק�ח[לערבב] ה�דרה, את הרחי�,[לנקות]�� את �� ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מק�ל אינ� �א��ה, ה�ליכ� א� � �א�� ְָ�ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָוכ��צא
�ה�יח� �מי זה הרי � ה�לת אח�רי ה�יח� א� �בגד� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�לה�
טמא�ת �אר �מק�ל אצל�, ח��ב ה�א ועדי� �גדיו, ְ�ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ�ת��
טפחי�. מ�ל�ה �ח�ת ה�א �הרי מדרס, מ�מאת ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ�ִח��

.‚Î�מ�ל �היה טפחי� �ל�ה על טפחי� ְָ�ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ�ל�ה
�ס, מלח ה�ב רבע �� לצרר �די �ריא היה א� � ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ�א��ה
מ��א. אינ� לאו, וא� �מדרס; מ��א זה הרי � י�רע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
�אינ� �י על א� �ריא, היה א� � ��ית היה א� ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאבל
�ריא היה ולא מלח, צ�רר �היה א� מלח, �� לצרר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹיכ�ל

מדרס. טמא זה הרי �ְֲִֵֵֶָָ

.„Î�א � ה�רעי� הב�ל� ולא ��קרע, �ל�ה על ְְְִִַָ�ְְְְִֶַַָָֹֹֹ�ל�ה
זה הרי � ���א ��ר� י�ע עליו �כ���ב ה��א, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנ�תנ�

�מדרס. מ��א זה הרי י�ע, לא וא� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹטה�ר;

.‰Îמהה�� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת [נחלש]�ל� ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ח�טי� �ני א� ק�ר, �� ��מצא א� אחד, ח�ט אפ�� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמ���

וערב]מתאימי� שתי ואינ� טה�רה.[� ז� הרי � ְְֲִִֵַָ

.ÂÎעל �ה�ליכ� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ל�
לע�ל� טמאה. מק�לת החזיר�, טה�רה; ְְָָ�ְְְֱִֶֶֶַַָָָָהא��ה,
אר�מ� מ�ל ח�� מט�את�; והחזרת� מטהרת�, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָה�לכת�
היא הרי � הא��ה על היתה �אפ�� ט�בה, זה�רית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָו�ל

ח��בה. �היא מ�ני טמאה, ְְֲִִֵֶָָ�ְֶֶַמק�לת

.ÊÎ�א ����ר, ��תנ� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�ל�
טפחי� �ל�ה אבל טה�רה; � עצמ� �פני ���ר ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ�ע�י�
�היה, �מ�ת ה�א הרי � ����ר ��תנ� טפחי� �ל�ה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מ��א אינ� � עצמ� �פני ���ר ע�ה� �מדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�מ��א

�ל�ה. על מ�ל�ה ממעט� ה�פר �הרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מדרס,

כג ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
החבלי�‡. מ� א�ת� �א�רגי� ה�חצלת ה�א � ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָה���
�]�מ� וה�מא[קנה עשב]ה��� ואי�[מי� �ה�. וכ��צא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כ� �י על וא� ���רה, האמ�רי� ה�לי� �כלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָה���
"�ל ה�ת�ב ר�ה �הרי � ��רה �י� �מדרס ה�א ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמ��א
�מת מ��א וכ� ל�. וע��י למ��ב רא�י וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָה���ב",
�מ� ע�, �לי ���טי �כל מ�בריה�, טמא�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָ�ְִָ�ב�אר
מ��א � �מדרס ה���א ��ל �ד�ל, �לל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ארנ�;

טמא�ת. ְ�ְִָ��אר

��אר·. �ל� על ��ל� מ��א �ה�גד �ארנ�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�בר
למדרס. טפחי� �ל�ה על טפחי� �ב�ל�ה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹ�טמא�ת,

טפחי�;‚. אר�עה על טפחי� אר�עה �ע�ר� ְְְְִִִַַַַַָָָָָָה�ק,
�י� � ��ה על ��ה ה���, חמ�ה; על חמ�ה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהע�ר,
הא��, ה�ע�רי� מ�ל �פח�ת טמא�ת. ל�אר �י� ְִִִֵַָָָ�ְְְִִֵָָלמדרס,
מה� אחד �קרע אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ל��. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטה�רי�
טפח אפ�� וקצ� �כ�נה ה��צ� אבל ��נה. �לא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ��קרע
טפחי� �ל�ה על טפחי� �ל�ה א� למ��ב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על ה�פח �היה �י� �מדרס, מ��א זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמ��ב
ע�ר א� �ק א� �גד �ל�ה, על ה�ל�ה א� �הקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מה� מאחד המק�ע וכ� מ��. כפפה]א� �די[� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
י�ק� ��א �אני� ק�צצי �ע��י� �דר� �יד�, �� ְ�ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹ��אחז
יהיה ��א וה�א, �ה�א; �כל טמא זה הרי � ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצ�ע�תיה�
מ�ל��. טה�ר מ�ל�, �ח�ת ��ל � אצ�ע�ת מ�ל� ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹ�ח�ת

�ל�ה„. ה�ק, מ� וטפח ה�גד מ� טפחי� �ני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמח�ר
ה��� מ� ואחד הע�ר מ� אר�עה הע�ר, מ� ואחד ה�ק ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ�
טפחי� חמ�ה ח�ר א� אבל ה�דרס; מ� טה�ר זה הרי �ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ה�ק, מ� ואחד הע�ר מ� אר�עה הע�ר, מ� ואחד ה��� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ�
זה מדרס. טמא זה הרי � ה�גד מ� ואחד ה�ק מ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ל�ה
ה�לימ� טמא; מ���, �חמ�ר �ע�ר� �ה�לי� �ל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָה�לל:

טה�ר. ה�ל, ִַַָמ�

ואי�‰. טה�רי�; לי�יבה, �התקינ� �כברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ�ל�יי
��ק�ע עד טמאה הא�ת�[יסיר]מק�לי� רשת[את ְְִַ�ְְֶַַַָָ

�מ��.ממסגרתה] יהי� �� ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Â�� ��היה עד �מדרס, מ��א אינ� קט� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחל�ק
�פ�ל ונמ�ד טפחי�; �ל�ה על טפחי� �ל�ה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹ��ע�ר

תשמישו]�בר�ת� בעת שהוא �פ�לי�:[כמו נמ�די� וא�� . ְְְְִִִִִֵָָ
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��� ו�ביס �יה. את ��גמר עד טמאה, שעלמק�לת [בד ְֶֶַ�ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹ
ח��רהשבכה] ��� והח�טי� עצמ�, �פני טמאה ְְְְִִִֵֶַַָָ�ְֵַמק�ל

�לט�א. ְְִֵֵַַלה��א

.ÂËקרעה�� �ל��בכה ה�ער רב מק�לת אינ� א� � ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
טה�רה. ְָֹרא�,

.ÊËמאימתי � ניר �ל א� לבד, �ל א� �גד, �ל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחל�ק
�יו את מ��פ�ח מלאכ��? �מר הצוואר]ה�א �[מקו� ְְְְִִִֶֶַַַ

החל�ק, נטמא וא� קטנ�. לפי וה�ט� �דל�, לפי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָה�ד�ל
מעי� מ��� ואינ� מ��בלה, טהרת�? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
ה�א עדי� למעלה, ר�� �� נ���ר רא��נה. ְְֲִַַָ�ְְְִִֵַַָמלאכ��
טה�ר. �יו, מ�ית נקרע וא� טה�ר. מ�מ�ה, ר�� ְְְִִִִִֵַַָָָ�ְָ�ְ�טמאת�;

.ÊÈ,גד� �ל מ��� חג�ר �]הע��ה סדי�[או �ל �מ��� ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
��מלל עד טמאה, מק�ל אינ� ע�ה�[יתפור]� �פת�תיו; ְֵֵַ�ְְְִִֶַָָָָֹ

עד טמאה, מק�ל אינ� � ה�די� �מאמצע ה�גד, ְַָ�ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאמצע
�]��מלל ה�ני.[ג� מ��� ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ.טמא � ק�מת ואמצעית� צדדיו, ��ל� ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחג�ר

.ËÈאת �� לחגר והתקינ� ה�גד, מ� ��ר�� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�פה
�אבנט. �היא מ�ני טמאה, מק�לת � ְְְְִִֵֵֶַָ�ְְֶֶַָָמתניו

.Îק�מ�ת �פת�תיה רב הי� א� � ��לת עני �ל ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹט�ית
�ריא �ל� על �ל� �� �אי� �י על א� ז�[חזק]� הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

�ל� �� י� א� � ק�מ�ת �פת�תיה אי� טמאה. ְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ְֶֶַמק�לת
אינ� לאו, וא� טמאה; מק�לת �בריא, חזק �ל� ְְִֵָָָ�ְִֶֶַַָָָָֹעל

ענ�י�. �גדי �אר וכ� טמאה. ְְְְֲִִִֵֵָָ�ְֶֶַמק�לת

.‡Îל�ה� על טפחי� �ל�ה �ה� �אי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹמטל��ת
והכינ� עליה� ח�ב וא� טמאה. מק�ל�ת אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֶָָ�ְְְִֵַָָטפחי�,

על[לשימוש] מ�ל� �ח�ת ��הי� עד טמאה, מק�ל�ת �ְְַ�ְְִִֶַַָָָֹ
אינ� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת מ�ל� �ח�ת ��ל ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ�ל�;

�הכינ�. �י על וא� �לל, טמאה ְְְִִֵֶַַָָ�ְֵַמק�ל

.·Î[בגד]�טפחי �ל�ה על טפחי� מ�ל�ה ְְְְִִִַָָָָָֹֹ�ח�ת
את �� לפקק שבקיר]�התקינ� �לנער[החור ה�רח�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

�לק�ח[לערבב] ה�דרה, את הרחי�,[לנקות]�� את �� ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מק�ל אינ� �א��ה, ה�ליכ� א� � �א�� ְָ�ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָוכ��צא
�ה�יח� �מי זה הרי � ה�לת אח�רי ה�יח� א� �בגד� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�לה�
טמא�ת �אר �מק�ל אצל�, ח��ב ה�א ועדי� �גדיו, ְ�ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ�ת��
טפחי�. מ�ל�ה �ח�ת ה�א �הרי מדרס, מ�מאת ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ�ִח��

.‚Î�מ�ל �היה טפחי� �ל�ה על טפחי� ְָ�ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ�ל�ה
�ס, מלח ה�ב רבע �� לצרר �די �ריא היה א� � ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ�א��ה
מ��א. אינ� לאו, וא� �מדרס; מ��א זה הרי � י�רע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
�אינ� �י על א� �ריא, היה א� � ��ית היה א� ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאבל
�ריא היה ולא מלח, צ�רר �היה א� מלח, �� לצרר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹיכ�ל

מדרס. טמא זה הרי �ְֲִֵֵֶָָ

.„Î�א � ה�רעי� הב�ל� ולא ��קרע, �ל�ה על ְְְִִַָ�ְְְְִֶַַָָֹֹֹ�ל�ה
זה הרי � ���א ��ר� י�ע עליו �כ���ב ה��א, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנ�תנ�

�מדרס. מ��א זה הרי י�ע, לא וא� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹטה�ר;

.‰Îמהה�� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת [נחלש]�ל� ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ח�טי� �ני א� ק�ר, �� ��מצא א� אחד, ח�ט אפ�� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמ���

וערב]מתאימי� שתי ואינ� טה�רה.[� ז� הרי � ְְֲִִֵַָ

.ÂÎעל �ה�ליכ� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ל�
לע�ל� טמאה. מק�לת החזיר�, טה�רה; ְְָָ�ְְְֱִֶֶֶַַָָָָהא��ה,
אר�מ� מ�ל ח�� מט�את�; והחזרת� מטהרת�, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָה�לכת�
היא הרי � הא��ה על היתה �אפ�� ט�בה, זה�רית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָו�ל

ח��בה. �היא מ�ני טמאה, ְְֲִִֵֶָָ�ְֶֶַמק�לת

.ÊÎ�א ����ר, ��תנ� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�ל�
טפחי� �ל�ה אבל טה�רה; � עצמ� �פני ���ר ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ�ע�י�
�היה, �מ�ת ה�א הרי � ����ר ��תנ� טפחי� �ל�ה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מ��א אינ� � עצמ� �פני ���ר ע�ה� �מדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�מ��א

�ל�ה. על מ�ל�ה ממעט� ה�פר �הרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מדרס,

כג ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
החבלי�‡. מ� א�ת� �א�רגי� ה�חצלת ה�א � ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָה���
�]�מ� וה�מא[קנה עשב]ה��� ואי�[מי� �ה�. וכ��צא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

כ� �י על וא� ���רה, האמ�רי� ה�לי� �כלל ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָה���
"�ל ה�ת�ב ר�ה �הרי � ��רה �י� �מדרס ה�א ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמ��א
�מת מ��א וכ� ל�. וע��י למ��ב רא�י וזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָה���ב",
�מ� ע�, �לי ���טי �כל מ�בריה�, טמא�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָ�ְִָ�ב�אר
מ��א � �מדרס ה���א ��ל �ד�ל, �לל וזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ארנ�;

טמא�ת. ְ�ְִָ��אר

��אר·. �ל� על ��ל� מ��א �ה�גד �ארנ�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�בר
למדרס. טפחי� �ל�ה על טפחי� �ב�ל�ה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹ�טמא�ת,

טפחי�;‚. אר�עה על טפחי� אר�עה �ע�ר� ְְְְִִִַַַַַָָָָָָה�ק,
�י� � ��ה על ��ה ה���, חמ�ה; על חמ�ה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהע�ר,
הא��, ה�ע�רי� מ�ל �פח�ת טמא�ת. ל�אר �י� ְִִִֵַָָָ�ְְְִִֵָָלמדרס,
מה� אחד �קרע אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ל��. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטה�רי�
טפח אפ�� וקצ� �כ�נה ה��צ� אבל ��נה. �לא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ��קרע
טפחי� �ל�ה על טפחי� �ל�ה א� למ��ב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על ה�פח �היה �י� �מדרס, מ��א זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמ��ב
ע�ר א� �ק א� �גד �ל�ה, על ה�ל�ה א� �הקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מה� מאחד המק�ע וכ� מ��. כפפה]א� �די[� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
י�ק� ��א �אני� ק�צצי �ע��י� �דר� �יד�, �� ְ�ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹ��אחז
יהיה ��א וה�א, �ה�א; �כל טמא זה הרי � ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצ�ע�תיה�
מ�ל��. טה�ר מ�ל�, �ח�ת ��ל � אצ�ע�ת מ�ל� ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹ�ח�ת

�ל�ה„. ה�ק, מ� וטפח ה�גד מ� טפחי� �ני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמח�ר
ה��� מ� ואחד הע�ר מ� אר�עה הע�ר, מ� ואחד ה�ק ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ�
טפחי� חמ�ה ח�ר א� אבל ה�דרס; מ� טה�ר זה הרי �ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ה�ק, מ� ואחד הע�ר מ� אר�עה הע�ר, מ� ואחד ה��� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ�
זה מדרס. טמא זה הרי � ה�גד מ� ואחד ה�ק מ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ל�ה
ה�לימ� טמא; מ���, �חמ�ר �ע�ר� �ה�לי� �ל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָה�לל:

טה�ר. ה�ל, ִַַָמ�

ואי�‰. טה�רי�; לי�יבה, �התקינ� �כברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ�ל�יי
��ק�ע עד טמאה הא�ת�[יסיר]מק�לי� רשת[את ְְִַ�ְְֶַַַָָ

�מ��.ממסגרתה] יהי� �� ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Â�� ��היה עד �מדרס, מ��א אינ� קט� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחל�ק
�פ�ל ונמ�ד טפחי�; �ל�ה על טפחי� �ל�ה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹ��ע�ר

תשמישו]�בר�ת� בעת שהוא �פ�לי�:[כמו נמ�די� וא�� . ְְְְִִִִִֵָָ
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ואת ה��קי�, ועל הרגלי�, על �ה� ��ל�י�י� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ�גדי�
�נ�ה �ל וכיס וה��בע, וה�כנסי�, .[חגורה]הרא�, ְְְְִִִֶַַַַָָֹ�ְָ

��לי� ה�פה[תפרה]�מטלית הבגד]על שפת א�[� � ְְִִֶַַַָָָָ
�פ�לה. נמ�דת �פ�לה, וא� ���טה; נמ�דת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָ���טה,

.Ê,מדרס� ונטמא �ל�ה, על �ל�ה �� �ארג ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹה�גד
נ�ל מדרס; ��� ה�גד � ה�גד �ל את ה�לי� �� ְִִַָ�ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָואחר

מ�ח�ת� אחד בתחילה]ח�ט שנטמא ממה מ�[� טה�ר , ְִִִֶָָָ
�כלי רא��� ה�א והרי מדרס, מ�ע טמא אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָה�דרס,
ה�לי� �� ואחר מ�ח�ת�, אחד ח�ט נטל �מדרס. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ��גע
�ארג �גד וכ� מדרס. מ�ע טמא ה�גד �ל � ה�גד �ל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ה�לי� �� ואחר �מת, ונטמא �ל�, על אצ�ע�ת �ל� ��ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
אחד ח�ט נ�ל מת; טמא ��� ה�גד � ה�גד �ל את ְִֵֵֶַָ�ֶֶֶֶֶַַָָָעליו
מת. טמא מ�ע טמא אבל מת, מ�מא טה�ר � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמ�ח�ת�
� ה�גד �ל את ה�לי� �� ואחר מ�ח�ת�, אחד ח�ט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנטל
�ל� �אמר�: מ�ני טה�ר? ה�ל יהיה ול�ה טה�ר. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹה�ל

�ל� אבל[אצבעות]על מ�ל��. טה�רה ��תמעטה, ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
�ל�ה על ��הרה[טפחי�]�ל�ה �י על א� � ��תמעטה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ה�מא�ת. �כל טמאה היא הרי ה�דרס, ְ�ְְְֲִִִֵֵַַָָָמ�

.Á�טלא� מדרס, �היא טלאי]מטלית ה��ה[עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָ�ָ
הפרי�[סל] לטמאה; רא��� ה�ל נע�ה � הע�ר על ְְִִָ�ְֲִַַַָָֹא�

��גע� מ�ני רא���, הע�ר א� ה��ה הרי � ה�טלית ְְִִֵֶָָָ�ְֲִֵֶַַַאת
והפרי��, ��לי� ��יו� � טה�רה וה�טלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��דרס.
מדרס, ה�ל נע�ה � ה�ק על א� ה�גד על טלי� ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ�טלה.
ה�ק א� ה�גד הרי � הפרי�� טמאה. אב ה�ל ְְֲִִֵֶֶַַַָָ�ֲֵַַַֹוהרי
��היתה, טמאה אב וה�טלית ��דרס; נגע �הרי ְְְֶָָָ�ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָרא���,
� ה�גד על ה�טלית �פר האריג. על �טלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�אינ�

�� �מי� ר�ח�ת מ��י א� אחת מר�ח יוונית]���לי� ג' �] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
�לבד; מדרס מ�ע א�א אב ה�ל נע�ה ולא ח��ר, אינ� �ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ונע�ה ח��ר, היא הרי � ז� �נגד ז� ר�ח�ת מ��י ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ�פר�

אב. ַָֹה�ל

.Ë� נחלק �� ואחר �מדרס, ��טמא �ל�ה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ל�ה
ה� והרי �לל, טמאה א�� �קרעי� ואי� ה�דרס; מ� ְְֲֵֵַָָ�ְְְִִִִֵֵַַָָָטהר
מ��� וקרע �מדרס, ��טמא �גד אבל ��טמא. �לי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ��ברי
מ� טהר ה�רע א�ת� � אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ל�
ה�גד מ� �רי�ת� ��עת מדרס; �מ�ע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�דרס,

�מ�ע�. נטמא ְְִַַָָָה�ד�ל,

.È�מ טהר � �רכת ע�ה� �� ואחר �מדרס, ��טמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסדי�
�� מ��ק�ר ה�דרס? מ� טהרת� היא �מאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�דרס.

ה�ר�כ�ת. ��אר �ה� נתלה �ה�א ְְִִֶֶַַָָָָָה��לא�ת

.‡Èה� �מ��ט�ית ��עריב וקד� והט�יל�, מדרס, יא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
אינ� ��ב ר��, �� ��קרע �יו� � קרע מ��ה לקרע ֵָָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהתחיל
מע�רת �די �� נ���ר �עדי� �י על א� ,��� וטהרה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ְֲִָָח��ר

קט�] סודר וה�ל�[� נקרע ה�א �הרי נקרע, [סופו��א ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
כולו] י��ליקרע �טב�לת אמ�רי�? �ברי� ��ה .ְְֲִִִֶַַָ

היו�] עליה[שהוטבלה חס ��א �יו� תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ
.��� טהרה �לפיכ� ,��� את לקרע יח�ס לא �� ָ�ְֲִָָָָ�ְְְִִֶַַָָָֹֹלהט�יל�,
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ל�טח�‡. עליו �ח�ב ע�ר �מדרס: מ��אי� ע�ר�ת ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָא��

עליו] לשבת לי��[� מ�מעל� ה���ת על ���יחי� וע�ר ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ
וע�ר ה��א�י, �חת החמ�ר על ���יחי� וע�ר ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
ע�ר וכ� ה�סת. וע�ר ה�ר, וע�ר ה�ט�, �חת �ערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ���יחי�
עליו ���ל� �די האכילה �עת ה�לח� �חת ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָ�ִִֶַַַַ���יחי�
�ח�גר וע�ר �רגל�; עליו נ�ע� �ה�א מ�ני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�ר�רי�,

נ�פ� �ח�גר וע�ר עליו, �עת[חובט]הח�ר עליו ה���� ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
וע�ר ���בל, �עת �תפ� על ה��ל ���יח וע�ר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ���פ�,

ה�חי� ��פיס �עת �ר�יו על הר�פא [פותח���יח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ה�במוגלה] ע�ר וכ� עליה�. י��ב הע�ר�ת, א�� ��ל מ�ני ;ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

יפסיד ��א �די עליו י�רד �ריר� קט�, �גדיו;[יקלקל]�ל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מ�ני ה�ציר �עת ל�� על נ�תנ� להי�ת �ע�ה� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוע�ר

���פפי� וע�ר כורכי�]ה�רב, ה�פ�ר[� וע�ר ה�ס�ת; �� ְְְְִֶַַַָָָ
עליה� מתה�כי� א�� ��ל � ה�גדי� �� ���יחי� �בה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מ�

השני] ציד� על ויושבי� עליה�.[הופכי� ְְֲֲִִֵֶונ�עני�

עד·. מ��א�ת אינ� �מדרס, ה���א�ת הע�ר�ת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָוכל
מ��אי� �אי� ע�ר�ת וא�� טפחי�. חמ�ה ��ע�ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ��הי�
���פ� וע�ר ���רק, �עת ה�מר ס�רק �ח�גר ע�ר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ�מדרס:
ה�פ�ר וע�ר האר�מ� �� ���פ� וע�ר ה�ר�ק, ה�מר ��ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָ
טמא�ת. ��אר מ��א�ת וכ�� האר�מ�. �� ְ�ְְִִַָָ�ְְִִֶַַָָָ���יחי�

ח��י‚. ע�ה� מ�ל��. טה�ר לכלי�, ח��י �ע�ה� ְְִִִִֵֶָָָָָע�ר
כתלי�]למ�קלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו �[חוט ְְִֶֹ

מ��א ואינ� לק�לה; נע�ה �הרי טמא�ת, �אר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ�ְְֵַָמק�ל
ְְִָ�מדרס.

�לפרסת�„. לעקב� �ע�ה� הרגל]ע�ר של התחתו� [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ
טה�ר. לאו, וא� מ��א; הרגל, רב את ח�פה א� �ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

האמ��‰. �על מלאכה]מנעל בשעת הנעל הנחת [מקו� ְִֵֶַָָ
�מדרס; מ��א זה הרי אד�, לב�� לא �עדי� �י על א� �ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

��ארנ�. �מ� מלאכ��, נגמרה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָ��בר

.Â� מלאכה חסר ואינ� �מדרס, לה��א הרא�י ע�ר ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ל
�לח� ע�ר להי�ת עליו ח�ב וא� מט�את�; ְָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָה�ח�בה
אי� � מלאכה חסר וא� �מדרס. מ��א זה הרי ,�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכ��צא

,�� מ�עלת מהע�רה�ח�בה ח�� מלאכ��; ���מר עד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ה�ר�ב �� מרכבה]��ח�י� ��ח�בה[� � האבק מ�ני ְִֶַַ�ְְֲִֵֶַָָָָָָ

�ברי� ��ה מלאכ��. נגמרה ��א �י על א� ,�� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמ�עלת
הע�דני� ע�ר�ת אבל ה�ית; �על �ע�ר�ת [מעבדיאמ�רי�? ְְֲֲִִִַַַַַָָָ

למכירה] ה�ח�בהעורות אי� � למכירה ��תמ� ,ְְֲִִֵֶַַָָָָָ
למדרס. א�ת� ויכי� מע�ה �ה� ��ע�ה עד ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמט�את�,

.Ê,��� �אינ� מר�ב א� מ��ב �מדרס מט�א אד� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאי�
�לא עליו ודרס מ��ב �זל �מ��ב�". "וה��גע ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��אמר:
�נב טמא. ה�עלי�, נתיא�� וא� טה�ר; זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנגיעה,
��תיא�� �חזקת� טמא; זה הרי � עליו וי�ב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמ��ב,
לא �עדי� יד�ע וא� �נב�. מי י�דעי� �אינ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�עלי�,
ע�ר, ��נב ��ב לפיכ�, טה�ר. זה הרי ה�עלי�, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנתיא��

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay b"i ycew zay -

�מ��א ל�, מ�עלת ה�ח�בה � ל�כיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוח�ב
א� א�א מ�עלת, מח�ב�� אי� � ה�זל� אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�מדרס;

ה�עלי�. ְְֲִִַָָנתיא��

.Áהרי � רצ�ע�ת לקרע� והתחיל �מדרס, ��טמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָע�ר
טפחי�. מחמ�ה �ח�ת �ח�ת ��מעט�� עד �טמאת�, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ְה�א

.Ë� אחר לכלי ו��ה� ה�ב, �מדרס ��טמא ע�ר �לי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ל
ה���ט מ� ��ה� קיבול]א� בית ללא כלי הרי[� לפ��ט, ְֲִִִֵַָָָ

המק�ל �מ� למק�ל, ה���ט מ� ��ה� �טמאת�; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ�ְה�א
חמת �יצד? טמא. ה�ל �ב�גד, טה�ר. � [נוד]לפ��ט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמת אבל טה�ר; � חמת �ע�ה� ו�טיח �טיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ע�י�
�רמל וע�י� �מדרס, �רמל[ילקוט]��טמאה א� , ְְְְֲִִֶַָָָָ�ְֵ�ְֵ

��הי�. מדרס ה� הרי � חמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ע�ה�

.Èגד� �ל בד]�ר א�[� סדי�, וע�ה� �מדרס, ��טמא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
א� מט�חת, �ע�ה� �גד �סת, א� �ר �ע�ה� ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָסדי�

��הי�. מדרס ה� הרי � �סת �ע�א� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�חת

.‡È��ג� �אחד, �למ��ב לק�לה ע��ת� �ע�ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�לי�
וה�רצ�פי� וה��י� �כסת�ת גדולי�]�רי� א�[שקי� � ְְְְִִִִַַַַָָ

טמא�ת, �ב�אר �מת מ�ה��א ��הר� �י על א� � ְ�ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָנפחת�
�עדי� �מדרס, מ��אי� ה� הרי לק�ל, יכ�לי� �אינ� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
�לבד, לק�לה ע��ת� �ע�ר �לי� אבל למדרס. רא�יי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�
רא�יי� ��הי� �די �ד�לי� הי� א� � וה�רמל החמת ְְְְְִִִִֵֵֶָ�ְְֵֶַַ�ג��
ה� הרי �דל�, מ�ני עליה� וי��בי� ה�איל � עליה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָלי�ב
�י על וא� נפחת�, �למי�. �ה� זמ� �ל �מדרס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמ��אי�
מ��אי� אי� א�� הרי � עליה� לי�ב עדי� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�אפ�ר
�בטל� וה�איל �לבד, לק�לה ע��ת� �ע�ר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָ�מדרס;
�מדרס. ולא טמא�ת ��אר לא מ�ה��א טהר� ְְְְִָֹ�ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹמ�ק�ל,
�בעה החמת, למדרס? רא�יי� ויהי� �ע�ר� ה�א ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוכ�ה

וה�לסטר ק�י�; חמ�ת וה�לק�ט, קט�]ק�י�; ���לי�[שק ְְְְֲִִֵֶַַַַַ�ְִֵֶ
וה�ריתית ק�י�; אר�עת ה�המה, �רא� ה�ע�רי� [שק�� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָֹ

הא��עור] ה�ע�רי� מ� �פח�ת סאה. ה�י�, �ה� ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ערי�
נפחת�, עליה�. לי�ב הע� �ר� ואי� למדרס, רא�יי� אינ� �ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

קשר]וצרר טה�רי�,[� ה� הרי � ה�חת לאמק�� �כא�� ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
� �צרר� ��פחת� החמת�ת וכל ה�חת. מק�� ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָק�ר
�מיד �ר�� ה�א ��� מ�ני ערב�י�; מ�ל ח�� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָטה�ר�ת,

חלילי� וחמת מעור]לצרר�. זמר מתט�א[כלי אינ� � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
למדרס. רא�יה אינ� �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָ�מדרס,

כה ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ע�‡. �לי ���טי קיבול]�ל בית ללא הע��יי�[�כלי� ְְֲִֵֵֵָָ

�ג�� �מדרס, מ��אי� � לרכיבה א� ל�כיבה א� ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָלי�יבה
�ה�. וכ��צא וה��א ְְִִֵֵֶַַַָָה��ה

�מ��ר·. ��ה, �ל וכ�א מת, �ל וה�סת וה�ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה��ה
ה�לי� את עליו ��רס �ה�א ��בס �ל וכ�א ח�ה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

ערימה] �ל[עושה וכ�א על[ילד], א� רגלי� ל� ��� קט� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
�מדרס. מ��אי� א�� �ל � טפח �ב� �� �אי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�י

עליו‚. נת�� והע�ר ה��א, �בית �ע��י� �רזל �ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��א
הע�ר הפרי� טמא�ת. �ב�אר �מדרס מ��א ה�א הרי �ְְְֲִִִֵֵַָָ�ְְִִָ

מ��א וה�רזל �מדרס, מ��א הע�ר � ה�רזל על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ְַהמח�ה
�מדרס. לא אבל טמא�ת, ְְְֲִָָֹ�ְִָ��אר

קט�]טרסקל„. �ע�ר,[סל המח�ה �� וכ��צא �מי �ל ְְְְְִֵֶַַַָ�ְֶ
� מעליו הע�ר הפרי� טמא�ת; �ב�אר �מדרס ְְִִֵָָָ�ְְְִִִֵַָָמ��א
�הרי מ�ל��, טה�ר ה�רסקל אבל �מדרס, מ��א ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהע�ר

�לי�. ��ברי ְְֲִִֵֵַָנע�ה

.‰� ע� �ל ספסל �ל רגליו ���י ���רח�, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָספסלי�
טה�ר. �י� �ל ואחת ע�, �ל אחת היתה �מדרס. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ��א

.Â�מ��� מרח� �ל �אינ�[החליק�]נסרי� טה�רי�; � ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ
�ח�יה�. מה�כי� ה�י� ��הי� �די א�א לי�יבה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָע��יי�

.Ê�מ�כי א� �ב� ��לא� וה�ל��ה צמר]ה�ל �[אגודות ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
מדרס; טמאת מק�לי� אינ� � לי�יבת� �התקינ� �י על ְְִַָ�ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָא�

סרג� וא� לי�יבה. רא�יי� �מ�יחה[תפר�]�אינ� א� �גמי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
�יה� המוכי�]על יצאו �מדרס.[שלא מ��אי� א�� הרי , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

.Áה�ד �ית הזיתי�]ק�רת סוחטי� רא��[שבה �ע�ה ֵֶַַַָָָֹ
��א ישיבה]האחד מקו� חקק �מדרס,[� מ��א אינ� � ְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ל�: �א�מרי� עליה:]מ�ני שיושב לזב 'עמד,[כביכול, ְְֲִִֵֶֹ
מלאכ�נ�' עליה]ונע�ה לשבת תכליתה אי� א�[� אבל . ְְְֲֲִֵֶַַָ
ה��א את מ��א[המוכ�]קבע ה��א ה�ד, �ית �ק�רת ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

א� וכ� ה��א. נטמא לא ה��רה, על ה�ב �רס וא� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמדרס;
��א ה�ד�לה ה��רה רא� ע�ה �ד�לה. �ק�רה ה��א ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹקבע
טה�רה. ה��רה ��אר �לבד, ה��א מק�� א�א טמא אי� �ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

טה�ר. �ה�א �ערבה, ��בע� �כ�א ה�י� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�

.Ëקצה]קצת האב�[� את המס�ת א�ת� ��ת�� ה��רה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מק�� �מדרס. מ��א י�יבת� מק�� הרי עליו, י��ב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהי�ת
צער. י�יבת א�א �אינ� טה�ר, � ה�ר�� �אח�רי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָי�יבה

.Èל�נס�ת� גדולות]רא�י י��בי�[קורות �הא�ני� ְֵֶָָָ�ְִִָ
�פת וכ� טה�רי�. � �ה� וכ��צא האבני� את ו�פי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליה�,

עבה] ע� �ב�[חתיכת אפ�� � עליו י��ב �ה�א �מרה ְֲִֵֶֶַָָָָֹ�ל
�י על א� � ע� �ל ��ל וכ� �לי. זה �אי� טה�ר, � ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָטפח

ציורי�]�סרק� �ני�[צבעו]וכר�מ�[צייר [חזיתוע�ה� ְְְְְִִֵֶָָָ
עדלנוי] טמאה, מק�ל ולא �לי; אינ� ,�� וכ��צא ְַָ�ְְְְְִֵֵֵַַַַֹל�ער

��.[יחקוק]��חק ֶָֹ

.‡È�חק�קי �ה� �ל�נס�ת ישיבה]רא�י א�[מקו� � ְֲִִֵֵֶָָ
ח�ב א� � חק�קי� מצא� טמאה. מק�לי� לדעת, ְְֲִִִֵָָָ�ְְְֲִַַַָָחקק�
חר� עליה� ח�ב א� �לה�א; מ�א� טמאה מק�לי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֶַעליה�,
���צא �ל וכ� טה�ר�ת. � ��� �אינ� אד� א� וקט�, ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ��טה
�אי� �מח�בה; א�א טמאה מק�לי� �אינ� מ�ברי� ְְֲֵֶֶַָָָָ�ְְְִִִֵֶֶַָָָ�ה�
�עה. �ני �ה� �עלי� מח�בת א�א מ�עלת, מח�בה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָל�

.·Èה�� ויחד�[גוש]הע��ה וי��� ה�א�ר, מ� ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
�מדרס; �מ��אה אכל, מ��רת �טלה הרי � ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹלי�יבה

הע�. ��מי�י מ���ת היא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ�הרי

.‚Èו�ל ה�ני� �מחצלת �מדרס; מ��אה ה��, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחצלת
עשב]חל� למדרס.[מי� רא�יה �אינ� מ�ני טה�רה, � ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

טמאה; מק�לת ל�כיבה, ע�א� א� � ה�חצלא�ת ְָ�ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ��אר
�ד�לה, היתה א� � סת� ע�א� טה�רה. לס���, ְְְְְֲֲִִָָָָָָָָָע�א�

ל�כיבה. סתמ� וה�ט�ה, לס���; ְְְְְְִִִַַָָָָָָסתמ�
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�מ��א ל�, מ�עלת ה�ח�בה � ל�כיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוח�ב
א� א�א מ�עלת, מח�ב�� אי� � ה�זל� אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�מדרס;

ה�עלי�. ְְֲִִַָָנתיא��

.Áהרי � רצ�ע�ת לקרע� והתחיל �מדרס, ��טמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָע�ר
טפחי�. מחמ�ה �ח�ת �ח�ת ��מעט�� עד �טמאת�, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ְה�א

.Ë� אחר לכלי ו��ה� ה�ב, �מדרס ��טמא ע�ר �לי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ל
ה���ט מ� ��ה� קיבול]א� בית ללא כלי הרי[� לפ��ט, ְֲִִִֵַָָָ

המק�ל �מ� למק�ל, ה���ט מ� ��ה� �טמאת�; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ�ְה�א
חמת �יצד? טמא. ה�ל �ב�גד, טה�ר. � [נוד]לפ��ט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמת אבל טה�ר; � חמת �ע�ה� ו�טיח �טיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ע�י�
�רמל וע�י� �מדרס, �רמל[ילקוט]��טמאה א� , ְְְְֲִִֶַָָָָ�ְֵ�ְֵ

��הי�. מדרס ה� הרי � חמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ע�ה�

.Èגד� �ל בד]�ר א�[� סדי�, וע�ה� �מדרס, ��טמא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
א� מט�חת, �ע�ה� �גד �סת, א� �ר �ע�ה� ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָסדי�

��הי�. מדרס ה� הרי � �סת �ע�א� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�חת

.‡È��ג� �אחד, �למ��ב לק�לה ע��ת� �ע�ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�לי�
וה�רצ�פי� וה��י� �כסת�ת גדולי�]�רי� א�[שקי� � ְְְְִִִִַַַַָָ

טמא�ת, �ב�אר �מת מ�ה��א ��הר� �י על א� � ְ�ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָנפחת�
�עדי� �מדרס, מ��אי� ה� הרי לק�ל, יכ�לי� �אינ� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
�לבד, לק�לה ע��ת� �ע�ר �לי� אבל למדרס. רא�יי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�
רא�יי� ��הי� �די �ד�לי� הי� א� � וה�רמל החמת ְְְְְִִִִֵֵֶָ�ְְֵֶַַ�ג��
ה� הרי �דל�, מ�ני עליה� וי��בי� ה�איל � עליה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָלי�ב
�י על וא� נפחת�, �למי�. �ה� זמ� �ל �מדרס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמ��אי�
מ��אי� אי� א�� הרי � עליה� לי�ב עדי� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�אפ�ר
�בטל� וה�איל �לבד, לק�לה ע��ת� �ע�ר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָ�מדרס;
�מדרס. ולא טמא�ת ��אר לא מ�ה��א טהר� ְְְְִָֹ�ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹמ�ק�ל,
�בעה החמת, למדרס? רא�יי� ויהי� �ע�ר� ה�א ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוכ�ה

וה�לסטר ק�י�; חמ�ת וה�לק�ט, קט�]ק�י�; ���לי�[שק ְְְְֲִִֵֶַַַַַ�ְִֵֶ
וה�ריתית ק�י�; אר�עת ה�המה, �רא� ה�ע�רי� [שק�� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָֹ

הא��עור] ה�ע�רי� מ� �פח�ת סאה. ה�י�, �ה� ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ערי�
נפחת�, עליה�. לי�ב הע� �ר� ואי� למדרס, רא�יי� אינ� �ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

קשר]וצרר טה�רי�,[� ה� הרי � ה�חת לאמק�� �כא�� ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
� �צרר� ��פחת� החמת�ת וכל ה�חת. מק�� ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָק�ר
�מיד �ר�� ה�א ��� מ�ני ערב�י�; מ�ל ח�� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָטה�ר�ת,

חלילי� וחמת מעור]לצרר�. זמר מתט�א[כלי אינ� � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
למדרס. רא�יה אינ� �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָ�מדרס,

כה ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ע�‡. �לי ���טי קיבול]�ל בית ללא הע��יי�[�כלי� ְְֲִֵֵֵָָ

�ג�� �מדרס, מ��אי� � לרכיבה א� ל�כיבה א� ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָלי�יבה
�ה�. וכ��צא וה��א ְְִִֵֵֶַַַָָה��ה

�מ��ר·. ��ה, �ל וכ�א מת, �ל וה�סת וה�ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה��ה
ה�לי� את עליו ��רס �ה�א ��בס �ל וכ�א ח�ה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

ערימה] �ל[עושה וכ�א על[ילד], א� רגלי� ל� ��� קט� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
�מדרס. מ��אי� א�� �ל � טפח �ב� �� �אי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�י

עליו‚. נת�� והע�ר ה��א, �בית �ע��י� �רזל �ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��א
הע�ר הפרי� טמא�ת. �ב�אר �מדרס מ��א ה�א הרי �ְְְֲִִִֵֵַָָ�ְְִִָ

מ��א וה�רזל �מדרס, מ��א הע�ר � ה�רזל על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ְַהמח�ה
�מדרס. לא אבל טמא�ת, ְְְֲִָָֹ�ְִָ��אר

קט�]טרסקל„. �ע�ר,[סל המח�ה �� וכ��צא �מי �ל ְְְְְִֵֶַַַָ�ְֶ
� מעליו הע�ר הפרי� טמא�ת; �ב�אר �מדרס ְְִִֵָָָ�ְְְִִִֵַָָמ��א
�הרי מ�ל��, טה�ר ה�רסקל אבל �מדרס, מ��א ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהע�ר

�לי�. ��ברי ְְֲִִֵֵַָנע�ה

.‰� ע� �ל ספסל �ל רגליו ���י ���רח�, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָספסלי�
טה�ר. �י� �ל ואחת ע�, �ל אחת היתה �מדרס. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ��א

.Â�מ��� מרח� �ל �אינ�[החליק�]נסרי� טה�רי�; � ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ
�ח�יה�. מה�כי� ה�י� ��הי� �די א�א לי�יבה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָע��יי�

.Ê�מ�כי א� �ב� ��לא� וה�ל��ה צמר]ה�ל �[אגודות ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
מדרס; טמאת מק�לי� אינ� � לי�יבת� �התקינ� �י על ְְִַָ�ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָא�

סרג� וא� לי�יבה. רא�יי� �מ�יחה[תפר�]�אינ� א� �גמי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
�יה� המוכי�]על יצאו �מדרס.[שלא מ��אי� א�� הרי , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

.Áה�ד �ית הזיתי�]ק�רת סוחטי� רא��[שבה �ע�ה ֵֶַַַָָָֹ
��א ישיבה]האחד מקו� חקק �מדרס,[� מ��א אינ� � ְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ל�: �א�מרי� עליה:]מ�ני שיושב לזב 'עמד,[כביכול, ְְֲִִֵֶֹ
מלאכ�נ�' עליה]ונע�ה לשבת תכליתה אי� א�[� אבל . ְְְֲֲִֵֶַַָ
ה��א את מ��א[המוכ�]קבע ה��א ה�ד, �ית �ק�רת ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

א� וכ� ה��א. נטמא לא ה��רה, על ה�ב �רס וא� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמדרס;
��א ה�ד�לה ה��רה רא� ע�ה �ד�לה. �ק�רה ה��א ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹקבע
טה�רה. ה��רה ��אר �לבד, ה��א מק�� א�א טמא אי� �ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

טה�ר. �ה�א �ערבה, ��בע� �כ�א ה�י� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�

.Ëקצה]קצת האב�[� את המס�ת א�ת� ��ת�� ה��רה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מק�� �מדרס. מ��א י�יבת� מק�� הרי עליו, י��ב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהי�ת
צער. י�יבת א�א �אינ� טה�ר, � ה�ר�� �אח�רי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָי�יבה

.Èל�נס�ת� גדולות]רא�י י��בי�[קורות �הא�ני� ְֵֶָָָ�ְִִָ
�פת וכ� טה�רי�. � �ה� וכ��צא האבני� את ו�פי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליה�,

עבה] ע� �ב�[חתיכת אפ�� � עליו י��ב �ה�א �מרה ְֲִֵֶֶַָָָָֹ�ל
�י על א� � ע� �ל ��ל וכ� �לי. זה �אי� טה�ר, � ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָטפח

ציורי�]�סרק� �ני�[צבעו]וכר�מ�[צייר [חזיתוע�ה� ְְְְְִִֵֶָָָ
עדלנוי] טמאה, מק�ל ולא �לי; אינ� ,�� וכ��צא ְַָ�ְְְְְִֵֵֵַַַַֹל�ער

��.[יחקוק]��חק ֶָֹ

.‡È�חק�קי �ה� �ל�נס�ת ישיבה]רא�י א�[מקו� � ְֲִִֵֵֶָָ
ח�ב א� � חק�קי� מצא� טמאה. מק�לי� לדעת, ְְֲִִִֵָָָ�ְְְֲִַַַָָחקק�
חר� עליה� ח�ב א� �לה�א; מ�א� טמאה מק�לי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֶַעליה�,
���צא �ל וכ� טה�ר�ת. � ��� �אינ� אד� א� וקט�, ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ��טה
�אי� �מח�בה; א�א טמאה מק�לי� �אינ� מ�ברי� ְְֲֵֶֶַָָָָ�ְְְִִִֵֶֶַָָָ�ה�
�עה. �ני �ה� �עלי� מח�בת א�א מ�עלת, מח�בה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָל�

.·Èה�� ויחד�[גוש]הע��ה וי��� ה�א�ר, מ� ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
�מדרס; �מ��אה אכל, מ��רת �טלה הרי � ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹלי�יבה

הע�. ��מי�י מ���ת היא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ�הרי

.‚Èו�ל ה�ני� �מחצלת �מדרס; מ��אה ה��, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחצלת
עשב]חל� למדרס.[מי� רא�יה �אינ� מ�ני טה�רה, � ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

טמאה; מק�לת ל�כיבה, ע�א� א� � ה�חצלא�ת ְָ�ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ��אר
�ד�לה, היתה א� � סת� ע�א� טה�רה. לס���, ְְְְְֲֲִִָָָָָָָָָע�א�

ל�כיבה. סתמ� וה�ט�ה, לס���; ְְְְְְִִִַַָָָָָָסתמ�
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.„È,מדרס טמאה � לאר�� קני� ל� �ע�ה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ�מחצלת
�� �מי� ע�א� ל�כיבה; רא�יה יוונית]�עדי� טה�רה.[ג' , ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

אר�עה לחבר� קנה �י� אי� א� � לרח�� קני� ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָע�ה
טמאה. מק�לת עדי� לרח��, נחלקה טה�רה. ְָ�ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָטפחי�,

מעד�י� �ל�ה �� ונ���ר� לאר��, �ל[קשרי�]נחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
�ח�ת �מ��אה; למדרס, רא�יה היא עדי� � טפחי� ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָ��ה
וא� טה�רה. מעד�י�, רא�י ה�יר א� וכ� טה�רה. ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמ�א�,
מלאכ�� ���מר עד ה�חצלת, �ק�ל לא מדרס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�טמאת

בקצוות]ותתק�ב הבולט ��ארנ�.[יחתו� �מ� , ְְְְִֵֵֶַַ

.ÂË�אינ� ה�דרס, מ� טה�רה � מ�מעל� ��תח� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�בה
ו��תח� טמא�ת. �אר �מק�לת עליה; לי�ב ְְְִֶָ�ְְְֵֵֶֶֶַָָָָרא�יה

טמא�ת. �ב�אר �מדרס טמאה � ְ�ְְְְִִִִֵָָָָמ���

.ÊË.עליה נ�ע� �הרי �מדרס, מ��אה � קט� �ל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָעגלה

.ÊÈל� לס�ע.מ�ל א�א �אינ� מ�ל��, טה�ר � זקני� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

.ÁÈ,מדרס� מ��א � ע� �ל סנ�ל וה�א ס�די�, �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנ�ל
לבית�. ���יע עד �� מט�ל �עמי� �ה��ד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמ�ני

.ËÈתותבת]קב ק�ע[רגל ק��ל[חיגר]�ל �ית �� ��� ִִֵֵֵֶֶַַ
רגלו]�תיתי� �ית[שארית מ�ני טמא�ת, ��אר מ��א � ְְִִִִֵַָ�ְְִֵֵ

עליו. נ�ע� �הרי �מדרס, �מ��א ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָק��ל�,

.Î�וט�יט חמ�ר, �ל מר�עת מר�ב: מ��� טמאי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוא��
ס�ס הרוכב]�ל רגלי הנחת �ל[מקו� וא�� ה�מל, וכר , ְְֶַַָָ�ֶָ

לב�]נאקה על[גמל ���יחי� ה��ח�ת �ה�. ���צא וכל , ְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
וא� טה�ר�ת; � ה���י עליו נ�תני� �� ואחר החמ�ר, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ��י

טמאה. למר�ב, רא�יה ְְְְְֵֶָָָָָהיתה

כו ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
��בע�‡. למדרס הרא�י ע� �ת��[במסמרי�]�לי ��תל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

ולא ��יו על �נה א� ��יו, על �נה ולא קבע� � ְְְְִַַַַַָָָָָָָָֹֹה�ני�
�מסמרי� קבע� ��היה; �מדרס מ��א ה�א עדי� � ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקבע�

מ�� וכ� טה�ר. � עליו ��י[מחצלת]�בנה על ��תנ� ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
המעזיבה]ה��ר�ת יציקת את[מקו� עליו נת� ולא קבע� � ְְֶַַָָָָֹ

הטיט]ה�עזיבה ולא[שכבת ה�עזיבה את עליו ��ת� א� , ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
את עליו ונת� קבע� �מדרס; מ��א ה�א עדי� � ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָקבע�

טה�ר. � ֲִַַָָה�עזיבה

מרא�יו·. אחד ���ל רגליו]ספסל רא�י[� ה�א עדי� � ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
מ��א טפח, �ב� �� י� וא� טה�ר. ה�ני, נ�ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמדרס;

ְְִָ�מדרס.

ח��ייו‚. ���ל� ��ה �ל לא[כיסוייו]��א וא� טה�ר; , ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
י�צאי� ח��ייו רא�י[בולטי�]הי� ה�א עדי� � ונ�ל� , ְְְֲִִִִַָָָ

עליו. וי��ב צ�� על מ�ה� להי�ת �ר�� ��� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלמדרס,

.„� לי�יבה רא�י ה�א ועדי� ח��ייו, ���ל� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָ��א
טה�ר. זה, �צד זה מח��ייו �ני� נ�ל� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ��א;

ישיבה]��ה‰. מפלסי שני בו ���[קרו� העלי�� ���ל ְִִֶֶֶַָָָ
ה�ח��� נ�ל למדרס; רא�י �ה�א ה�ח��� מ�ני טמאה, �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
וה�ח��� העלי�� נ�ל� רא�י. �ה�א העלי�� מ�ני טמאה, �ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

טה�רי�. ה�פני� הרי �ְְֲִִֵַָ

.Â���מ ��פחתה �מדרס[בדופנה]�בה מ��אה � ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
וה�ל לי�יבה א� רא�יה �היא מ�ני טמא�ת, ְְְְִִִִֵֶַַָָֹ�ְִָ��אר

�הרי ה�דרס, מ� טה�רה � מ�מעל� נפחתה עליה. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָי��בי�
�עדי� טמא�ת, ��אר �מתט�אה לי�יבה; רא�יה ְֲִֶַ�ְְְְִִִִֵַָָָָָאינ�
על א� טמאה, מ�ל טה�רה � מ�מ�� נפחתה מק�לת. ְַַָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהיא

על לי�ב �אפ�ר מע�יה�י �ע�ר מ�ני �כ�א, יה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
וה�ג�ר�ת הע�ר; �טל �כבר ���[מגירות]לק�לה, ְְְְִֶַַַָָָָָָָ

מ��לת וכ� ל�. ח��ר ואינ� אשפה]מ��א�ת, [סל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
רא�יה �היא �י על א� � ר��ני� מ�ק�ל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ��פחתה
מע�יה �ע�ר מ�ני מ�ל��; טה�רה היא הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדרס,

ה�פלה. �טלה הע�ר, �בטל וה�איל ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָלק�לה,

.Ê�ג�לי�� ע� �ל את[מערבבי�]ערבה ה��אי� �� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גבס]ה�ביסי� אינ�[� טמא�ת, �אר ��ק�לת �י על א� � ְְְִִִֶֶֶַַַַָ�ְֵָ

�היא ה�צק, �� ���י� ע� �ל ערבה �מדרס. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ��אה
�אינ� עד ��ס�קה ק�י�, ��עת ועד ל�י� מ�ני ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ�ְֲִֵֶֶַמחזקת
מ��אה ז� הרי � ה�דק מ�ני אחת רגל� �� לרח� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכ�ל

עליה וי��ב א�ת� ��פה �ה�א ��תמ� מיועדת�מדרס; �] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכ�] עדג� ���מי� ה�יח� .��� וסדק �דל� לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

היא �הרי �מדרס, מ��אה אינ� � ה�דק ונס�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��ת�חה,
�אר �מק�לת ;�� לל�� מע�יה �תח�ת ,�� לל�� ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָרא�יה

�קדי� וה�יח� חזר לייבשה]טמא�ת. מזרחית רוח ונפ�ח[� , �ְְְְְִִִִַַָָָ
טמא�ת. מ�אר �טה�רה מדרס, טמאת לק�ל חזרה � ְ�ְְְְִִַָָָ�ְְֵֶֶַַָָה�דק

.Á,�ק�י ��עה על יתר מחזקת �היא �ד�לה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָערבה
והכינ� ר��ני�, מ�ק�ל �]��פחתה שתשמש [התכוו� ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָ

��קציע עד מדרס מ�מאת א� טה�רה ז� הרי � ְְְִִֶַַַַָ�ְֲִִִֵַָָלי�יבה
הקצוות] �ד�לה[יחתו� �ערבה מ�עלת ה�ח�בה �אי� ;ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ

� ל�המה אב�ס ע�י� מע�ה. �� ��ע�ה עד ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��פחתה,
ה�מא�ת. �כל טמאה ��תל, ��בע� �י על ְ�ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹא�

.Ëאר��ת ���ל� האור�]מ�ה אחר[דפנות ��� ְֲִִֶָ�ֶַַָ
ה�קבי� את ��ה ולא חד��ת, ל� וע�ה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ��טמאת,

הארוכות] מונחי� שבה� �[חריצי� החד��ת ונ���ר� ,ְְְֲִַַָ
�ה�ל טה�רה, � הי�נ�ת נ���ר� �טמאת�; היא ְְְְְִֶַַַָָָָֹ�ְֲִִַעדי�

הי�נ�ת. אחר ְֵַַַָה�ל�

.Èקצרה ונ�לה מדרס, טמאה �היתה הרוחב]מ�ה [דופ� ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
�רעי� המיטה]���י �עדי�[רגלי �טמאת�, היא עדי� � ְְְֲִִִֵַַָ�ְֲִֶַָָ

טה�רה. �רעי�, ���י אר�ה נ�לה ע�מדת; ה��ה ְְְִֵַָָָ�ְֲִִֶֶַַָָצ�רת

.‡Èמ�ה �ל ל��נ�ת ��י תחובי�קצ� שבה� קרשי� �] ְְִֵֶַָָ
המיטה] ומערבית�אלכס��דפנות דרומית מזרחית [כגו� ְֲַַ

�אלכס��,צפונית] טפח על טפח �רעי� ��י ��צ� א� ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
��עט� רגליה]א� כל נ��רה[קצ� ז� הרי � מ�פח �ח�ת ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

טמאה אב היא עדי� � ות�נ� אר�ה, נ��רה ְָ�ְְֲִִִַַָָ�ְְְֲִָָ�טה�רה.
מ� טה�רה � ות�נ� ה�נ�ה, האר�ה נ��רה ְְְְִִִַָָָָ�ְְְְֲִֶָָָָ��היתה;
את לת�� הס�יק לא מדרס. מ�ע טמאה אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�דרס,

טה�רה. � ה�נ�ה ����רה עד ְְְְִִִֶַַָָָָָהרא��נה

.·È�טמא ��אר א� מדרס, טמאה �היתה ונגנבמ�ה ת, ְְְְִִִֵֶָָָָָָ�ְְְִַ
ז� הרי � ��פי� א� אחי� �חלק�ה א� אבד, א� ֲִֵָ�ְֲִֶֶַַָָָָחצי�
טמאה מק�לת החזיר�ה, ����ר. �כלי ז� �הרי ְָ�ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָטה�רה,
מ�ברי אחד �לי לע��ה ��מה? זה למה �לה�א. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמ�א�

לה�א. טמאה �מק�ל טה�ר, �ה�א � ��טמא ְְַָָ�ְְְִִֵֶֶַָָ�לי
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.‚Èי��� אר�ה נ�ארה א� � אבריה ��ת�רק� ְֵָ�ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָמ�ה
מ�ני מ��אי�, א�� הרי � �רעי� ���י קצרה א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�רעי�,

עליה�. ולי�� ל�תל לסמכ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ�רא�יי�

.„È,�אברי אברי� הט�יל� א� � ��� ��טמאת ְִִִִִֵֵָָָָ�ְִִֵֶָ�מ�ה
ְָטה�רה.

.ÂË.טה�ר �חבליה, ה��גע � להט�יל� ה��ה את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהמפרק

�

'f - meil cg` wxt m"anx ixeriyÎh"qyz'd hay b"i

ה'תשס"ט שבט ז' ראשו� יו�

כז ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
ע��י‡. היה א� � �תב �בכל ל��� �כל ��ת�ב ְְְְִֶָָָָָָָָָ�טר

להז��� יכ�לי� �אינ� י�ראל, �טרי להמחק]�ת��� ולא[� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
לקר�ת� וי�דעי� י�ראל�י�, עדיו והי� לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלה�סי�

המ�ע�די� מ� �� וג�בי� ��ר, זה הרי לווה� של נכסי� �] ְְֲִִֵֵֶַָ�ְִָ
א��שנמכרו] הרי � ��יי� �ח�תמיה� ה�טר�ת �ל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

מ� ח�� �����ס�לי�, וה�א ח�ב; ו�טרי �ממ�ר מ�ח טרי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָ
�ל�ני מנה '�פנינ� ��טר: ויכ�ב� �פניה�, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָה�ע�ת
וה�א הח�ב'. 'מע�ת א� ה�כר' �מי וכ� ��' ְְְְְִִֵֶֶַַָָלפל�ני',
ק��� �מק�� אבל ��ה�; �ער�א�ת ע��יי� ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָ��הי�

שופטיה�]�ליליה� התכנסות ��ה�,[� ה��פט ק��� �לא ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
א�� על ��עיד� י�ראל עדי צריכי� וכ� �ל��. י�עיל� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹלא
���� ��ה� ה��פט זה ועל �טר, עדי �ה� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָה��יי�
�טרי חסר� וא� �חד. �ק��ל יד�עי� �אינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעד�ת�,
ה�דא�ת �טרי וכ� �חר�. ה� הרי א��, מ�ל �בר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��יי�
על א� � ��ה� �עדי� �ה� �מחיל�ת, �פ�ר�ת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מ�נ�ת
וה�ר� �חר�. ה� הרי ��נינ�, ה�ברי� �ל �ה� ��� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�י
�פניה� ה�ע�ת ��תנ� ��ה� ח�ב �טרי �אפ�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָר��תי,
��תנ� �ממ�ר מ�ח �טרי א�א הכ�יר� ולא �ס�לי�, �ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
��ני ידע� לא א� �זה. מ�דה אני ואי� �פניה�; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�ע�ת
� ��יי� �ל �ער�א�ת ��ע�ה זה �טר לקר�ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָי�ראל
�ל ��מצא ל�, וק�רי� זה, �פני ��א זה ��יי� ל�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹנ�תנ�
אבל ח�רי�. מ�ני �� וג�בה ,��� לפי �מסיח מה� ְְֲִִֵֶָ�ְְִִֵֵֶֶַָאחד

ק�ל ל� �אי� מ�ני ,�� ט�רפי� ידע�[פרסו�]אי� לא �הרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ
���יי�. ��ע�ה �מה ְֲִֶַַַַָָה�ק�ח�ת

א�·. ה�לוה, ליד ה�וה ��סר� ��יי� �עדיו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�טר
�י על א� � מ��ראל עדי� �ני �פני ה��קח, ליד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָה��כר
��נינ� ה�ברי� �ל �� ואי� ��ה�, �ער�א�ת ע��י ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�אינ�
��סר� העדי� ��הי� וה�א ח�רי�; מ�ני ��בה זה הרי �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
�ת��� ויהיה ���סר�, �קרא�ה� לקר�ת�, י�דעי� ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָ�פניה�

להז��� יכ�ל �אינ� י�ראל, לה�סי�[להמחק]�טרי ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מ�ני המ�ע�די�? מ� �� יג�ה לא ול�ה לגרע. ולא ��ְְְְְִִִֶַַָָֹֹֹ�ְְִִֵָ

ק�ל. ל� ֵֶ�אי�

צרי�‚. ,��� ה�טר�ת �ל ה�א: �� י�ראל �טרי ����ְְְִִִֵֵַָָָָ�ִָָ
שניה]��חזר לפי[פע� � אחר�נה ��יטה �טר �ל מענינ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מרחקי� העדי� הי� ��א אחר�נה, מ�יטה למדי� ִָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אי�
�א�ת� וכתב המז��, זה �בא �יטה, �כדי �טר �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ��פ�

ז�. �יטה ִֶַָָהרוח

�ס�ל;„. �יטי�, ��י ה�תב מ� מרחקי� �הי� ְְִִִִֵַָָָ�ְִֵֶָעדי�
עדי�, ידי �כתב � �אמר� �יטי�' '��י ��ר. מ�א�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ח�ת
ה��פר, אחר ה�ל� אינ� המז��, ��ל ס�פר; ידי �כתב ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹולא
אוירי� ��ני ה� � א�� �יטי� ���י העדי�. אחר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָא�א

השורות] �ג��[שבי� ��[כגודל], �ב על הי�[סופית]למד . ְֶַַָָָ
�ל והיה ה�יטי�, ��י על יתר ה�תב מ� מרחקי� ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ�ְִֵָהעדי�
קר�בי� א� �ס�לי� �עדי� מלא והעדי� ה�תב ��י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרוח
��ריט�ת מ�אה� וא� להז���. יכ�ל אינ� �הרי ��ר, �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

חתמ�,[קווי�] ה�ריט�ת על העדי� ��א �ס�ל, � �י� ְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ל
��יטה עדיו ע� ��� ה�טר היה �טר. �ל ��פ� על ְִִֵָָ�ְְֶַַָָָָֹלא

��ר. זה הרי ֲֵֵֶַַָאחת,

.‰� �נ�ה ��יטה והעדי� אחת, ��יטה ה�טר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהיה
ה��ר ה�טר מ� מרחקי� הי� העדי� א�� ��א ְִִֵַַָָָ�ְִֵֵֶָָָָ�ס�ל;
�א�ת� ה�טר זה וכתב ה�טר, �ל וחת� אחת, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָ�יטה
היה א� וכ� עליה. ח�תמי� העדי� א�� ונמצא� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָה�יטה,
��יטה אחרי� עדי� ��ני אחת, ��יטה עדי� ��ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה�טר

העדי�' לר��ת נת��נ�י 'אני ואמר: נוספי�]�נ�ה, [להביא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
א�א �נ�ה, ��יטה מ�ה �ל מעדי� זה �טר מק�מי� אי� �ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�ל העדי� �י� �היתה ��יטה ��א מעלה; �ל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעדי�

עדיו. ��ני זה �טר �תב �חת�, ה�טר �בי� ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמ�ה

.Â���ע"י]ק השטר סמ��[אישור ��היה צרי� � �י� �ית ְִִִִֵֶֶָָ
�נגד מאח�ריו א� ה�טר, לצד סמ�� א� עדי�, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב
� אחת �יטה רוח וה�טר ה���� �י� היה וא� ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה�תב.
ה�יטה �א�ת� ויז�� ��תק��, ה�טר יח�� ��א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�ס�ל;

מז��. �טר על ה���� ונמצא עדיו, ��ני ָ�ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ�טר

.Êמ�א� �יטי�, ��י על יתר ה�טר מ� ה���� את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק
ואי� לז��; יכ�ל אינ� �הרי ��ר, � �י� �ריט�ת הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ל
על א�א ה�ריט�ת, על ק��� ��ק�מ� �י� לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָח���י�

�טר. �ל ְֶָ��פ�

.Á,ה�טר �ס�� ק��מיה� ��כ�ב צרי� � ��� ה�חקי� ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ�ְִַָָ�ל
'�יטה א� �ל�נית', 'מ�ה א� �ל�נית', 'א�ת ְְְִִִִַָָֹויאמר:
היה וא� ק��'. 'וה�ל '�ל�יה', א� מחק' 'על ְְְְְִִַַַָָָָָֹ�ל�נית',
א� � וק��' '�ריר �כ�ע�ר וק��', '�ריר �מק�� ְְְְְִִִִַַַַָָָָָה�חק
��ז��, �בר וכתב מחק� ��א �ס�ל; וק�מ�, �חזר �י ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעל

והעדי�. ה�תב ��י� �רוח וק�מ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוחזר

.Ë:אמר� וא� ��ר. מחק, על ועדיו ה�א ה�א ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹ�טר
אחת, �ע� ��מחק מי ��מה אינ� � �מ�חק וח�זר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמ�חק,
העדי� מק�� מחק ��א �אמר: וא� �עמי�. ��י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלנמחק
�ל וכ�תב �מ�חק�, ח�זר ה�טר ��תב ואחר �עמי�, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ��י
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.‚Èי��� אר�ה נ�ארה א� � אבריה ��ת�רק� ְֵָ�ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָמ�ה
מ�ני מ��אי�, א�� הרי � �רעי� ���י קצרה א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�רעי�,

עליה�. ולי�� ל�תל לסמכ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ�רא�יי�

.„È,�אברי אברי� הט�יל� א� � ��� ��טמאת ְִִִִִֵֵָָָָ�ְִִֵֶָ�מ�ה
ְָטה�רה.

.ÂË.טה�ר �חבליה, ה��גע � להט�יל� ה��ה את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהמפרק

�
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ה'תשס"ט שבט ז' ראשו� יו�

כז ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
ע��י‡. היה א� � �תב �בכל ל��� �כל ��ת�ב ְְְְִֶָָָָָָָָָ�טר

להז��� יכ�לי� �אינ� י�ראל, �טרי להמחק]�ת��� ולא[� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
לקר�ת� וי�דעי� י�ראל�י�, עדיו והי� לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלה�סי�

המ�ע�די� מ� �� וג�בי� ��ר, זה הרי לווה� של נכסי� �] ְְֲִִֵֵֶַָ�ְִָ
א��שנמכרו] הרי � ��יי� �ח�תמיה� ה�טר�ת �ל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

מ� ח�� �����ס�לי�, וה�א ח�ב; ו�טרי �ממ�ר מ�ח טרי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָ
�ל�ני מנה '�פנינ� ��טר: ויכ�ב� �פניה�, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָה�ע�ת
וה�א הח�ב'. 'מע�ת א� ה�כר' �מי וכ� ��' ְְְְְִִֵֶֶַַָָלפל�ני',
ק��� �מק�� אבל ��ה�; �ער�א�ת ע��יי� ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָ��הי�

שופטיה�]�ליליה� התכנסות ��ה�,[� ה��פט ק��� �לא ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
א�� על ��עיד� י�ראל עדי צריכי� וכ� �ל��. י�עיל� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹלא
���� ��ה� ה��פט זה ועל �טר, עדי �ה� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָה��יי�
�טרי חסר� וא� �חד. �ק��ל יד�עי� �אינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעד�ת�,
ה�דא�ת �טרי וכ� �חר�. ה� הרי א��, מ�ל �בר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��יי�
על א� � ��ה� �עדי� �ה� �מחיל�ת, �פ�ר�ת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מ�נ�ת
וה�ר� �חר�. ה� הרי ��נינ�, ה�ברי� �ל �ה� ��� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�י
�פניה� ה�ע�ת ��תנ� ��ה� ח�ב �טרי �אפ�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָר��תי,
��תנ� �ממ�ר מ�ח �טרי א�א הכ�יר� ולא �ס�לי�, �ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹ
��ני ידע� לא א� �זה. מ�דה אני ואי� �פניה�; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�ע�ת
� ��יי� �ל �ער�א�ת ��ע�ה זה �טר לקר�ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָי�ראל
�ל ��מצא ל�, וק�רי� זה, �פני ��א זה ��יי� ל�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹנ�תנ�
אבל ח�רי�. מ�ני �� וג�בה ,��� לפי �מסיח מה� ְְֲִִֵֶָ�ְְִִֵֵֶֶַָאחד

ק�ל ל� �אי� מ�ני ,�� ט�רפי� ידע�[פרסו�]אי� לא �הרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ
���יי�. ��ע�ה �מה ְֲִֶַַַַָָה�ק�ח�ת

א�·. ה�לוה, ליד ה�וה ��סר� ��יי� �עדיו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�טר
�י על א� � מ��ראל עדי� �ני �פני ה��קח, ליד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָה��כר
��נינ� ה�ברי� �ל �� ואי� ��ה�, �ער�א�ת ע��י ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�אינ�
��סר� העדי� ��הי� וה�א ח�רי�; מ�ני ��בה זה הרי �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
�ת��� ויהיה ���סר�, �קרא�ה� לקר�ת�, י�דעי� ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָ�פניה�

להז��� יכ�ל �אינ� י�ראל, לה�סי�[להמחק]�טרי ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מ�ני המ�ע�די�? מ� �� יג�ה לא ול�ה לגרע. ולא ��ְְְְְִִִֶַַָָֹֹֹ�ְְִִֵָ

ק�ל. ל� ֵֶ�אי�

צרי�‚. ,��� ה�טר�ת �ל ה�א: �� י�ראל �טרי ����ְְְִִִֵֵַָָָָ�ִָָ
שניה]��חזר לפי[פע� � אחר�נה ��יטה �טר �ל מענינ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מרחקי� העדי� הי� ��א אחר�נה, מ�יטה למדי� ִָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�אי�
�א�ת� וכתב המז��, זה �בא �יטה, �כדי �טר �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ��פ�

ז�. �יטה ִֶַָָהרוח

�ס�ל;„. �יטי�, ��י ה�תב מ� מרחקי� �הי� ְְִִִִֵַָָָ�ְִֵֶָעדי�
עדי�, ידי �כתב � �אמר� �יטי�' '��י ��ר. מ�א�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ח�ת
ה��פר, אחר ה�ל� אינ� המז��, ��ל ס�פר; ידי �כתב ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹולא
אוירי� ��ני ה� � א�� �יטי� ���י העדי�. אחר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָא�א

השורות] �ג��[שבי� ��[כגודל], �ב על הי�[סופית]למד . ְֶַַָָָ
�ל והיה ה�יטי�, ��י על יתר ה�תב מ� מרחקי� ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ�ְִֵָהעדי�
קר�בי� א� �ס�לי� �עדי� מלא והעדי� ה�תב ��י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרוח
��ריט�ת מ�אה� וא� להז���. יכ�ל אינ� �הרי ��ר, �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

חתמ�,[קווי�] ה�ריט�ת על העדי� ��א �ס�ל, � �י� ְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ל
��יטה עדיו ע� ��� ה�טר היה �טר. �ל ��פ� על ְִִֵָָ�ְְֶַַָָָָֹלא

��ר. זה הרי ֲֵֵֶַַָאחת,

.‰� �נ�ה ��יטה והעדי� אחת, ��יטה ה�טר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהיה
ה��ר ה�טר מ� מרחקי� הי� העדי� א�� ��א ְִִֵַַָָָ�ְִֵֵֶָָָָ�ס�ל;
�א�ת� ה�טר זה וכתב ה�טר, �ל וחת� אחת, ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָ�יטה
היה א� וכ� עליה. ח�תמי� העדי� א�� ונמצא� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָה�יטה,
��יטה אחרי� עדי� ��ני אחת, ��יטה עדי� ��ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה�טר

העדי�' לר��ת נת��נ�י 'אני ואמר: נוספי�]�נ�ה, [להביא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
א�א �נ�ה, ��יטה מ�ה �ל מעדי� זה �טר מק�מי� אי� �ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
�ל העדי� �י� �היתה ��יטה ��א מעלה; �ל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעדי�

עדיו. ��ני זה �טר �תב �חת�, ה�טר �בי� ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמ�ה

.Â���ע"י]ק השטר סמ��[אישור ��היה צרי� � �י� �ית ְִִִִֵֶֶָָ
�נגד מאח�ריו א� ה�טר, לצד סמ�� א� עדי�, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב
� אחת �יטה רוח וה�טר ה���� �י� היה וא� ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה�תב.
ה�יטה �א�ת� ויז�� ��תק��, ה�טר יח�� ��א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�ס�ל;

מז��. �טר על ה���� ונמצא עדיו, ��ני ָ�ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ�טר

.Êמ�א� �יטי�, ��י על יתר ה�טר מ� ה���� את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק
ואי� לז��; יכ�ל אינ� �הרי ��ר, � �י� �ריט�ת הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ל
על א�א ה�ריט�ת, על ק��� ��ק�מ� �י� לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָח���י�

�טר. �ל ְֶָ��פ�

.Á,ה�טר �ס�� ק��מיה� ��כ�ב צרי� � ��� ה�חקי� ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ�ְִַָָ�ל
'�יטה א� �ל�נית', 'מ�ה א� �ל�נית', 'א�ת ְְְִִִִַָָֹויאמר:
היה וא� ק��'. 'וה�ל '�ל�יה', א� מחק' 'על ְְְְְִִַַַָָָָָֹ�ל�נית',
א� � וק��' '�ריר �כ�ע�ר וק��', '�ריר �מק�� ְְְְְִִִִַַַַָָָָָה�חק
��ז��, �בר וכתב מחק� ��א �ס�ל; וק�מ�, �חזר �י ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעל

והעדי�. ה�תב ��י� �רוח וק�מ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוחזר

.Ë:אמר� וא� ��ר. מחק, על ועדיו ה�א ה�א ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹ�טר
אחת, �ע� ��מחק מי ��מה אינ� � �מ�חק וח�זר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמ�חק,
העדי� מק�� מחק ��א �אמר: וא� �עמי�. ��י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלנמחק
�ל וכ�תב �מ�חק�, ח�זר ה�טר ��תב ואחר �עמי�, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ��י
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ה�ל ��מחק מ�ני �וה, ��� ועדיו ה�א �הרי ��רצה, ְְִִֵֶֶַַָֹ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָמה
� �בר � �עמי� העדי���י יהי� ��א חכמי�, �נ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹ

�פניה�. נמחק �� א� א�א מח�ק, �טר על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָח�תמי�

.Èעל מ�מ�ה וה���� מחק, על ועדיו ה�א ה�א ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ�טר
מעדי� א�א ה����, מעדי א�ת� מק�מי� אי� � ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָה�יר
והיה הר�ה, ה�טר מ� רח�ק היה ה���� ��א ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ��מעלה;
�מחק ה�טר ��� וחת� �י�; �ל �ריט�ת מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

מחק. על ועדיו ה�טר וכתב ְְְְְִֵַַַַָָָָה�ריט�ת,

.‡Èא�� �ס�ל; � ה�חק על ועדיו ה�יר, על ה�א ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָ�טר
וא� ה�חק. על ועדיו ה�א ונמצא ויז��, ה�טר, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹימחק
וה�טר ה�חק, על חתמנ� העדי� 'אנחנ� העדי�: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ�תב�
יז��. ��א �די לעד, עד �י� �� וכ�תבי� ��ר; � ה�יר' ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹעל

.·È��ואפ �ס�ל, � ה�יר על ועדיו ה�חק, על ה�א ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָ�טר
על וה�טר ה�יר, על חתמנ� עדי� 'אנחנ� העדי�: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ�תב�
וכ�תב �נ�ה, �ע� ה�טר �ל מ�חק �ה�א מ�ני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�חק';
נ�ר, אינ� �עמי�, ��י נמחק ���� וכיו� ��רצה; מה ְְְִִִֵֵַָָ�ְְִֵֶֶֶַָָ�ל
��י ה�מחק �מק�� אחת �ע� ה�מחק מק�� �� היה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ�א��
�ווי� ��טר להת��נ� ה�טר�ת, �מ���� נ�ר. היה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָ�עמי�,
ז�� ��א ה�ב�ת, �י� �ח�קי� יהי� ��א ,��� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוזיני�
�ג�� אחת, א�ת מחק ��א מרחקי�, יהי� ולא וו. ְִֶַַַָָָ�ְְְְִִָֹוה�סי�
�זה, ���צא וכל וו. מק�� האחת רגל� וה�יח חית, א� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהא

�תב. �בכל ל��� �כל �� ְְְְְְִַָָָָמדק�קי�

.‚Èא�� �יטה; �ס�� ��תבי� אי� � ע�ר ועד ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמ�ל�
נז��� וא� ע�רי�. והע�ר �ל�י�, ה�ל� ויחזיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיז��,

ה���ר מחזיר � �יטה �ס�� האחרו�]ל� הקטע שוב [כותב ְְִִִַַָ
ה�יטה. �אמצע ��ב�א עד ר��ת, �עמי� �טר �ל ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ�ג�פ�

.„È,�מאתי �מ�מ�ה מנה מ�מעלה �� ��ת�ב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ�טר
ה�ח���. אחר ה�ל� ה�ל � מנה �מ�מ�ה מאתי� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמ�מעלה
האחד �אי� לפי ���ניה�? ה�ח�ת אחר ה�לכי� אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָול�ה
א� מאתי� �ה� מנה �� �ת�ב היה �א� � �חבר� ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל�י
�אי� דברי� �ני אבל מנה; נ�טל היה מנה, �ה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמאתי�
מ�מעלה �� היה ה�ח���. אחר ה�� �רא���, �ל�י ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָהאחר��
א� ה�ח���. אחר ה�ל� ה�ל � ל� קר�ב �� �מ�מ�ה ,��ְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹ
מ� אחת א�ת ��חק �א� העלי��? את ��תבי� ל�ה ,��ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ענני א� חנני �עלי�� �היה �ג��, העלי��; מ� ילמד ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹה�ח���,
לא אבל העלי��. ה�� �ה�א �יד�ע � ענ� א� חנ� ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ב�ח���

א�ת��ת. ��י העלי�� מ� �ח��� ְְְְִִִֵֶַָֹילמד

.ÂËספל מ�מעלה �� סאה]�ת�ב קפל[חצי �מ�מ�ה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
קב] מ�[חצי �ח�ת �ה�פל, ה�ח���; אחר ה�ל� ה�ל �ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ח���י� � ספל �מ�מ�ה קפל, מ�מעלה �� �ת�ב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�פל.
א�א ��בה ואינ� סמ�; ונע�ת ה���, רגל הסיר זב�ב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ��א
ה�טר �על ��ד �זה, ���צא �ל וכ� ה�ט�ה. קפל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ�מ�ת
מא�ת ��' �� �ת�ב �היה ��טר מע�ה ה�ח��נה. ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
אחד, וז�ז ז�ז מא�ת �� א� ספק, ה�בר והרי אחד', ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוז�ז

אס�ירא מא�ת �� זוזי�]א� חכמי�:[חצאי אמר� וז�ז; ְְְֲִִֵֵַָָָ
על ה�טר �על ��ד וז�ז, אס�ירא מא�ת �� ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹי�ל
וז�ז? �ר�טה מא�ת �� נאמר לא ל�ה ,�� א� ְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹה�ח��נה.

ז�זי� ה��פר א�ת� ��לל � �ה�ר�ט�ת מונהלפי [ולא ְְִִֵֵֶַַָ

זמ�הפרוטות] �כל �זה, ���צא �ל וכ� ��תבי�. �� ואחר ,ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ע��י�. �יו על ה�ד�ע, �ר�� לפי מק�� ְְְִִִַַַַָָָָ�בכל

.ÊË�� ��ת�ב א� מעי', מאה 'אס�ירא �� ��ת�ב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�טר
ואינ� �����נ�ת, �ח�ת אחר ה�� � אס�ירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על לע�ל� ה�טר �על ��ד אס�יר�ת; מאה א�א ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנ�טל
א�א מ�ציא ואינ� מחבר�, ה��ציא �ה�א מ�ני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָה�ח��נה,
��י מ�מע �� ��� �טר �ל לפיכ�, ספק. �� �אי� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�דבר
ה�ח�ת א�א נ�טל אינ� � �� ��א א� �� ��א ְֵֵֶֶֶַָָָָָָל��נ�ת,
א�א מ�ד�, מ�ציאי� אי� � �עלי�נה �פ� וא� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ����יה�;

�ר�רה. ְְִָָָ�ראיה

.ÊÈזהב' זהב. מ�ינר �ח�ת אי� זהב', 'מט�ע �� ְִִֵֵַַַָָָָָָָָ�ת�ב
זהב. �ל �ינרי� מ�ני �ח�ת אי� זהב', '�ינרי� א� ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָ�ינרי�'
מ� �ס� �ל �ינרי� �ני מ�וה �ח�ת אי� �דינרי�', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָָֹה�הב.

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שני ה'תשס"טיו� שבט ח'
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��פר. א� �מ�דה ט�ע� �י� � והיא היא, אחת ע�ה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות
הרי‡. � �מקצת� ל� וה�דה �מ�לטלי�, חבר� את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָה��ע�

ה��רה; מ� ה�אר על ונ��ע �ה�דה, מה מ��� ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
��ל, �פר א� וכ� זה". ה�א �י יאמר "א�ר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��אמר:

דברי� הי� 'לא �ואמר: �הי� מעיד אחד ועד מע�ל�', ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ה�מ�עה �מ�י ה��רה. מ� נ��ע זה ממשההרי [מסורת ְְֲִִִִֵֶַַָָָ

אחדרבינו] ממ��, א�ת� מח�בי� ��ני� מק�� ��ל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלמד�,
"לכל אחד �עד ה�מ�עה, מ�י למד� וכ� �ב�עה; ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמח�ב�
ל�ב�עה. ה�א ק� אבל ק�, אינ� ח�את" �לכל ְְֲִֵַָָָָָָָע��

מי·. מ�ל�ה: ח�� ה��רה, מ� �ב�עה מח�ב ל� ְְִִִַָָָָֹ�ְְֵאי�
וה��מר אחד, עד �ח�ב� �מי ה��לטלי�, �מקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה�דה
�כבר �ניה�". �י� �היה ה' "�ב�עת נאמר: �הרי �ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אחד וכל �כיר�ת. �הלכ�ת ה��מרי� �ב�עת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָ�ארנ�
ה���עי� �ל אבל מ����. ונפטר נ��ע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָמ�ל���

�כיר �ג�� תשלו�]ונ�טלי�, לאי [ניזקונח�ל[הטוע� ְְְְְִִֶָָ
תשלו�] לאי וטוע� �טר�מחבירו �פ�ג� שחלקוונגזל [מודה ְְְִֵָָ

�ג��פרוע] ספק, �טענת ה���עי� �ל וכ� ,�� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָוכ��צא
והאריסי� מהמגיע�]ה��פי� יותר נטלו ���[שלא � ַ�ְֲִִִָָ�ָ

�י על א� � ה�ב�ע�ת א�� וכל חכמי�. �ת�נת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָנ��עי�
�נקיטת ��רה, �ל �עי� ה� הרי � ס�פרי� מ�ברי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ�ה�

.[קדוש]חפ� ֵֶ

הי�‚. 'לא ואמר: ��ל וכפר חבר�, על מ�לטלי� ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹה��ע�
'אי� ואמר: מ�ד, �נתנ� �מקצת �ה�דה א� מע�ל�', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברי�
ל� �היה 'אמת �אמר: א� ל�', והא זה, א�א �ידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל�
א� לי', 'מכר� א� לי', 'נת� א� לי', מחל� אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
�כל � ��ע�רי� ל� וה�דה ח�י�, ��ענ� א� ל�', ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזר�י

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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��נ�, �למ�ד חכמי אבל ה��רה. מ�ב�עת �ט�ר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָא��,
ה�ת �ב�עת א�� �כל ה�ת�ע 'הסיתו'[שחכ���בע מי� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

נקיטתלכ�] �� �אי� לפי ��רה, �ל �עי� ואינ� וי�טר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
�ב�עת ודר� ��רה �ל ה�ב�עה �ר� �ארנ� �כבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפ�.

�ב�ע�ת. �הלכ�ת ְְְִֵֶה�ת

נ��ע„. זה הרי ה��רה, מ� �ב�עה ��תח�ב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ל
מה� וג�בי� לנכסיו, י�רדי� � לה�בע רצה לא וא� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
'איני ל�: א�מר ה��בע �הרי עליו; חבר� ��ע� מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל

ל� וי� לי'. �� א� ה�בע, א� � ��רה מ�י� זכות]זז [לנתבע ְִִִִֵֵַָָָ
סת�]להחרי� חר� �אינ�[להטיל �בר עלי ���ע� מי על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

היה א� � מ�בריה� �ב�עה ��תח�ב מי אבל ונ�ת�. ,��ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ה�ב�עה להפ� יכ�ל אינ� ונ�טלי�, ה���עי� [עלמ� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

ויפטר] �מ�הנתבע וטל, 'ה�בע ל�: א�מר ה�ת�ע �הרי ;ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
וה�ר� ל�. יל� לה�בע, רצה לא וא� חכמי�'. ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ���נ�
���נ� ז� �ת�נה ר�צה 'איני ה��בע: אמר �א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָר��תי,
מ��יע זה הרי � ה��בעי�' ��אר הריני א�א חכמי�, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלי

רצה וא� ה�ת. ה�ת�ע �[הנתבע]את ה��בע על להפכ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ל�. יל� א� וי�ל, ה�ת לה�בע ה��בע את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמח�בי�

ונפטרי�,‰. ה���עי� מ� מ�בריה� �ב�עה המח�ב ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָ�ְַָָהיה
ולא ה�ת, ה���עי� מ� א� ספק, טענת על ה���עי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�ג��

מ��תי� � לה�בע לא[מנדי�]רצה א� י��. �ל�י� א�ת� ְְְְִִִִַַָָָֹֹ
�בע ולא מר��ת,[להתיר]�א, מ�ת א�ת� מלקי� � נ��י� ְְְִִַַַַַָָֹ

א�ת�, ���י� י��, �ל�י� �מ�א עליו �חלה מי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ�כל
�אינ� לפי לנכסיו, י�רדי� ואי� נ��י�. ל� מ�ירי� �� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָואחר

ה��רה. מ� �ב�עה ְִַָָָ�ְמח�ב

.Âעל ה�ב�עה להפ� רצה א� � ה�ת �ב�עת המח�ב ְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ�ְַָ�ל
מי ל� ואי� ונ�טל; ה�ת נ��ע ה��בע הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָה��בע,
עליו ��הפכה זה א�א מחבר�, ונ�טל ה�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ����ע
ה�ת �ב�עת א�א ��הפ�, �ב�עה ל� ואי� ה�ת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ב�עת
�עי� �היא �בריה� �ל א� ��רה, �ל �ב�עה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�לבד;

�ב�עת�. ה�פכי� אי� � ��רה ְְִֵֶָָָ�ל

.Êאבל ו�אי; טענת על א�א ה�ת, �ב�עת מ��יעי� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
אצל� לי ��� לי '�מד�ה �יצד? �ט�ר. ה�פק, טענת ְְִִֵֶֶֶ�ְֲִֵֵַַַַַָָעל
��א לי �מד�ה �הלויתי�, 'מנה �אמר: א� ִֶֶֹ�ְְִִִִֶֶֶֶַָָָמנה',
'���ה א� מנה', אצל� ל� ��� א�א לי 'אמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�רע�ני',
נגנב �ל�ני '�בר מנה', אצל� לי ��� עדי� �פני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָל�
�א�ה �עיני קר�ב א�ה, א�א �� היה ולא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמ�יתי,
הטעיתני א�ה ��א חסר, �מצאתי מע�תי 'ח�ב�י ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�נב��',
זה הרי � �ל��' �ידי ל� 'אי� א�מר: וה�ת�ע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ�ח����',

�זה. ���צא �ל וכ� ה�ת. מ�ב�עת א� ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ט�ר

.Á,י�דע 'איני א�מר: וה�ת�ע �ו�אי', �יד� לי י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ'מנה
ה�ת �ב�עת נ��ע ה�ת�ע הרי � ל�' אי� ��א ל� י� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��א
�ל וכ� �ו�אי. עצמ� ח�ב ��א לפי ונפטר; י�דע, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�אינ�
א�מר: וה�ת�ע �ו�אי', �יד� לי י� ח�י� '��ר �זה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ���צא
ה�ת נ��ע זה הרי � �ע�רי�' א� ה�א ח�י� א� י�דע ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ'איני

�זה. ���צא �ל וכ� �ע�רי�. �מ��� י�דע, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�אינ�

.Ë�ו� �יד� לי י� היה'מנה ,��' א�מר: וה�ת�ע אי', ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
לא עדי� א� ל� החזר�י א� י�דע איני אבל �ידי, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹל�

אפ�� �לל, ה��בע י�בע ולא ל���. ח�ב � ל�' ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהחזר�י
�ה�א מ�ני ה�ת; �ה�א[התובע]�ב�עת �ו�אי י�דע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַ

נפטר א� ל� ונס��ק ו�אי, טענת א�ת� ט�ע� זה והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָח�ב;
��בע, ל� אי� א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� נפטר. לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹא�
מנה', 'הלויתני א� '�זל�י�', ואמר: מעצמ� ה�דה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָא�א
לא א� החזר�יו א� י�דע 'ואיני מנה', אצלי הפקיד ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ'אבי�
�מי�, ידי לצאת �א וא� ל���; ח�ב אינ� � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחזר�יו'

ל���. ְֵַַָח�ב

.È,'�ול ה�ת 'ה�בע �ל��', �ידי ל� 'אי� �יד�', לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה
ר�צה 'איני ה��בע: ואמר וטל', ה�ת א�ה ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'ה�בע
�ל� א� וטל, 'ה�בע ל�: א�מר ה�ת�ע הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה�בע'

להחרי� ל� וי� אחר. ה��� �� ואי� �ל��'; [להטיל�לא ְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
לי.חר�] י�� ולא לי, ח�ב �ה�א מי על ְְִִִִֵֶַַָָֹסת�

.‡Èל� �י� � �ב�עה ��תח�ב מי ��ל ר��תי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה�ר�
ל� י� � ה�ת אפ�� �בריה�, �ל �י� [יכול]��רה, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ

�בר עליו ��טע� מי �ל על ���בע, קד� סת� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרי�
ה���יע ויענה �ח��; א�ת� ����יע �די ,�� ח�ב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�אינ�
�יני�, לבעלי היא ט�בה ות�נה זה. י�בע �� ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמ�',
�מי� �� לה�ציא יגרמ� ולא ה�קר, מ�ענ�ת ���נע� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�די

�וא �מע י�א� ולא שקר]לב�לה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ

.·Èל� �י� ��רה, �ל �י� � �ב�עה ��תח�ב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ל
ה���יע� עליו מגל�ל � בשבועתו]�בריה� �ל[שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ועד ממ��. יתח�ב �ה� י�דה �א� מ�ברי� ��רצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
��א ז�, �ב�עה '�בכלל ל�: ��אמר עד ה�ל��ל? �ח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכ�
�ארנ�, �כבר א�ה'. עב�י ועדי� עברי, �עבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמ�ר�

ה�כיר. על מגל�לי� ְְְִִֵֶַַַָ�אי�

.‚Èה�ת אפ�� �ב�עה, ��תח�ב והתחיל[מדרבנ�]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
�ח�ה א�ת� טע� ��א אחרי� �ברי� עליו לגל�ל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה��בע
א�א לה�בע, ר�צה 'איני ואמר: ,�� ה�ת�ע זה ראה �ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
�פירת� על ��תח�ב�י הרא��נה ה�ענה מ��� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
�� 'א� ל�ת�ע: א�מרי� א�א ל�; ��מעי� אי� � ְְְְִִִֵֵֶַָָָ�ב�עה'

ה��י�ת מ�ענ�ת עלי� ��ל�ל מה �ל א�[הודאיות]ל� , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
וה�טר'. ְִִֵַָָה�בע

.„È�א�ת מ��יעי� אי� � הר�ה טענ�ת חבר� את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָה��ע�
נתח�ב ה�ל. על אחת �ב�עה א�א וטענה, טענה �ל ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹעל

וחמ�רה ק�ה טענ�ת, ��י על �ב�ע�ת מדרבנ���י [כגו� ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמ�רהומדאורייתא] א�ת� מ��יעי� ,[דאורייתא]� ְֲִִַַָ

ה�ברי�. �אר �� ְְְְְִִַַָָָ�מגל�לי�

.ÂËח�ב אינ� ,�� ה�דה �א� טענה, חבר� את ה��ע� ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ל
לא א�ת� מח�בי� אי� � ��פר �י על א� � ממ�� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹל���

ולא ה�ת, עליו]�ב�עת 'אמר�[מטיל �יצד? סת�. חר� ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אי� � מע�ל�' דברי� הי� 'לא מנה', לי מ��יעי����� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

היה לא זה, �דבר ה�דה �א�� סת�; חר� ולא ה�ת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹא�ת�
רע', �� עלי ה�צאת 'א�ה א�תי', ק�ל� 'א�ה �ל��. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָח�ב
�ל וכ� זה. על מחרימי� אי� � מע�ל�' דברי� הי� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ'לא

א��. �דברי� ְִִֵֵַָ���צא

.ÊËזה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא �י', חבל� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'א�ה
עצמ�, �י על קנס מ��� �אינ� �י על �א� ה�ת; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנ��ע
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��נ�, �למ�ד חכמי אבל ה��רה. מ�ב�עת �ט�ר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָא��,
ה�ת �ב�עת א�� �כל ה�ת�ע 'הסיתו'[שחכ���בע מי� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

נקיטתלכ�] �� �אי� לפי ��רה, �ל �עי� ואינ� וי�טר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
�ב�עת ודר� ��רה �ל ה�ב�עה �ר� �ארנ� �כבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפ�.

�ב�ע�ת. �הלכ�ת ְְְִֵֶה�ת

נ��ע„. זה הרי ה��רה, מ� �ב�עה ��תח�ב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ל
מה� וג�בי� לנכסיו, י�רדי� � לה�בע רצה לא וא� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹונפטר.
'איני ל�: א�מר ה��בע �הרי עליו; חבר� ��ע� מה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל

ל� וי� לי'. �� א� ה�בע, א� � ��רה מ�י� זכות]זז [לנתבע ְִִִִֵֵַָָָ
סת�]להחרי� חר� �אינ�[להטיל �בר עלי ���ע� מי על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

היה א� � מ�בריה� �ב�עה ��תח�ב מי אבל ונ�ת�. ,��ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ה�ב�עה להפ� יכ�ל אינ� ונ�טלי�, ה���עי� [עלמ� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

ויפטר] �מ�הנתבע וטל, 'ה�בע ל�: א�מר ה�ת�ע �הרי ;ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
וה�ר� ל�. יל� לה�בע, רצה לא וא� חכמי�'. ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ���נ�
���נ� ז� �ת�נה ר�צה 'איני ה��בע: אמר �א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָר��תי,
מ��יע זה הרי � ה��בעי�' ��אר הריני א�א חכמי�, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלי

רצה וא� ה�ת. ה�ת�ע �[הנתבע]את ה��בע על להפכ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ל�. יל� א� וי�ל, ה�ת לה�בע ה��בע את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמח�בי�

ונפטרי�,‰. ה���עי� מ� מ�בריה� �ב�עה המח�ב ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָ�ְַָָהיה
ולא ה�ת, ה���עי� מ� א� ספק, טענת על ה���עי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�ג��

מ��תי� � לה�בע לא[מנדי�]רצה א� י��. �ל�י� א�ת� ְְְְִִִִַַָָָֹֹ
�בע ולא מר��ת,[להתיר]�א, מ�ת א�ת� מלקי� � נ��י� ְְְִִַַַַַָָֹ

א�ת�, ���י� י��, �ל�י� �מ�א עליו �חלה מי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ�כל
�אינ� לפי לנכסיו, י�רדי� ואי� נ��י�. ל� מ�ירי� �� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָואחר

ה��רה. מ� �ב�עה ְִַָָָ�ְמח�ב

.Âעל ה�ב�עה להפ� רצה א� � ה�ת �ב�עת המח�ב ְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ�ְַָ�ל
מי ל� ואי� ונ�טל; ה�ת נ��ע ה��בע הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָה��בע,
עליו ��הפכה זה א�א מחבר�, ונ�טל ה�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ����ע
ה�ת �ב�עת א�א ��הפ�, �ב�עה ל� ואי� ה�ת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ב�עת
�עי� �היא �בריה� �ל א� ��רה, �ל �ב�עה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�לבד;

�ב�עת�. ה�פכי� אי� � ��רה ְְִֵֶָָָ�ל

.Êאבל ו�אי; טענת על א�א ה�ת, �ב�עת מ��יעי� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי�
אצל� לי ��� לי '�מד�ה �יצד? �ט�ר. ה�פק, טענת ְְִִֵֶֶֶ�ְֲִֵֵַַַַַָָעל
��א לי �מד�ה �הלויתי�, 'מנה �אמר: א� ִֶֶֹ�ְְִִִִֶֶֶֶַָָָמנה',
'���ה א� מנה', אצל� ל� ��� א�א לי 'אמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�רע�ני',
נגנב �ל�ני '�בר מנה', אצל� לי ��� עדי� �פני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָל�
�א�ה �עיני קר�ב א�ה, א�א �� היה ולא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמ�יתי,
הטעיתני א�ה ��א חסר, �מצאתי מע�תי 'ח�ב�י ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�נב��',
זה הרי � �ל��' �ידי ל� 'אי� א�מר: וה�ת�ע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ�ח����',

�זה. ���צא �ל וכ� ה�ת. מ�ב�עת א� ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ט�ר

.Á,י�דע 'איני א�מר: וה�ת�ע �ו�אי', �יד� לי י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ'מנה
ה�ת �ב�עת נ��ע ה�ת�ע הרי � ל�' אי� ��א ל� י� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��א
�ל וכ� �ו�אי. עצמ� ח�ב ��א לפי ונפטר; י�דע, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�אינ�
א�מר: וה�ת�ע �ו�אי', �יד� לי י� ח�י� '��ר �זה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ���צא
ה�ת נ��ע זה הרי � �ע�רי�' א� ה�א ח�י� א� י�דע ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ'איני

�זה. ���צא �ל וכ� �ע�רי�. �מ��� י�דע, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�אינ�

.Ë�ו� �יד� לי י� היה'מנה ,��' א�מר: וה�ת�ע אי', ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
לא עדי� א� ל� החזר�י א� י�דע איני אבל �ידי, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָֹל�

אפ�� �לל, ה��בע י�בע ולא ל���. ח�ב � ל�' ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהחזר�י
�ה�א מ�ני ה�ת; �ה�א[התובע]�ב�עת �ו�אי י�דע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַ

נפטר א� ל� ונס��ק ו�אי, טענת א�ת� ט�ע� זה והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָח�ב;
��בע, ל� אי� א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� נפטר. לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹא�
מנה', 'הלויתני א� '�זל�י�', ואמר: מעצמ� ה�דה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָא�א
לא א� החזר�יו א� י�דע 'ואיני מנה', אצלי הפקיד ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ'אבי�
�מי�, ידי לצאת �א וא� ל���; ח�ב אינ� � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחזר�יו'

ל���. ְֵַַָח�ב

.È,'�ול ה�ת 'ה�בע �ל��', �ידי ל� 'אי� �יד�', לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה
ר�צה 'איני ה��בע: ואמר וטל', ה�ת א�ה ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'ה�בע
�ל� א� וטל, 'ה�בע ל�: א�מר ה�ת�ע הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה�בע'

להחרי� ל� וי� אחר. ה��� �� ואי� �ל��'; [להטיל�לא ְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ
לי.חר�] י�� ולא לי, ח�ב �ה�א מי על ְְִִִִֵֶַַָָֹסת�

.‡Èל� �י� � �ב�עה ��תח�ב מי ��ל ר��תי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה�ר�
ל� י� � ה�ת אפ�� �בריה�, �ל �י� [יכול]��רה, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָ

�בר עליו ��טע� מי �ל על ���בע, קד� סת� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹלהחרי�
ה���יע ויענה �ח��; א�ת� ����יע �די ,�� ח�ב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�אינ�
�יני�, לבעלי היא ט�בה ות�נה זה. י�בע �� ואחר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ'אמ�',
�מי� �� לה�ציא יגרמ� ולא ה�קר, מ�ענ�ת ���נע� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�די

�וא �מע י�א� ולא שקר]לב�לה, .[יטענו ְְְְִֵַַָָָֹ

.·Èל� �י� ��רה, �ל �י� � �ב�עה ��תח�ב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ל
ה���יע� עליו מגל�ל � בשבועתו]�בריה� �ל[שיכלול ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ועד ממ��. יתח�ב �ה� י�דה �א� מ�ברי� ��רצה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה
��א ז�, �ב�עה '�בכלל ל�: ��אמר עד ה�ל��ל? �ח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהיכ�
�ארנ�, �כבר א�ה'. עב�י ועדי� עברי, �עבד לי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנמ�ר�

ה�כיר. על מגל�לי� ְְְִִֵֶַַַָ�אי�

.‚Èה�ת אפ�� �ב�עה, ��תח�ב והתחיל[מדרבנ�]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
�ח�ה א�ת� טע� ��א אחרי� �ברי� עליו לגל�ל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה��בע
א�א לה�בע, ר�צה 'איני ואמר: ,�� ה�ת�ע זה ראה �ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
�פירת� על ��תח�ב�י הרא��נה ה�ענה מ��� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
�� 'א� ל�ת�ע: א�מרי� א�א ל�; ��מעי� אי� � ְְְְִִִֵֵֶַָָָ�ב�עה'

ה��י�ת מ�ענ�ת עלי� ��ל�ל מה �ל א�[הודאיות]ל� , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
וה�טר'. ְִִֵַָָה�בע

.„È�א�ת מ��יעי� אי� � הר�ה טענ�ת חבר� את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָה��ע�
נתח�ב ה�ל. על אחת �ב�עה א�א וטענה, טענה �ל ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹעל

וחמ�רה ק�ה טענ�ת, ��י על �ב�ע�ת מדרבנ���י [כגו� ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמ�רהומדאורייתא] א�ת� מ��יעי� ,[דאורייתא]� ְֲִִַַָ

ה�ברי�. �אר �� ְְְְְִִַַָָָ�מגל�לי�

.ÂËח�ב אינ� ,�� ה�דה �א� טענה, חבר� את ה��ע� ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ל
לא א�ת� מח�בי� אי� � ��פר �י על א� � ממ�� ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹל���

ולא ה�ת, עליו]�ב�עת 'אמר�[מטיל �יצד? סת�. חר� ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אי� � מע�ל�' דברי� הי� 'לא מנה', לי מ��יעי����� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

היה לא זה, �דבר ה�דה �א�� סת�; חר� ולא ה�ת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹא�ת�
רע', �� עלי ה�צאת 'א�ה א�תי', ק�ל� 'א�ה �ל��. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָח�ב
�ל וכ� זה. על מחרימי� אי� � מע�ל�' דברי� הי� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ'לא

א��. �דברי� ְִִֵֵַָ���צא

.ÊËזה הרי � מע�ל�' דברי� הי� 'לא �י', חבל� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'א�ה
עצמ�, �י על קנס מ��� �אינ� �י על �א� ה�ת; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנ��ע



wfgעב - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay 'i iriax mei ,hay 'h iyily mei -

�בת בטלה]מ��� 'לא[דמי ����ני', 'א�ה �ב�ת. ור��י ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
קנס�ת, �� ���בי� �מק�� הי� א� � מע�ל�' דברי� ְְְִִִֵֶָָָָָָהי�
ה��ת. מ��� היה ה�דה, �א�� ה�ת; נ��ע זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרי

.ÊÈה�דה�� �ט�ר? �קנס �ה��דה אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ��ה
אבל �זה'. 'חבל�י �אמר: �ג�� קנס, עליו �ח�ב ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ�דבר

עלי והביא �זה, '�חבל�י ה�דה �בית[הניזק]א� עדי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ל���; ח�ב זה הרי � �נזק�' וכ� �� ל�� וח�ב�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�י�,
לי ל��� א�ת� ח�ב� �י� '��ית ה��ע�: טע� א� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָלפיכ�,
הי� 'לא א�מר: וה�א �י', �חבל� מ��� �ינרי� ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹמאה
�זה. ���צא �ל וכ� ה�ת. נ��ע זה הרי � מע�ל�' ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדברי�

שלישי שבטיו� ה'תשס"ט,ט'

ב ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות
ה�ב�עה‡. על ח��ד לשקר]�ל מ��יעי�[שישבע אי� � ְְִִֵַַַָָָ

ולא ���בריה�, �ב�עה ולא ה��רה, �ב�עת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹא�ת�
ל�.�ב�עת ��מעי� אי� ה��בע, רצה ואפ�� ה�ת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ

���י·. �ב�עת ל�קר ה���ע ולאאחד עשיתי [כגו�: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העד�תעשה] �ב�עת א� וראה], עדות ראה א�[שלא , ְֵַָ

ה��ד�� בידו]�ב�עת והוא בידו, �וא[שאינו �ב�עת א� , ְְְִַַַָָ
לילה] שהוא יו� על ה�ב�עה.[כגו�: על ח��ד ה�א הרי �ְֲֵַַָָ

�ל �סלנ�ת �י� � עברה מ��� לעד�ת ה�ס�ל �ל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָוכ�
�סלנ�ת �י� וגזלני�, נבל�ת וא�כלי ר�ית �עלי �ג�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ��רה,
ה�א הרי � י�ני� �מפריחי �ק��א מ�חק �ג�� �בריה�, ְֲִִִֵֵַָ�ְְְְִֵֵֶֶַ�ל

א�ת�. מ��יעי� ואי� ה�ב�עה, על ְְְִִֵַַַָָח��ד

�ה�א‚. עדי� עליו ��ב�א� עד ח��ד, נע�ה אד� ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאי�
�ה�א עצמ� מ�י ה��דה אבל .�� ��פסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
�ח���י� �י על א� � �� ��פסל עברה ו�עבר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָח��ד,
�ב�עה, נתח�ב א� � לכ�ח�ה עד לע��ת� רא�י ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָל�,
א�ה אמת 'א� ל�: א�מרי� אנ� �הרי א�ת�; ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָמ��יעי�
לה�בע ל� אס�ר עברה �עבר� מ�ני ולא ה�בע, � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹא�מר
אבל �ינ�'. לבעל ה�דה � ט�ע� א�ה �קר וא� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�אמת;

���בע. א�ת� מאמיני� אנ� אי� � �עדי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָה�ח�ד

ה��רה„. מ� �ב�עה המח�ב ��ל היא, חכמי� ְִַָָָ�ְֲִִֶַַַָָָ��נת
נ��ע ה��בע הרי ח��ד, היה א� � ו�אי טענת ְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָעל
חזרה � ח��די� �ניה� הי� ��ע�. מה ונ�טל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�בריה�

ל� למח�ב �אינ�[המקורי]�ב�עה �מ��� ה�ת�ע; �ה�א , ְְַָ�ְִִֵֶֶַָָָ
�אבד וטע� ��מר, הח��ד היה מ���. לה�בע, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיכ�ל
�הרי ול�ל, לה�בע יכ�ל ��נג�� אי� � נגנב א� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹה��ד��

�אכל� ו�אי ט�ענ� �על[שגזלו]אינ� טע� א� לפיכ�, . ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
יד �לח '�פני ואמר: א�[השתמש]ה��ד�� �פקד�ני', ְְְְִִִַַַַָָָָָ

ונ�טל. חכמי�, �ת�נת נ��ע ה��בע הרי � '�� ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ'��ע

מ�‰. היה א� � מ�בריה� �ב�עה הח��ד ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנתח�ב
ה�ת�ע א�א ול�ל; לה�בע יכ�ל אינ� ונ�טלי�, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹה���עי�

�טר� ��ג� וכ� וי�טר. ה�ת, י�בע שחלקו��נג�� [מודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ואמרפרוע] ��רע�, ה�וה וטע� ח��ד, �היה �� ���צא ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוכל

ה�טר. מ� א� וי�טר ה�ת, נ��ע ה�ת�ע הרי � לי' ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ'י�בע

.Âספק �טענת ה���עי� מ� ח��ד א�ת� שות�היה [כגו� ְְֲִִִֵַַַָָָָָ
מחלקו] יותר לקח שלא �ה�אשנשבע לפי נ��ע, אינ� �ְְִִֵֶָ

�ב�עה זה נתח�ב ��א לפי נ��ע, ��נג�� ואי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹח��ד;
�די ו�אי, טענת ט�ענ� ה��בע �אי� �לפי ה��רה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָמ�

טענת�. על ֲִֶַַַָָ���בע

.Ê;ונ�טל נ��ע ��נג�� אי� ה�ת, �ב�עת הח��ד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתח�ב
��נה ל� ע�� ולא היא, ��נה � עצמ� ה�ת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ��ב�עת
�ב�עה. �לא נפטר ה�ת�ע הרי א�א ה��בע, ���בע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחרת

.Á�אי � ח��ד ה��בע והיה ה�ת, �ב�עת ��תח�ב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
עליו להפ� יכ�ל התובע]ה�ת�ע אי�[על �הרי ה�ב�עה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

��מעי� אי� ה�ת. י�בע א� י���, א�א לה�בע; יכ�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
�הפ� �מי זה והרי אפ�ר; �אי �דבר לתל�ת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלזה
ה�ת, י�בע א� א�א ל�, ��מעי� �אי� ה�ט�, על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ב�עת�

י���. ְֵַא�

.Ë,�מ�בריה �י� ה��רה מ� �י� �ב�עה, ��תח�ב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי
עדי� עליו �א� �� ואחר ונפטר, נ��ע א� ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונ��ע

����ע �ב�עת� אי� � ח��ד וי�[נחשבת]�ה�א �ל��; ְְְְִֵֵֶֶַָָ
��נג�� זה י�בע א� ��טל, מה מ�ד� לה�ציא �ינ� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל

מ���. ְִִֶֹוי�ל

.Èזה� �י�[כאמור]לע�ל� �בית ��לקה עד לח��ד, �ני� ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
���בה, ויע�ה � יד� על ��לקה עדי� עליו הי� א� �ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל�ב�עה. �י� לעד�ת �י� לכ�ר�ת� ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹויחזר

.‡È�ע�� �י�[טענה]מי ונ��ע, �� וכפר חבר� על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
עדי� �א� �� ואחר ה�ת, �ב�עת �י� ה��רה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ב�עת
והחזק מ���, זה הרי � נ��ע �קר �על עליו ְַ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהעיד�
ה���ע ��ל ��ב�ע�ת, �ארנ� �כבר ה�ב�עה. על ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָח��ד
חמ�. לה�סי� ח�ב � ���בה וע�ה חבר� ממ�� ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹעל

.·È��' ואמר: וקני�, �עדי� ח�ב אצל� ל� ��� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָטענ�
ונ��ע �ל��', ל� ח�ב 'איני �אמר: א� �פרע�י�', ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהיה,
ונתק�� ה�טר ה�ציא א� ה�ני�, עדי �א� �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָה�ת,

בבי"ד] לא[אושר �הרי ח��ד; ואינ� מ���, זה הרי �ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
�ברי� הי� 'לא ה�ת�ע אמר ולא �רע�, ��א ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹהעיד�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֵֶַָָֹמע�ל�'.

רביעי ה'תשס"טיו� שבט י'

ג ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות
���דה‡. עד ה��רה, מ� �ב�עה ח�ב �מקצת מ�דה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאי�

וכ�ה יתר. א� �ס� מעי� ���י ויכ�ר יתר, א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�פר�טה
ה� וכ�ה נקי. �ס� �ל �ע�רה חצי מ�קל �ר�טה? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא
מז�ק. �ס� �ע�ר�ת ��ל�י� ��י� מ�קל מעי�? ָ�ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ��י

וה�א·. ה�ד�, �קל ה�א � ���רה האמ�ר �ס� ְֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ל
�בריה� �ל �ס� וכל מעה. חכמי�]ע�רי� ה�א[בלשו� � ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ

�� מ�מ�נה אחד ��ה� ה�לע �היה יר��לי�, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�ט�ע
היתה היא � ה�עה אבל ��ארנ�. �מ� נח�ת, וה�אר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ס�
יר��לי�. �ל �ס� היתה והיא �יר��לי�, אפ�� נקי ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ס�
ה�א �ס�, ��י ה�ענה �פירת להי�ת �הצריכ� ��ה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ�לפי
��י �ה� יר��לי�, �ל �ס� �מ� א�ת� ע�� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמ�בריה�
ה�א זה ה�ד�. ��קל �קלי� �ני א�ת� ע�� ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעי�;
ה�ר� ור��תי ה�ענה. �פירת ��ע�ר לי ה�ראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָה�בר
וחצי �ע�ר�ת ע�רה ��ע מ�קל ה�א ה�ענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ��פירת

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay `"i iying mei -

ה�ר� א�ת� לס�ר ראי�ת ��ה לי וי� ה�ס�. מ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ע�רה
טע�ת. �ה�א לי ויראה הח����, זה לה� ��צא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��פס�

א�א‚. �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �פר�טה מעי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'��י
�ט�ר, � �ר�ט�ת' ��י א�א �ידי ל� 'אי� ח�ב; � ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ�ר�טה'
ל� 'אי� �יד�', לי 'מנה מעי�. מ��י �פח�ת ��פר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ני
�פח�ת ה��דה ��ל �ט�ר; � �ר�טה' חצי א�א ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ�ידי

�כל��. ה�דה לא �א�� ְְְִִִָָֹמ�ר�טה,

��עי�'„. א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מרי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'מאה
מעי�, ��י �ה� ��פר הע�ר �� �וי� הי� א� ר�אי�: �ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי י� אג�זי� ו��י� 'חמ�ה �ט�ר. לאו, וא� ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנ��ע;
האחד �וה א� � אחד' אג�ז א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�יד�',
�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. לאו, וא� נ��ע; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ר�טה,

�פר�ת‰. סח�ר�ת �מיני א� �כס� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ��ה
אפ�� �מיה�. את מ�ערי� אי� ה�לי�, אבל �ה�; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ��צא
�אחת ה�דה � מחטי� ��י �טענ� �פר�טה, מחטי� ע�ר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהי�
ה�לי� �ל כלי�", א� "�ס� ��אמר: ח�ב, �אחת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
י� א� � ��ס� וכפר ��לי וה�דה �כלי, �ס� טענ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�כס�.
��ס� ה�דה �ט�ר. לאו, וא� ח�ב; מעי�, ��י ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��פירה
�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. �פר�טה, ה�דה א� � ��לי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכפר

.Â,פר�טה� א�א �פר לא אפ�� � אחד עד עליו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד
ממ��, א�ת� מח�בי� ��ני� מק�� ��ל נ��ע; זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
י� �ר�טה �וה א� '�ר�טה �יצד? �ב�עה. מח�ב� ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאחד
� ל� ��� מעיד אחד ועד �ל��', �ידי ל� 'אי� �יד�', ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלי
אצל� הפקיד אפ�� � ה��מרי� ��ב�עת וכ� נ��ע. זה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָהרי
�ח�ת וכל נ��ע. � �אבדה וטע� �ר�טה, �וה א� ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָ�ר�טה
�ל וכ� ל�. נזקקי� �י� �ית ואי� ממ��, אינ� � ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמ�ר�טה
ומעלה. מ�ר�טה ונ�טלי� נ��עי� ונ�טלי�, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָה���עי�

.Êטענת צריכי� אינ� ונ�טלי�, �ה���עי� ר��תי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָה�ר�
מעי�, ���י ��כ�ר ה�ת�ע ��רי� א�מר, ואני �ס�. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��י
�ל �הרי וי�ל; חכמי� �ת�נת ה��בע י�בע �� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
�פירת ספק �יניה� ��היה צרי� � ספק �טענת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה���עי�

מ�פק. י�בע �� ואחר �ס�, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ��י

.Áה�דיה ��היה עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאי�
ל� 'אי� �יד�', לי י� ח�י� '��ר �יצד? ה�ענה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמ�י�

לת� א�א כור]�ידי ל�:[חצי אמר א� אבל ח�ב. � ח�י�' ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ
�ה�י� �ט�ר; � �ע�רי�' �ל ��ר א�א �ידי ל� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ'אי�
טענ�. לא ,�� ל� �ה�דה וה�י� ;�� ל� ה�דה לא ְְְִֶֶַָָָָֹֹ��ענ�,
אצלי הפקד� 'לא אצל�', ��ד�� �יד� לי י� זהב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'�ינר
הפקד� 'לא אצל�', הפקד�י �ס� 'מעה �ס�', �ינר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�א

עי� ��ענ� מ�ני �ט�ר; � �ר�טה' א�א �בר,[מי�]אצלי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
�ינרי� 'ע�רה ל�: אמר א� וכ� אחרת. �עי� ל� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוה�דה
ע�רה א�א אצלי הפקד� 'לא אצל�', הפקד�י ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצר��ת

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. � ְִֵֵֶַָָֹצ�ר��ת'

.Ëמנ�רה א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �ד�לה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנ�רה
ע�ר �ת מנ�רה טענ� א� אבל �ט�ר. זה הרי � ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקט�ה'

הרי[זהב]ליטרי� � ליטרי� חמ� �ת �מנ�רה ל� וה�דה , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
על �להעמיד� לגרד� ��כ�ל מ�ני �מקצת, מ�דה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

אז�ר טענ� א� וכ� ל�[חגור]חמ�. 'אי� ל�: ואמר �ד�ל, ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ

�ת יריעה טענ� א� אבל �ט�ר. � קט�' אז�ר א�א ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ�ידי
זה הרי � א��ת ע�ר �ת �יריעה ל� וה�דה א�ה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָע�רי�
�ל וכ� ע�ר. על �להעמיד� לחתכ� ��כ�ל מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנ��ע,

�זה. ֵֶַָ���צא

.Èר�� א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� ח�י� ְְְְִִִִֵֵֶָָָ'��ר
א�מר ה��בע �הרי �ע�רי�; מ�מי א� �ט�ר � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ�ע�רי�'
�אמר למי ��מה זה ונמצא �ע�רי�'; �יד� לי 'אי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָל�:
האחר, ל� וא�מר �ידי', ל� י� 'מנה �י�, �בית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלחבר�
�ל��. ל� ל�� א�ת� מח�בי� �י� �ית �אי� � �יד�' לי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ'אי�
מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�ע�רי�, �מי ה��בע �פ� ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוא�

.‡Èהרי � מה� �אחד וה�דה מיני�, �ני חבר� את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָה��ע�
וכ�ר ח�י� '��ר �יצד? ונ��ע. ה�ענה, מ�י� ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהה�דיה
ח�ב. � ח�י�' ��ר א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ�ע�רי�
וקד� �יד�', לי י� ח�י� '��ר ואמר: ה��ע� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
ל� אמר �יד�', לי י� �ע�רי� '��ר ויאמר �בריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ���לי�
ל��ני� נראה א� � �ע�רי�' ��ר א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָה�טע�:

הערי� משבועה]�ה�טע� להפטר �ב�עה;[התחכ� ח�ב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
�ט�ר. ,��� לפי ָ�ְְִִוא�

.·Èוכ�ר' 'ה�', ל�: אמר �יד�', לי י� ח�י� ְְְִִִֵֵַָָ'��ר
�ט�ר; זה הרי � �ע�רי�' �ידי ל� 'אי� ל�: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ע�רי�',
'��ר אחת: �בת ל� ��אמר עד �מקצת, מ�דה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואי�
'אי� ה�טע�: ל� ויאמר �יד�', לי י� �ע�רי� וכ�ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹח�י�

�זה. ���צא �ל וכ� �ע�רי�'. ��ר א�א �ידי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹל�

.‚Èא�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מ� ��י� ע�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ'מלא
וה�דה �מ�, טענ� �הרי �ט�ר; � �מ�' �לא ��י� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹע�ר
א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מ� ��י 'ע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�חרסי�.
ה��י� טענ� �הרי �ב�עה; ח�ב � ריקני�' ��י� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָע�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ���י�. וה�דה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוה�מ�,

.„È,�מע�ל �ברי� הי� 'לא הלואה', אצל� לי י� ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה
�ידי ל� י� �ינר חמ�י� אבל מע�ל�, מ�� לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא

א� נזק'��ד��', ר��תי[שהזקתי�]'מ��� ה�ר� � �� וכ��צא , ְִִֵֶֶַַַָ
מאה, ל� ח�ב �ה�א טענ� �הרי וי�בע; �מקצת, מ�דה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
מ��� ל� נתח�ב �י �מה חמ�י�; ל� ח�ב �ה�א ְְֲִִִִִֵֶַַַָָוה�דה
נ�טה. �ע�י ולזה נזק. מ��� א� ��ד��, מ��� א� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהלואה,

.ÂË,ה�לי א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �כלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה
ה�ת ונ��ע �ט�ר, זה הרי � ל�' ל�[מדרבנ�]והא �אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ

��לל � �ליי' זה 'אי� ה�לי: �על אמר זה. א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצל�
ונתח�� �לי�, זה �אי� ה�טע� ה�דה �לי�; ��ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ב�עת�

�ב�עה ח�ב זה הרי � �אחר במקצת]ל� הודה �ל[שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מ�ב�עת �ט�ר זה הרי � '�ט�ר' זה �עני� ��אמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמק��
�עמי�. ��ה ��ארנ� �מ� ה�ת, �ב�עת וח�ב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��רה,

חמישי ה'תשס"טיו� שבט י"א

ד ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות
�דבר‡. ��טענ�� עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאי�

��מ�ה �דבר ל� וי�דה ��מני�, א� ��מ�קל א� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָ��מ�ה
לי י� �ינרי� 'ע�רה �יצד? ��מני�. א� ��מ�קל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָא�
לי י� ח�י� �ל '��ר חמ�ה'; א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ�יד�',



עג wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay `"i iying mei -

ה�ר� א�ת� לס�ר ראי�ת ��ה לי וי� ה�ס�. מ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ע�רה
טע�ת. �ה�א לי ויראה הח����, זה לה� ��צא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��פס�

א�א‚. �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �פר�טה מעי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'��י
�ט�ר, � �ר�ט�ת' ��י א�א �ידי ל� 'אי� ח�ב; � ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ�ר�טה'
ל� 'אי� �יד�', לי 'מנה מעי�. מ��י �פח�ת ��פר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�ני
�פח�ת ה��דה ��ל �ט�ר; � �ר�טה' חצי א�א ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ�ידי

�כל��. ה�דה לא �א�� ְְְִִִָָֹמ�ר�טה,

��עי�'„. א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מרי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'מאה
מעי�, ��י �ה� ��פר הע�ר �� �וי� הי� א� ר�אי�: �ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי י� אג�זי� ו��י� 'חמ�ה �ט�ר. לאו, וא� ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנ��ע;
האחד �וה א� � אחד' אג�ז א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�יד�',
�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. לאו, וא� נ��ע; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ר�טה,

�פר�ת‰. סח�ר�ת �מיני א� �כס� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ��ה
אפ�� �מיה�. את מ�ערי� אי� ה�לי�, אבל �ה�; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ��צא
�אחת ה�דה � מחטי� ��י �טענ� �פר�טה, מחטי� ע�ר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהי�
ה�לי� �ל כלי�", א� "�ס� ��אמר: ח�ב, �אחת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
י� א� � ��ס� וכפר ��לי וה�דה �כלי, �ס� טענ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�כס�.
��ס� ה�דה �ט�ר. לאו, וא� ח�ב; מעי�, ��י ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��פירה
�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. �פר�טה, ה�דה א� � ��לי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכפר

.Â,פר�טה� א�א �פר לא אפ�� � אחד עד עליו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד
ממ��, א�ת� מח�בי� ��ני� מק�� ��ל נ��ע; זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
י� �ר�טה �וה א� '�ר�טה �יצד? �ב�עה. מח�ב� ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאחד
� ל� ��� מעיד אחד ועד �ל��', �ידי ל� 'אי� �יד�', ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָלי
אצל� הפקיד אפ�� � ה��מרי� ��ב�עת וכ� נ��ע. זה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָהרי
�ח�ת וכל נ��ע. � �אבדה וטע� �ר�טה, �וה א� ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָ�ר�טה
�ל וכ� ל�. נזקקי� �י� �ית ואי� ממ��, אינ� � ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמ�ר�טה
ומעלה. מ�ר�טה ונ�טלי� נ��עי� ונ�טלי�, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָה���עי�

.Êטענת צריכי� אינ� ונ�טלי�, �ה���עי� ר��תי, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָה�ר�
מעי�, ���י ��כ�ר ה�ת�ע ��רי� א�מר, ואני �ס�. ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��י
�ל �הרי וי�ל; חכמי� �ת�נת ה��בע י�בע �� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹואחר
�פירת ספק �יניה� ��היה צרי� � ספק �טענת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה���עי�

מ�פק. י�בע �� ואחר �ס�, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ��י

.Áה�דיה ��היה עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאי�
ל� 'אי� �יד�', לי י� ח�י� '��ר �יצד? ה�ענה. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמ�י�

לת� א�א כור]�ידי ל�:[חצי אמר א� אבל ח�ב. � ח�י�' ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָ
�ה�י� �ט�ר; � �ע�רי�' �ל ��ר א�א �ידי ל� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ'אי�
טענ�. לא ,�� ל� �ה�דה וה�י� ;�� ל� ה�דה לא ְְְִֶֶַָָָָֹֹ��ענ�,
אצלי הפקד� 'לא אצל�', ��ד�� �יד� לי י� זהב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ'�ינר
הפקד� 'לא אצל�', הפקד�י �ס� 'מעה �ס�', �ינר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�א

עי� ��ענ� מ�ני �ט�ר; � �ר�טה' א�א �בר,[מי�]אצלי ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
�ינרי� 'ע�רה ל�: אמר א� וכ� אחרת. �עי� ל� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָוה�דה
ע�רה א�א אצלי הפקד� 'לא אצל�', הפקד�י ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצר��ת

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. � ְִֵֵֶַָָֹצ�ר��ת'

.Ëמנ�רה א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �ד�לה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנ�רה
ע�ר �ת מנ�רה טענ� א� אבל �ט�ר. זה הרי � ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקט�ה'

הרי[זהב]ליטרי� � ליטרי� חמ� �ת �מנ�רה ל� וה�דה , ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
על �להעמיד� לגרד� ��כ�ל מ�ני �מקצת, מ�דה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

אז�ר טענ� א� וכ� ל�[חגור]חמ�. 'אי� ל�: ואמר �ד�ל, ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ

�ת יריעה טענ� א� אבל �ט�ר. � קט�' אז�ר א�א ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ�ידי
זה הרי � א��ת ע�ר �ת �יריעה ל� וה�דה א�ה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָע�רי�
�ל וכ� ע�ר. על �להעמיד� לחתכ� ��כ�ל מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנ��ע,

�זה. ֵֶַָ���צא

.Èר�� א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� ח�י� ְְְְִִִִֵֵֶָָָ'��ר
א�מר ה��בע �הרי �ע�רי�; מ�מי א� �ט�ר � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ�ע�רי�'
�אמר למי ��מה זה ונמצא �ע�רי�'; �יד� לי 'אי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָל�:
האחר, ל� וא�מר �ידי', ל� י� 'מנה �י�, �בית ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלחבר�
�ל��. ל� ל�� א�ת� מח�בי� �י� �ית �אי� � �יד�' לי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ'אי�
מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�ע�רי�, �מי ה��בע �פ� ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָוא�

.‡Èהרי � מה� �אחד וה�דה מיני�, �ני חבר� את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָה��ע�
וכ�ר ח�י� '��ר �יצד? ונ��ע. ה�ענה, מ�י� ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהה�דיה
ח�ב. � ח�י�' ��ר א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ�ע�רי�
וקד� �יד�', לי י� ח�י� '��ר ואמר: ה��ע� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
ל� אמר �יד�', לי י� �ע�רי� '��ר ויאמר �בריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ���לי�
ל��ני� נראה א� � �ע�רי�' ��ר א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָה�טע�:

הערי� משבועה]�ה�טע� להפטר �ב�עה;[התחכ� ח�ב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
�ט�ר. ,��� לפי ָ�ְְִִוא�

.·Èוכ�ר' 'ה�', ל�: אמר �יד�', לי י� ח�י� ְְְִִִֵֵַָָ'��ר
�ט�ר; זה הרי � �ע�רי�' �ידי ל� 'אי� ל�: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ע�רי�',
'��ר אחת: �בת ל� ��אמר עד �מקצת, מ�דה זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹואי�
'אי� ה�טע�: ל� ויאמר �יד�', לי י� �ע�רי� וכ�ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹח�י�

�זה. ���צא �ל וכ� �ע�רי�'. ��ר א�א �ידי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹל�

.‚Èא�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מ� ��י� ע�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ'מלא
וה�דה �מ�, טענ� �הרי �ט�ר; � �מ�' �לא ��י� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹע�ר
א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �מ� ��י 'ע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�חרסי�.
ה��י� טענ� �הרי �ב�עה; ח�ב � ריקני�' ��י� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָע�ר

�זה. ���צא �ל וכ� ���י�. וה�דה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוה�מ�,

.„È,�מע�ל �ברי� הי� 'לא הלואה', אצל� לי י� ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה
�ידי ל� י� �ינר חמ�י� אבל מע�ל�, מ�� לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא

א� נזק'��ד��', ר��תי[שהזקתי�]'מ��� ה�ר� � �� וכ��צא , ְִִֵֶֶַַַָ
מאה, ל� ח�ב �ה�א טענ� �הרי וי�בע; �מקצת, מ�דה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
מ��� ל� נתח�ב �י �מה חמ�י�; ל� ח�ב �ה�א ְְֲִִִִִֵֶַַַָָוה�דה
נ�טה. �ע�י ולזה נזק. מ��� א� ��ד��, מ��� א� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָהלואה,

.ÂË,ה�לי א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �כלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ'מנה
ה�ת ונ��ע �ט�ר, זה הרי � ל�' ל�[מדרבנ�]והא �אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ

��לל � �ליי' זה 'אי� ה�לי: �על אמר זה. א�א ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצל�
ונתח�� �לי�, זה �אי� ה�טע� ה�דה �לי�; ��ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ב�עת�

�ב�עה ח�ב זה הרי � �אחר במקצת]ל� הודה �ל[שהרי . ְְֲֵֵֶַַָָָ
מ�ב�עת �ט�ר זה הרי � '�ט�ר' זה �עני� ��אמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמק��
�עמי�. ��ה ��ארנ� �מ� ה�ת, �ב�עת וח�ב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��רה,

חמישי ה'תשס"טיו� שבט י"א

ד ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות
�דבר‡. ��טענ�� עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאי�

��מ�ה �דבר ל� וי�דה ��מני�, א� ��מ�קל א� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָ��מ�ה
לי י� �ינרי� 'ע�רה �יצד? ��מני�. א� ��מ�קל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָא�
לי י� ח�י� �ל '��ר חמ�ה'; א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ�יד�',
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ר�טלי� '�ני סאתי�'; א�א �ידי ל� 'אי� [ליטרי�]�יד�', ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
זה הרי � ר�טל' א�א �ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� מ�י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ל
מלא '�יס ל�: אמר א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹח�ב.

'מאה� חמ�י�'; א�א לי מסר� 'לא ל�', מסר�י ינרי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
�ינרי�, �ל צר�ר א�א לי מסר� לא ל�', מסר�י ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ�ינרי�
�ה�ח� �מה ,�� היה מה י�דע ואיני �פני, א�ת� מנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. זה הרי � נ�טל' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹא�ה

מסר�·. 'לא א�מר: וה�ה ל�', מסר�י �ב�אה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'�ית
'איני ל�', מסר�י ��רי� 'ע�רת ��רי�'; ע�רת א�א ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלי
�ה�ח� מה א�א �פני, מדד� לא �הרי ה�, ��ה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹי�דע

�ט�ר. � נ�טל' ֵַָָא�ה

'עד‚. א�מר: וה�ה ל�', מסר�י ה�יז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'�ית
�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. � ְֵֵֶַַַַָָֹהח���'

�דבר„. ���דה עד �ב�עה, ח�ב �מקצת מ�דה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאי�
'מאה ואמר: חבר� ��ע� מי �יצד? .�� לכ�ר ל� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�אפ�ר
�לא וחמ�י� זה ���טר חמ�י� אצל�, לי י� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ�ינרי�
מ�דה זה אי� � ���טר' חמ�י� א�א �ידי ל� 'אי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�טר',
נכסיו �ל והרי �פירת�, �� ��עיל לא �ה�טר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ�מקצת;
לפיכ� ל���; ח�ב היה ,�� �פר ואפ�� ,�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ�ְמ�ע�די�

החמ�י�. על ה�ת ְֲִִִֵֶַַָנ��ע

מלוה‰. מני�, הז�יר ולא 'סלעי�', �� ��ת�ב ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹ�טר
,'�� ה�ת�בי� ה� �יד�, לי ��� סלעי� 'חמ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָא�מר:
ה�ת�בי� וה� �ל�, א�א �ידי ל� 'אי� א�מר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוה�וה
א�א זה ��טר א�ת� מח�בי� �אי� �י על א� � ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ��טר'

"סלעי�"]��י� של �אפ�ר[מינימו� �סלע ה�דה והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ
אבדה �מ�יב �ה�א מ�ני �ט�ר; זה הרי � �� לכ�ר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹל�

שתיי�] לטעו� אבדה[יכל ���יב ��ל היא, חכמי� ות�נת ,ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לחבר�: הא�מר וכ� �מק�מ�. ��ארנ� �מ� י�בע, לא �ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

�יד ל� ��� א�א לי ���'אמר א�א לי 'צ�ה א� מנה', � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
� חמ�י�' א�א �ידי ל� 'אי� א�מר: וה�ה מנה', �יד� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָל�

אבדה מ�יב זה הכל]הרי לכפור מ�ב�עת[יכל א� �פט�ר , ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָ
היה 'מנה ואמר: מעצמ� ה�דה א� ל�מר, צרי� ואי� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�ת.
��ה � חמ�י�' ל� ונ�אר חמ�י�, ל� ונת�י �ידי, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַָָָלאבי�
'אני ואמר: ��ע� י�ר� אבל ה�ת. מ�ב�עת א� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ט�ר
וה�א מנה', אבי� �יד א� �יד� לאבי ��� �ו�אי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָי�דע
אבי �יד ל� 'אי� א� חמ�י�', א�א �ידי ל� 'אי� ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָא�מר:

וי�בע. �מקצת, מ�דה זה הרי � חמ�י�' ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָא�א

.Âא�א עליו �ידי ל� 'אי� זה', מ���� על �יד� לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה
�וה ה����� אי� וא� �מקצת; מ�דה זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמ�י�'
החמ�י� �מ��� נ��ע, זה הרי � �ח�ת א� חמ�י�, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָא�א
ה�איל � יתר א� מאה �וה ה����� היה �ה�. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�דה

לטע� יכ�ל לו]וה�לוה ה�לוה[שחייב הרי �מיו, �די עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נ��ע � �מ�ני� �וה היה ה�����. מ�מי ונ�טל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנ��ע
ה�����, מ� ונ�טל� מ�מ�ני�, �ח�ת ל� �אי� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָה�לוה
��ל �פר �ה�. ��פר הע�רי� על ה��רה מ� ה�וה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונ��ע
� �ל�� אצלי ל� ואי� ��ד��, א�א מ���� זה אי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר,

הע�רי�. על ה�ת ְְִִֵֶֶַָָנ��ע

.Ê�ל י� ו�אי 'חמ�י� א�מר: וה�ה �יד�', לי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'מנה
לאו' א� �ה� ח�ב אני א� י�דע איני החמ�י� אבל ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ידי,
יכ�ל ואינ� �מקצת, �ה�דה מ�ני �ב�עה, מח�ב זה הרי �ְֲֵֶ�ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
לפיכ� י�דע; אינ� �הרי ,�� ��פר ה�קצת על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלה�בע
ל� וי� �זה. ���צא �ל וכ� �ב�עה. �לא ה�נה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמ���

חר�]להחרי� י�דע[להטיל �אינ� �בר עלי ���ע� מי 'על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.'�� ח�ב �אני ְֲִֶַַַָ�ו�אי

.Á�וה�טע עליו, מעיד אחד עד והרי �יד�', לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי � מנה' א�ת� �נגד לי ח�ב א�ה אבל ה�א, ��' ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָא�מר:
מה �מ�ני �מ���. לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה, מח�ב ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ�ְֶזה
�� ��עיד �מה מ�דה ה�א �הרי לה�בע? יכ�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאינ�
��כחי� עד נ��ע, אחד עד �העדת ה���ע ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהעד,
�טר לפיכ�, �פירת�. על וי�בע �עד�ת�, ויכ�ר העד ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאת

�פר� וכ� ��רע�, וטע� אחד, עד �� ��א[שקר�]��� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הרי � ה��ד�� �החזר�י א� ��רע וטע� אחד, עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליו
מע�ה �מ���. לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה, מח�ב ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ�ְֶזה
,��' ואמר: אחד, עד �פני מחבר� �ס� ל��� �חט� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אחד
מח�ב זה 'הרי חכמי�: ואמר� חטפ�י'. ו��י ָ�ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָחטפ�י,
�זה. ���צא �ל וכ� �מ���'. לה�בע; יכ�ל ואינ� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ב�עה,

.Ëעד הביא מע�ל�', �ברי� הי� 'לא הלויתי�', ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ'מנה
היה �ני�, הי� וא�� ה�איל � �פניו מ��� ��וה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָאחד
�י על נ��ע זה הרי � ��ת�אר �מ� �מ���, �פר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�מחזק
אחד ממ��, א�ת� מח�בי� ��ני� מק�� ��ל אחד; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעד
�ב�עה, �לא מ��� � '�רע�י' ואמר חזר �ב�עה. ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹמח�ב�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.È�מעידי ועדי� �ל��', �ידי ל� 'אי� �יד�', לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ'מנה
ה�א�ני� �ל �סק� � חמ�י� אצל� ל� י� �עדי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָעליו
�הא ��א ה�אר; על וי�בע חמ�י�, ����� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהלכה,

�יו שבועה]ה�דית מ[המחייבתו עדי�.�ד�לה העדת ְֲִִֵֵַַַָָ

שישי ה'תשס"טיו� שבט י"ב

ה ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות
ה��רה:‡. מ� עליה� נ��עי� �אי� �ברי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָא��

�י על א� וההק���ת. וה�טר�ת, והעבדי�, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָה�רקע�ת,
וטע� ��מר א� אחד, עד עליו ��� א� �מקצת, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�דה
אל אי� י�� "�י ��אמר: �ט�ר, זה הרי � ה��מרי� ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָטענת
לקרקע�ת �רט כלי�", א� "�ס� להק��; �רט ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָרעה�",
�אי� � ה�טר�ת יצא� וכ� לקרקע�ת. �ה��� ְְְְְְֵֵֶַַָָָ�ְֲִֶַָולעבדי�

עצמ�]��פ� לראיה[ה� א�א ואינ� �ככלי�, �כס� ממ�� ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
הלוואה]��ה� ה�ת[על �ב�עת נ��עי� ��� ועל . ְֶֶַָ�ְְִִֵֶַָָ

ההק���ת;[מדרבנ�] מ� ח�� � ו�אי טענת �� היתה א� ,ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ
��נ� ה��רה, מ� �ב�עה עליה� ח�ב �אינ� �י על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�א�

��רה �ל �עי� עליה� ���בע קדוש]חכמי� חפ� ,[בנקיטת ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
�הק���ת. יזלזל� ��א ְְְְְֵֵֶֶַַֹ�די

אחת';·. א�א ל� מכר�י 'לא לי', מכר� �ד�ת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹ'��י
�ידי ל� 'אי� �יד�', לי י� �טר�ת '�ני א� עבדי�' ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָ'�ני
וכ� ה�ת. נ��ע זה הרי � אחד' 'עבד א� אחד' �טר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָא�א
��� זה '�טר א� זה' 'עבד א� ז�' 'חצר ואמר: טע� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�
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הי� 'לא א�מר: וה�טע� לי', מכר�� וא�ה ה�א, ��י ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�יד�,
��א �י� אחד, עד ה��ע� �הביא �י� � מע�ל�' ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ברי�

ו ונפטר. ה�ת, נ��ע זה הרי � ��דההביא הח�פר כ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
והפסיד� �מער�ת �יחי� ��ר�ת ה�א[הזיקה]חבר� והרי , ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ

חפר�י', 'לא א�מר: וה�א �חפר, ��ענ� �י� � ל��� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹח�ב
חפר�י 'לא א�מר: וה�א מער�ת, ��י �חפר ��ענ� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹא�
א�מר: וה�א �חפר, אחד עד �� �היה א� אחת', ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָא�א

ה�ל. על ה�ת נ��ע זה הרי � �ל��' חפר�י ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ'לא

וכפר‚. ה�לי� �כל �ה�דה �י� � וקרקע�ת �לי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָטענ�
�כל וכפר ה�רקע�ת �כל �ה�דה �י� ה�רקע�ת, ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָ�כל
�ל ע� �מקצת� וכפר ה�רקע�ת �מקצת �ה�דה �י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָה�לי�,
�מקצת ה�דה א� אבל ה�ת. נ��ע א�� �כל � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָה�לי�
ח�ב �ה�א מ��� � ה�רקע�ת �ל ע� �מקצת� וכפר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָה�לי�,
על א� נ��ע �ה�, ��פר ה�לי� מקצת על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ב�עה
ה�י� וכ� היא. אחת טענה �ה�ל ע�ה�; ��ענ� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹה�רקע�ת
ה�א. אחד �י� ה�ל � ��טר�ת �לי� א� ועבדי�, �לי� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ט�ענ�

יב�ה„. �תב�אה לה�צר, הע�מד�ת ענבי� ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָטענ�
זה הרי � �מקצת� וכפר �מקצת� וה�דה לה�צר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהע�מדת

צריכי� �אינ� וה�א ה��לטלי�, ��אר עליה� [עוד]נ��ע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לעני� �בצ�ר ה�א הרי לה�צר, הע�מד ��ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָל�רקע;
ה� הרי � ל�רקע צריכי� הי� א� אבל וה�דיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�פירה

ה�ת. א�א עליה� נ��עי� ואי� �בר, לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�קרקע

�חצרי,‰. �כנ� חד�י� '�ני ל�: ואמר חבר� על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָה��ע�
�כנ�י 'לא א�מר: וה�א חד�י�', �ני �כר לי ח�ב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹוא�ה
�כר היה וא� �מקצת; מ�דה זה הרי � אחד' חד� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�א
�ג�� ה�ענה �אי� נ��ע; � �ס� ��י �� ��פר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחד�

מ�לטלי�. �ה�א ��כר�, א�א ְְְְִִִֶֶַַַַָָָה�רקע

.Â'ראיה �� לי היה �ינרי� וע�רה ל�, מסר�י ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'�טר
לי] הפ�[שחייבי� ה�ת. י�בע � מע�ל�' �ברי� הי� 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ

התובע]עליו ��[שישבע �היתה ה�ת נ��ע זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
וא� וי�ל. ה�טר, �אבדת ואבד� �ינרי�, לע�רה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹראיה
א� �ט�ר זה הרי � ואבד' לי, מסר� 'אמת, ה�ת�ע: ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
�מ� �ט�ר, � ואבד �� ��ע �אפ�� ה�ת; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמ�ב�עת

ח�בל. �הלכ�ת ְְְִֵֵֶַ��ארנ�

.Ê�י זכ�ת �יד�, ��� '�טר לחבר�: לי[רשו�]הא�מר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ
י� א� י�דע 'איני א� �טרי', מ�ציא 'איני א�מר: וזה ,'��ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

לה�ציא� א�ת� ��פי� � לא' א� ראיה �� .[בבי"ד]ל� ְְְִִָָֹ

.Á�סת חר� ל� מחרימי� ה�טר, �אבד [א�טע� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
��מעלימו] ל� ��� �ה�טר �ו�אי י�דע �ה�א זה, טע� .ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ו�אבד אצל�, �אינ� ה�ת נ��ע זה הרי � ה�א אצל� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזכ�ת
ר��תי. ה�ר� וכזה ְִֶֶַַָמ���.

.Ë�ה�ט אחד � וקט� ��טה חר� טענת על נ��עי� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�
ה�קצת ��ה לפי � אביו �טענת א� עצמ�, �טענת ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָה�א

אבדה �מ�יב א�א אינ� ל�ט�, �� לכפור]�ה�דה .[יכל ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
נ��ע; אינ� � ל�ט� והעיד אחד עד �בא ��ל, �פר א� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוכ�
�ביעה אינ� קט� ��ביעת ��בע, �� ואי� אחד, עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��ה
�יד�', לי 'מנה לגד�ל �אמר קט� א�מר, נמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�מ�רה.
חמ�י�', א�א �ידי ל� 'אי� א�מר וה�ה �יד�', 'לא�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָא�

הרי � ל� ��� מעיד� אחד ועד �ל��', �ידי ל� 'אי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָא�
וטע� לקט�, �מר א� אבל ה��רה. מ�ב�עת �ט�ר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָזה
נ��ע �אינ� לפי ה��מרי�, �ב�עת נ��ע זה הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�אבד

טענה מחייבתו]מחמת ���[התורה �היה ה�דה א� וכ� . ְֲֲִֵֵֶַַָָָָ�ָ
א�יטר���ס �י� �ית יעמיד� � עליו א�יטר���ס א� ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלקט�,

��א �טענת �� וכ��צא ה��� וי�בע נטלל�ט�, [שלא ְִַַַָָָ�ְְֲֵֶַַַָָ
מהמגיעו] .יותר

.Èל� �ב�עה קט� טענת על נ��עי� �אי� ר��תי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָה�ר�
�אינ� קט� היה ואפ�� נ��עי�; ה�ת �ב�עת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ��רה,

טענת�;[ממולח]חרי� על ה�ת נ��עי� �מ��, מ�א לעני� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ל� ויל� קט�, ��ה�א זה �ל ממ�נ� נ�טל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ��א
למד, נמצאת ה�א. ע�ל� ות��� נ�טה, �ע�י ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ�ח��.
��פר �י� �מקצת, �ה�דה �י� � ה�ד�ל על ��ע� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ה�ט�
יכ�ל ואינ� ה�ת; נ��ע זה הרי � עד �� �היה �י� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ��ל,

ה�ט� על שישבע]להפ� את[לתובעו מ��יעי� �אי� , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
י�דע �אינ� לפי מק�ל, אינ� סת� חר� ואפ�� �לל. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�ט�

ה�ב�עה. ְֶַָֹענ�

.‡Èהניה �� ��� �דבר טענ� א� � ה�ד�ל ��ענ� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָקט�
�[רווח] ה�ט� וה�דה �מ��, מ�א עסקי �ג�� ְְְִֵַַַַָָָָָָָל�ט�,

וי���. ל�, ��היה עד ימ�י� � ל� אי� וא� מ�כסיו; ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנפרעי�
וא� וי�בע. ��ג�יל, עד ל� ממ�יני� � ה�ט� �פר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָוא�
א� � וח�ל�ת נזקי� �ג�� הניה, �� ל�ט� �אי� �דבר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָטענ�

מ�ה ל� ��� �י על וא� ���דה, �י �ט�ר,על � ���� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ה���עי� מ� ה��בע היה וא� �הג�יל. לאחר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָואפ��

ה�כיר �ג�� שכרו]ונ�טלי�, קיבל שלא ��,[הטוע� וכ��צא ְְְְִִֵַַָ
נ��ע זה הרי � �כיר ל� �����ר ל�ט�, הניה �� ���ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

�נקס� על ����ע חנוני אבל ה�ט�. מ� [שציויתניונ�טל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לפועלי�] ל�ט�לתת �אי� ה�ט�, מ� ונ�טל נ��ע אינ� �ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ונ�טלי� ונ��עי� לפ�עליו, ל�� ח�ב �הרי הניה; ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�זה
�י על ממ�נ� ��ת� נפ��, על הפסיד החנוני וזה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמ���;

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָָֹקט�.

.·È�נזקקי אי� וה��טה, לכל[מתייחסי�]החר� לה� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליה�, אחרי� לטענת ולא אחרי�, על לטענת� לא � ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
א� חמ�רה �ב�עה ל�מר צרי� ואי� ק�ה, ל�ב�עה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
�עניני� �בר לכל �בריא ה�א הרי � ה��מה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָ��ל�מי�.

טענת�. על ונ��עי� �ב�ע�ת, מיני �ל ונ��ע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָא��,

קודש ה'תשס"טשבת שבט י"ג

ו ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות
'מנה‡. ואמר: האחד טע� � �י� לבית ��א� �יני� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�עלי

א� אצל�', '�הפקד�י א� �הלויתיה�', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַי�
��כרי' אצל� לי ���' א� מ��י', אצלו]'��זל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ל� ח�ב 'איני ואמר: ה�טע� וה�יב �זה, ���צא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אי� � ט�ע�' ה�א '�קר א� �ל��', �ידי ל� 'אי� א� ְְְְִֵֵֵֶֶָ�ל��',

נכ�נה ���בה א[מקובלת]ז� ל�טע�:; �י� �ית א�מרי� �א ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענת�, זה ��ר� �מ� ה���בה, �פר� טענת� על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'ה�ב
לא א� אצל� 'הפקיד לוית', לא א� מ��� לוית א� ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא א� א�ת� '�כר� �זל��', לא א� '�זל�� ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',



עה wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay b"i ycew zay -

הי� 'לא א�מר: וה�טע� לי', מכר�� וא�ה ה�א, ��י ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�יד�,
��א �י� אחד, עד ה��ע� �הביא �י� � מע�ל�' ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ברי�

ו ונפטר. ה�ת, נ��ע זה הרי � ��דההביא הח�פר כ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
והפסיד� �מער�ת �יחי� ��ר�ת ה�א[הזיקה]חבר� והרי , ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ

חפר�י', 'לא א�מר: וה�א �חפר, ��ענ� �י� � ל��� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹח�ב
חפר�י 'לא א�מר: וה�א מער�ת, ��י �חפר ��ענ� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹא�
א�מר: וה�א �חפר, אחד עד �� �היה א� אחת', ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָא�א

ה�ל. על ה�ת נ��ע זה הרי � �ל��' חפר�י ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ'לא

וכפר‚. ה�לי� �כל �ה�דה �י� � וקרקע�ת �לי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָטענ�
�כל וכפר ה�רקע�ת �כל �ה�דה �י� ה�רקע�ת, ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָ�כל
�ל ע� �מקצת� וכפר ה�רקע�ת �מקצת �ה�דה �י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָה�לי�,
�מקצת ה�דה א� אבל ה�ת. נ��ע א�� �כל � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָה�לי�
ח�ב �ה�א מ��� � ה�רקע�ת �ל ע� �מקצת� וכפר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָה�לי�,
על א� נ��ע �ה�, ��פר ה�לי� מקצת על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ב�עה
ה�י� וכ� היא. אחת טענה �ה�ל ע�ה�; ��ענ� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹה�רקע�ת
ה�א. אחד �י� ה�ל � ��טר�ת �לי� א� ועבדי�, �לי� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ט�ענ�

יב�ה„. �תב�אה לה�צר, הע�מד�ת ענבי� ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָטענ�
זה הרי � �מקצת� וכפר �מקצת� וה�דה לה�צר, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהע�מדת

צריכי� �אינ� וה�א ה��לטלי�, ��אר עליה� [עוד]נ��ע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לעני� �בצ�ר ה�א הרי לה�צר, הע�מד ��ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָל�רקע;
ה� הרי � ל�רקע צריכי� הי� א� אבל וה�דיה. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�פירה

ה�ת. א�א עליה� נ��עי� ואי� �בר, לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�קרקע

�חצרי,‰. �כנ� חד�י� '�ני ל�: ואמר חבר� על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָה��ע�
�כנ�י 'לא א�מר: וה�א חד�י�', �ני �כר לי ח�ב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹוא�ה
�כר היה וא� �מקצת; מ�דה זה הרי � אחד' חד� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�א
�ג�� ה�ענה �אי� נ��ע; � �ס� ��י �� ��פר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחד�

מ�לטלי�. �ה�א ��כר�, א�א ְְְְִִִֶֶַַַַָָָה�רקע

.Â'ראיה �� לי היה �ינרי� וע�רה ל�, מסר�י ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'�טר
לי] הפ�[שחייבי� ה�ת. י�בע � מע�ל�' �ברי� הי� 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ

התובע]עליו ��[שישבע �היתה ה�ת נ��ע זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
וא� וי�ל. ה�טר, �אבדת ואבד� �ינרי�, לע�רה ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹראיה
א� �ט�ר זה הרי � ואבד' לי, מסר� 'אמת, ה�ת�ע: ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר
�מ� �ט�ר, � ואבד �� ��ע �אפ�� ה�ת; ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמ�ב�עת

ח�בל. �הלכ�ת ְְְִֵֵֶַ��ארנ�

.Ê�י זכ�ת �יד�, ��� '�טר לחבר�: לי[רשו�]הא�מר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ
י� א� י�דע 'איני א� �טרי', מ�ציא 'איני א�מר: וזה ,'��ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

לה�ציא� א�ת� ��פי� � לא' א� ראיה �� .[בבי"ד]ל� ְְְִִָָֹ

.Á�סת חר� ל� מחרימי� ה�טר, �אבד [א�טע� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
��מעלימו] ל� ��� �ה�טר �ו�אי י�דע �ה�א זה, טע� .ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ו�אבד אצל�, �אינ� ה�ת נ��ע זה הרי � ה�א אצל� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָזכ�ת
ר��תי. ה�ר� וכזה ְִֶֶַַָמ���.

.Ë�ה�ט אחד � וקט� ��טה חר� טענת על נ��עי� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�
ה�קצת ��ה לפי � אביו �טענת א� עצמ�, �טענת ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָה�א

אבדה �מ�יב א�א אינ� ל�ט�, �� לכפור]�ה�דה .[יכל ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
נ��ע; אינ� � ל�ט� והעיד אחד עד �בא ��ל, �פר א� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוכ�
�ביעה אינ� קט� ��ביעת ��בע, �� ואי� אחד, עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��ה
�יד�', לי 'מנה לגד�ל �אמר קט� א�מר, נמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�מ�רה.
חמ�י�', א�א �ידי ל� 'אי� א�מר וה�ה �יד�', 'לא�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָא�

הרי � ל� ��� מעיד� אחד ועד �ל��', �ידי ל� 'אי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָא�
וטע� לקט�, �מר א� אבל ה��רה. מ�ב�עת �ט�ר ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָזה
נ��ע �אינ� לפי ה��מרי�, �ב�עת נ��ע זה הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�אבד

טענה מחייבתו]מחמת ���[התורה �היה ה�דה א� וכ� . ְֲֲִֵֵֶַַָָָָ�ָ
א�יטר���ס �י� �ית יעמיד� � עליו א�יטר���ס א� ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלקט�,

��א �טענת �� וכ��צא ה��� וי�בע נטלל�ט�, [שלא ְִַַַָָָ�ְְֲֵֶַַַָָ
מהמגיעו] .יותר

.Èל� �ב�עה קט� טענת על נ��עי� �אי� ר��תי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָה�ר�
�אינ� קט� היה ואפ�� נ��עי�; ה�ת �ב�עת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ��רה,

טענת�;[ממולח]חרי� על ה�ת נ��עי� �מ��, מ�א לעני� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ל� ויל� קט�, ��ה�א זה �ל ממ�נ� נ�טל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ��א
למד, נמצאת ה�א. ע�ל� ות��� נ�טה, �ע�י ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ�ח��.
��פר �י� �מקצת, �ה�דה �י� � ה�ד�ל על ��ע� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ה�ט�
יכ�ל ואינ� ה�ת; נ��ע זה הרי � עד �� �היה �י� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ��ל,

ה�ט� על שישבע]להפ� את[לתובעו מ��יעי� �אי� , ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
י�דע �אינ� לפי מק�ל, אינ� סת� חר� ואפ�� �לל. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�ט�

ה�ב�עה. ְֶַָֹענ�

.‡Èהניה �� ��� �דבר טענ� א� � ה�ד�ל ��ענ� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָקט�
�[רווח] ה�ט� וה�דה �מ��, מ�א עסקי �ג�� ְְְִֵַַַַָָָָָָָל�ט�,

וי���. ל�, ��היה עד ימ�י� � ל� אי� וא� מ�כסיו; ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנפרעי�
וא� וי�בע. ��ג�יל, עד ל� ממ�יני� � ה�ט� �פר ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָוא�
א� � וח�ל�ת נזקי� �ג�� הניה, �� ל�ט� �אי� �דבר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָטענ�

מ�ה ל� ��� �י על וא� ���דה, �י �ט�ר,על � ���� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ה���עי� מ� ה��בע היה וא� �הג�יל. לאחר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָואפ��

ה�כיר �ג�� שכרו]ונ�טלי�, קיבל שלא ��,[הטוע� וכ��צא ְְְְִִֵַַָ
נ��ע זה הרי � �כיר ל� �����ר ל�ט�, הניה �� ���ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

�נקס� על ����ע חנוני אבל ה�ט�. מ� [שציויתניונ�טל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לפועלי�] ל�ט�לתת �אי� ה�ט�, מ� ונ�טל נ��ע אינ� �ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ונ�טלי� ונ��עי� לפ�עליו, ל�� ח�ב �הרי הניה; ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�זה
�י על ממ�נ� ��ת� נפ��, על הפסיד החנוני וזה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמ���;

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָָֹקט�.

.·È�נזקקי אי� וה��טה, לכל[מתייחסי�]החר� לה� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליה�, אחרי� לטענת ולא אחרי�, על לטענת� לא � ְְְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹטענה
א� חמ�רה �ב�עה ל�מר צרי� ואי� ק�ה, ל�ב�עה ְְְֲִִֵַַָָָָָֹלא
�עניני� �בר לכל �בריא ה�א הרי � ה��מה אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָ��ל�מי�.

טענת�. על ונ��עי� �ב�ע�ת, מיני �ל ונ��ע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָא��,

קודש ה'תשס"טשבת שבט י"ג

ו ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות
'מנה‡. ואמר: האחד טע� � �י� לבית ��א� �יני� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�עלי

א� אצל�', '�הפקד�י א� �הלויתיה�', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַי�
��כרי' אצל� לי ���' א� מ��י', אצלו]'��זל ,[שעבדתי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ

ל� ח�ב 'איני ואמר: ה�טע� וה�יב �זה, ���צא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
אי� � ט�ע�' ה�א '�קר א� �ל��', �ידי ל� 'אי� א� ְְְְִֵֵֵֶֶָ�ל��',

נכ�נה ���בה א[מקובלת]ז� ל�טע�:; �י� �ית א�מרי� �א ְְְְִִִֵֶַָָָָ
טענת�, זה ��ר� �מ� ה���בה, �פר� טענת� על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ'ה�ב
לא א� אצל� 'הפקיד לוית', לא א� מ��� לוית א� ְְְֱִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
לא א� א�ת� '�כר� �זל��', לא א� '�זל�� ְְְְְְִִַַַָָֹֹהפקיד',
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מ��� מק�לי� אי� מה �מ�ני ה�ענ�ת. ��אר וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�כר�'.
על לה�בע ויב�א �דע��, ה�א ט�עה ��א ז�? ְְְְְִֶֶַַַָָָָ���בה
את זה והחזיר ��ע�, �מ� �הלוה� אפ�ר �הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�קר;
הח�ב, �נגד מ�נה ל� ��ת� א� לא���, א� לבנ� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהח�ב
'היא� ל�: א�מרי� לפיכ� הח�ב. מ� ��פטר �דע�� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָויד�ה
ל��� ה�י� מ� מתח�ב א�ה ��א �ל��? ח�ב איני ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�אמר
וה� ה�ברי�, �ר�� ל��ני� ה�דיע א�א י�דע! א�ה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואי�
חכ� היה ואפ�� ח�ב'. א�ה אי� א� ח�ב א�ה א� ֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָי�דיע��
טענת� על ���יב הפסד ל� 'אי� ל�: א�מרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ד�ל,

�יצד הי�[מדוע]ות�דיענ� ��א מ�ני ל�; ח�ב א�ה אי� ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
�ני� אנ� �הרי � ל� והחזר� �הי� מ�ני א� מע�ל�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ברי�
ה��ע� טע� א� וכ� מק��'. �כל ל�מר ��כ�ל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�מ���
א�מרי� � זה' אצל לי י� 'מנה א� מנה', לי ח�ב 'זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואמר:
א� אצל�? הפקד� א� א�ת�? הלוית �ני�? 'מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָל�:
���מה אפ�ר �הרי ל�'! נתח�ב היא� אמר ממ�נ�? ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�יק
א� ��נב�, �ח�ד� �ג�� � ח�ב אינ� וה�א ל�, ח�ב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ�ה�א

הרי[הבטיח]�אמר �זה. וכ��צא מ�נה', ל� '�א�� ל� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הי� 'לא ואמר: זה וה�יב מנה, �הלוה� עליו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ��ע�
�הלוה� עדי� ה��ע� הביא �� ואחר מע�ל�', ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ברי�
� �פרע�י' לויתי היה, ��' ואמר: ה�טע� וחזר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�פניה�,
א� אבל �מ���. �פר� החזק א�א מ���; מק�לי� ְְְֲִֵַַַָָ�ְְִִֵֶֶַָאי�
א� �ל��', �ידי ל� 'אי� א� �ל��', ל� ח�ב 'איני ְְְְְִִִֵֵֵַָָה�יב:
ה��בע והל� �זה, ���צא וכל עלי', ט�ע� א�ה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'�קר
היה, ��' ה�ת�ע: ואמר �פניה�, �הלוה� עדי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוהביא

� ל� החזר�י החזקאבל לא � ח�ב�' '�רע�יו א� קד�נ�', ְְְְְֲִִִֶַַָֹ�ְַ
ונפטר. ה�ת ונ��ע ְְְְְִִֵֶַָָָ�פר�,

�בע�·. � ה� מה ידע� ולא מע�ת, ל� ��נה עדי� ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹרא�ה�
ל�: ואמר �הלויתי�', מע�ת לי ��' ואמר: �י� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ�בית
ונ��ע נאמ�, זה הרי � הי�' '�רע�� א� לי', נת�� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מ�נה
�א� �� ואחר מע�ל�', �ברי� הי� 'לא אמר: ונפטר. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹה�ת
אד� אי� �לע�ל� �פר�. החזק � �פניה� ל� ��נה ְְְֵַַָָָָ�ְִִֵֵֶֶָָָהעדי�
עדי� �ני ויב�א� �י�, �בית ��כ�ר עד �פר�, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�יחזק

��פר. �מה ְְְִֶַַַָויכחי��ה�

�ברי�‚. הי� 'לא ואמר: �י� �בית �פר הלויתי�', ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה
וה�לוה �פרע�, מנה מ��� ��וה עדי� �ני �בא� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמע�ל�',
הא�מר ��ל ל���; ח�ב זה הרי � נפרע�י' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�מר:
�רע�י'; 'לא �א�מר � ��וה עדי� �בא� לויתי', ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ'לא
� ��רע מעידי� והעדי� �רע�י', 'לא א�מר ה�וה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹונמצא
�ב�עה ח�ב ה�לוה ואי� עדי�. �מאה �י�, �על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוה�דאת
יד� �תב עליו ה�ציא א� וכ� �פר�. החזק �הרי ְְְְִִֵַַַָָָָ�ְֲֵֶָ�לל,
אינ� וזה מע�ל�, �ברי� הי� 'לא ואמר: ל�, ח�ב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ה�א

החזק א� � ידי' ��א�[אומת]�תב א� �י�, �בית יד� �תב ְִִַָ�ְְְִֵֶַַָָ
�מ���. �פר�, החזק זה הרי � יד� �תב �ה�א ְְְֵַַַָ�ְֲִֵֵֶֶַָעדי�

'והלא„. ה�טע�: ל� אמר �יד�', לי וה�א הלויתי�, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹ'מנה
ואמר�: �פל�ני �ל�ני �בא� �פל�ני', �ל�ני �פני ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָ�רע�י�
העדי� �אי� �פר�; החזק לא � מע�ל�' �ברי� הי� ְְִֵֵֶַַָָ�ְִֵָָָֹֹ'לא

�� עדי� �ה� �בר א�א אות�]ז�כרי� לפיכ�,[כשמינו . ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מנה לי ��' ,�� ���צא וי�טר. ה�ת, ה�וה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹי�בע
'לא ה�טע�: ואמר �ל�ני', ע��ד �צד וא�ה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹ�הלויתי�
לא � �עמד עדי� �בא� מע�ל�', זה ע��ד �צד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעמד�י
�ה� �אי� לדברי� �ע�� מ�י� אד� �אי� �פר�; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�החזק

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָֹמ��.

ה�טע�:‰. ואמר העדי�', והרי �הלויתי�, מנה לי ��'ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
א�ת� 'הבא ל�וה: א�מרי� � �פל�ני' �ל�ני �פני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ'�רע�י�
אחרת למדינה �הלכ� א� ��ת�, א� �א�, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוה�טר'.
א�ת� מצריכי� אנ� �אי� ��רע�; ה�ת י�בע � ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביא�
�ה�לוה מ�ב�עה, א� �לה�טר �בריו לברר א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביא�
��ארנ�. �מ� �עדי�, לפרע� צרי� אינ� �עדי�, חבר� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאת

.Â,'�ה' ל�: אמר �יד�', לי 'מנה עדי�: �פני ל� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאמר
'מ��ה ואמר: עדי�, והביא ��י� �בע� [משחק]למחר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

הי� 'לא אמר: אפ�� � �ל��' �ידי ל� ואי� ,�� ְְְֲִִִִֵַָָָָֹהייתי
�ל��; �יד� ל� �אי� ה�ת ונ��ע �ט�ר, � מע�ל�' ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ�ברי�
אי� עד�ת, �אינ� ודבר עדי', 'א�� לה� אמר לא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�הרי

המלוה]אד� � הי�[ובענייננו 'לא אמר א� �לפיכ�, ז�כר�; ְְִִַָָָָָֹ
�פר�. החזק לא מע�ל�', ְְַַָ�ְִֵָָֹ�ברי�

.Ê,ה�דר אח�רי עדי� ל� הטמי� אפ�� א�א ע�ד, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָֹולא
��עיד 'רצ�נ� 'ה�', ל�: אמר �יד�', לי 'מנה ל�: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָואמר
למחר, ��י� �כ�ני ��א 'לאו, ל�: אמר �פל�ני'? ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ�ל�ני
� העדי� �א�� ��י� �בע� �למחר ל�', א�� מה לי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָואי�
הי� 'לא �אמר �י� ,'�� הייתי 'מ��ה ואמר ��ע� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�י�

ונפ ה�ת נ��ע זה הרי � מע�ל�' �א��ברי� �אי� טר; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
�פני ה�לוה יאמר א� עדי', 'א�� ה�וה ��אמר עד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹעד�ת,
�פר�. החזק לא �ז�, �עד�ת אבל ה�וה. וי��ק ְְַַָ�ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹה�וה,

ר��' 'קב ל� ק�רי� �הי� �אחד חובות]מע�ה ,[הרבה ְְֲִֶֶֶַַָָ
ח�ב �אני ה�א 'מי אמר: � הר�ה ח�ב�ת עליו ��� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל�מר
ה�א: ואמר �תבע�, �ל�ני �בא �פל�ני', �ל�ני א�א ְְְְְִִִֶַָָָָל�,
וי�טר. ה�ת י�בע חכמי�, ואמר� �ל��'. ל� ח�ב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ'איני
� הר�ה ממ�� �על �ה�א עליו א�מרי� הי� אחד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוכ�
��רע� הייתי הלא ממ��, לי היה 'א�� אמר: מיתת� ְְֲִִִִִִַַָָָָָָֹ��עת
�פל�ני �ל�ני א�ת� �א� מיתת� ואחר �פל�ני'; ְְְְְִִִִִִַַָָלפל�ני
ע��י �אד� �ל��; לה� 'אי� חכמי�: ואמר� ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹלת�ע.
�עלי �ניו ה�יח ו��א ממ��, �על �אינ� עצמ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלהרא�ת

א��. �דברי� ���צא �ל וכ� ְְִִֵֵֵַָָֹממ��'.

.Á�ה�טמי� �י על וכ�[מחביא]א� עד�ת, אינ� עדי� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
לחבר� הא�מר וכ� א�ת�, ��מעי� ועדי� מעצמ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָה��דה
א�� �ל � 'ה�' ל�: ואמר �יד�', לי 'מנה עדי�: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�פני
ל�ת�ע: א�מרי� �י�, לבית ���ב�א� �ה�, וכ��צא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה�ברי�
ל� 'אי� אמר: אצל�'? ל� ��� מה לזה ��� לא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ'ל�ה
�� א�� �פני אמר� א�ה 'והלא ל�: א�מרי� �ל��', ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאצלי
הרי ו���, עמד א� מעצמ�'. ה�דית 'א�ה א� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ�',

טע� לא וא� עצמו]מ�טב; ל�[לפטור ט�עני� אי� , ְֲִִֵַָָֹ
'לא[במקומו] א� ,'�� הייתי 'מ��ה ואמר: טע� א� אבל .ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

נת��נ�י' עצמי את לה��יע '��א א� מע�ל�', �ברי� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהי�
��ארנ�. �מ� ה�ת ונ��ע �ט�ר, �ְְְְִֵֵֶֶַָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay a"i iyiy mei - hay 'f oey`x mei -

'f - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd hay b"i
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� הק"ח נ�הה�צוה מי �דיני (in���נ� ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny ,d`fd

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nh lr�המטהרי ,ְֲִַַ
��ת�אר �מ� אחר, �אפ� �מט�אי� מס�� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ�ְְֶֹ�אפ�

ז� מצוה `dnec)�הלכ�ת dxt zekld),ע� . ְְְִִַָ
מנינ�, ��ד� הא�ה ה�מא�ת מיני ע�ר ְְִֵֶֶַָָָָ�ְִֵֶַָָָֹ��ל�ה
אכלי� וטמאת �רצי� וטמאת נבלה טמאת ְֳִַָ�ְְְִַָ�ְְְֵַָ�ְֵוה�:
אד� צרעת וטמאת י�לדת וטמאת נ�ה ְַַַָָָ�ְְֶֶַ�ְְִַָ�ְוטמאת
וטמאת ה�ית צרעת וטמאת ה�גד צרעת ְַ�ְְִַַַַַָ�ְְֶֶַַַַָ�ְוטמאת
מת וטמאת זרע �כבת וטמאת ה�בה וטמאת ְֵַ�ְְְִֶַַַ�ְְַַָָ�ְַָה�ב
מפר� מה� �לֿאחד � וטהרת� נ�ה מי ְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ְוטמאת
הר�ה מקרא�ת י� מא�ה �בכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ���רה,
���� "ויהי �פר�ת ��ת�ב �מ� �תנאי�, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודיני�
�בפר�ת תזריע" �י "א�ה �בפר�ת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָה�מיני"
אד�ה"; פרה אלי� "ויקח� �בפר�ת �היה" ָ�ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ"זאת
��א� �לֿה�קרא�ת ��לל�ת א�� �ר���ת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָואר�ע
הא�ה �לֿה�יני� �יני אבל א��. ְֲִִִֵֵֵֶַָָָ�ְ�טמא�ת
��לל טהר�ת סדר הרי � מה� �לֿמי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכ�ת
� מ�כ��ת לה� ��תיח�� מיני� מה� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ�לֿזה.
�מ�כת מכ�ירי� �מ�כת טהר�ת מ�כת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמה�
טמאת ��לל�ת א�� מ�כ��ת ��ל� ְַ�ְְֳִֵֶֶַָָֹעקצי�,
נז��� א� א� נתח�ר�; �ב�ביל� �לבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלי�
�� �א� לא הרי ה�מא�ת, �אר מ�יני �י� ְֲֵָָֹ�ְִִִֵֶַָָ�ה�
נ�ה מ�כת ��ללת לכ� �ד�מה �מקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָא�א
י�לדת, וטמאת וזבה נ�ה טמאת מצות ְֶֶַ�ְְְִַָָָ�ְִִֵָֹ�לֿ�יני
טמאת מ�יני חלק ��ֿ�� י� �רת�ת ְַ�ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַ�במ�כת
אד� נגעי �לֿ�יני ��ללת נגעי� מ�כת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָי�לדת.

�לֿ�ינ ��ללת זבי� �מ�כת ובית; וזבה�בגד זב י ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
�לֿ�יני ��ללת אהל�ת �מ�כת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָו�כבת
נ�ה מי �יני ��ללת �רה �מ�כת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�טמאת
לא �ר� וטמאת נבלה טמאת אבל �לטהר. ְֶֶַֹ�ְְְֵַָ�ְְֲֵֵַַָלט�א
�כ�ה מפ�רי� �יניה� א�א מ�כ��ת, לה� ְִַָָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָיחד�
�טהר�ת. �לי� �מ�כת ר�� זה, �סדר ְְִֵֶֶַָָ�ְְֵֶֶמק�מ�ת
�מ�כת זה מ��ג ר��ת �אל�ת על ��ר� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכ�
�ל�מר: ,��� זה סדר אנ� �ר�נ� �כבר ְַ�ְְֵֵֶֶַָָ�ֵעד��ת.

אחר �ספר לע�� צרי� �אי� �ר�� טהר�ת, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר
וה�הרה. ה�מאה מעניני �בר ���� ְְֳַָָָ�ְְִִֵֵַָָָע��

שני ה'תשס"טיו� שבט ח'

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"א אד�ה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
exera)מצרע zipepal dz`xpy).[מט�א] טמא ְְֵֵַָָֹ

���ה מה אד�: צרעת �לֿ�יני ��ללת ז� ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מצוה
הס�ר צרי� ���ה מה טה�ר, ���ה �מה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

(mini zray)�ע ��רי� �מה צרי�, �אינ� �מה ,ִִִֵֶֶַַָָ
�גלחת �ל�מר: ���ח, � ה�תק(aiaqn)ההס�ר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
(xry mewna `edyk rbp ly eny)זה וז�לת �ְֶַ

טמאת�. ואיכ�ת �יניה ְָָ�ְְִִֵֵֶָָמ�רטי

שלישי ה'תשס"טיו� שבט ט'

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ט ה��הה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
נ�ה טמאת ��ללת ז� �מצוה [מ�מאה]. ְִַָ�ְְְִִֵֶֶַָָָטמאה

ְִֶָָוכלֿ�יניה.

רביעי ה'תשס"טיו� שבט י'

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� מאה ה��למת ��צט�ינ�ה�צוה ה���י ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
�לֿ�ינ ��ללת ז� �מצוה טמאה. ה��לדת ילהי�ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ֶֶַה��לדת.

חמישי ה'תשס"טיו� שבט י"א

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ו זבהה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
��ה� ה�ברי� הלכ�ת ��ללת ז� �מצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר ז�לת� מט�אה ואי� זבה, נע�ית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָ��ע�תה

שישי ה'תשס"טיו� שבט י"ב

.„˜ ‰˘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



עז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay a"i iyiy mei - hay 'f oey`x mei -

'f - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd hay b"i

שבט ז' ראשו� יו�
�

ה'תשס"ט

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ח נ�הה�צוה מי �דיני (in���נ� ְְִִִִֵֵֶַַָָָ
mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny ,d`fd

(exdhl Ð ilk e` mc` Ð zn `nh lr�המטהרי ,ְֲִַַ
��ת�אר �מ� אחר, �אפ� �מט�אי� מס�� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ�ְְֶֹ�אפ�

ז� מצוה `dnec)�הלכ�ת dxt zekld),ע� . ְְְִִַָ
מנינ�, ��ד� הא�ה ה�מא�ת מיני ע�ר ְְִֵֶֶַָָָָ�ְִֵֶַָָָֹ��ל�ה
אכלי� וטמאת �רצי� וטמאת נבלה טמאת ְֳִַָ�ְְְִַָ�ְְְֵַָ�ְֵוה�:
אד� צרעת וטמאת י�לדת וטמאת נ�ה ְַַַָָָ�ְְֶֶַ�ְְִַָ�ְוטמאת
וטמאת ה�ית צרעת וטמאת ה�גד צרעת ְַ�ְְִַַַַַָ�ְְֶֶַַַַָ�ְוטמאת
מת וטמאת זרע �כבת וטמאת ה�בה וטמאת ְֵַ�ְְְִֶַַַ�ְְַַָָ�ְַָה�ב
מפר� מה� �לֿאחד � וטהרת� נ�ה מי ְְְֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ְוטמאת
הר�ה מקרא�ת י� מא�ה �בכלֿמצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ���רה,
���� "ויהי �פר�ת ��ת�ב �מ� �תנאי�, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָודיני�
�בפר�ת תזריע" �י "א�ה �בפר�ת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָה�מיני"
אד�ה"; פרה אלי� "ויקח� �בפר�ת �היה" ָ�ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ"זאת
��א� �לֿה�קרא�ת ��לל�ת א�� �ר���ת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָואר�ע
הא�ה �לֿה�יני� �יני אבל א��. ְֲִִִֵֵֵֶַָָָ�ְ�טמא�ת
��לל טהר�ת סדר הרי � מה� �לֿמי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָוהלכ�ת
� מ�כ��ת לה� ��תיח�� מיני� מה� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ�לֿזה.
�מ�כת מכ�ירי� �מ�כת טהר�ת מ�כת ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמה�
טמאת ��לל�ת א�� מ�כ��ת ��ל� ְַ�ְְֳִֵֶֶַָָֹעקצי�,
נז��� א� א� נתח�ר�; �ב�ביל� �לבד, ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַַָָאכלי�
�� �א� לא הרי ה�מא�ת, �אר מ�יני �י� ְֲֵָָֹ�ְִִִֵֶַָָ�ה�
נ�ה מ�כת ��ללת לכ� �ד�מה �מקרה. ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָא�א
י�לדת, וטמאת וזבה נ�ה טמאת מצות ְֶֶַ�ְְְִַָָָ�ְִִֵָֹ�לֿ�יני
טמאת מ�יני חלק ��ֿ�� י� �רת�ת ְַ�ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַ�במ�כת
אד� נגעי �לֿ�יני ��ללת נגעי� מ�כת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָי�לדת.

�לֿ�ינ ��ללת זבי� �מ�כת ובית; וזבה�בגד זב י ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
�לֿ�יני ��ללת אהל�ת �מ�כת זרע; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָו�כבת
נ�ה מי �יני ��ללת �רה �מ�כת מת; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�טמאת
לא �ר� וטמאת נבלה טמאת אבל �לטהר. ְֶֶַֹ�ְְְֵַָ�ְְֲֵֵַַָלט�א
�כ�ה מפ�רי� �יניה� א�א מ�כ��ת, לה� ְִַָָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָיחד�
�טהר�ת. �לי� �מ�כת ר�� זה, �סדר ְְִֵֶֶַָָ�ְְֵֶֶמק�מ�ת
�מ�כת זה מ��ג ר��ת �אל�ת על ��ר� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַוכ�
�ל�מר: ,��� זה סדר אנ� �ר�נ� �כבר ְַ�ְְֵֵֶֶַָָ�ֵעד��ת.

אחר �ספר לע�� צרי� �אי� �ר�� טהר�ת, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָסדר
וה�הרה. ה�מאה מעניני �בר ���� ְְֳַָָָ�ְְִִֵֵַָָָע��

שני ה'תשס"טיו� שבט ח'

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"א אד�ה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
exera)מצרע zipepal dz`xpy).[מט�א] טמא ְְֵֵַָָֹ

���ה מה אד�: צרעת �לֿ�יני ��ללת ז� ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מצוה
הס�ר צרי� ���ה מה טה�ר, ���ה �מה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא

(mini zray)�ע ��רי� �מה צרי�, �אינ� �מה ,ִִִֵֶֶַַָָ
�גלחת �ל�מר: ���ח, � ה�תק(aiaqn)ההס�ר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
(xry mewna `edyk rbp ly eny)זה וז�לת �ְֶַ

טמאת�. ואיכ�ת �יניה ְָָ�ְְִִֵֵֶָָמ�רטי

שלישי ה'תשס"טיו� שבט ט'

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ט ה��הה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
נ�ה טמאת ��ללת ז� �מצוה [מ�מאה]. ְִַָ�ְְְִִֵֶֶַָָָטמאה

ְִֶָָוכלֿ�יניה.

רביעי ה'תשס"טיו� שבט י'

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� מאה ה��למת ��צט�ינ�ה�צוה ה���י ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
�לֿ�ינ ��ללת ז� �מצוה טמאה. ה��לדת ילהי�ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ֶֶַה��לדת.

חמישי ה'תשס"טיו� שבט י"א

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ו זבהה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
��ה� ה�ברי� הלכ�ת ��ללת ז� �מצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
אחר ז�לת� מט�אה ואי� זבה, נע�ית ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָהיא

זבה. ְֶֶֶָָָ��ע�תה

שישי ה'תשס"טיו� שבט י"ב

.„˜ ‰˘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

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

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

.����ָ

�
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קודש ה'תשס"טשבת שבט י"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ו ה�בלהה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
וכלֿ נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה ְְְֵַָָ�ְְְִֶֶַָָמטמאה,
רא�י א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ�יניה.
ה�מא�ת, מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ְ�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��ז�ר�ה
מ�ֿה�מא�ת ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה ְ�ְִִִִֶֶַָָָוה�א:
לה��א ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�מצות
,�� מ�ה��א מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, ְְִִִֵַָָ�ְְֶַָָֹ�ְ�טמאה

��הי� llka)עד f`)זה א�א לאֿתע�ה, מצות ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹ
א� נטמא, זה �מי� ה��גע �י אמרה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ה��רה
� �� ��גע למי �זה, �אפ� מט�א זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��בר
ה�א �� ��צט�ינ� זה �י� �ל�מר: ע�ה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַמצות
�ל�ני �דבר �ה��גע א�מרי� �אנ� הינ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצוה,
אינ� אחר, �מ�ב ה�א וא� נטמא; �זה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ�אפ�

ר��ת: �ל �בר ה�א הה��א�ת עצ� א� ְְְִִֶֶֶַַַָָָנטמא.
�ל��� מ��א. אינ� לאו וא� מ��א ר�צה ְְִִִִֵֵֵֶַַָא�

ipiny)ספרא zyxt)"�ת�ע לא "�בנבלת� :`xwie) ְְְִִִָָָָֹ
(g ,`iילקה ��בלה אד� נגע א� "יכ�ל �ְְִִֵֶַַָָָָָ

���א�" "�לא�ה ל�מר: �למ�ד i`,אר�עי�? my) ְְְִִֵֶַַַַָָ
(ck?�ל וי��א יל� נבלה אד� ראה א� יכ�ל ;ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָ
�יצד?�למ הא ת�ע�", לא "�בנבלת� ל�מר: �ד ְְְִִֵַַַָָָָֹ

ה�י� � היא ה�צוה �� א� ר��ת". א�מר: ְְֱִִִִֵֵֵַַָהוי
�זה �ה��גע לנ� ונאמר א�� �דיני� נצט�ינ� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָא�ר
ה�מאי�: �כלֿח��בי וח�ב טמא ונע�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָנטמא

�כינה למחנה ח�� l`xyi'לצאת zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte ycwnay�� לנ�ע ולא קד� לאכל ְְְֱִֶֶֶַֹֹֹֹֹו��א

טמא ��ע�ה �ל�מר: ה���י, וזה� � �זה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוכ��צא
.�� �אפ� �קרבת� היה א� א� זה, �דבר נגע ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹא�

ה�מאה. מ�יני �כלֿמי� זה עני� ְָ�ְְְִִִִֵֶַָָ�זכ�ר

�
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(‡Î).ÌÈ�¯‰˘‰:זהב של בלע"ז, לוינ"ש
(ÂÎ).˙ÂÙË�‰Â ÌÈ�¯‰˘‰(:�תרגו)ענקיא

ÂÙ‡Ï„.(ÊÎ)וכלילא: ÔÂÚ„‚ Â˙Â‡ ˘ÚÈÂ

כמה לראות גדולה, תשועה על לזכרו� להיות
כל היה חשוביה� שבנזמי כבד חיל� היה

הזה: ‡ÂÈ¯Á.הזהב Ï‡¯˘È ÏÎ Â�ÊÈÂלאחר

cec zcevn
(‡Î).Â˙¯Â·‚ ˘È‡Î�א גבורתו, ער� כ� האיש כער�

אתה פגע ולזה וכו', קט� וא� גדולה, גבורתו הוא גדול
ולא אחת בפע� תמית שב� הגבורה רוב בעבור כי בנו,

המלכי�:תשנה, מיתת להקל והגו� ראוי Ï˘Ó(Î·)וכ�
.Â�·בעבור וזרעו הוא בה�, למשול מאהבה אותו קבלו

עשה: אשר ‡Ï˘Ó.(Î‚)התשועה ‡Ïלקבל רצה לא
Ï˘ÓÈ.הממשלה: באה‰' מה' הלא לומר, רצה

תשמעו�: ואליו בכ�, הוא ימשול לזה התשועה,
(„Î).ÂÏÏ˘ ÌÊ� ˘È‡:שלל מאשר נז� לי ית� איש ‰Ì.כל ÌÈÏ‡ÚÓ˘È ÈÎקטורה מבני היה מדי� ב)כי כה ,(בראשית

הגר ד)שהיא סא רבה ישמעאל(בראשית טו)א� טז נז�(בראשית להשי� לה� אחד ודר� יקראו אחד ובש� אחי� והמה ,
˘‡Ï.(ÂÎ)בא�: שאלתו:‡˘¯ פי על זהב:Ê‰·.ונתנו Â‚Â'.דינרי „·Ï:המלחמה משלל בעצמו לו לקח אלה את כי
(ÊÎ).Â˙Â‡:�לזכרו להיות אפוד בצורת מלבוש עשה מהנזמי� הזהב משקל אותו לומר, Â‚Â'.רצה Â�ÊÈÂ�במקו ש�

לעבדו: ש� והלכו זרה לעבודה זמ� לאחר עשאוהו ה� כי עבדוהו, גדעו�ÂÓÏ˜˘.עמדו ידי על התקלה שבאה על
בניו: ¯‡˘Ì.(ÁÎ)נהרגו ˙‡˘Ï:ראש בכפיפת בהכנעה הלכו לומר, ˘�‰.רצה ÌÈÚ·¯‡שנה ארבעי� כלות עד

השעבוד: התחלת ··Â˙È.(ËÎ)מזמ� ·˘ÈÂולזה במנוחה, בביתו ישב כי הע�, בהנהגת הרבה טרח לא לומר, רצה
ובני�: נשי� הרבה

oeiv zcevn
(‡Î).Ú‚ÙÂכמו מות, מכת טו)עניינו א ב פגע(שמואל גש
כמו‰˘‰¯�ÌÈ.בו: תכשיט, יח)מי� ג והשביסי�(ישעיהו

הוא 'ירח' של ותרגו� ירח, כדמות עשויה כי והשהרני�,
החוט�:�ÌÊ.(Î„)'סיהרא': תכשיט ÂÙË�‰Â˙.(ÂÎ)היא

כמו הלב, מול ותלוי נוט� תכשיט יט)ש� ג (ישעיהו

והשירות: כמו‰Â˜�Ú˙.הנטפות הצואר, סביב תכשיט
ט) א לגרגרתי�:(משלי אשהÂ˘‚ÏÈÙÂ.(Ï‡)וענקי�

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

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

.����ָ

�

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון ט' שבט, בו כותב בהנוגע לדרשה ברבים על עניני קבלה, ואשר אמרו 

לו שכן נוהגים חסידי ליובאוויטש.

יכול להיות אחראי על מה  יותר מדי, וכמובן שאין אחד  והנה בימינו המושג קבלה, נעשה רחב 

שהשני רוצה להכניס בתואר האמור.

ובהנוגע לפועל, אנשי ליובאוויטש וחב"ד מתעסקים בהפצת עניני פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה 

בתורת החסידות, שבה מתבארים בכמה וכמה מקומות ענינים המבוארים בספרי קבלה, וענין האמור הוא 

מעבודת והשתדלות היסודיות של אנשי חב"ד, כמצוה עלינו מרבותינו נשיאינו שמסרו נפשם על הפצת 

תורת חסידות חב"ד, שהיא היא תורת הבעל שם טוב, וכמה סיפורים בזה בהנוגע לגודל ההתמסרות שלהם 

עצמם וגם מה שדרשו מאלו הנשמעים לקולם, והביעו תקותם הכי חזקה, אשר יבוא יום הבהיר ואור, 

אשר תעשה תורה זו נחלת כל בני ישראל כולם מבלי יוצא מן הכלל, ונחלה בהנוגע לתורה הרי פירושה, 

לימוד באופן דהבנה והשגה, וככל חלקי התורה, לימוד המביא לידי מעשה.

לפלא הדבר, שכנראה מסגנון מכתבו, אין ידוע לו מפעולה האמורה ותקותי חזקה, אשר כשיכיר 

תורת  מעינות  להפצת  אלו המתמסרים  במחנה  ויכנס  ישתתף  הרי  ופנימיותם,  בורים  על  הדברים  פרטי 

והשי"ת  האמורה  לתכלית  מגעת  שידו  מקום  בכל  השפעתו  כח  וינצל  חוצה,  גם  שיגיעו  ועד  החסידות 

יצליחו.

בכבוד ובברכה.
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:BììL íæð Léà änL eëéìLiå äìîOä-úà eNøôiå ïzðåëéîæð ì÷Lî éäéå ¦¥®©¦§§Æ¤©¦§½̈©©§¦´½̈¨¦−¤¬¤§¨«©§¦À¦§©º¦§¥³
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:Búéáa áLiåì:Bì eéä úBaø íéLð-ék Bëøé éàöé íéða íéráL eéä ïBòãâìe ©¥¬¤§¥«§¦§À¨Æ¦§¦´¨¦½«Ÿ§¥−§¥®¦«¨¦¬©−¨¬«
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i"yx

(‡Î).ÌÈ�¯‰˘‰:זהב של בלע"ז, לוינ"ש
(ÂÎ).˙ÂÙË�‰Â ÌÈ�¯‰˘‰(:�תרגו)ענקיא

ÂÙ‡Ï„.(ÊÎ)וכלילא: ÔÂÚ„‚ Â˙Â‡ ˘ÚÈÂ

כמה לראות גדולה, תשועה על לזכרו� להיות
כל היה חשוביה� שבנזמי כבד חיל� היה

הזה: ‡ÂÈ¯Á.הזהב Ï‡¯˘È ÏÎ Â�ÊÈÂלאחר

cec zcevn
(‡Î).Â˙¯Â·‚ ˘È‡Î�א גבורתו, ער� כ� האיש כער�

אתה פגע ולזה וכו', קט� וא� גדולה, גבורתו הוא גדול
ולא אחת בפע� תמית שב� הגבורה רוב בעבור כי בנו,

המלכי�:תשנה, מיתת להקל והגו� ראוי Ï˘Ó(Î·)וכ�
.Â�·בעבור וזרעו הוא בה�, למשול מאהבה אותו קבלו

עשה: אשר ‡Ï˘Ó.(Î‚)התשועה ‡Ïלקבל רצה לא
Ï˘ÓÈ.הממשלה: באה‰' מה' הלא לומר, רצה

תשמעו�: ואליו בכ�, הוא ימשול לזה התשועה,
(„Î).ÂÏÏ˘ ÌÊ� ˘È‡:שלל מאשר נז� לי ית� איש ‰Ì.כל ÌÈÏ‡ÚÓ˘È ÈÎקטורה מבני היה מדי� ב)כי כה ,(בראשית

הגר ד)שהיא סא רבה ישמעאל(בראשית טו)א� טז נז�(בראשית להשי� לה� אחד ודר� יקראו אחד ובש� אחי� והמה ,
˘‡Ï.(ÂÎ)בא�: שאלתו:‡˘¯ פי על זהב:Ê‰·.ונתנו Â‚Â'.דינרי „·Ï:המלחמה משלל בעצמו לו לקח אלה את כי
(ÊÎ).Â˙Â‡:�לזכרו להיות אפוד בצורת מלבוש עשה מהנזמי� הזהב משקל אותו לומר, Â‚Â'.רצה Â�ÊÈÂ�במקו ש�

לעבדו: ש� והלכו זרה לעבודה זמ� לאחר עשאוהו ה� כי עבדוהו, גדעו�ÂÓÏ˜˘.עמדו ידי על התקלה שבאה על
בניו: ¯‡˘Ì.(ÁÎ)נהרגו ˙‡˘Ï:ראש בכפיפת בהכנעה הלכו לומר, ˘�‰.רצה ÌÈÚ·¯‡שנה ארבעי� כלות עד

השעבוד: התחלת ··Â˙È.(ËÎ)מזמ� ·˘ÈÂולזה במנוחה, בביתו ישב כי הע�, בהנהגת הרבה טרח לא לומר, רצה
ובני�: נשי� הרבה

oeiv zcevn
(‡Î).Ú‚ÙÂכמו מות, מכת טו)עניינו א ב פגע(שמואל גש
כמו‰˘‰¯�ÌÈ.בו: תכשיט, יח)מי� ג והשביסי�(ישעיהו

הוא 'ירח' של ותרגו� ירח, כדמות עשויה כי והשהרני�,
החוט�:�ÌÊ.(Î„)'סיהרא': תכשיט ÂÙË�‰Â˙.(ÂÎ)היא

כמו הלב, מול ותלוי נוט� תכשיט יט)ש� ג (ישעיהו

והשירות: כמו‰Â˜�Ú˙.הנטפות הצואר, סביב תכשיט
ט) א לגרגרתי�:(משלי אשהÂ˘‚ÏÈÙÂ.(Ï‡)וענקי�
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:ìàøNé-ír äNr øLà äáBhä-ìëk ïBòãb¦§®§Æ̈©½̈£¤¬¨¨−¦¦§¨¥«
i"yx

גדעו�: ·¯È˙.(Ï‚)מיתת ÏÚ·:שמו Â‚Â'.(Ï‰)כ� „ÒÁ Â˘Ú ‡ÏÂשכתוב כמו בניו, את שהרגו
ה)בעני� ט :(להל�

cec zcevn
(‰Ï).'Â‚Â „ÒÁ Â˘Ú ‡ÏÂ,�גדעו בית ע� חסד גמלו לא

עמה�: חסד עשה הוא אשר כפי

oeiv zcevn
קדושי�: ובלא כתובה בלא לאיש ·ÏÚ(Ï‚)המיוחדת

.˙È¯·:מה זרה עבודה ש�

b aÎminid ixacfiÎh
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(Ë).˙Â¯ÓÒÓÏ Ï˜˘ÓÂהזהב בה� לחזק
הע�: שקלי�ÌÈÏ˜˘Ï.בקירות למשקל

זהב: של שקלו� ÚÓ˘‰(È)חמשי�
.ÌÈÚÂˆÚˆכ"ב)דוגמתו הצאצאי�(ישעיה

וילדות ילדי� תבנית ובניא ותרגומו והצפיעות
ויצפהו ושוב היו ע� ושל כרביא לכרובי� עשה

ו')זהב א' כרובי�(ובמלכי� שני בדביר ויעש
רוצה אינו מע� שבפני� מה וכל שמ� עצי

כבודו: משו� הספר בזה ÈÙ�ÎÂ(È‡)להזכיר
.ÌÈ¯˘Ú ˙ÂÓ‡ ÌÎ¯‡ ÌÈ·Â¯Î‰�כנ כיצד

לקיר מגעת החמש וסו� חמש לעומת האחד

הכרוב לכנ� מגיע האחרת והכנ� לדרו� הבית
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צעצועי�: מעשה ביאור לתוספת אמר כרובי�
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ðëì ä÷ác:øçàä áeøkä óâéíéøNò úBnà íéNøt älàä íéáeøkä éôðk §¥¾̈¦§©−©§¬¨«©¥«©§¥Æ©§¦´¨¥½¤«Ÿ§¦−©´¤§¦®
:úéaì íäéðôe íäéìâø-ìò íéãîò íäåãéïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå §¥²«Ÿ§¦¬©©§¥¤−§¥¤¬©¨«¦©©Æ©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¬¤§©§¨−̈

:íéáeøk åéìò ìòiå õeáe ìéîøëååèúBnà íéðL íéãenò úéaä éðôì Nòiå §©§¦´®©©¬©¨−̈§¦«©©̧©¦§¥³©©Æ¦Æ©¦´§©½¦©¾
ìL:Lîç úBnà BLàø-ìò-øLà úôväå Cøà Lîçå íéLæèúBøLøL Nòiå §Ÿ¦¬§¨¥−®Ÿ¤§©¤¬¤£¤©Ÿ−©¬¨¥«©©³©©§§Æ

:úBøLøMa ïziå äàî íéðBnø Nòiå íéãnòä Làø-ìò ïziå øéácaæéí÷iå ©§¦½©¦¥−©´Ÿ¨«©ª¦®©©³©¦¦Æ¥½̈©¦¥−©©§§«©¨³¤
i"yx

(‚È).Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚהבית בקרקעית
È·Ï˙.למערב: Ì‰È�ÙÂהיו שלא לפני�

אלאר לחו� כמביטי� שנראה זקופי� אשיה�
כדכתיב לפניה� ומביטי� כפו� היה ראש�

אחיו אל איש כ"ה)ופניה� אומר(שמות וכא�
כנגד זה ראש� היו פוני� אלא לבית ופניה�
פני� כלפי לבית כפופי� ראשיה� וג� זה
הכרובי� שני פרישת במקו� עומד הי' והארו�
על וסוככי� הכותל מ� מטי� הכרובי� כנפי והיו
מכרובי� ולבד בכנפיה� הארו� ועל הכפורת
הכפורת מ� משה שעשה הכרובי� היו אלו
ועומדי� הכפורת על ומדובקי� אדוקי� עדיי�
עשר עשה כ� כמו שהרי תתמה ואל עליו
משה: של מאות� לבד מנורות וי' שלחנות

(„È).ÔÓ‚¯‡Â ˙ÏÎ˙ ˙Î¯Ù‰ ˙‡ ˘ÚÈÂותלה
נכנסי� שבו טרקסי� באמה שהיה הדלת על
עליו תלה דלתות בו שהיה אע"פ ולפני� לפני
לקדש הפנימיות דלתותיו הבית ופתח כדלקמ�

וגו': ÌÈ·Â¯Î.הקדשי� ÂÈÏÚ ÏÚÈÂציורי
‡¯Í.(ÂË)כרובי�: ˘ÓÁÂ ÌÈ˘Ï˘קומה

י"ח נחשת העמודי� שני את ויצר ובמלכי�
שניה� יצק� זצ"ל שלמה רבינו פירש אמות
אינה החסרה והאמה לשני� חלק� ושוב כאחד
שאר למלאכת דומה שאינה לפי חושבה

בעני� ש� שאמר כמו כ"א)העמוד ראש(ב' ועל
יוס� רבי וג� שוש� פרח מעשה העמודי�
אלא י"ח גבהה לנו דמה נראה ולא כ� פירש
ואח"כ כאחד שניה� יצק� ודאי שמעתי כ�
וחצי: אמה י"ז אחד כל ונמצאו לשני� חלק�

.˙Ùˆ‰Âחצי עביו ש� שנאמר כותרת שהיא
צפוי הוא צפת אמות, י"ח אחד כל הרי אמה
כמי� עשוי היה כלומר זהב אות� ויצפה כמו
וכשהופכו מלמטה אמה חצי ועביו חלול כובע
הרי אמה חצי העובי נמצא העמוד על ונותנו

אמות ז')י"ח א' לשו�(ובמלכי� כותרת קורהו
וגו': כותרות ושתי כדכתיב Ô˙ÈÂ(ÊË)כתר

.˙Â¯˘¯˘·תחתיו הצפת בראש שרשרות עשה
לכסות כדי רמוני� צורת קבע השרשרות ובתו�

כדכתיב הצפת גולות(ש�)חלל שתי את לכסות
כזו גולות לה� קורא חללו ש� ועל הכותרת
ועל לשו� השרשרות ה� ש� שכתב השבכה

יתהל� י"ח)שבכה בסב�(איוב כמו ענפי� ל'
כ"ב)בקרניו ור'(בראשית קופיא אומרי� ויש

ענפי�: פירוש ‰‰ÏÎÈ.(ÊÈ)אלעזר È�Ù ÏÚעל
כדמוכח באול� בחו� ההיכל א'פתח (במלכי�

אול�ז') העמודי� ראש על אשר וכותרת
שוש�: מעשה ÔÈÓÈÓ.ההיכל „Á‡:הפתח

.Ï‡Ó˘‰Ó „Á‡Â:הפתח.ÊÚÂ·Â .ÔÈÎÈעל יכי�

cec zcevn
(‚È).ÌÈ˘¯ÂÙ:קה"ק ברוחב פרושי� זה:È·Ï˙.כשה� מול זה פנו ולא הבית חלל ‰ÎÂ¯Ù˙.(È„)מול פתח‡˙ מול

ובמ"א: למטה כמ"ש דלתות ש� שהיו וע� קה"ק רוק�:ÏÚÈÂ.בית במעשה כרובי� עליו ‰·È˙.(ÂË)צייר È�ÙÏ
האול�: ‡Í¯Â.בחלל ˘ÓÁÂ ÌÈ˘Ï˘:יחד שניה� שהיתהÙˆ‰Â˙.של לפי צפת וקרויה במ"א האמור הכותרת היא

ממעל: העמוד על וכסוי ˘¯˘¯Â˙.(ÂË)צפוי ˘ÚÈÂ�בריחי שעשה ור"ל וכו' ברחוקות ויעבר במ"א האמור הוא
קה"ק: לבית ההיכל שבי� המחיצה לפני זהב הקדשי�·„·È¯.משלשלאות קדש בית כמו דביר נקראה ההיא המחיצה

‰ÌÈ„ÂÓÚ.עצמה: ˘‡¯ ÏÚ Ô˙ÈÂשרשרות מלת שזכר ולפי חרוזי� הרמוני� היו ובה� העמודי� ראש על שרשרות נת�
הה�: השרשרות במקו� שאינ� וע� המבי� על וסמ� כא� חסרו המקרא עמודÓ‡‰.בתחלת ולכל מאה היו טור לכל

במ"א: כמ"ש טורי� שתי לעד:ÔÈÎÈ.(ÊÈ)היו הבית שיכי� טוב בהבית·ÊÚÂ.לסימ� ר"ל עז בו מורכבת מלה הוא
לישראל: וחוזק עוז ימצא הזה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc `nw `aa(oey`x meil)

déì éòa÷ àìc énð àeä óà,xt`l jixv epi`yk xaecn ,mc`d lv` s` ± ©©¦§Ÿ¨¨¥¥
,`id lewlw ef dxradeéðz÷åxirand ikøeètmelyzd onàeäL éðtî §¨¨¥¨¦§¥¤

BLôða ïBcðdl jixv epi`y s` ef dxrad lr dzin aeig epyiy gkene , ¦§©§
:`xnbd zayiin .llkàìdxen `l epizpyna xeyde mc`d ienic - Ÿ

yk `l` ,jxev el oi`y exeyc `inec `edyk zxaecn epizpynyBøBL
déãéc àéîec.mc`a xaecnd ote`l dey xeya xaecnd ote`d ±àeä äî §¨¦¥©

dxradd z` dyer mc`ddéì éòa÷c,ef dxradl `ed jxvp xy`k ±óà §¨¨¥¥©
déì éòa÷c BøBL`vnpe .ef dxradl `ed jixvy xaecn exey iabl s` ± §¨¨¥¥

.melyza aiige dzinn xeht dxrada jxev el oi`yk mc`a ok`y

:`xnbd jk lr zxxandì úçkLî éëéä BøBLxey lv` okziz j`id ± ¥¦©§©©¨
.dl jixv `edy dxradøBLa ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,àéåà áø (déì) øîà̈©¥©©§¨¨¨§©©§¦¨§

`edyäëéLð Bì äúìòL çwt[cexib-]øcðbéàå dééì÷îì éòa à÷å ,Baâa ¦¥©¤¨§¨§¦¨§©§¨¨¥§¦§§¥§¦©§©
àîèe÷ajk ici lre xt`d lr lblbzdle ,yicbd z` sexyl `ed dvexe ± §§¨

.d`etx el dlerïðéòãé àðîeyicbd z` xirad xeyd ok`y epl oipne ± §¨©§¦¨
mi`ex ok` m` z`f mircei ik ,`xnbd daiyn .ef d`etx myløúáìc¦§¨©

àîèe÷a øcðbî÷ dééì÷c.xt`a lblbzn yicbd z` sxeyy xg`ly ± §©§¥¨¦©§©§§¨
:jk lr ddnz `xnbdàðååb éàä ék àkéà éîezegwt mr xey epyi ike ± ¦¦¨¦©©§¨

,`xnbd zayiin .jk lk daxïéà.ef oirn dnkgl epivn ok` ±àeääc ¦§©
déëðéç déì ïéáék äåäc ,àtt áø éa äåäc àøBz,eipiya a`k ygy ± ¨©£¨¥©¨¨©£¨¨§¦¥¦§¥

éqzéàå àøëéL éúLå àúééæðì dé÷úôe ìééòea didy mewn l` qpkp ± ¨¥©§¥§©§¨¨§¨¥¦§¨§¦©¥
.eia`kl d`etx dzlre xkyd z` dzy ,ilkd ieqik z` sgce ,xky mr ilk

déãéc àéîec BøBL zøîà úéöî éî ,àtt áøc dén÷ ïðaø eøîàike ± ¨§©¨¨©¥§©¨¨¦¨¦¨§©§§¨¦¥
,el dey exeyy ote`a mixaecn dpynd ipicy xnel ozipBøBL éðz÷ àäå§¨¨¨¥

áéiç LéiaL àeäå øeèt LéiaLote`a mixaecn dpynd ipicy xn`p m`e , ¤¦¥¨§¤¦¥©¨
ydéãéc àéîec BøBL,xeht exey ,aiigzn mc`dy zyead dze` lre , §¨¦¥

xeyae ,yiial oiekznyk `l` zyea lr aiigzn epi` mc`d ixdy ,dywei

dì úçkLî éëéä Léiáì ïåekúðl oiekziy okzi j`id ±ea oi` `ld yiia ¦§©¥§©¥¥¦©§©©¨
ezpeek dzidy ote`a epizpyna xaecn oi` ok` ,`tt ax ayiin .zrc

`l` ,yiial÷éfäì ïåekúpL ïBâkzeezydl lkei ,ok it lr s`e .yiial `le §¤¦§©¥§©¦
wx ezpeek dzid m` ,mc` s`y itl ,xeya xehtd ote`l mc`a aeigd ote`

.zyea meyn aiig wifdløî øîàc,÷éfäì ïåekúð,zyea inelyza aiig §¨©©¦§©¥§©¦
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:melyzd on xeht ok

äðùî
onwl) xn`p mdilr xy` ,oenn zriaza zewitq ipiipra dpc oldl `ibeqd
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כדכתיב לירח שנמשל דוד בית מלכות ש�
עול� יכו� פ"ט)כירח (כנגד·ÊÚÂ.:(תהלי�

יוש"ה) ועוז בגבורה יוצא שהוא שנאמרהשמש
לרו� כגבור י"ט)ישיש כמו(ש� בבועז והבי"ת

ה') ינחמנו(בראשית בנח א')מ"� א' כי(בשמואל
שאלתיו: ÔÈÎÈ.מה' È�ÈÓÈ‰ Ì˘ ‡¯˜ÈÂאע"פ

כירח נכו� ויהיה לו שיועיל מהשמש קט� שירח
א� שלמה אמר המתחסרת כלבנה ולא יכו�

אני א� וירח לשמש מלכותי כינה הקב"ה
גדולי�, נחשת עמודי וקי� נכו� דבר אעשה
העמודי� את עשה ד� מבני שהיה חיר� ד"א
שמשו� אביו ש� על יכי� האחד את קרא

בו ט"ז)שנאמר שני(שופטי� שמשו� וילפת
התו� וגו')(עמודי נכו� לשניוגו' קרא ושלמה

יגר לב� לו ויקרא דוגמא בועז זקנו ע"ש בועז
ל"א)שהדותא :(בראשית
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:mNWNn xEhR bbFWAïåék øîà÷ éëä â"ä §¥¨¦§©¥¨¥¨¨©¥¨
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:xEhR bbFWC `YWd Fxt`l'éðúî.÷feäå §¤§©§¨§¥¨§©
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Dnize opgFi 'xC `AiN` `N` KixR̈¦¤¨©¦¨§¨¨§¥©
`lC FxFX dn dWwY iOp Eda` 'xlC¦§£¨©¦¦§¤©§Ÿ
Eda` iAxC xn`p m`e 'Ek FtEbl Kixv̈¦§§¦Ÿ©§©¦£¨
dkixv irA `le xEnB lwlwnA aiIgn§©¥¦§©§¥¨§Ÿ¨¥§¦¨

:y"` DtEbl§¨
ïåekúðDniY .Dl zgMWn ikid WiIal ¦§©¥§©¥¥¦©§©©¨¥©

oeEMzp DiYrC` wiQ` `lC oeiM¥¨§Ÿ©¦©©§¥¦§©¥
mc`aE dpeEM `Mil xFWaC Dil dWwY iOp FxFWC `inEC `Ed ENit` wiGdl§©¦£¦§¨§©¦¦§¤¥¦§¥¨©¨¨§¨¨
wiGdl FzpeEM xiRW rnWn f` FxFWC `inEC `Ed zxn` i`C l"ie dpeEM irÄ¥©¨¨§§¦©§¨§¨§¨©§©©¦©¨¨§©¦
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zFxrp EN`aE oiYrnWA Dl iziin ikd`C YwNg `lC mEXn [oinElWYn](mye .dl sc zeaezk)'tA opixn`cM dIwfg iaC `pzC `WiTd r"kl Edl zi` df oiprlE ¦©§¦¦§Ÿ¦©§¨§©¨¥©§¥¨¦§©§¦§¥§¨§¦§©¤¦§§¤¥¨§¨¨§¥¦§¦¨¦§©§¦¨§
`N` `wtp bbFXn xnFge lTnC ixii` dzin icdA xg` oFnnA e`l oeEMzn Fpi`Wl oeEMzn oiA la` dIwfg iaC `pzC Edl zilC o`nl `Mi` inE zFxrp EN ¥̀§¨¦¦¨§©§¥§§¨¨§¥¦§¦¨£¨¥¦§©¥§¤¥¦§©¥©§¨©¥©£¥¦¨©§¥§¦©¨¤¦¥©§¨¤¨
oi`W iOp ikd xEhR oeEMzPW oeikC dIwfg iaC `pY l"nwe oFnn Wtp zgY Wtp Yzpe df bxde df bFxdl oeEMznA WixcC iAxCn iwEt`l bxdPd inCn xFhtl¦§¦§¥©¤¡¨©£¥¦§¤¦§¨¦§¦§©¥©£¤§¨©¤§¨©¨¤¤©©¨¤¨§¨¨§¥¦§¦¨§¥¨¤¦§©¥¨¨¥©¦¤¥

oitxUPd wxRA Dl iziin ikd`e xEhR oeEMzn(:hr sc oixcdpq)DiPin opilwW `lC dxRkl FzbbW oYip `l diIlr KxcC FnkC `z` diIlr Kxcl dcixi KxC oiaE ¦§©¥¨§©¨¥©§¥¨§¤¤©¦§¨¦¥¤¤§¦¨§¤¤£¦¨¨¨¦§§¤¤£¦¨Ÿ¦©¦§¨§©¨¨§Ÿ©§¦¨¦¥
Kixhv` dcixi KxC FnM diIlr KxC bbFW xFhtlC xnFl mirFh Wie Kixhv` cifn xFhtle dxRkl FzbbW dpYiPW b"r` Fzcixi KxC iOp ikd Dixhtnl `pFnn̈¨§¦§§¥¨¥©¦¤¤§¦¨¤¦§¨¦§¨§©¨¨§¦§¥¦¦§§¦§¥¦©§¦§¥¤¤£¦¨§¤¤§¦¨¦§§¦

zFxrp EN` wxRA la`(mye .dl sc zeaezk):ziWixtcM `ibEq gikFn oFq` didi `lC `YrnWA £¨§¤¤¥§¨¦§©§¨§Ÿ¦§¤¨¦©§¨§¦§¦¦
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ïBcð àeäL éðtî øeèt éðz÷å déì éòa÷ àìc énð àeä óà©©¦§Ÿ¨¨¥¥§¨¨¥¨¦§¥¤¦
óà déì éòa÷c àeä äî déãéc àéîec BøBL àì BLôða§©§Ÿ§¨¦¥©§¨¨¥¥©
àéåà áø ì"à dì úçkLî éëéä BøBL déì éòa÷c BøBL§¨¨¥¥¥¦©§©©¨©©§¨
Baâa äëéLð Bì äúìòL çwt øBLa ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¦¥©¤¨§¨§¦¨§©
øúáìc ïðéòãé àðîe àîèe÷a øcðbéàå dééì÷îì éòa à÷å§¨¨¥§¦§§¥§¦©§©§§¨§¨©§¦¨¦§¨©
ïéà àðååb éàä ék àkéà éîe àîèe÷a øcðbî÷ dééì÷c§©§¥¨¦©§©§§¨¦¦¨¦©©§¨¥
déëðéç déì ïéáék äåäc àtt áø éa äåäc àøBz àeääc§©¨©£¨¥©¨¨©£¨¨§¦¥¦§¥
ïðaø eøîà éñzéàå àøëéL éúLå àúééæðì dé÷úôe ìéiò©¥©§¥¦§©§¨§¨¥¦§¨§¦§¥¨§©¨¨
àäå déãéc àéîec BøBL úøîà úéöî éî àtt áøc dén÷©¥§©¨¨¦¨¦©§¨§¨¦¥§¨
àéîec BøBL áéiç LéiaL àeäå øeèt LéiaL BøBL éðz÷̈¨¥¤¦¥¨§¤¦¥©¨§¨
ïåekúpL ïBâk dì úçkLî éëéä Léiáì ïåekúð déãéc¦¥¦§©¥§©¥¥¦©§©©¨§¤¦§©¥
Léiáì ïåekúð àlL ô"òà ÷éfäì ïåekúð øî øîàc ÷éfäì§©¦§¨©©¦§©¥§©¦¤Ÿ¦§©¥§©¥
éác àðúc äi÷æç éác àðzãëå ââBLa ïéúéðúî øîà àáø̈¨¨©©§¦¦§¥§¦§¨¨§¥¦§¦¨§¨¨§¥
z÷ìç àì äîäa äkî äî äîäá äkîe íãà äkî äi÷æç¦§¦¨©¥¨¨©¥§¥¨©©¥§¥¨Ÿ¨©§¨

ì ïåekúî ïéa ãéæî ïéa ââBL ïéa daCøc ïéa ïåekúî ïéàL ¨¥¥¥¥¦¥¦§©¥§¤¥¦§©¥¥¤¤
óà ïBîî Báéiçì àlà ïBîî BøèBôì äéiìò Cøãì äãéøé§¦¨§¤¤£¦¨§§¨¤¨§©§¨©
ïåekúî ïéa ãéæîì ââBL ïéa Ba ÷Bìçz àì íãà äkî©¥¨¨Ÿ©§¥¥§¥¦¥¦§©¥

ìïBîî Báéiçì äéiìò Cøãì äãéøé Cøc ïéa ïåekúî ïéàL §¤¥¦§©¥¥¤¤§¦¨§¤¤£¦¨§©§¨
ì eøîà ïBîî BøèBôì àlàúî÷Bî úéöî éî àáøì ïðaø dé ¤¨§§¨¨§¥©¨¨§¨¨¦¨¦§¨

ïåék øîà÷ éëä éðz÷ BLôða ïBcpL éðtî àäå ââBLa dì̈§¥§¨¦§¥¤¦§©§¨¨¥¨¥¨¨©¥¨
àzLä Bøôàì éòa à÷c éîc éëéäå BLôða ïBcð ãéæîác¦§¥¦¦§©§§¥¦¨¥§¨¨¥§¤§©§¨

:øeèt ââBLa'éðúîøçà øBL øçà óãBø äéäL øBL §¥¨¤¨¨¥©©©¥
òìña àlà ék àì øîBà äæå ÷éfä EøBL øîBà äæ ÷feäå§©¤¥§¦¦§¤¥Ÿ¦¤¨§¤©
íéôãBø íéðL eéä äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä ä÷ì̈¨©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨§©¦§¦
÷éfä EøBL øîBà äæå ÷éfä EøBL øîBà äæ ãçà øçà©©¤¨¤¥§¦¦§¤¥§¦¦

íäéðù

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



פג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc `nw `aa(oey`x meil)

déì éòa÷ àìc énð àeä óà,xt`l jixv epi`yk xaecn ,mc`d lv` s` ± ©©¦§Ÿ¨¨¥¥
,`id lewlw ef dxradeéðz÷åxirand ikøeètmelyzd onàeäL éðtî §¨¨¥¨¦§¥¤

BLôða ïBcðdl jixv epi`y s` ef dxrad lr dzin aeig epyiy gkene , ¦§©§
:`xnbd zayiin .llkàìdxen `l epizpyna xeyde mc`d ienic - Ÿ

yk `l` ,jxev el oi`y exeyc `inec `edyk zxaecn epizpynyBøBL
déãéc àéîec.mc`a xaecnd ote`l dey xeya xaecnd ote`d ±àeä äî §¨¦¥©

dxradd z` dyer mc`ddéì éòa÷c,ef dxradl `ed jxvp xy`k ±óà §¨¨¥¥©
déì éòa÷c BøBL`vnpe .ef dxradl `ed jixvy xaecn exey iabl s` ± §¨¨¥¥

.melyza aiige dzinn xeht dxrada jxev el oi`yk mc`a ok`y

:`xnbd jk lr zxxandì úçkLî éëéä BøBLxey lv` okziz j`id ± ¥¦©§©©¨
.dl jixv `edy dxradøBLa ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,àéåà áø (déì) øîà̈©¥©©§¨¨¨§©©§¦¨§

`edyäëéLð Bì äúìòL çwt[cexib-]øcðbéàå dééì÷îì éòa à÷å ,Baâa ¦¥©¤¨§¨§¦¨§©§¨¨¥§¦§§¥§¦©§©
àîèe÷ajk ici lre xt`d lr lblbzdle ,yicbd z` sexyl `ed dvexe ± §§¨

.d`etx el dlerïðéòãé àðîeyicbd z` xirad xeyd ok`y epl oipne ± §¨©§¦¨
mi`ex ok` m` z`f mircei ik ,`xnbd daiyn .ef d`etx myløúáìc¦§¨©

àîèe÷a øcðbî÷ dééì÷c.xt`a lblbzn yicbd z` sxeyy xg`ly ± §©§¥¨¦©§©§§¨
:jk lr ddnz `xnbdàðååb éàä ék àkéà éîezegwt mr xey epyi ike ± ¦¦¨¦©©§¨

,`xnbd zayiin .jk lk daxïéà.ef oirn dnkgl epivn ok` ±àeääc ¦§©
déëðéç déì ïéáék äåäc ,àtt áø éa äåäc àøBz,eipiya a`k ygy ± ¨©£¨¥©¨¨©£¨¨§¦¥¦§¥

éqzéàå àøëéL éúLå àúééæðì dé÷úôe ìééòea didy mewn l` qpkp ± ¨¥©§¥§©§¨¨§¨¥¦§¨§¦©¥
.eia`kl d`etx dzlre xkyd z` dzy ,ilkd ieqik z` sgce ,xky mr ilk

déãéc àéîec BøBL zøîà úéöî éî ,àtt áøc dén÷ ïðaø eøîàike ± ¨§©¨¨©¥§©¨¨¦¨¦¨§©§§¨¦¥
,el dey exeyy ote`a mixaecn dpynd ipicy xnel ozipBøBL éðz÷ àäå§¨¨¨¥

áéiç LéiaL àeäå øeèt LéiaLote`a mixaecn dpynd ipicy xn`p m`e , ¤¦¥¨§¤¦¥©¨
ydéãéc àéîec BøBL,xeht exey ,aiigzn mc`dy zyead dze` lre , §¨¦¥

xeyae ,yiial oiekznyk `l` zyea lr aiigzn epi` mc`d ixdy ,dywei

dì úçkLî éëéä Léiáì ïåekúðl oiekziy okzi j`id ±ea oi` `ld yiia ¦§©¥§©¥¥¦©§©©¨
ezpeek dzidy ote`a epizpyna xaecn oi` ok` ,`tt ax ayiin .zrc

`l` ,yiial÷éfäì ïåekúpL ïBâkzeezydl lkei ,ok it lr s`e .yiial `le §¤¦§©¥§©¦
wx ezpeek dzid m` ,mc` s`y itl ,xeya xehtd ote`l mc`a aeigd ote`

.zyea meyn aiig wifdløî øîàc,÷éfäì ïåekúð,zyea inelyza aiig §¨©©¦§©¥§©¦
Léiáì ïåekúð àlL ét ìò óà. ©©¦¤Ÿ¦§©¥§©¥

laegy di`x oi` epizpynny ,opgei iax zrc z` ayiil sqep uexiz

:jxev ila z`f eyryk s` dzin miaiig xirane,øîà àáøepizpyn ok` ¨¨¨©
mrhd ,mxa .yicbd xt`l jixv epi`y exeyc `inec `edyk zxaecn

ixdy ,dzin eilr aiigy meyn epi` ,sxyy yicbd melyzn xeht mc`dy

ââBLa ïéúéðúîeyrpy ote`a s` mixaecn dpyna mixen`d oiwifpd ± ©§¦¦§¥
,dzin aeig oi`yk bbeyaå`ed ,xehtd mrhàpúc .äi÷æç éác àðúãë §¦§¨¨§¥¦§¦¨§©¨

äi÷æç éác'znEi mc` dMnE dPnNWi dnda dMnE' (`k ck `xwie) xn`p , §¥¦§¦¨©¥§¥¨§©§¤¨©¥¨¨¨

eywedy ixd,äîäa äkîe íãà äkîaiigzn dndad dkny myke ©¥¨¨©¥§¥¨
dey ,einelyzn xhtpy mc`d dkn jk ,d`kdd ipte` lka dinelyza

.oleka xeht didiy ,el` mipte` lka oicdäîiablz÷ìç àì äîäa äkn ©©¥§¥¨Ÿ¨©§¨
daef d`kdaïéadkdykaïéa ââBLaïåekúî ïéa ,ãéæîzekdlìïéàL ¨¥¥¥¥¦¥¦§©¥§¤¥

ïåekúî,ïéaa dbxd m`äãéøé Cøcick jeze mleqa cxei didy oebk ± ¦§©¥¥¤¤§¦¨
,dbxde dnda lr bbeya ltp ezcixiäéiìò Cøãìz` dlrn didy oebk ± §¤¤£¦¨

`ed mda oicde ,ofxbd znxd ick jez ci xg`lk bbeya dbxde ,ecia ofxbd

oi`yBøèBôìmelyznïBîîdnda dkd xy`kïBîî Báéiçì àlàlka §§¨¤¨§©§¨
.dwifdy mipte`íãà äkî óà,ïéa ,ãéæîì ââBL ïéa Ba ÷Bìçz àì ©©¥¨¨Ÿ©§¥¥§¥¦¥

ïåekúî,jk meyn dzin aiigyì,ïåekúî ïéàLm` dzin aeig ea oi`y ¦§©¥§¤¥¦§©¥
,mc` bxdäéiìò Cøãì äãéøé Cøc ïéajl oi` el` lkay ,,ïBîî Báéiçì ¥¤¤§¦¨§¤¤£¦¨§©§¨
ì àlàïBîî BøèBôdbixdd lr dzin aeig oi` xy`k s`y ,jkn gken . ¤¨§§¨

aiig did cifna ok dyer did eli`y itl ,oennn xeht bbeya ebxdy oebk

`lae bbeya z`f dyr m` ,zaya laegde yicb sxeyd iabl o`k s` ,dzin

.melyzd on xeht ok mb dk`lnl jxev

ââBLa dì zî÷Bî úéöî éî ,àáøì ïðaø déì eøîàleki dz` ike ± ¨§¥©¨¨§¨¨¦¨¦§©§¨§¥
,bbeya dzyrp dxradd zk`lny cinrdléðz÷ BLôða ïBcpL éðtî àäå§¨¦§¥¤¦§©§¨¨¥

bbeyae ,eytpa aiigzny iptn melyzn xehty xn`p epizpyna `ld ±

,`ax ayiin .aiig epi`øîà÷ éëä.epzpyn zpeek `id jk ±c ïåékdyerd ¨¦¨¨©¥¨¦
ef dk`lnãéæîá,éîc éëéäå ,BLôða ïBcð,eytpa aiigzn ote` dfi`ae ± §¥¦¦§©§§¥¦¨¥

Bøôàì éòa à÷c,dtixyd xt`l `ed jixv xy`k ±øeèt ââBLa àzLä §¨¨¥§¤§©§¨§¥¨
mb ,xt`d jxev myl `le bbeya ef dk`ln dyr xy`k dzr s` ok m` ±

:melyzd on xeht ok

äðùî
onwl) xn`p mdilr xy` ,oenn zriaza zewitq ipiipra dpc oldl `ibeqd

`ivedl oic zial oi`e 'di`xd eilr exiagn `ivend oica lecb llk df' (.en

:oicd zia iptl wtqd z` xxaie micra di`x raezd `iaiy cr oennøBL
÷feäå ,øçà øBL øçà óãBø äéäL.scxpd xeydäæwefipd xeyd lra ± ¤¨¨¥©©©¥§©¤

øîBàeixg` scxy xeyd lraläæå .÷éfä EøBL ,scexd xeyd lra ± ¥§¦¦§¤
øîBà,ék àì,jixack jk `l ±ä÷ì òìña àlàrlqa jekig ici lr ± ¥Ÿ¦¤¨§¤©¨¨

ik `ed oicd ,eixg` scex didy ixey zngn `le ,jxey wefipàéöBnä©¦
äéàøä åéìò Bøéáçîlr wefip ok`y di`x `iadl wfipd xeyd lra lr ± ¥£¥¨¨¨§¨¨

xeyd lran wfpd miaeb oi` ,jkl di`x `iad `l m`e scexd xeyd ici

.scexd

íéðL eéä,mipey mc` ipa ipyl mikiiyd mixeey ipy ±øçà íéôãBøxey ¨§©¦§¦©©
ãçà.scxpd xeyd wefipe ,xg` mc`l `ed s` jiiydäæxeyd lra - ¤¨¤

scxy cg`døîBà,scxy ipyd xeyd lraläæå .÷éfä EøBLxeyd lra - ¥§¦¦§¤
ipyd÷éfä EøBL øîBà.ixey `le ¥§¦¦
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zea` drax`` cenr dl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éòa÷ àìc énð àeä óà`nl` oinElWYn xEhR ipYwe `Ed lwlwnE Fxt`l ©©¦§Ÿ¨¨¥§¤§§©§¥§¨¨¥¨¦©§¦©§¨
:`Mi` dzin aEIg.déì éòa÷c BøBL óàaiIg iOp Dil irA `l 'it`C `weC e`l ¦¦¨¦¨©§¨¨¥¥©©§¨©£¦Ÿ¨¥¥©¦©¨

`xEhtl i`de `aEIgl i`d opinwFn `zNin `cgA EdiiexY DigxM lr `N` mNWl§©¥¤¨©¨§¥©§©§§¨¨¦§¨§¦¨©§¦¨§©¦§¨
`l Dil irAw `lA FxFW i`C xEhR df aiIg dGW mFwnaC 'ipzn rnWn ikdC§¨¥©§©©§¦¦§¨¤¤©¨¤¨§¦§Ÿ¨¨¥¥Ÿ

lr xEhtE FxFW dUrn lr aiIg Wi uxFYn§¨¥©¨©©£¥¨©
Dil irA `lcA Edi` `dC Fnvr dUrn©£¥©§§¨¦¦§Ÿ¨¥¥

:oinElWzA aiIgn.çwt øBLaxFXdW ¦©¥§©§¦§¦¥©¤©
:mkg.ïðéòãé àðîeKixhv`C oiEMi` ikdlC ¨¨§¨©§¦¨¦§¨¥¦©¥§¦§§¦

i`d iM DixnC b"r`C 'ipzn opirEnW`l§©§¦¨©§¦§§¨¥¦©
i`C aiIg xFW ied oinElWzA xhtn `peeB©§¨¦§©§©§¦£¥©¨§¦
`l i` aiIgin iOp Dixn 'it` `nYqn¦§¨¨£¦¨¥©¦¦©¥¦Ÿ
aiIg Wi o`M oi`e Fxt`l KixvC DiA opirci©§¦¨¥§¨¦§¤§§¥©¥©¨
:Fnvr dUrn lr xEhtE FxFW dUrn lr©©£¥¨©©£¥©§

.déëðéç:eiPiW.àúééæðì dé÷úôesgC ¦§¥¦¨©§¥¦§©§¨¨©
:FkFzA xkXdW ilMd iEQML.BøBxEhRC ¦©§¦¤©¥¨§§¨

`d Dl zgMWn ikid DiciC `aEIgC `inEC§¨§¦¨¦¥¥¦©§©©¨¨
WIal oiEMznA `N` `zil DiciC `aEIg¦¨¦¥¥¨¤¨§¦§©¥§©¥

:zWFal oiEMzdl zrC FA oi` xFWeépLîe §¥©©§¦§©¥§¤§©¥
.÷éfäì øBMä ïåekúpL ïBâk dì úçkLî©§©©¨§¤¦§©¥©§©¦
zWFA` aiIgn `peeB i`d iM mc` iAbC§©¥¨¨¦©©§¨¦©¥©¤

:'Ek xn xn`C.øîà àáø'ipzn mlFrl §¨©©¨¨¨©§¨©§¦
xEhRC i`de Fxt`l Dil irAw `lcA¦§Ÿ¨¨¥¥§¤§§©§¨
aEIg DiA iedilC mEXn e`l oinElWYn¦©§¦©¦§¤¡¥¥¦
`MilC iOp bbFWA 'it` 'ipzn `dC dzin¦¨§¨©§¦£¦§¥©¦§¥¨
oinElWYn xEhRC `nwFYin dzin aEIg¦¦¨¦§¨§¨¦©§¦

:dIwfg iaC ipYcMäîäa Lôð äkî ¦§¨¥§¥¦§¦¨©¥¤¤§¥¨
.úîeé íãà äkîe äpîlLécgi EWTEd §©§¤¨©¥¨¨¨§©©

'it`e mNWn mlFrl dndA dMn dnC§©©¥§¥¨§¨§©¥©£¦
'ixn`cM bbFWA(.ek sc lirl)mlFrl crEn mc` §¥¦§©§¦¨¨¨§¨

oinElWYn `xw DixhtC mc` dMn s ©̀©¥¨¨§©§¥§¨¦©§¦
bbFWA ENit`e xEhR mlFrl znEi aizkC¦§¦¨§¨¨©£¦§¥

:dzin `kiiW cifnaE li`Fd.äéiìò Cøc ¦§¥¦©§¨¦¨¤¤£¦¨
ol `niiwC ofxBd FnixdA ci xg`lM FbxdW¤¨§¦§©©©©£¦©©§¤§©§¨¨

(:f sc zekn)xEhR d"t` zElBn xEhRC§¨¦¨¨
'it` iOp zAW lENig iAB KMld oinElWYn¦©§¦¦§¨©¥¦©¨©¦£¦

:mNWNn xEhR bbFWAïåék øîà÷ éëä â"ä §¥¨¦§©¥¨¥¨¨©¥¨
.BLôða ïBcéð ãéæîácKixvA inC ikide ¦§¥¦¦§©§§¥¦¨¥§¨¦

:xEhR bbFWC `YWd Fxt`l'éðúî.÷feäå §¤§©§¨§¥¨§©
:sCxPd.ä÷ì òìña:dwle rlqA did KMgzn.ãçà øçà ïéôãBø íéðL eéä ©¦§¨§¤©¨¨¦§©¥¨¨§¤©§¨¨¨§©¦§¦©©¤¨

:mc` ipA dWlW lW oYWlWE§¨§¨¤§Ÿ¨§¥¨¨
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mifgF` mipWaE miwlFg qEknEq xn` in¦¨©§§¦¦§©¦£¦
cg qitY iM oOwl Ez` i`C xn` ziNhA§©¦¨©§¦¨§©¨¦¨¦©
ikExq qEknEql 'it`C ikExq Kxqin cge§©¦§©§¥©£¦§§§¥

:`Ed mElM e`l©§
éànîikide z"`e .ixaE ixA 'ipznC ¦©§©§¦¨¦¨¦§§¥¦

i` ixaE ixA 'ipznC opixn`C§©§¦¨§©§¦¨¦¨¦¦
Epiid ixaE ixA qEknEq xn` xn`C mEXn¦§¨©¨©§¨¦¨¦©§
ixaE ixaA qEknEq xn` `l i`C mEXn¦§¦Ÿ¨©§§¨¦¨¦
miwlFgC dpWOn wCwcl lFki did `lŸ¨¨¨§©§¥¦¦§¨§§¦
lMd ixace ixaE ixaA inwF`l ivn iedC©£¥¨¥§§¥§¨¦¨¦§¦§¥©Ÿ
llM iiExF`l ivn 'ipznC i`On w"dC l"ie§§¦©§©§¦¨¥§¥§¨
ixii` `weC `OWe ixaA `nlC ixaE ixaA§¨¦¨¦¦§¨§¨¦§¤¨©§¨©§¥
`tiqC `inEC `WixC KEnqA opixn`cM¦§©§¦¨§¨§¥¨§¨§¥¨
w"taC aB lr s`e iM `l xnF` df ipYwC§¨¨¥¤¥Ÿ¦§©©©¦§

zFAEzkCmye :ai sc)`l xnF` `Ede opY ¦§§©§¥Ÿ
dide Yqp`p KiYqx` `NW cr `N` iM¦¤¨©¤Ÿ¥©§¦¤¡©§§§¨¨
`OW EpiidC mzd gkEnE zErh gTn igTn¤§¦¤©¨©¨¨§©§¤¨
libx lrAd oi`W irhinl `Mil mzd̈¨¥¨§¦§¥¤¥©©©¨¦
l"d `l ixii` `OWA i` `kd la` rcil¥©£¨¨¨¦§¤¨©§¥Ÿ

:irhinl `Mi`C oeiM iM `l ipzinl§¦§¥Ÿ¦¥¨§¦¨§¦§¥
àäxn`cM liwW dii`x iziin `l ¨Ÿ©§¥§¨¨¨¦¦§¨©

iziin `l `d `nlC z"`e .wiGn©¦§¦§¨¨Ÿ©§¥
`ivFOd oFWlC l"ie icin liwW `l dii`x§¨¨Ÿ¨¦¦¥§¦§©¦
dii`x Kixv `ivFdl `AX dnA rnWn©§©§©¤¨§¦¨¦§¨¨
iPWnC oOwlE `l Fl dcFn `EdX dn la £̀¨©¤¤Ÿ§©¨¦§©¥
a` qtY `lA Epiid Fl oi`e lFHil iE`xl ¨¦§¥©§§Ÿ¨©£¨
:`ivFOd oFWl y"` ikdlE Fl Wi qtzA§¨©¥§¨¥§©¦

àîéì.ozp xA dAxC `YaEiY iediY ¥¨¤¡¥§§¨§©¨©¨¨
b"xM Dl iwFn `l i`O`e z"`e§§©©Ÿ¥¨§

oipiICd zrEaW 'tA xn`C.n sc zereay) §¨©§§©©©¨¦
myexEhR oixFrUA Fl dcFde oiHg Fprḧ¢¦¦§¨¦§¦¨

opAxM inwF`l xCdnC l"ie aiIgn b"xe§§©¥§¦§©¥§§¥§©¨¨
DizNinl Dxn` ozp xA dAxC l"i cFre§§©¨©¨¨¨§¨§¦§¥
drEaW `N` b"x aiIgn `le `nlr iNEkM§¥©§¨§Ÿ§©¥¤¨§¨
Dilpn mixFrU incA aiIgn ded i`C§¦£¨§©¥¦§¥§¦§¨¥
`dA Dilr ibilR opAxC ozp xA dAxl§©¨©¨¨§©¨¨§¦¥£¥§¨
aizkC ibilR `weC drEaW oiprl `nlC¦§¨§¦§©§¨©§¨§¦¥¦§¦
dprHd oiOn d`cFd opiraC df `Ed iM¦¤¦§¦¨¨¨¦¦©©£¨
i`dnC xaq ozp xA dAxC `niY ike§¦¥¨§©¨©¨¨¨©§¥©
`ied `l drEaW opAx ixhtC `nrh©§¨§©§¥©¨¨§¨Ÿ©§¨
`zil `d oixFrU aiIgzdl d`cFd iOp©¦¨¨§¦§©¥§¦¨¥¨

oipiICd zrEaWA opixn` `dC(:n sc my) §¨©§¦¨¦§©©©¨¦
cg`A Fl dcFde mixFrUE miHg Fprḧ£¦¦§¦§¨§¤¨
dnA aiIg r"kl i`Ce mzde xEhR odn¥¤¨§¨¨©©§©¨§©
d`xp k"r drEaXn xEhR d"t`e FprHX¤¨£©¨¦§¨¦§¤
mixFrU inCn xhFR r"kl ozp xA dAxC§©¨©¨¨§¥¦§¥§¦

:dprHd oiOn opirA i` ibilR `weC drEaWaE Fl lgnE oixFrU Fl aiIg oi`W Fl dcFdW oeiM xEhR `EdW `Ed `xaqC Dil rnWnC§©§©¥¦§¨¨¤¨¥¨¤¨¤¥©¨§¦¨©¦§¨©§¨§¦¥¦§¦¨¦¦©©£¨
àôéñcîdcFn ixdW zvwnA d`cFd `Mi`C oeiM xninl `Mi`C Kxtinl `Mil DtEB `tiQn la` .'Ek qEknEq xn`e 'Ek iOp `Wix ixA wiGnE `OW wGip ¦§¥¨¦¨¤¨©¦¨¦¥¨©¦§¨©§£¨¦¥¨¨¥¨§¦§©§¦¨§¥©¥¨§¦¨¨¨§¦§¨¤£¥¤

`OWe ixA `nipC xn`Y m`e ixA xn` wiGnE `OW xn`w wGipC b"r` miwlFg qEknEq xn`wC xninl `Mi` KMld zFgRd lkl FwiGd ohTdW¤©¨¨¦¦§¨©¨¦§¨¦¨§¥©§¨¨©§§¦§¦¨¨¨©¤¨©¦¨©¨¦§¦Ÿ©§¥¨¨¦§¤¨
`xzA lfFBdA dcEdi ax xn`wcM sicr ixA(.giw sc onwl)xTWl mipR Fl didi `NW aFh ixA ied mzdC xnFl Wie rcFi ipi` xnF` dNde LciA il dpn iAB ¨¦¨¦¦§¨¨©©§¨§©¥©§¨©¥¨¤¦§¨§§©¨¥¥¦¥©§¥©§¨¨£¥¨¦¤Ÿ¦§¤¨¦§©¥

lFki oi`W FxiagA rcFIW rExB `NW ixA `kd la` Fl aiIgC `zNin `gkEnE Fl aiIg m` xkFf oi`W aFh Fpi` `OXde df FxwWA rcil lFki FxiagW oeiM¥¨¤£¥¨¥©§¦§¤§©¤¨¥¤¥¥¦©¨§¨¦§¨§©¨£¨¨¨¨¦¤Ÿ¨©¤¥©©£¥¤¥¨
:sicr ixA opixn` `l KMld dUrOd d`x `NW itl `OW xn`wC iOp i`de ixA orFh KklE FWigMdlàLéøipYw iM `l `de xn`Y m`e .`OW wiGnA §©§¦§©¥¨¦§©©¦§¨¨©¤¨§¦¤Ÿ¨¨©©£¤¦§¨Ÿ©§¦¨¨¦¨¦¥¨§©¦¤¨§¦Ÿ©§¨Ÿ¦¨¨¥

:ixii` iOp ixaE ixAaC l"ie§¦§¨¦¨¦©¦©§¥
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íäéðL ãçà Léà ìL íäéðL eéä íà íéøeèt íäéðL§¥¤§¦¦¨§¥¤¤¦¤¨§¥¤
÷éfä ìBãb øîBà ÷fépä ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà äéä íéáéiç©¨¦¨¨¤¨¨§¤¨¨¨©¦¨¥¨¦¦
ãòeî ãçàå íz ãçà ÷éfä ïè÷ àlà ék àì øîBà ÷éfnäå§©©¦¥Ÿ¦¤¨¨¨¦¦¤¨©§¤¨¨
íz àlà ék àì øîBà ÷éfnäå ÷éfä ãòeî øîBà ÷fépä©¦¨¥¨¦¦§©©¦¥Ÿ¦¤¨©
ãçà íéðL ïé÷fépä eéä äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä ÷éfä¦¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨©¦¨¦§©¦¤¨
ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà íéðL ïé÷éfnäå ïè÷ ãçàå ìBãb̈§¤¨¨¨§©©¦¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨
÷éfnäå ïèwä úà ïè÷å ìBãbä úà ÷éfä ìBãb øîBà ÷fépä©¦¨¥¨¦¦¤©¨§¨¨¤©¨¨§©©¦
ãçà ïèwä úà ìBãâå ìBãbä úà ïè÷ àlà ék àì øîBà¥Ÿ¦¤¨¨¨¤©¨§¨¤©¨¨¤¨
íúå ìBãbä úà ÷éfä ãòeî øîBà ÷fépä ãòeî ãçàå íz©§¤¨¨©¦¨¥¨¦¦¤©¨§©
ìBãbä úà íz àlà ék àì øîBà ÷éfnäå ïèwä úà¤©¨¨§©©¦¥Ÿ¦¤¨©¤©¨

äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä ïèwä úà ãòeîe:'îâ ¨¤©¨¨©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
åéìò íé÷eìç [úøîBà úàæ] àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨Ÿ¤¤£¦¨¨
ïé÷ìBç ÷ôña ìèenä ïBîî øîàc ñeëîeñ ìò åéøéáç£¥¨©§§¨©¨©¨§¨¥§¦
ñeëîeñ øîà àaà øa àéiç 'øì ìnî øa àaà 'ø ì"à©¨©©¨§¦¨©©¨¨©§
éøáe éøa eléôà ñeëîeñ øîà ïéà ì"à éøáe éøa eléôà£¦¨¦¨¦¥¨©§£¦¨¦¨¦
EøBL øîBà äæ éðz÷c àeä éøáe éøáa 'éðúîc éànîe¦©§©§¦§¨¦¨¦§¨¨¥¤¥§

é÷úî ék àì øîBà äæå ÷éfäéøa àLéøcî àtt áø dì ó ¦¦§¤¥Ÿ¦©§¦¨©¨¨¦§¥¨¨¦
ìBãb ãçà äéä àôéñ àîéà éøáe éøa énð àôéñ éøáe¨¦¥¨©¦¨¦¨¦¥¨¥¨¨¨¤¨¨
àlà ék àì øîBà ÷éfîe ÷éfä ìBãb øîBà ÷féð ïè÷ ãçàå§¤¨¨¨¦¨¥¨¦¦©¦¥Ÿ¦¤¨
÷éfä ãòeî øîBà ÷féð ãòeî ãçàå íz ãçà ÷éfä ïè÷̈¨¦¦¤¨©§¤¨¨¦¨¥¨¦¦
åéìò Bøéáçî àéöBnä ÷éfä íz àlà ék àì øîBà ÷éfnäå§©©¦¥Ÿ¦¤¨©¦¦©¦¥£¥¨¨

éúééî àì àä äéàøäàîéð ÷éfî øîàãk ìé÷L äéàø ¨§¨¨¨Ÿ©§¥§¨¨¨¦¦§¨©©¦¥¨
äãBäå íéhç Bðòè øîàc ïúð øa äaøc àzáeéz éåäz¤¡¥§§¨§©¨©¨¨§¨©¨£¦¦§¨
ïàî éøa øîà÷c ànLå éøáa àlà øeèt íéøBòNa Bì¦§¦¨¤¨§¨¦§¤¨§¨¨©¨¦©
÷éfî øîà÷å éøa ÷féð øîà÷c àîéð éà ïàî ànL øîà÷c§¨¨©¤¨©¦¥¨§¨¨©¦¨¨¦§¨¨©©¦

éøa ÷éfî øîà÷å ànL ÷féð øîà÷c àlà ïúð øa äaøc àzáeéz éåäz àîéì ézkà ànL¤¨©©¦¥¨¤¡¥§§¨§©¨©¨¨¤¨§¨¨©¦¨¤¨§¨¨©©¦¨¦
àäa 'éôà ñeëîeñ øîàå éøa ÷éfîe ànL ÷féð énð àLéø éøa ÷éfîe ànL ÷féð àôéñcîe¦§¥¨¦¨¤¨©¦¨¦¥¨©¦¦¨¤¨©¦¨¦§¨©§£¦§¨

éøèöéàcàì àäå ànL ÷éfîe éøa ÷féð àLéø éøa ÷éfîe ànL ÷féð àôéñ àì àìc ïðéòeîLàì C §¦§§¦§©§¦¨§ŸŸ¥¨¦¨¤¨©¦¨¦¥¨¦¨¨¦©¦¤¨§¨Ÿ
éléî éøz éøáe ànL éøáe éøa àéä àúléî ãç éøáe ànL ànLå éøa éøîà àôéñì àLéø àéîc©§¨¥¨§¥¨©§¥¨¦§¤¨¤¨¨¦©¦§¨¦¨¦¨¦¤¨¨¦§¥¦¥
ïéhç Bðòè àðéðz ì"î÷ éàî øeèt ïéøBòNa Bì äãBäå ïéhç Bðòè ïúð øa äaø øîà àôeb :eäðéð¦§¨¨©©¨©¨¨¨£¦¦§¨¦§¦¨©§¦¨¨£¦¦
ì"î÷ ïéøBòN éîãa áéiçå ïéhç éîcî øeèt àðéîà äåä íúäî éà øeèt ïéøBòNa Bì äãBäå§¨¦§¦¨¦¥¨¨£¨£¦¨¨¦§¥¦¦§©¨¦§¥§¦
øîà÷ãk ìé÷L äéàø éúééî àì àä 'eëå ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà íéðL ïé÷fépä eéä ïðz éøîâì øeètc§¨§©§¥§©¨©¦¨¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨§¨Ÿ©§¥§¨¨¨¦¦§¨¨©
ïî ïèwä ìò ílzLî äæ éøä àéðúäå Bì ïéàå ìBhéì éeàø eäðéð íéøBòNe íéhç éànà ÷éfî©¦©©¦¦§¦¦§¨¦§¥§¨©§¨£¥¤¦§©¥©©¨¨¦
úà ÷éfä ãòeî øîBà ÷fépä ãòeî ãçàå íz ãçà äéä ïðz ñôúc ïèwä ïî ìBãbìå ìBãbä©¨§©¨¦©¨¨§¨©§©¨¨¤¨©§¤¨¨©¦¨¥¨¦¦¤
àéöBnä ïèwä úà ãòeîe ìBãbä úà íz àlà ék àì øîBà ÷éfnäå ïèwä úà íúå ìBãbä©¨§©¤©¨¨§©©¦¥Ÿ¦¤¨©¤©¨¨¤©¨¨©¦
eäðéð ïéøBòNe ïéhç éànàå ÷éfî øîà÷ãk ìé÷L äéàø éúééî àì àä äéàøä åéìò Bøéáçî¥£¥¨¨¨§¨¨¨Ÿ©§¥§¨¨¨¦¦§¨¨©©¦§©©¦¦§¦¦§
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בבא קמא. פרק שלישי - המניח דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc `nw `aa(oey`x meil)

,íéøeèt íäéðLmle` .ipyd lv` wfipd z` dgec cg` lky meyníà §¥¤§¦¦
íäéðL eéämitcexd ipy ±íéáéiç íäéðL ,ãçà Léà ìLmixeeyd lra ± ¨§¥¤¤¦¤¨§¥¤©¨¦

.mlyl aiig

e minz mixeeyd eidyk,÷éfä ìBãb øîBà ÷fépä ,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà äéä̈¨¤¨¨§¤¨¨¨©¦¨¥¨¦¦
.wfipd xeyd inc ivg icka eteb inca yieïè÷ àlà ék àì øîBà ÷éfnäå§©©¦¥Ÿ¦¤¨¨¨

,÷éfä,wfpd ivg mlyl icka ohwd inca oi` m`e ,einc lehil dz` lekie ¦¦
,miwifnd mixeeyd eidyk oke .ciqtzøîBà ÷fépä ,ãòeî ãçàå íz ãçà¤¨¨§¤¨¨©¦¨¥

÷éfä ãòeî,mly wfp mlyl jilre÷éfä íz àlà ék àì øîBà ÷éfnäå ¨¦¦§©©¦¥Ÿ¦¤¨¨¦¦
.wfp ivg mlyl ilreäéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä`iadl wfipd lr ± ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

.dcedy itk wifnd el mlyi ,di`x `ian epi` m`e di`x

íéðL ïé÷éfnäå ,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà ,íéðL ïé÷fépä eéä,ãçàå ìBãb ãçà ¨©¦¨¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨§©©¦¦§©¦¤¨¨§¤¨
,ïè÷.minz eid mdipye,ìBãbä úà ÷éfä ìBãb ,øîBà ÷fépämlyl yie ¨¨©¦¨¥¨¦¦¤©¨

.ily lecbd xeyd wfp zivgn z` eincnïè÷åwifdïèwä úà.÷éfnäå §¨¨¤©¨¨§©©¦
ïè÷ àlà ,ék àì øîBàwifd,ìBãbä úàly wfpd zivgn z` mlyl yie ¥Ÿ¦¤¨¨¨¤©¨

ciqti wfpd ivg mlyl icka jka oi` m`e .ohwd xeydn wfipd lecbd xeyd

.wfipdåd xeydìBãâwifdïèwä úàly ewfp zivgn mly` lecbd incne , §¨¤©¨¨
xey wifnl eid m` oke .ohwd xeydå íz ãçàxeyãòeî ãçàxey ewifde ¤¨¨§¤¨¨

.ohw xeye lecbìBãbä úà ÷éfä ãòeî øîBà ÷fépämly wfp mlyl jilre ©¦¨¥¨¦¦¤©¨
,lecbd xeyd lríúåwifdïèwä úà.íz àlà ék àì øîBà ÷éfnäåwifd §¨¤©¨¨§©©¦¥Ÿ¦¤¨¨

ìBãbä úà,lecbd ly ewfpn ivg wx mlyl ilreãòeîewifd.ïèwä úà ¤©¨¨¤©¨¨
äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä. ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

àøîâ
.di`xd eilr exiagn `ivendy dkldd ,oenna wtqay dler epizpynn

oiwleg wtqa lhend oenny ,qekneq zrc zx`ean (.en) onwl dpyna

:wtqa lhend oenn zeklda dpc epziibeq .mipicd ilra oia eze`éaø øîà̈©©¦
úøîBà úàæ] àaà øa àéiçwtqa lhend oennay epizpyna dkldd ± ¦¨©©¨Ÿ¤¤

ik dgiken ,di`xd eilr exiagn `ivendìò åéøéáç åéìò íé÷eìç [£¦¨¨£¥¨©
øîàc ñeëîeñ(my)ïé÷ìBç ÷ôña ìhenä ïBîî. §§¨©¨©¨§¨¥§¦

:qekneqk `ly gken epizpynn ok` m` xxan lnn xa `a` iaxdéì øîà̈©¥
àaà øa àéiç éaøì ìnî øa àaà éaøm`d ,ñBëîeñ øîàepic z` ©¦©¨©©¨§©¦¦¨©©¨¨©§

,miwleg wtqa lhend oennyeléôà`id raezd zprh xy`kå éøazprh £¦¨¦§
`id razpdéøáoreh oicd ilran cg` lky dxwna mipc epizpyna `ld , ¨¦

xnel xyt` ixae ixaa epic z` qekneq xn` `l m`e ,'ixa' zprh

.qekneq zrck epizpynydéì øîà,`a` xa `iig iaxïéàok` -øîà ¨©¥¦¨©
ñBëîeñepic z`eléôàzeprh mipreh oicd ilraykéøáe éøa. §£¦¨¦¨¦

:lnn xa `a` iax ly eixac ceqi lr zl`ey `xnbdïéúéðúîc éànîe¦©§©§¦¦
àeä éøáe éøáa.ixa zprh mipreh mdipyy dxwna dpc epizpyny oipn ± §¨¦¨¦
:`xnbd daiynék àì øîBà äæå ,÷éfä EøBL øîBà äæ' éðz÷crlqa `l` §¨¨¥¤¥§¦¦§¤¥Ÿ¦

.dwl rlqay ze`cea zxn`p ezprhy 'ik `l' epeyln rnyne .'dwl

:ixae ixa zeprha xaecn epizpynay epcnrdy jk lr dywn `tt ax

é÷úîàtt áø dì ó,àLéøcîly wtqa dpc dpynd zligzy jkn ±éøa' ©§¦¨©¨¨¦§¥¨¨¦
,'éøáey ixd.'éøáe éøa' énð àôéñ,dyw jk m`eãçà äéä ,àôéñ àîéà ¨¦¥¨©¦¨¦¨¦¥¨¥¨¨¨¤¨

ïè÷ àlà ék àì øîBà ÷éfîe ,÷éfä ìBãb øîBà ÷féð ,ïè÷ ãçàå ìBãb̈§¤¨¨¨¦¨¥¨¦¦©¦¥Ÿ¦¤¨¨¨
àì ,øîBà ÷éfnäå ,÷éfä ãòeî øîBà ÷féð ,ãòeî ãçàå íz ãçà .÷éfä¦¦¤¨¨§¤¨¨¦¨¥¨¦¦§©©¦¥Ÿ

,÷éfä íz àlà éky `ed oicdäy wfipBøéáçî àéöBnwifnd ±åéìò ¦¤¨¨¦¦©¦¥£¥¨¨
.äéàøä:dpyndn wiecne÷éfî øîàãk ìé÷L äéàø éúééî àì àäm` ± ¨§¨¨¨Ÿ©§¦§¨¨¨¦¦§¨©©¦

elit`e ,wifnd orehy itk mzdn lhep ,wifd crendy di`x wfipd `ian `l

.wifd `l mzdy ze`cea orhy,øîàc ,ïúð øa äaøc àzáeéz éåäz àîéð¥¨¤¡¥§§¨§©¨©¨¨§¨©
íéøBòNa Bì äãBäå íéhç Bðòèdcede mihg exagl ozpy mc` oreh m` ± §¨¦¦§¨¦§¦

razpdy `ed oicd ,mixery laiwy razpdtøeèmlyl jixv epi`e ixnbl ¨
orhy dxwn eze`a xaecn epizpyna dpde .mixery ode mihg od raezl

razpd el dcede ,cren inc wifnd el aiigy ixa zprha [wfipd-] raezd

wqtpe ,mz inc epiidc ,xg` utg el `ed aiigy ixa zprha [wifnd-]

.dcedy itk razpd mlyiy dpyna

:`xnbd dgixknàlàepizpyn cinrdl yi'ànLå éøá'amdn cg`yk - ¤¨§¨¦§¤¨
:`xnbd zxxan .`ny oreh mdn cg`e ,ixa orehïàî éøa øîà÷cin ± §¨¨©¨¦©

e ,ixa orehd `edïàî ànL øîà÷c`xnbd drivn .`ny orehd `ed in ± §¨¨©¤¨©
:zeiexyt` ylyànL ÷éfî øîà÷å éøa ÷féð øîà÷c àîéð éà .àm` ± ¦¥¨§¨¨©¦¨¨¦§¨¨©©¦¤¨

mz `ny' wifnd aiyne 'wifd crend xeydy il ixa' oreh wfipdy cinrp

,mzdn wfipd lhepe ,'wifdïúð øa äaøc àzáeéz éåäz àîéì ézkàixd ± ©©¦¥¨¤¡¥§§¨§©¨©¨¨
on wfipd lhep `ny wifnd orehyk elit`y ,ozp xa dax lr dywi xzeia

.ixa wifnd orehyk oky lk mzd÷éfî øîà÷å ànL ÷féð øîà÷c àlà .á¤¨§¨¨©¦¨¤¨§¨¨©©¦
éøaaygp ixd jky oeike ,wifd mz `ny wifd cren `ny oreh wfipdy ± ¨¦

incn ewfp lhep ,gbp crendy di`x `iad `l cer lke ,mdipyn raz eli`k

,`xnbd zwiicn .mz xey÷féð énð àLéø éøa ÷éfîe ànL ÷féð àôéñcîe¦§¥¨¦¨¤¨©¦¨¦¥¨©¦¦¨
éøa ÷éfîe ànL`ny oreh wfipdy ote`a dpc `tiqdy epcnrdy jkn ± ¤¨©¦¨¦

wfipdy ,df oipra dpc dpynd dze` ly `yixd s`y gxkda ,ixa wifnde

:`xnbd zdnez .dwl rlqay il ixa aiyn wifnde wifd jxey `ny oreh

éøèöéàc àäa eléôà ñBëîeñ øîàåàìc ïðéòeîLàì Cote`a elit`e - §¨©§£¦§¨§¦§§¦§©§¦¨§Ÿ
minkg mikixv jkle ,oiwlegy qekneq xaeq `ny oreh wfipdy df

dgec .di`xd eilr exiagn `ivendy xnele eilr welgl epizpyna

:`xnbdàì.jk cinrdl oi` ±.âaàôéñdy xaecn÷féðoreh÷éfîe ànL Ÿ¥¨¦¨¤¨©¦
éøaa eli`e ,àLéøorehéøa ÷féð,wifd jxeyyànL ÷éfîe.dwl rlqa ¨¦¥¨¦¨¨¦©¦¤¨

itl oiwlegy qekneq xaeq ,xacd rxi` j`id wifnl reci oi`y df ote`ae

mixaeqe welgl minkg mi`a jk lre .`ny orhyk wifnd gk rxedy

`l` driazd z` epnn mi`iven oi`e dpeilrd lr razpd ci mlerly

:`xnbd dywn .di`xaàôéñì àLéø àéîc àì àäåef `pwqn itl ± §¨Ÿ¨§¨¥¨§¥¨
`iig iax zrck cinrdl s` ozip .dfn df mipey mixwna dpc epizpyny

xaeq qekneqy jkn cenlle ,ixa zprh mipreh mdipyy `yixa ,`a` xa

oi` aeye ,ixa wifnde `ny wfipd orehy `tiqae .miwleg 'ixae ixa'a s`y

:`xnbd zayiin .`tt ax ly eziiyewl mewn,éøîàoreh raezykéøa ¨§¥¨¦
åazpaiyn ra,ànLoreh raezyk okeå ànLaiyn razpãç ,éøá §¤¨¤¨§¨¦©

àéä àúléîixa oreh cg` cv mdn cg` lkae zeid ,miey el` mipecip ± ¦§¨¦
a xaecn `yixay epizpyna cinrp m` mle` .`ny ipyde'éøáe éøa'¨¦¨¦

a xaecn `tiqae'éøáe ànL',oywnd cinrdl xaqy itkeäðéð éléî éøz ¤¨¨¦§¥¦¥¦§
oihelgl miwelg mipecip ipy cinrdl ozip `le ,md mipey mipecip ipy ±

:dpynd dze`a

:ozp xa dax ly epica dpc `xnbdïéhç Bðòè ïúð øa äaø øîà ,àôeb¨¨©©¨©¨¨§¨¦¦
øeèt ïéøBòNa Bì äãBäå:`xnbd dywn .Bðòè ,àðéðz ,ïì òîLî à÷ éàî §¨¦§¦¨©¨©§©¨¨¦¨§¨

øeèt ïéøBòNa Bì äãBäå ïéhç:`xnbd zayiin .àðéîà äåä íúäî éà ¦¦§¨¦§¦¨¦¥¨¨£¨£¦¨
yïéhç éîcî øeèt,åmle`øeèôc ïì òîLî à÷ .ïéøBòN éîãa áéiç ¨¦§¥¦¦§©¨¦§¥§¦¨©§©¨§¨

,éøîâì.oixeryd incn s` §©§¥
:epizpynn dywn `xnbdíéðL ïé÷fépä eéä ,ïðz,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà §©¨©¦¨¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨

,'eëålecbd z` wifd lecb xne` wfipd ohw cg`e lecb cg` mipy oiwifnde §
z` lecbe lecbd z` wifd ohw `l` ik `l xne` wifnde ohwd z` ohwe

:`xnbd zwiicn .di`xd eilr exiagn `ivend ,ohwdäéàø éúééî àì àä̈Ÿ©§¦§¨¨
÷éfî øîà÷ãk ìé÷Lixac itk lhep ,eixack di`x wfipd `iad `l m` ± ¨¦¦§¨¨©©¦
:`xnbd dywn .wifndéànà`lde ,ok lhep recn ±,'eäðéð íéøBòNe íéhç' ©©¦¦§¦¦§

itk wfipd lhepy dpeekd oi` :`xnbd zayiin .driazd lkn xhtil el yie

`l` ,wifnd z`cedìBhéì éeàø,di`x `iai m` ,mihgBì ïéàåmelk lehil ¨¦§¥
:`xnbd dywn .di`x `ian `l m`¯ äæ éøä ,àéðúäåwfipdílzLîon §¨©§¨£¥¤¦§©¥

,wifndìòwfpïî ïèwäwifnd xeydìBãbìå ,ìBãbäxeyd wfp lre ± ©©¨¨¦©¨§©¨
lecbdïèwä ïîwx `le lreta melyz yiy gkene wifnd z`ced itk , ¦©¨¨

`ziixaae .melk mlyl wifnd lr oi` ok` :`xnbd zayiin .melyzl 'ie`x'

dxwna xaecnñôúc.wifnd ly ez`ced itk wfipd §¨©
:epizpynn zeywdl dtiqen `xnbdãòeî ãçàå íz ãçà äéä ,ïðz,÷fépä §©¨¨¤¨¨§¤¨¨©¦¨

àlà ,ék àì øîBà ÷éfnäå ,ïèwä úà íúå ìBãbä úà ÷éfä ãòeî øîBà¥¨¦¦¤©¨§¨¤©¨¨§©©¦¥Ÿ¦¤¨
.äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä .ïèwä úà ãòeîe ìBãbä úà ízzwiicn ¨¤©¨¨¤©¨¨©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

:`xnbdìé÷L äéàø éúééî àì àäwfipdïéhç ,éànàå .÷éfî øîà÷ãk ¨Ÿ©§¦§¨¨¨¦¦§¨¨©©¦§©©¦¦
.eäðéð ïéøBòNe§¦¦§
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פה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc `nw `aa(oey`x meil)

,íéøeèt íäéðLmle` .ipyd lv` wfipd z` dgec cg` lky meyníà §¥¤§¦¦
íäéðL eéämitcexd ipy ±íéáéiç íäéðL ,ãçà Léà ìLmixeeyd lra ± ¨§¥¤¤¦¤¨§¥¤©¨¦

.mlyl aiig

e minz mixeeyd eidyk,÷éfä ìBãb øîBà ÷fépä ,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà äéä̈¨¤¨¨§¤¨¨¨©¦¨¥¨¦¦
.wfipd xeyd inc ivg icka eteb inca yieïè÷ àlà ék àì øîBà ÷éfnäå§©©¦¥Ÿ¦¤¨¨¨

,÷éfä,wfpd ivg mlyl icka ohwd inca oi` m`e ,einc lehil dz` lekie ¦¦
,miwifnd mixeeyd eidyk oke .ciqtzøîBà ÷fépä ,ãòeî ãçàå íz ãçà¤¨¨§¤¨¨©¦¨¥

÷éfä ãòeî,mly wfp mlyl jilre÷éfä íz àlà ék àì øîBà ÷éfnäå ¨¦¦§©©¦¥Ÿ¦¤¨¨¦¦
.wfp ivg mlyl ilreäéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä`iadl wfipd lr ± ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

.dcedy itk wifnd el mlyi ,di`x `ian epi` m`e di`x

íéðL ïé÷éfnäå ,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà ,íéðL ïé÷fépä eéä,ãçàå ìBãb ãçà ¨©¦¨¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨§©©¦¦§©¦¤¨¨§¤¨
,ïè÷.minz eid mdipye,ìBãbä úà ÷éfä ìBãb ,øîBà ÷fépämlyl yie ¨¨©¦¨¥¨¦¦¤©¨

.ily lecbd xeyd wfp zivgn z` eincnïè÷åwifdïèwä úà.÷éfnäå §¨¨¤©¨¨§©©¦
ïè÷ àlà ,ék àì øîBàwifd,ìBãbä úàly wfpd zivgn z` mlyl yie ¥Ÿ¦¤¨¨¨¤©¨

ciqti wfpd ivg mlyl icka jka oi` m`e .ohwd xeydn wfipd lecbd xeyd

.wfipdåd xeydìBãâwifdïèwä úàly ewfp zivgn mly` lecbd incne , §¨¤©¨¨
xey wifnl eid m` oke .ohwd xeydå íz ãçàxeyãòeî ãçàxey ewifde ¤¨¨§¤¨¨

.ohw xeye lecbìBãbä úà ÷éfä ãòeî øîBà ÷fépämly wfp mlyl jilre ©¦¨¥¨¦¦¤©¨
,lecbd xeyd lríúåwifdïèwä úà.íz àlà ék àì øîBà ÷éfnäåwifd §¨¤©¨¨§©©¦¥Ÿ¦¤¨¨

ìBãbä úà,lecbd ly ewfpn ivg wx mlyl ilreãòeîewifd.ïèwä úà ¤©¨¨¤©¨¨
äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä. ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

àøîâ
.di`xd eilr exiagn `ivendy dkldd ,oenna wtqay dler epizpynn

oiwleg wtqa lhend oenny ,qekneq zrc zx`ean (.en) onwl dpyna

:wtqa lhend oenn zeklda dpc epziibeq .mipicd ilra oia eze`éaø øîà̈©©¦
úøîBà úàæ] àaà øa àéiçwtqa lhend oennay epizpyna dkldd ± ¦¨©©¨Ÿ¤¤

ik dgiken ,di`xd eilr exiagn `ivendìò åéøéáç åéìò íé÷eìç [£¦¨¨£¥¨©
øîàc ñeëîeñ(my)ïé÷ìBç ÷ôña ìhenä ïBîî. §§¨©¨©¨§¨¥§¦

:qekneqk `ly gken epizpynn ok` m` xxan lnn xa `a` iaxdéì øîà̈©¥
àaà øa àéiç éaøì ìnî øa àaà éaøm`d ,ñBëîeñ øîàepic z` ©¦©¨©©¨§©¦¦¨©©¨¨©§

,miwleg wtqa lhend oennyeléôà`id raezd zprh xy`kå éøazprh £¦¨¦§
`id razpdéøáoreh oicd ilran cg` lky dxwna mipc epizpyna `ld , ¨¦

xnel xyt` ixae ixaa epic z` qekneq xn` `l m`e ,'ixa' zprh

.qekneq zrck epizpynydéì øîà,`a` xa `iig iaxïéàok` -øîà ¨©¥¦¨©
ñBëîeñepic z`eléôàzeprh mipreh oicd ilraykéøáe éøa. §£¦¨¦¨¦

:lnn xa `a` iax ly eixac ceqi lr zl`ey `xnbdïéúéðúîc éànîe¦©§©§¦¦
àeä éøáe éøáa.ixa zprh mipreh mdipyy dxwna dpc epizpyny oipn ± §¨¦¨¦
:`xnbd daiynék àì øîBà äæå ,÷éfä EøBL øîBà äæ' éðz÷crlqa `l` §¨¨¥¤¥§¦¦§¤¥Ÿ¦

.dwl rlqay ze`cea zxn`p ezprhy 'ik `l' epeyln rnyne .'dwl

:ixae ixa zeprha xaecn epizpynay epcnrdy jk lr dywn `tt ax

é÷úîàtt áø dì ó,àLéøcîly wtqa dpc dpynd zligzy jkn ±éøa' ©§¦¨©¨¨¦§¥¨¨¦
,'éøáey ixd.'éøáe éøa' énð àôéñ,dyw jk m`eãçà äéä ,àôéñ àîéà ¨¦¥¨©¦¨¦¨¦¥¨¥¨¨¨¤¨

ïè÷ àlà ék àì øîBà ÷éfîe ,÷éfä ìBãb øîBà ÷féð ,ïè÷ ãçàå ìBãb̈§¤¨¨¨¦¨¥¨¦¦©¦¥Ÿ¦¤¨¨¨
àì ,øîBà ÷éfnäå ,÷éfä ãòeî øîBà ÷féð ,ãòeî ãçàå íz ãçà .÷éfä¦¦¤¨¨§¤¨¨¦¨¥¨¦¦§©©¦¥Ÿ

,÷éfä íz àlà éky `ed oicdäy wfipBøéáçî àéöBnwifnd ±åéìò ¦¤¨¨¦¦©¦¥£¥¨¨
.äéàøä:dpyndn wiecne÷éfî øîàãk ìé÷L äéàø éúééî àì àäm` ± ¨§¨¨¨Ÿ©§¦§¨¨¨¦¦§¨©©¦

elit`e ,wifnd orehy itk mzdn lhep ,wifd crendy di`x wfipd `ian `l

.wifd `l mzdy ze`cea orhy,øîàc ,ïúð øa äaøc àzáeéz éåäz àîéð¥¨¤¡¥§§¨§©¨©¨¨§¨©
íéøBòNa Bì äãBäå íéhç Bðòèdcede mihg exagl ozpy mc` oreh m` ± §¨¦¦§¨¦§¦

razpdy `ed oicd ,mixery laiwy razpdtøeèmlyl jixv epi`e ixnbl ¨
orhy dxwn eze`a xaecn epizpyna dpde .mixery ode mihg od raezl

razpd el dcede ,cren inc wifnd el aiigy ixa zprha [wfipd-] raezd

wqtpe ,mz inc epiidc ,xg` utg el `ed aiigy ixa zprha [wifnd-]

.dcedy itk razpd mlyiy dpyna

:`xnbd dgixknàlàepizpyn cinrdl yi'ànLå éøá'amdn cg`yk - ¤¨§¨¦§¤¨
:`xnbd zxxan .`ny oreh mdn cg`e ,ixa orehïàî éøa øîà÷cin ± §¨¨©¨¦©

e ,ixa orehd `edïàî ànL øîà÷c`xnbd drivn .`ny orehd `ed in ± §¨¨©¤¨©
:zeiexyt` ylyànL ÷éfî øîà÷å éøa ÷féð øîà÷c àîéð éà .àm` ± ¦¥¨§¨¨©¦¨¨¦§¨¨©©¦¤¨

mz `ny' wifnd aiyne 'wifd crend xeydy il ixa' oreh wfipdy cinrp

,mzdn wfipd lhepe ,'wifdïúð øa äaøc àzáeéz éåäz àîéì ézkàixd ± ©©¦¥¨¤¡¥§§¨§©¨©¨¨
on wfipd lhep `ny wifnd orehyk elit`y ,ozp xa dax lr dywi xzeia

.ixa wifnd orehyk oky lk mzd÷éfî øîà÷å ànL ÷féð øîà÷c àlà .á¤¨§¨¨©¦¨¤¨§¨¨©©¦
éøaaygp ixd jky oeike ,wifd mz `ny wifd cren `ny oreh wfipdy ± ¨¦

incn ewfp lhep ,gbp crendy di`x `iad `l cer lke ,mdipyn raz eli`k

,`xnbd zwiicn .mz xey÷féð énð àLéø éøa ÷éfîe ànL ÷féð àôéñcîe¦§¥¨¦¨¤¨©¦¨¦¥¨©¦¦¨
éøa ÷éfîe ànL`ny oreh wfipdy ote`a dpc `tiqdy epcnrdy jkn ± ¤¨©¦¨¦

wfipdy ,df oipra dpc dpynd dze` ly `yixd s`y gxkda ,ixa wifnde

:`xnbd zdnez .dwl rlqay il ixa aiyn wifnde wifd jxey `ny oreh

éøèöéàc àäa eléôà ñBëîeñ øîàåàìc ïðéòeîLàì Cote`a elit`e - §¨©§£¦§¨§¦§§¦§©§¦¨§Ÿ
minkg mikixv jkle ,oiwlegy qekneq xaeq `ny oreh wfipdy df

dgec .di`xd eilr exiagn `ivendy xnele eilr welgl epizpyna

:`xnbdàì.jk cinrdl oi` ±.âaàôéñdy xaecn÷féðoreh÷éfîe ànL Ÿ¥¨¦¨¤¨©¦
éøaa eli`e ,àLéøorehéøa ÷féð,wifd jxeyyànL ÷éfîe.dwl rlqa ¨¦¥¨¦¨¨¦©¦¤¨

itl oiwlegy qekneq xaeq ,xacd rxi` j`id wifnl reci oi`y df ote`ae

mixaeqe welgl minkg mi`a jk lre .`ny orhyk wifnd gk rxedy

`l` driazd z` epnn mi`iven oi`e dpeilrd lr razpd ci mlerly

:`xnbd dywn .di`xaàôéñì àLéø àéîc àì àäåef `pwqn itl ± §¨Ÿ¨§¨¥¨§¥¨
`iig iax zrck cinrdl s` ozip .dfn df mipey mixwna dpc epizpyny

xaeq qekneqy jkn cenlle ,ixa zprh mipreh mdipyy `yixa ,`a` xa

oi` aeye ,ixa wifnde `ny wfipd orehy `tiqae .miwleg 'ixae ixa'a s`y

:`xnbd zayiin .`tt ax ly eziiyewl mewn,éøîàoreh raezykéøa ¨§¥¨¦
åazpaiyn ra,ànLoreh raezyk okeå ànLaiyn razpãç ,éøá §¤¨¤¨§¨¦©

àéä àúléîixa oreh cg` cv mdn cg` lkae zeid ,miey el` mipecip ± ¦§¨¦
a xaecn `yixay epizpyna cinrp m` mle` .`ny ipyde'éøáe éøa'¨¦¨¦

a xaecn `tiqae'éøáe ànL',oywnd cinrdl xaqy itkeäðéð éléî éøz ¤¨¨¦§¥¦¥¦§
oihelgl miwelg mipecip ipy cinrdl ozip `le ,md mipey mipecip ipy ±

:dpynd dze`a

:ozp xa dax ly epica dpc `xnbdïéhç Bðòè ïúð øa äaø øîà ,àôeb¨¨©©¨©¨¨§¨¦¦
øeèt ïéøBòNa Bì äãBäå:`xnbd dywn .Bðòè ,àðéðz ,ïì òîLî à÷ éàî §¨¦§¦¨©¨©§©¨¨¦¨§¨

øeèt ïéøBòNa Bì äãBäå ïéhç:`xnbd zayiin .àðéîà äåä íúäî éà ¦¦§¨¦§¦¨¦¥¨¨£¨£¦¨
yïéhç éîcî øeèt,åmle`øeèôc ïì òîLî à÷ .ïéøBòN éîãa áéiç ¨¦§¥¦¦§©¨¦§¥§¦¨©§©¨§¨

,éøîâì.oixeryd incn s` §©§¥
:epizpynn dywn `xnbdíéðL ïé÷fépä eéä ,ïðz,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà §©¨©¦¨¦§©¦¤¨¨§¤¨¨¨

,'eëålecbd z` wifd lecb xne` wfipd ohw cg`e lecb cg` mipy oiwifnde §
z` lecbe lecbd z` wifd ohw `l` ik `l xne` wifnde ohwd z` ohwe

:`xnbd zwiicn .di`xd eilr exiagn `ivend ,ohwdäéàø éúééî àì àä̈Ÿ©§¦§¨¨
÷éfî øîà÷ãk ìé÷Lixac itk lhep ,eixack di`x wfipd `iad `l m` ± ¨¦¦§¨¨©©¦
:`xnbd dywn .wifndéànà`lde ,ok lhep recn ±,'eäðéð íéøBòNe íéhç' ©©¦¦§¦¦§

itk wfipd lhepy dpeekd oi` :`xnbd zayiin .driazd lkn xhtil el yie

`l` ,wifnd z`cedìBhéì éeàø,di`x `iai m` ,mihgBì ïéàåmelk lehil ¨¦§¥
:`xnbd dywn .di`x `ian `l m`¯ äæ éøä ,àéðúäåwfipdílzLîon §¨©§¨£¥¤¦§©¥

,wifndìòwfpïî ïèwäwifnd xeydìBãbìå ,ìBãbäxeyd wfp lre ± ©©¨¨¦©¨§©¨
lecbdïèwä ïîwx `le lreta melyz yiy gkene wifnd z`ced itk , ¦©¨¨

`ziixaae .melk mlyl wifnd lr oi` ok` :`xnbd zayiin .melyzl 'ie`x'

dxwna xaecnñôúc.wifnd ly ez`ced itk wfipd §¨©
:epizpynn zeywdl dtiqen `xnbdãòeî ãçàå íz ãçà äéä ,ïðz,÷fépä §©¨¨¤¨¨§¤¨¨©¦¨

àlà ,ék àì øîBà ÷éfnäå ,ïèwä úà íúå ìBãbä úà ÷éfä ãòeî øîBà¥¨¦¦¤©¨§¨¤©¨¨§©©¦¥Ÿ¦¤¨
.äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä .ïèwä úà ãòeîe ìBãbä úà ízzwiicn ¨¤©¨¨¤©¨¨©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

:`xnbdìé÷L äéàø éúééî àì àäwfipdïéhç ,éànàå .÷éfî øîà÷ãk ¨Ÿ©§¦§¨¨¨¦¦§¨¨©©¦§©©¦¦
.eäðéð ïéøBòNe§¦¦§
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xcde"פו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc `nw `aa(ipy meil)

:`xnbd zvxznìBhéì éeàø,di`x `ian eli`Bì ïéàå.di`x `iad `l m` ¨¦§¥
:`xnbd dywnïèwì ílzLî äæ éøä ,àéðúäåwfp ohwd ly ewfp lr ± §¨©§¨£¥¤¦§©¥©¨¨

mly,ìBãbìå ,ãòenä ïîwfp ivgízä ïî:`xnbd zayiin .ñôúcwfipd ¦©¨§©¨¦©¨§¨©
:wifnd dcedy itk

:dpyna epipyíäéðL eéämiwifnd mixeeyd ipy ±ãçà Léà ìL,íäéðL ¨§¥¤¤¦¤¨§¥¤
íéáéiçg -:mixeeyd lra aii ©¨¦

:epizpynn giken `wifxtn `axà÷éæøtî àáø déì øîà[mewn my-]áøì ¨©¥¨¨¦©§¦¨§©
éMà,dpéî òîLeaeg zeabl wfipd lekie miaiig 'mdipy'y epipyy jkn ± ©¦§©¦¨

y micnl ep` ,mdipyníénz íéøååLcg` mc`l mikiiyde÷éfäL- §¨¦©¦¤¦¦
reci `le wifd mixeeydn cg`y,`ed inäöøzeabl wfipdîxeyäf ¨¨¦¤

äöø ,äáBbzeabläfîipyd xeydn -,äáBbmw mdn cg` ca` m`e ¤¨¨¦¤¤
:ef dgked dgec iy` ax .epnn zeabl lekie enewna exiagéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñòwx ,dvxiy inn zeabl wfipd lekiy epizpyn drinyn okid ± ©§¦¨
aeid miwifnd mixeeydy ote`ïéãòeîmelyzl micner wifnd iqkp lky , §¨¦

.wifdy xeyd `weec e`le ,wfpd

:ef diigc lr dywn `wifxtn `axïéãòeîa éàzwqer epizpyn m` ± ¦§¨¦
,oicren mixeeya,àôéñ àîéà,ewifdl cg` xey xg` etcxy mixeey ipy ¥¨¥¨

eàì øîBà ÷éfnäå ,÷éfä ìBãb øîBà ÷fépä .ïè÷ ãçàå ìBãb ãçà äéä̈¨¤¨¨§¤¨¨¨©¦¨¥¨¦¦§©©¦¥Ÿ
.äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä .÷éfä ïè÷ àlà ékeïéãòeîa éàm` ± ¦¤¨¨¨¦¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¦§¨¦

,oicren mixeeya dpc epizpynàøBz éîc óBñ óBñ ,dépéî déì à÷ôð éàî©©§¨¥¦¥§¥¨
ì éòa àélòîéîelLmdipyy oeik ,wifd lecb e` ohw m` lcadd dn ± §©§¨¨¥§©¥

aeye ,md minz mixeeydy gkene ,mly wfp mlyl wifnd jixv micren

.minz mixeeya s` 'daeb dfn dvx daeb dfn dvx'y gikedl ozipdéì øîà̈©¥
`l` ,oinza dpc dpynd lky gikedl oi` ,`wifxtn `axl iy` axàôéñ¥¨

.ïéãòeîa àLéøå ïénúa§©¦§¥¨§¨¦
:oicrena zxaecn dpi` `yixd s`y giken `aq `g` axáø déì øîà̈©¥©

éMà áøì àáñ àçà,éàzxaecn `yixd m` -ïéãòeîaoeyld on dywi , ©¨¨¨§©©¦¦§¨¦
mdipy''íéáéiçmixeeyd lra `ld ,mixeeyd sebn miaeb micrena ike , ©¨¦

'e ,eiqkpn mlyl aiigàøáb áéiç'déì éòaéîaiig' xnel dpynl did ± ©¨©§¨¦¨¥¥
.'milradeúåzeywdl yi cere ±,'íäéðL' éàî,ewifd oicren xy`k `ld §©§¥¤

.melyzl careyn epenn lk `l` mixeey ly otebn wx melyzd oi`

:`wifxtn `ax ixack `ly dpynd xe`iaa ycg jldníìBòì àlàok` ¤¨§¨
epizpyna xaecnïénúaepi` 'miaiig mdipy' eazky mrhd mpn` .ewifdy §©¦

`l` ,'daeb dfn dvx daeb dfn dvx'y `wifxtn `ax ly epic meyn

epi` ,mdn cg` ca` m` mle` .mdn daeb ,epiptl mdipy m` wxy rinydl

.llk daebåzrcl ,epizpynàéä àáé÷ò éaø.øîàc,(.bl lirl) `aiwr iax §©¦£¦¨¦§¨©
,wfipd xeyd lrae wifdy mzd xeyd lraeäðéð ïéôzeLmitzey miyrp ± ¨¦¦§

.wifnd xeyd ly etebaåokleäééåøúì eäðúéàc àîòèipyyk wx ± §©§¨§¦§§§©§©§
,wfipd daeb epiptl mi`vnp mixeeyddéì éçãî éöî àìcwifnd oi`y - §Ÿ¨¥©§¥¥

.wifd eixeeyn cg` ixdy ,wfipd z` zegcl lekieäééåøúì eäðúéì ìáà± £¨¥§§§©§©§
,mdn cg` ca`y oebke epiptl epi` mdn cg`yk mle`ìéæ déì øîà éöî̈¥¨©¥¦

Cì ílLàå C÷æà àøBz éàäc äéàø éúééàifnd el xn`i -`ade jl ,w ©§¥§¨¨§©¨©§¨©£©¥¨
.jl mly`e ,eteba szey ziyrpe wifnd `ed epiptly df xey ok`y di`x

çéðîä ÷øô êìò ïøãä

'äå 'ã çâðù øåù ÷øô

äðùî
øBLmz,äæ øçà äæ íéøååL äMîçå äòaøà çâpLdid el` zegibp lkae ¤¨©©§¨¨©£¦¨§¨¦¤©©¤

zyng ly wfp ivg inc xeyd sebn mlyl aiigy `vnpe ,mz oiicr

,ewefipy mixeeydílLédligzíäaL ïBøçàì,ewfp ivg z`íàåxg`l §©¥¨©£¤¨¤§¦
oexg`d wfp ivg inc mliyyY øúBî Ba Lémlyl xeyd sebn cer x`yp ¥¨

,minc epnnøéæçés` mlyi ±ìwfipåéðôlL,ewfp ivg lkBa Lé íàåcer ©£¦©¤§¨¨§¦¥
øúBî,mincøéæçés`ìwfipå ,åéðô éðôlLmlerlïBøçà ïBøçàäwfipd ± ¨©£¦©¤¦§¥¨¨§¨©£©£

,mlekl oexg`d,økNð,wfpd ivg melyz z` oey`x lawn `edyéøác ¦§©¦§¥
.øéàî éaø©¦¥¦

øBL ,øîBà ïBòîL éaømzíéúàî äåLfefì çâpLíéúàî äåL øBL,fef ©¦¦§¥¨¤¨©¦¤¨©§¨¤¨©¦
äôé äìápä ïéàå[dey ±],íeìkjkl ,fef d`n `ed wfpd ivg incy `vnpe §¥©§¥¨¨¨§

Y äæwfipdY äðî ìèBðfef d`näæåwifnd xeyd lra ±øæç .äðî ìèBð ¤¥¨¤§¤¥¨¤¨©
xeyd eze`íéúàî äåL øçà øBL çâðå,melk dey dliapd oi`eïBøçàä §¨©©¥¨¤¨©¦¨©£

åéðôlLå ,äðî ìèBð,xeyd lrae wfipd ±äæwfipd ±æeæ íéMîç ìèBðmdy ¥¨¤§¤§¨¨¤¥£¦¦
,dpn ivgäæåmilrad ±,æeæ íéMîç ìèBð`ed s` oey`xd wfipd ixdy §¤¥£¦¦

,ztqep mrt xeyd gbpyke ,eiwfpe ezxiny lr aiige xeyd ivga szey didp

,el jiiy xeyd ivgy o`ke ,xeya ewlg itk wfpd lr mlyl aiig `ed s`

yn.wfpd ivg incn ivg mløæçziyily mrt xeydäåL øçà øBL çâðå ¨©§¨©©¥¨¤
íéúàîwfipd ,melk dey dliapd oi`eåéðôlLå ,äðî ìèBð ïBøçàä ¨©¦¨©£¥¨¤§¤§¨¨

,æeæ íéMîç,xeyd ivg ieeyk fef d`n `edy ,xeya ewlg itkeíéðLe £¦¦§©¦
íéðBLàøä`ed xeya mdn cg` lk wlgy ,milrade oey`xd wfipd ± ¨¦¦

minlyn ,xeyd rax `edy fef miyngáäæ øðécmdy ,fef dynge mixyr ± ¦¨¨¨
wfpd ivg rax inc:

àøîâ
mz xey oica `aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn `xnbd d`iad (.bl) lirl

,wfpd ivg ieey itk xeyd seba wfipd dkef `aiwr iaxl ,etebn mlzyny

,ewlga xeyd lra `ed s` ixdy eiwfpae ezxinya aiig wfipd s` dzrne

ieey itk mlyl aiigy epiid etebn mlzyny exn`y dn l`rnyi iaxl j`

ezxiny lr aiig epi`e xeyd seba dkef wfipd oi` j` ,xzei `le xeyd

.eiwfpe

:`xnbd zl`eyeépî ïéúéðúî,epizpyna xi`n iax ixac mdn in zrck ± ©§¦¦©¦
mpi` dxe`kl ixdy,àáé÷ò éaøk àìãe ìàòîLé éaøk àìcyéaøk éà §Ÿ§©¦¦§¨¥§Ÿ§©¦£¦¨¦§©¦

øîàc ìàòîLéwx wfipd xeyd ilrayeäðéð úBáBç éìòamikef mpi` j` ¦§¨¥§¨©©£¥¦§
ok m` ,xeyd sebaéàädn -epipyyøkNð ïBøçà ïBøçà,oekp epi` ©©£©£¦§¨

daxc`edéì éòaî økNð ïBLàø ïBLàøwfipdy oicd zeidl jixv did ± ¦¦¦§¨¦¨¥¥
ly zeaeg ilra mdipy oexg`de oey`xd ixdy ,dligz eaeg dabi oey`xd

aiig epi` jk xg` wifdy xeyd wfp lre ,mcew oey`xd ly eaege ,md wifnd

.ezxinya aiig epi`e xeyd seba dkef epi` ixdy

eàeä éôzeLc àøBz øîàc àáé÷ò éaøk éàly xey xeyd didpy ± ¦§©¦£¦¨§¨©¨§¨¥
oey`xd wfipd s`y oaen jkle ,etebn wlga wfipd dkefy epiidc ,mitzey

itl wfpd ivg `ln z` lawn oexg`d wfipde ,xeyd iwfp lr mlyl jixv

,dywi oiicr j` ,edewifd mlekyéàäm`y epipyy dn ±øúBî Ba Lé ©¥¨
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zea` drax`` cenr el sc ± oey`x wxt`nw `aa

wiGnE `OW wGipA lirl `zrivnl miwF`cM Dl miwFn `le ikd Dl miwFn ikdlE§¨¥¦¨¨¥§Ÿ¦¨¦§¥¦§¦¨¨§¥§¦¨¤¨©¦
`OW wGipC `zrivnl `nwF`C dAxe Kixhv` i`O` `tiqe Kd Epiid oM m`C ixÄ¦§¦¥©§©§¥¨©©¦§§¦§©¨§§¨¦§¦¨¨§¦¨¤¨
qEknEqC l"qC mEXn Fl oi`e lFHil iE`x ipWile ixaE ixaA DnwF` `le ixA wiGnE©¦¨¦§Ÿ§¨§¨¦¨¦§¦§¥¨¦§¥¦¦§§
`l dwl rlqA `N` iM `l ipYwC `Wix KMld ixaE ixaA oiwlFg xn` `lŸ¨©§¦§¨¦¨¦¦§¨¥¨§¨¨¥Ÿ¦¤¨§¤©¨¨Ÿ

opirEnW`l ixaE ixaA 'ipzinl Kixhv ¦̀§§¦§¦§¥§¨¦¨¦§©§¦¨
DnwF` ikdl 'Ek Fxiagn `ivFnC§¦¥£¥§¨¥§¨
`Wix iOp EwizC ixaE `OWA `zrivnl¦§¦¨¨§¤¨¨¦§¥©¦¥¨

:`OWe ixaA.ñôúcqtze wGip mcTW §¨¦§¤¨§¨©¤¨©¦¨§¨©
:xFXd.dpéî òîL:mdipW ipYwCnäöø ©§©¦¨¦§¨¨¥§¥¤¨¨

.äáBb äfî äöø äáBb äfîca` m`e ¦¤¤¨¨¦¤¤§¦¨©
:EPnid mNYWnE FnFwnA Fxiag mw cg`d̈¤¨¨£¥¦§¦§©¥¥¤

.ïéãòeîaKkitl dIlrn mNWn sFq sFqC §¨¦§§©¥¥£¦¨§¦¨
`wtp i`n b"d :oFrxRl oi`xg` eiqkp lM̈§¨¨©§¨¦©¦¨©©§¨
irA `iNrn `xFY inC sFq sFq DPin Dil¥¦¨§¥¨§©§¨¨¥

:inElWl.ïénúa íìBòì àlàipYwC i`de ¦§¥¤¨§¨§©¦§©§¨¨¥
dvxIW dfi`nC zxn`wcM e`l mdipW§¥¤©¦§¨©§¨§¥¥¤¤¦§¤
mdipXW onf lkC l"nw `d `N` dAbi¦§¤¤¨¨§¨§©¤§¥¤

:daFB Fpi` cg`d ca` la` daFB EpiptA'øå §¨¥¤£¨¨©¨¤¨¥¤§
.eäðéð ïéôzeL øîàc àéä àáé÷òsEbA £¦¨¦§¨©§¦¦§§

KMld Fwfp ca` xFXd ca` KMld xFW lW¤¦§¨¨©©¨©¦§¦§¨
Edpzil i`e aiIgnC `Ed mdipW Eed iM¦£§¥¤§¦©¥§¦¥§§
di`x izii` Dil xn` cg` `N` Ediiexzl§©§©§¤¨¤¨¨©¥©§¥§¨¨
lrA xn`C oeiM l`rnWi iAxl la` 'Ek£¨§©¦¦§¨¥¥¨§¨©©©
cg`d ca` DiA wiQ`C `Ed ifEfe `Ed aFg§¥§©¦¥¨©¨¤¨

:FzEkf z` cAi` `lŸ¦¥¤§

çéðnä Cìò ïøãä©§¨£¨©¥¦©

øBL.äMîçå äòaøà çâpLdid oNEkaE ¤¨©©§¨¨©£¦¨§¨¨¨
d`x oFbM inC ikide FtEBn mNYWnC mY©§¦§©¥¦§¥¦¨¥§¨¨
xFW d`xe gbp `le xFW d`xe gbpe xFW§¨©§¨¨§Ÿ¨©§¨¨
F` minrR 'a d`x dIpW dgibp xg`e gbpe§¨©§©©§¦¨§¦¨¨¨§¨¦
`Mil oibExiql crEn 'it`C gbp `le xFW 'b§Ÿ¨©©£¦¨§¥¦¥¨
'bd gbp k"`` crEn dUrp oi` xFWC§¥©£¤¨¨©©
`NW F` oxcqM d`xW dWlWA zFgibp§¦¦§Ÿ¨¤¨¨§¦§¨¤Ÿ
`kide oibExiql crEn dUrpe oxcqM§¦§¨§©£¤¨§¥¦§¥¨
:oiwxitA oOwl `ipzcM oieW oibExiqC§¥¦¨¦¦§©§¨§©¨§¦§¦

.ílLéWxtn `xnBaE oFxg`l dNigY p"g §©¥§¦¨¨©£©§¨¨§¨¥
:iPnì øéæçé øúBî Ba Lé íàå.åéðôlL ©¦§¦¥¨©£¦§¤§¨¨

:Eciqti mipFW`xde Fwfp ivg lMéaø ¨£¦¦§§¨¦¦©§¦©¦
.øîBà ïBòîLxFW cviM oiwfpA od oitYEW ¦§¥§¦¥¦§¨¦¥©

:'Ek gbPW miz`n [deW].åéðôlLåwGip df ¨¤¨©¦¤¨©§¤§¨¨¤¦¨
miXng milrAde fEf miXng lhFp oFW`x¦¥£¦¦§©§¨¦£¦¦

'xM Dl xaqC Fwfp inElWY ivg mNWn KMld ivgd FA oFW`x wGipl WiC fEf§¥§¦¨¦©¥¦¦§¨§©¥£¦©§¥¦§§¨©¨§
:Edpip mitYEW xn`C `aiwr.äðî ìèBð ïBøçàä íéúàî äåL øBL çâðå øæç £¦¨§¨©§¦¦§¨©§¨©¨¤¨©¦¨©£¥¨¤

FNW ivgd didW eiptNW FzF` `vnpe mNYWn FtEBnC `EdW in lMn ivgd©¥¦¦¨¦¤§¦¦§©¥§¦§¨¤§¨¨¤¨¨©¥¦¤
:oFxg`d lhFPW wfPn ivg Fwlgn mNWn.íéðBLàøä íéðLeoFW`x wGip §©¥¥¤§£¦¦¤¤¤¥¨©£§©¦¨¦¦¦¨¦

:Fwfp lW ziriax cg` lM oinNWn riax cg` lkl odl didW milrAdeøðéc §©§¨¦¤¨¨¨¤§¨¤¨§¦©§©§¦¨¤¨§¦¦¤¦§¦¨
.áäæadGd wxRA sqM mixpiC dXnge mixUr(:dn sc n"a):'îâøkNð ïBLàø ¨¨¤§¦©£¦¨¦¨¦¤¤§¤¤©¨¨¦¦§¨

.déì éòaîeilr FzxinW `dYW FA sYEW oFW`x oi` ixdW ciqti oFxg`de ¦¨¥¥§¨©£©§¦¤£¥¥¦¨¤§¥§¦¨¨¨
gipOdA opixn`C wiGd `NW cr agl `inC `l `de oiwfpA aiIgzdl(:bl sc lirl) §¦§©¥¦§¨¦§¨Ÿ©§¨§¨©¤Ÿ¦¦§©§¦¨§©¥¦©

aFg lral wGip Dil xn`C `Ed mzdC mElM EUr `l EdiAbde zFaFg ilrA Encẅ§©£¥§¦§¦Ÿ¨§§¨¨§¨©¥¦¨§©©
KMld ikd Dil xninl ivn `l aFg lraE `pniNYWn DiPin owG`C `xFY i`dn¥©¨§©§¨¦¥¦§©¥§¨©©Ÿ¨¥§¥©¥¨¥¦§¨
FtEBn `N` mNYWn `le wGip i`de wGip i`d `kd la` mixg` miqkp lFHi g"a¦§¨¦£¥¦£¨¨¨©¦¨§©¦¨§Ÿ¦§©¥¤¨¦

:micw `Ow `Ow KMld i`d ciqtn i`d liwWC i`nE©§¨¦©©§¦©¦§¨©¨©¨¨¦
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éeàø`wece qtY `l m` Fl oi`e qtY m` lFHil iE`x WExiR .Fl oi`e lFHil ¨¦§¥¦¨¦¦¨©§¥¦Ÿ¨©§©§¨
qtY m` ohTd lre lFcBd lr mixeeXd ipW lr driaY Fl WiC `kid¥¨§¥§¦¨©§¥©§¨¦©©¨§©©¨¨¦¨©
oi` ohTd qtY 'it` lFcBd lr `N` driaY Fl oi`C lirlC 'ipzn la` mNYWn¦§©¥£¨©§¦¦§¥§¥§¦¨¤¨©©¨£¦¨©©¨¨¥
`l qtY m`C oeiM Fl oi`e lFHil iE`x lirl iiEpWl KiIW `le DiPin mNYWn¦§©¥¦¥§Ÿ©¨¦§¥§¥¨¦§¥¥¨§¦¨©Ÿ
m`C d`xp miHg FprhaE DiPin mNYWn¦§©¥¦¥§¨¢¦¦¦§¤§¦
`l i`O` z"`e mNYWn `l mixFrU qtŸ©§¦Ÿ¦§©¥§©©Ÿ
`OW wGip xn`wC lirlcM `kd iPWn§©¥¨¨§¦§¥§¨¨©¦¨¤¨
Kd Epiid Kxtinl n"ed k"`C l"ie ixA wiGnE©¦¨¦§§§¦§©©§©
`zEkixv `Mi` `YWde qxhpETA WxiRcM¦§¦¥©§§¥§©§¨¦¨§¦¨
opirEnW` `WixC oizipznC iaA EdNEkA§§¨¥§©§¦¦§¥¨©§¦¨
opAx ibilR ixA wGipe `OW wiGn ENit £̀¦©¦¤¨§¦¨¨¦§¦¥©¨¨
Fxiagn `ivFOd ixn`e qEknEqC Dilr£¥§§§©§¥©¦¥£¥
EprinWn lFcbe ohwC `Edde di`xd eilr̈¨¨§¨¨§©§¨¨§¨©§¦¥
qEknEq bilR ixA wiGnE `OW wGip ENit £̀¦¦¨¤¨©¦¨¦¨¦§
'xl ENit`C opirnW` crEn cg`e mY cg`e§¤¨©§¤¨¨©§§¦¨©£¦§

zFxiR xkFOd wxR WixA xn`C `g`sc a"a) ©¨§¨©§¥¤¤©¥¥
(.bvdGW rEciA miNnBd oiA xgF`d lnB̈¨¨¥¥©§©¦§¨©¤¤

oeiM crEnA opilY `lC `kd dcFn Fbxd̈§¤¨¨§Ÿ¨¦¨§¨¥¨
opirEnW` mipW oiwGiPdC Kde oivx mdipWC¦§¥¤¨¦§©§©¦¨¦§©¦©§¦¨
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'øì ïàúà áäæ øðéc íéðBLàøä íéðLe æeæ íéMîç ìèBð¥£¦¦§©¦¨¦¦¦¨¨¨£¨¨§
ìàòîLé 'ø àLéø àeä éôzeLc àøBz øîàc àáé÷ò£¦¨§¨©¨§§¥¥¨¦§¨¥
áøì ìàeîL déì øîà àäc ïéà éøîà àáé÷ò 'ø àôéñå§¥¨£¦¨©§¥¥§¨¨©¥§¥§©
'ø àLéø éàøúa àúå ïéúéðúî ÷BáL àððéL äãeäé§¨¦§¨§©§¦¦§¨©§¨¦¥¨
ïðçBé 'ø øîà énð øîzà) àáé÷ò 'ø àôéñå ìàòîLé¦§¨¥§¥¨£¦¨¦§©©¦¨©¨¨
Bøéáçì ò÷Bzä íúä ïðz (eäééðéa àkéà ÷féð BLéc÷ä¦§¦¦¨¦¨¥©§§©¨¨©¥©©£¥
äðî éìéìbä é"ø íeMî øîBà äãeäé 'ø òìñ Bì ïúBð¥¤©§¨¥¦©§¦¦¨¤
äðúî øa äiáBè áø déçìL déøáçì ò÷úc àøáb àeää©©§¨§¨©§©§¥©§¥©¦¨©©§¨
øîà ïðz äðéãî òìñ Bà ïðz éøBö òìñ óñBé áøc dén÷ì§©¥§©¥¤©¦§©¤©§¦¨§©¨©
Czòc à÷ìñ éàå áäæ øðéc íéðBLàøä íéðLe äeúéðz déì¥§¦¨§©¦¨¦¦¦¨¨¨§¦©§¨©§¨
ì"à òìñå øñéøz ãò éðúðå âBìôð äðéãî òìñ àpz éðz̈¥©¨¤©§¦¨¦§§¦§¥©§¥©§¤©
àäî äeèLt dìò éåä éàî ìéæéìå éðúéì àìëBø ék àpz©¨¦§¨¦§¥§¥¦©£¥£¨¨§¨¥¨
óñk äøBza øeîàä óñk ìk áø øîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©©¨¤¤¨¨©¨¤¤
àøáb àeää déì øîà äðéãî óñk íäéøác ìLå éøBö¦§¤¦§¥¤¤¤§¦¨¨©¥©©§¨
øãä íéiðòì déáúð àðéòa àì àeä àæeæc àbìôe ìéàBä¦©§¨§¨Ÿ§¦¨¦§¥©£¦¦¨©
áø ì"à éàLôð déa éøáàå ìéæéà éìäéð déáúð déì øîà̈©¥¥§¥¦£¦¥¦§¤§¥¥©§¨¦©
àëä íéiðò àkéìc áb ìò óàå íéiðò déa eëæ øák óñBé¥§¨¨¥£¦¦§©©©§¥¨£¦¦¨¨
íéîBúé ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ïðà íéiðò ãé ïðà£©©£¦¦£©§¨©©§¨¨©§¥§¦

ïðéà

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

בבא קמא. פרק רביעי - שור שנגח ד' וה' דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc `nw `aa(ipy meil)

ì øéæçéåéðôlLlr mlyl miaiig mipey`xd miwfipd s` ixdy ,oekp epi` ©£¦©¤§¨¨
xifgi ok m`e ,mwlg itk xeyd zgibpdéì éòaî íleëìzeidl jixv did ± §¨¦¨¥¥

ewlg itk cg` lk ,milrade miwfipd lk oia ewlgzi mincd xzeny oicd

.xeya

:`xnbd zvxzníìBòì ,àáø øîàxi`n iax ixacìàòîLé éaøkmd ¨©¨¨§¨§©¦¦§¨¥
Cì àéL÷ãe ,eäðéð úBáBç éìòa øîàcxn`y dn ok m`yïBøçà ïBøçà §¨©©£¥¦§§©§¨¨©£©£

økNð`l` oekp epi`,déì éòaî økNð ïBLàø ïBLàøy uxzl yiàëä ¦§¨¦¦¦§¨¦¨¥¥¨¨
÷féð BñôzL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîaick xeylepîéä úBaâì,ewfp incåjka §©©§¦¨§¤§¨¦¨¦§¥¤

ïé÷æðì øëN øîBLk åéìò äNòð,eiwfpae ezxinya eilr aiigzdl ± ©£¨¨¨§¥¨¨¦§¨¦
oi`y xky xney oicke ,dgibpd lr cala wfipd aiig gbpe xeyd xfgyke

didy dn lk z`y `vnpe ,xneyd `l` dgibpd lr llk miaiig milrad

dkfy df `ed oexg`d jkle ,eixg`ly wfipl mlyl jixv xeydn el ribn

.wfpd melyza

:`xnbd dywnéëä éàok m` ,xeyd z` eqtz miwfipdy ote`a xaecny ¦¨¦
epipyy dnì øéæçé øúBî Ba LéåéðôlLz` ciqtd df ixdy ,oekp epi` ¥¨©£¦§¤§¨¨

e ,eixg`ly wfipl mlyl jixvy ewlg,déì éòaî íéìòaì øéæçémd ixdy ©£¦©§¨¦¦¨¥¥
.mwlg eciqti recne ,mixeeyd x`y iwfp lr llk eaiigzp `l

:`ax ly evexiz ayiin `piaxéðz÷ éëä ,àðéáø øîàxe`ia gxkda ± ¨©¨¦¨¨¦¨¨¥
,`ed jk `ax ixacl dpyndåé÷æða øúBî Ba Lé íàoexg`d wfpd m` ± ¦¥¨¦§¨¨

ewfp inc ieey lk z` mlyl eiptly df jxved `le ,eiptly wfpdn ohw did

,eixg`ly wfiplì øéæçéåéðôlLlkne ,eiptly dfl xzen eze` z` xifgi ± ©£¦§¤§¨¨
ivg inc ieey z` epnn dkpn ixdy ,ewfp ivg inc lk z` daeb epi` mewn

wfpd ivg ieeyl ewfp ivg ieey oia yxtdd z`y `l` ,eixg`ly wfpd

.milral exfgi xeyd inc x`y lke ,envrl daeb eixg`ly

ïéáø àúà ék ïëålaal l`xyi ux`nøîàmya,ïðçBé éaømrhd §¥¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
,xkyp oexg`dyda eòâð ïéøîBL úòéLt íeMîeiptly df ryty meyn ± ¦§¦©§¦¨§¨

ezetzey meyn eaeig oi`y `ax ly evexizk x`eane .xeyd zxinya

.xky xneyk eiwfp lr aiige xeyd z` qtzy meyn `l` xeya

:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîa,xi`n iax ixacl zcnrd in zrck ±éaøk §©¦§¨§©¦
çâpL íéúàî äåL øBL øîBà ïBòîL éaø ,àôéñ àîéà éëä éà ,ìàòîLé¦§¨¥¦¨¦¥¨¥¨©¦¦§¥¨¤¨©¦¤¨©
,äðî ìèBð äæå äðî ìèBð äæ ,íeìk äôé äìápä ïéàå íéúàî äåL øBL¨¤¨©¦§¥©§¥¨¨¨§¤¥¨¤§¤¥¨¤
ìèBð äæ åéðôlLå ,äðî ìèBð ïBøçàä íéúàî äåL øçà øBL çâðå øæç̈©§¨©©¥¨¤¨©¦¨©£¥¨¤§¤§¨¨¤¥
ïBøçàä íéúàî äåL øBL çâðå øæç ,æeæ íéMîç ìèBð äæå æeæ íéMîç£¦¦§¤¥£¦¦¨©§¨©¨¤¨©¦¨©£

,áäæ øðéc íéðBLàøä íéðLe æeæ íéMîç ìèBð åéðôlLå äðî ìèBðixace ¥¨¤§¤§¨¨¥£¦¦§©¦¨¦¦¦¨¨¨
el` oerny iaxàáé÷ò éaøì ïàúà`aiwr iax ixack md mikled ±øîàc £¨§©¦£¦¨§¨©

àeä éôzeLc àøBzsebn wlga wfipd dkef dgibpd xg`l cin ezrcly ± ¨§¨¥
m`e .ewlg itk dixg`ly dgibpd lr mlyn jkle ezxiny lr aiige xeyd

,dywi ok.àáé÷ò éaø àôéñå ìàòîLé éaø àLéø¥¨©¦¦§¨¥§¥¨©¦£¦¨
éøîà,daiyid ipa evxiz ±ïéà,dpynd z` `piaxe `ax ecinri jk ok` ± ¨§¥¥

wgec df oi`eäãeäé áøì ìàeîL déì øîà àäcdf oirk `iyew lr, §¨¨©¥§¥§©§¨
éàøúa àúå ïéúéðúî ÷BáL àððéLda gxhz l`e dpynd z` aefr ± ¦§¨§©§¦¦§¨©§¨¥

o`k s`e ,mi`pz ipyk dpynd x`aze ixg` jld `l` ,cg` `pzk dayiil©¥

x`al yi.àáé÷ò éaø àôéñå ìàòîLé éaø àLéø¥¨©¦¦§¨¥§¥¨©¦£¦¨
):df uexizl reiq d`ian `xnbd÷féð BLéc÷ä ïðçBé éaø øîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©©¦¨¨¦§¦¦¨

eäééðéa àkéàiabl s` `ed epizpyna oerny iaxl xi`n iax oia weligd ± ¦¨¥©§
yecw epi` xi`n iax zrcly ,xeyd z` wfipd yicwd dgibpd xg`l m`

,eyicwdl ecia oi`e xeyd seba wfipd dkef oi`y l`rnyi iaxk xaeqy oeik

wfipd dkefy `aiwr iaxk xaeqy oeik eyicwdl leki oerny iax zrcle

xeyd seba dgibpd xg`l cin.(
íúä ïðz,(.v onwl)Bøéáçì ò÷Bzä,epfe`aòìñ Bì ïúBð,ezyea incl §©¨¨©¥©©£¥¥¤©

éìéìbä éñBé éaø íeMî øîBà äãeäé éaøel ozep ,äðî.fef d`n ± ©¦§¨¥¦©¦¥©§¦¦¨¤
:`xnbd zxtqn,déøáçì ò÷úc àøáb àeääxa diaeh ax iptl oecl e`ae ©©§¨§¨©§©§¥

j` ,`nw `pz zrck rlq mlyl eaiige ,dpznäðúî øa äiáBè áø déçìL©§¥©¦¨©©§¨
óñBé áøc dén÷ì,el`ylïðz éøBö òìñrlq `ed o`k xen`d rlq m`d ± §©¥§©¥¤©¦§©

,mifef drax` `edy ixevïðz äðéãî òìñ Bàdpicn rlq `l` epi`y e` ± ¤©§¦¨§©
.cala fef ivg `edy

déì øîà,sqei axäeúéðziax xn`y ,ef dli`y heytl epizpyna epipy ± ¨©¥§¦¨
fef miying eiptlye dpn lhep oexg`d' oernyøðéc íéðBLàøä íéðLe§©¦¨¦¦¦¨
äðéãî òìñ àpz éðz Czòc à÷ìñ éàå ,'áäæxen`d rlqy xn`z m`e ± ¨¨§¦©§¨©§¨¨¥©¨¤©§¦¨

m` ,dpicn rlq dpyna aezkl `pzd jxcy `vnpe ,dpicn rlq epiid my

dywi okòìñå øñéøz ãò éðúðå âBìôðjiyndl leki oerny iax did ± ¦§§¦§¥©§¥¨§¤©
deyy xey ztqep mrt gbp xeyd m`y ,xeyd inca ztqep dwelg aezkle

mixyr eiptly dfe ,miyng eiptly dfe ,fef d`n oexg`d lawi ,fef miz`n

cere fef xyr mipy cg` lk elawi milrade oey`xd wfipde ,mifef dynge

,dpicn rlqa zxacn dpynd oi`y gxkdae .fef ivg `edy dpicn rlq

mipey`xd mipyy xnel dkixv dzidy itl df ote` zazek dpi` jkle

dn s`e .mifef i`vg zepyl dpynd jxc oi`e ,ivge mifef xyr mipy elawi

.dpicn rlq `le ixev rlq epiid ,rlq mlyny exiagl rweza xn`py

déì øîà,sqei axl mc` eze`ìéæéìå éðúéì àìëeø ék àpz`pzd m`d ± ¨©¥©¨¦§¨¦§¥§¥¦
zeqek oihgn ,ezxegq lk z` hxtne fixkne zexiira xfgnd lkex enk `ed

ekxc oi`y meyn epi` ,sqep ote`a wlgn `l `pzdy dn ,xnelk .zexrwe

z` zepyle jix`dl `pzd ly ekxc oi`y meyn `l` ,dpicn rlq zepyl

.mixwnd lk

:`xnbd zxxandìò éåä éàîixev `ed rlqd m` df wtqa rxked dn ± ©¨¥£¨
.dpicn e`äeèLtdf wtql erixkd ±ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàc àäî ©§¨¥¨§¨©©§¨¨©©¨

äøBza øeîàä óñk`ed ,dxeza eaeig xkfeny ±å ,éøBö óñksqkìL ¤¤¨¨©¨¤¤¦§¤
íäéøác`ed ,eaeig z` eycigy md minkgy ±.äðéãî óñkrwezd s`e ¦§¥¤¤¤§¦¨

epiidc `ed dpicn rlq ,ezyea inc erawe exriyy md minkgy exiagl

.fef ivg

àøáb àeää déì øîà,sqei axlàeä àæeæc àbìôe ìéàBäepi`y oeik ± ¨©¥©©§¨¦©§¨§¨
,fef ivg `l` il aiigàðéòa àìmekq lehil ip` yeay eze` dvex ipi` ± Ÿ§¦¨

,dfk hreníéiðòì déáúð.miiprl df mekq ozi ±déì øîà øãäxg`l ± ©§¥©£¦¦¨©¨©¥
,xn`e ea xfg oknéìäéð déáúð,il df mekq ozi ±éàLôð déa éøáàå ìéæéà ©§¥¦£¦¥¦©£¨¥¥©§©

.iytp z` ea `ixa`e jl`y ±íéiðò déa eëæ øák ,óñBé áø déì øîà̈©¥©¥§¨¨¥£¦¦
,ja xefgl leki jpi`e 'ozyly cnrn' oipwaàëä íéiðò àkéìc áb ìò óàå§©©©§¥¨£¦¦¨¨

mewn lkn ,fef ivgd jnn ekfy df cnrna miipr o`k oi`y s`e ±ïðàep` ± £©
dwcvd i`abïðà íéiðò ãéenke .mxear izikfe ,øîà äãeäé áø øîàc ©£¦¦£©§¨©©§¨¨©

íéîBúé ,ìàeîLmiphw §¥§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



פט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc `nw `aa(ipy meil)

ì øéæçéåéðôlLlr mlyl miaiig mipey`xd miwfipd s` ixdy ,oekp epi` ©£¦©¤§¨¨
xifgi ok m`e ,mwlg itk xeyd zgibpdéì éòaî íleëìzeidl jixv did ± §¨¦¨¥¥

ewlg itk cg` lk ,milrade miwfipd lk oia ewlgzi mincd xzeny oicd

.xeya

:`xnbd zvxzníìBòì ,àáø øîàxi`n iax ixacìàòîLé éaøkmd ¨©¨¨§¨§©¦¦§¨¥
Cì àéL÷ãe ,eäðéð úBáBç éìòa øîàcxn`y dn ok m`yïBøçà ïBøçà §¨©©£¥¦§§©§¨¨©£©£

økNð`l` oekp epi`,déì éòaî økNð ïBLàø ïBLàøy uxzl yiàëä ¦§¨¦¦¦§¨¦¨¥¥¨¨
÷féð BñôzL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîaick xeylepîéä úBaâì,ewfp incåjka §©©§¦¨§¤§¨¦¨¦§¥¤

ïé÷æðì øëN øîBLk åéìò äNòð,eiwfpae ezxinya eilr aiigzdl ± ©£¨¨¨§¥¨¨¦§¨¦
oi`y xky xney oicke ,dgibpd lr cala wfipd aiig gbpe xeyd xfgyke

didy dn lk z`y `vnpe ,xneyd `l` dgibpd lr llk miaiig milrad

dkfy df `ed oexg`d jkle ,eixg`ly wfipl mlyl jixv xeydn el ribn

.wfpd melyza

:`xnbd dywnéëä éàok m` ,xeyd z` eqtz miwfipdy ote`a xaecny ¦¨¦
epipyy dnì øéæçé øúBî Ba LéåéðôlLz` ciqtd df ixdy ,oekp epi` ¥¨©£¦§¤§¨¨

e ,eixg`ly wfipl mlyl jixvy ewlg,déì éòaî íéìòaì øéæçémd ixdy ©£¦©§¨¦¦¨¥¥
.mwlg eciqti recne ,mixeeyd x`y iwfp lr llk eaiigzp `l

:`ax ly evexiz ayiin `piaxéðz÷ éëä ,àðéáø øîàxe`ia gxkda ± ¨©¨¦¨¨¦¨¨¥
,`ed jk `ax ixacl dpyndåé÷æða øúBî Ba Lé íàoexg`d wfpd m` ± ¦¥¨¦§¨¨

ewfp inc ieey lk z` mlyl eiptly df jxved `le ,eiptly wfpdn ohw did

,eixg`ly wfiplì øéæçéåéðôlLlkne ,eiptly dfl xzen eze` z` xifgi ± ©£¦§¤§¨¨
ivg inc ieey z` epnn dkpn ixdy ,ewfp ivg inc lk z` daeb epi` mewn

wfpd ivg ieeyl ewfp ivg ieey oia yxtdd z`y `l` ,eixg`ly wfpd

.milral exfgi xeyd inc x`y lke ,envrl daeb eixg`ly

ïéáø àúà ék ïëålaal l`xyi ux`nøîàmya,ïðçBé éaømrhd §¥¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
,xkyp oexg`dyda eòâð ïéøîBL úòéLt íeMîeiptly df ryty meyn ± ¦§¦©§¦¨§¨

ezetzey meyn eaeig oi`y `ax ly evexizk x`eane .xeyd zxinya

.xky xneyk eiwfp lr aiige xeyd z` qtzy meyn `l` xeya

:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîa,xi`n iax ixacl zcnrd in zrck ±éaøk §©¦§¨§©¦
çâpL íéúàî äåL øBL øîBà ïBòîL éaø ,àôéñ àîéà éëä éà ,ìàòîLé¦§¨¥¦¨¦¥¨¥¨©¦¦§¥¨¤¨©¦¤¨©
,äðî ìèBð äæå äðî ìèBð äæ ,íeìk äôé äìápä ïéàå íéúàî äåL øBL¨¤¨©¦§¥©§¥¨¨¨§¤¥¨¤§¤¥¨¤
ìèBð äæ åéðôlLå ,äðî ìèBð ïBøçàä íéúàî äåL øçà øBL çâðå øæç̈©§¨©©¥¨¤¨©¦¨©£¥¨¤§¤§¨¨¤¥
ïBøçàä íéúàî äåL øBL çâðå øæç ,æeæ íéMîç ìèBð äæå æeæ íéMîç£¦¦§¤¥£¦¦¨©§¨©¨¤¨©¦¨©£

,áäæ øðéc íéðBLàøä íéðLe æeæ íéMîç ìèBð åéðôlLå äðî ìèBðixace ¥¨¤§¤§¨¨¥£¦¦§©¦¨¦¦¦¨¨¨
el` oerny iaxàáé÷ò éaøì ïàúà`aiwr iax ixack md mikled ±øîàc £¨§©¦£¦¨§¨©

àeä éôzeLc àøBzsebn wlga wfipd dkef dgibpd xg`l cin ezrcly ± ¨§¨¥
m`e .ewlg itk dixg`ly dgibpd lr mlyn jkle ezxiny lr aiige xeyd

,dywi ok.àáé÷ò éaø àôéñå ìàòîLé éaø àLéø¥¨©¦¦§¨¥§¥¨©¦£¦¨
éøîà,daiyid ipa evxiz ±ïéà,dpynd z` `piaxe `ax ecinri jk ok` ± ¨§¥¥

wgec df oi`eäãeäé áøì ìàeîL déì øîà àäcdf oirk `iyew lr, §¨¨©¥§¥§©§¨
éàøúa àúå ïéúéðúî ÷BáL àððéLda gxhz l`e dpynd z` aefr ± ¦§¨§©§¦¦§¨©§¨¥

o`k s`e ,mi`pz ipyk dpynd x`aze ixg` jld `l` ,cg` `pzk dayiil©¥

x`al yi.àáé÷ò éaø àôéñå ìàòîLé éaø àLéø¥¨©¦¦§¨¥§¥¨©¦£¦¨
):df uexizl reiq d`ian `xnbd÷féð BLéc÷ä ïðçBé éaø øîà ,énð øîzà¦§©©¦¨©©¦¨¨¦§¦¦¨

eäééðéa àkéàiabl s` `ed epizpyna oerny iaxl xi`n iax oia weligd ± ¦¨¥©§
yecw epi` xi`n iax zrcly ,xeyd z` wfipd yicwd dgibpd xg`l m`

,eyicwdl ecia oi`e xeyd seba wfipd dkef oi`y l`rnyi iaxk xaeqy oeik

wfipd dkefy `aiwr iaxk xaeqy oeik eyicwdl leki oerny iax zrcle

xeyd seba dgibpd xg`l cin.(
íúä ïðz,(.v onwl)Bøéáçì ò÷Bzä,epfe`aòìñ Bì ïúBð,ezyea incl §©¨¨©¥©©£¥¥¤©

éìéìbä éñBé éaø íeMî øîBà äãeäé éaøel ozep ,äðî.fef d`n ± ©¦§¨¥¦©¦¥©§¦¦¨¤
:`xnbd zxtqn,déøáçì ò÷úc àøáb àeääxa diaeh ax iptl oecl e`ae ©©§¨§¨©§©§¥

j` ,`nw `pz zrck rlq mlyl eaiige ,dpznäðúî øa äiáBè áø déçìL©§¥©¦¨©©§¨
óñBé áøc dén÷ì,el`ylïðz éøBö òìñrlq `ed o`k xen`d rlq m`d ± §©¥§©¥¤©¦§©

,mifef drax` `edy ixevïðz äðéãî òìñ Bàdpicn rlq `l` epi`y e` ± ¤©§¦¨§©
.cala fef ivg `edy

déì øîà,sqei axäeúéðziax xn`y ,ef dli`y heytl epizpyna epipy ± ¨©¥§¦¨
fef miying eiptlye dpn lhep oexg`d' oernyøðéc íéðBLàøä íéðLe§©¦¨¦¦¦¨
äðéãî òìñ àpz éðz Czòc à÷ìñ éàå ,'áäæxen`d rlqy xn`z m`e ± ¨¨§¦©§¨©§¨¨¥©¨¤©§¦¨

m` ,dpicn rlq dpyna aezkl `pzd jxcy `vnpe ,dpicn rlq epiid my

dywi okòìñå øñéøz ãò éðúðå âBìôðjiyndl leki oerny iax did ± ¦§§¦§¥©§¥¨§¤©
deyy xey ztqep mrt gbp xeyd m`y ,xeyd inca ztqep dwelg aezkle

mixyr eiptly dfe ,miyng eiptly dfe ,fef d`n oexg`d lawi ,fef miz`n

cere fef xyr mipy cg` lk elawi milrade oey`xd wfipde ,mifef dynge

,dpicn rlqa zxacn dpynd oi`y gxkdae .fef ivg `edy dpicn rlq

mipey`xd mipyy xnel dkixv dzidy itl df ote` zazek dpi` jkle

dn s`e .mifef i`vg zepyl dpynd jxc oi`e ,ivge mifef xyr mipy elawi

.dpicn rlq `le ixev rlq epiid ,rlq mlyny exiagl rweza xn`py

déì øîà,sqei axl mc` eze`ìéæéìå éðúéì àìëeø ék àpz`pzd m`d ± ¨©¥©¨¦§¨¦§¥§¥¦
zeqek oihgn ,ezxegq lk z` hxtne fixkne zexiira xfgnd lkex enk `ed

ekxc oi`y meyn epi` ,sqep ote`a wlgn `l `pzdy dn ,xnelk .zexrwe

z` zepyle jix`dl `pzd ly ekxc oi`y meyn `l` ,dpicn rlq zepyl

.mixwnd lk

:`xnbd zxxandìò éåä éàîixev `ed rlqd m` df wtqa rxked dn ± ©¨¥£¨
.dpicn e`äeèLtdf wtql erixkd ±ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàc àäî ©§¨¥¨§¨©©§¨¨©©¨

äøBza øeîàä óñk`ed ,dxeza eaeig xkfeny ±å ,éøBö óñksqkìL ¤¤¨¨©¨¤¤¦§¤
íäéøác`ed ,eaeig z` eycigy md minkgy ±.äðéãî óñkrwezd s`e ¦§¥¤¤¤§¦¨

epiidc `ed dpicn rlq ,ezyea inc erawe exriyy md minkgy exiagl

.fef ivg

àøáb àeää déì øîà,sqei axlàeä àæeæc àbìôe ìéàBäepi`y oeik ± ¨©¥©©§¨¦©§¨§¨
,fef ivg `l` il aiigàðéòa àìmekq lehil ip` yeay eze` dvex ipi` ± Ÿ§¦¨

,dfk hreníéiðòì déáúð.miiprl df mekq ozi ±déì øîà øãäxg`l ± ©§¥©£¦¦¨©¨©¥
,xn`e ea xfg oknéìäéð déáúð,il df mekq ozi ±éàLôð déa éøáàå ìéæéà ©§¥¦£¦¥¦©£¨¥¥©§©

.iytp z` ea `ixa`e jl`y ±íéiðò déa eëæ øák ,óñBé áø déì øîà̈©¥©¥§¨¨¥£¦¦
,ja xefgl leki jpi`e 'ozyly cnrn' oipwaàëä íéiðò àkéìc áb ìò óàå§©©©§¥¨£¦¦¨¨

mewn lkn ,fef ivgd jnn ekfy df cnrna miipr o`k oi`y s`e ±ïðàep` ± £©
dwcvd i`abïðà íéiðò ãéenke .mxear izikfe ,øîà äãeäé áø øîàc ©£¦¦£©§¨©©§¨¨©

íéîBúé ,ìàeîLmiphw §¥§¦
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xcde"צ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc `nw `aa(iyily meil)

ïéëéøö ïðéàzeyrlìeaæBøt.ziriay mhnyz `ly mdizeaeg lréðz ïëå ¥¨§¦¦§§§¥¨¥
ìeaæBøt ïéëéøö ïðéà íéîBúiä ,àîç øa éîøy itl ,úéáe ìàéìîb ïaø ¨¦©¨¨©§¦¥¨§¦¦§§©¨©§¦¥¥

eéä ïéîBúé ìL ïäéáà Bðéc,mzekfa jtdl oic ziad lr lheny oeiky - ¦£¦¤¤§¦¨
dwcvd i`aby x`eane .oic zia cia mdizexhy exqnp xaky enk df ixd

.mxear mikefe md miiprd ly mcik

:exiagl rwzy mc`a sqep dyrnàLéa ïðç,eiepik jk ,rx ±déì ò÷z ¨¨¦¨¨©¥
àúà ,àøáb àeääìoicldéì øîà ,àðeä áøc dén÷ì,opgl `ped axìéæ §©©§¨¨¨§©¥§©¨¨©¥¦
àæeæc àbìt déì áä,fef ivg el mly jl ±àëî àæeæ déì äåäel did ± ©¥©§¨§¨£¨¥¨¨¨

,ezxev dwgnpy fefàæeæc àbìt dépéî déì dáúéîì éòael zzl dvxe ± ¨¥§¥§¨¥¦¥©§¨§¨
ezxev dzgtpy oeiky `l` ,fef ivg epnndéì ìé÷zLî äåä àìdid `l± Ÿ£¨¦§©¦¥

.fef ivgd z` df fefn lawl wfipd dvx `le ,d`veda `veidéì ò÷z̈©¥
àðéøçà,mly fef el aiigzp jkae ,epf`a aey el rwz ±déìäð déáäéå± ©£¦¨§©£¥¦£¥

rexbd fefd lk z` el ozpe:

äðùî
Bðéîì ãòeî àeäL øBL,epin ipa mixeey minrt yly gbpy ±ãòeî Bðéàå ¤¨§¦§¥¨

ìBðéî BðéàLoinn ig lra d`xy oebke ,mixg` mipinl cren epi` j` ± §¤¥¦
xeyd did m` oke ,egbp `le xg`,äîäáì ãòeî Bðéàå ,íãàì ãòeîoebke ¨§¨¨§¥¨¦§¥¨

did m` oke ,ogbp `le zenda d`xyíépè÷ì ãòeî,miphw milbrl ±Bðéàå ¨¦§©¦§¥
íéìBãâì ãòeîxeeyl ±,`ed oicd el` mipte` lka ,milecb miúàlr ± ¨¦§¦¤

oind eze`íìL ÷æð ílLî ,Bì ãòeî àeäL,cren xey oickBðéàL úàå ¤¨§©¥¤¤¨¥§¤¤¥
,÷æð éöç ílLî Bì ãòeî.mz xey oicke ¨§©¥£¦¤¤

eøîàmicinlzd el`y ±éøä ,äãeäé éaø éðôìdidyäæxeydãòeî ¨§¦§¥©¦§¨£¥¤¨
ìúBúaL,zaya minrt yly gbpy ±,ìBçì ãòeî Bðéàåzaya gbpe §©¨§¥¨§

.`l e` cren xey oick mly wfp mlyn m`d ,ziriaxdíäì øîà̈©¨¤
ìíìL ÷æð ílLî úBúaLe ,cren oick÷æð éöç ílLî ìBçä úBîéìoick §©¨§©¥¤¤¨¥¦©§©¥£¦¤¤

.mzeàeä éúîéàzeidl xfegíz,zezayl s`ìL Ba øBæçiMîéîé L ¥¨©¨¦¤©£¨Ÿ§¥
úBúaLgbi `le mixeey mda d`xiy: ©¨

àøîâ
ïðz 'ãòeî Bðéàå' øîà ãéáæ áø ,øîzéà,e"`e ztqezaBðéà' øîà àtt áø ¦§©©§¦¨©§¥¨§©©¨¨¨©¥

,ïðz 'ãòeî,mzwelgn xe`iae .e"`e `la,ïðz 'ãòeî Bðéàå' øîà ãéáæ áø ¨§©©§¦¨©§¥¨§©
,epin epi`l cren epi`e epinl cren didy ,dyrnd jynd od el` zeaizy

,gbp `le xg` oin d`xy oebke ,xg` oinl cren epi`y reci didy epiide

xg` oinl dxwna gbi m`e epin epi`yl cren epi`y dpynd oic xn`p dfae

,wfp ivg mlyiàîúñ àäoinl cren epi`y dgked oi`y cer lk j` ± ¨§¨¨
okn xg`le ,mixeey dyly gbpy cr xg` oin llk d`x `ly oebke ,xg`

,egbpe xg` oin dpey`xl d`xãòeî éåälk gbp `ly s`e ,gbiy oin lkl ¨¥¨
eli`e .mixeeyl `l` minrt ylyd,ïðz 'ãòeî Bðéà' øîà àtt áøoi`y ©¨¨¨©¥¨§©

cren xeyd did m`y ,xnelk ,oicd meiq `l` dyrnd jynd el` zeaiz

,epin epi`l cren epi`y `ed oicd ,epinlãòeî éåä àì àîúñcs`y - ¦§¨¨Ÿ¨¥¨
epinl `l` cren epi` ,xg` oinl cren epi`y dgked lk oi`y `nzqa

.minrt yly egbpy

:ezqxibk dpyndn wiicn mdn cg` lke,àôéqî ÷ééc ãéáæ áøeli`eáø ©§¦¨¥¦¥¨©
Bðéàå íépè÷ì ãòeî ,éðz÷c ,àôéqî ÷ééc ãéáæ áø .àLéøî ÷ééc àtẗ¨¨¥¥¥¨©§¦¨¥¦¥¨§¨¨¥¨¦§©¦§¥

,íéìBãâì ãòeîeàîìLa zøîà éày,éðz÷ 'ãòeî Bðéàå'dpynd zpeeke ¨¦§¦¦¨§©§¦§¨¨§¥¨¨¨¥
,mgbp `le eiptl exary oebke ,milecbl cren xeyd oi`y did reciyàä̈

déîzñ`ly oebke ,milecbl cren epi`y dgked lk oi`y `nzqa j` ± §¨¥
,milecb mixeey llk d`xãòeî éåäoaen ,lecb xey onf xg`l gbi m` ¨¥¨

y ,df oic aezkl dpynd dkxved recníépèwî eléôàc ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨©£¦¦§©¦
ãòeî éåä àîúqî énð íéìBãâì,miphwl `l` cren dyrp `ly s`y - ¦§¦©¦¦§¨¨¨¥¨

mewn lkn ,mdn `xiy meyn milecbl cren didi `ly xnel mewn dide

.milecbl s` cren `ed ixd dgked oi`y cer lkzøîà éà àlàyBðéà' ¤¨¦¨§©§¥
,éðz÷ 'ãòeîay xnel dpynd zpeekeàîúñmixeey llk d`x `ly ¨¨¨¥§¨¨

,milecbãòeî éåä àì,dfa yecigd dn ,milecblíépèwî øîBì Lé àzLä Ÿ¨¥¨©§¨¥©¦§©¦
ãòeî éåä àì àîúñ àîìòc íépè÷ìx`ean `yixa dpynd oica `lde ± ¦§©¦§¨§¨§¨¨Ÿ¨¥¨

,miphw mdipy eidy s` cren `nzqa dyrp epi` xg` oinl oinny

,ãòeî éåä àìc øîéîì àëéøö íéìBãâì íépèwî.`tiqa yecigd dne ¦§©¦¦§¦§¦¨§¥©§Ÿ¨¥¨
`ed `tiqa dpynd yecige ,'cren epi`e' dpynd zqxiby gxkdae

.milecbl cren dyrp `nzqay

éøèöà ,Cì øîà àtt áøåC`nzqay `tiqa rinydl dkxved dpynd ± §©¨¨¨©¨¦§§¦
,xg` oinl oinn cren dyrp epi`y `yixa epipyy s`e ,milecbl cren epi`

yézòc à÷ìñàðéî àeääa déa õøôe ìéàBä ,àðéîà C,déa õøtoeiky ± ©§¨©§¦£¦¨¦¨©¥§©¦¨¨©¥
xnel yi ,mday miphwd lr cren dyrpy ,mixeeyd oina `ed uexty

e ,oind eze`a ixnbl uxtpyíépè÷ àðL àìå déãéc íéìBãb àðL àìŸ§¨§¦¦¥§Ÿ§¨§©¦
,déãéc,cren dyrp mlekaãòeî éåä àìc ïì òîLî à÷.milecbl ¦¥¨©§©¨§Ÿ¨¥¨
eli`e÷ééc àtt áøezqxibléðz÷c ,àLéøî,ãòeî Bðéà íãàì ãòeî ©¨¨¨¥¥¥¨§¨¨¥¨§¨¨¥¨

,äîäáìeàîìLa zøîà éày,ïðz 'ãòeî Bðéà'ay dpynd zpeekeàîúñ ¦§¥¨¦¨§©§¦§¨¨¥¨§©§¨¨
ãòeî éåä àìy ,df oic aezkl dpynd dkxved recn oaen ,dndalà÷ àä Ÿ¨¥¨¨¨

ãòeî éåä àì àîúñ énð äîäáì íãàî eléôàc ïì òîLîdyrpy s`y - ©§©¨©£¦¥¨¨¦§¥¨©¦§¨¨Ÿ¨¥¨
cren dyrp `l mewn lkn ,lfn el yiy meyn egbepl dywy mc`l cren

,dgbpl xzei lwy s` dndalzøîà éà àlày,éðz÷ 'ãòeî Bðéàå'epiide ¤¨¦¨§©§§¥¨¨¨¥
,dndal cren epi`y reciyàîúñ àäcren epi`y dgked oi`y cer lk ¨§¨¨

,dndalãòeî éåä,dfa yecigd dn ,zendal s`äîäaî øîBì Lé àzLä ¨¥¨©§¨¥©¦§¥¨
ãòeî éåä àîúñ äîäáìs`y x`ean dligza dpynd oica `lde ± ¦§¥¨§¨¨¨¥¨

,`nzqa cren dyrp xg` oinn dndal dndanàëéøö äîäáì íãàî¥¨¨¦§¥¨§¦¨
,ãòeî éåäc øîéîìdpynd zqxiby gxkdae .df oica dpynd dycig dne §¥©§¨¥¨

.cren epi` `nzqa dndal mc`n s`y dpynd yecige 'cren epi`'

éà÷ äøæçà àLéø ,Cì øîà ãéáæ áøåzligza zxacn dpi` `yixd ok` ± §©§¦¨©¨¥¨©£¨¨¨¥
e ,mz zeidl xeyd zxfga `l` ,xeyd ly ez`crdäåäc ïBâkdligza §©£¨

äîäaî déa øãäå ,äîäáì ãòeîe íãàì ãòeîiabl mz zeidl xfge - ¨§¨¨¨¦§¥¨©£©¥¦§¥¨
ici lr ,dndaéðîéæ àúìz äîäa éab éà÷cyly dnda lv` cnry ± §¨¥©¥§¥¨§¨¨¦§¥

minrt,çâð àìåy ,mz zeidl xfg dndad lry dpynd yecigeeäî §Ÿ¨©©
déa øãä àìc ïåék ,àîéúcs`e ixnbl ea xfg `ly ±äøæç ,íãàî §¥¨¥¨§Ÿ¨©¥¥¨¨£¨¨

äîäáccala,àéä äøæç åàì,dndad iabl s` cren x`yieòîLî à÷ ¦§¥¨©£¨¨¦¨©§©
àéä äøæç àäéî äîäác äøæçc ïì. ¨©£¨¨¦§¥¨¦¨£¨¨¦

Bà ñBëîeñ ,éáéúéî,øî`edy xey,íãàì ãòeî`ed ixdãòeîs` ¥¦¥§¥¨§¨¨¨
íãàl äîe ,øîBçå ìwî ,äîäáì`ed egbepl dywyàì äîäáì ,ãòeî ¦§¥¨¦©¨¤©§¨¨¨¦§¥¨Ÿ

.ïkL ìk'xne` qekneq' xn`py dnneììkîàn÷ àpúcly `pzd `edy ¨¤¥¦§¨§©¨©¨
gxkdae ,dndal cren epi` `nzqa mc`l crendy xaeq ,epizpynBðéà'¥

øîà÷ 'ãòeîaxk 'dndal cren epi`e ' qexbp m` ixdy ,`tt ax zqxibke ¨¨¨©
.opaxe qekneq ewlgp dnae ,dndal s` cren xeyd `nzqay rnyn ,ciaf

,ãéáæ áø déì øîàxak `ld mpn` ,'cren epi`e' `id dpynd zqxib ¨©¥©§¦
ez`crd zligza df rhwa zxacn dpi` dpynd ef `qxibly lirl x`azp

s`e ,mz zeidl ezxfga `l`àpúì déì øîà÷ éëäå ,éà÷ äøæçà ñBëîeñ§©£¨¨¨¥§¨¦¨¨©¥§©¨
zøîà÷c ,àn÷y zxn`y dn -äîäác äøæçmc`n xfg `ly s`äøæç ©¨§¨¨§©§£¨¨¦§¥¨£¨¨

,àéä`l` ,ok xacd oi`,íãàî øîBçå ìwî àéä äøæç åàì äîäác äøæç ¦£¨¨¦§¥¨©£¨¨¦¦©¨¤¥¨¨
déa øãäî à÷ àì íãàn äîe,ea xfg `l ±.ïkL ìk àì äîäaî ©¥¨¨Ÿ¨©£©¥¦§¥¨Ÿ¨¤¥

òîL àz ,éMà áø øîà,dpynd seqa epipyy ,ciaf ax zqxibl di`x ¨©©©¦¨§©
ì ãòeî äæ éøä ,äãeäé éaø éðôì eøîà,ìBçä úBîéì ãòeî Bðéàå úBúaL ¨§¦§¥©¦§¨£¥¤¨§©¨§¥¨¦©

ì íäì øîà.÷æð éöç ílLî ìBçä úBîéì íìL ÷æð ílLî úBúaLeéà ¨©¨¤§©¨§©¥¤¤¨¥¦©§©¥£¦¤¤¦
àîìLa zøîày,éðz÷ 'ãòeî Bðéàå'y ,zehyta mix`azn mdixacéìeiL ¨§©§¦§¨¨§¥¨¨¨¥©¥

[déì] éìéiLî à÷c àeäote`a oicd dn dcedi iaxl el`y micinlzdy ± §¨§©§¥¥
,legd inil `le zezayl cren didy dfeäì øãäî÷ énð àeäåiax s`e ± §©¦¨©£©§

.zezayl creny ,mdl dpr dcedizøîà éà àlày,éðz÷ 'ãòeî Bðéà' ¤¨¦¨§©§¥¨¨¨¥
zezayl crendy ,dcedi iax iptl oicd exn`y md micinlzdy rnyn

,dywie ,legd zenil cren epi` `nzqadéì éøîâî à÷c àeä éøeîâà± ©§¥§¨©§§¥¥
.dcedi iaxl oicd z` micnln md ikeeúåewqt xaky xg`n ,dywi §

,oicd z` micinlzdeäì øãäî à÷ éàî eäéàdcedi iax jxved cer dn ± ¦©¨©£©§
`l` oic wqt epi`e 'cren epi`e' dpynd zqxiby gxkdae .mdl zeprl

.dyrnd jynd

:ztqep di`xáø øîàà÷éc énð àLéøî ,éàpégikedl yi `yixdn s` ± ¨©©©©¥¥¨©¦©§¨
,ciaf ax zqxibkéðz÷c,mipte`d lk dpynd dhxty xg`ãòenL úà' §¨¨¥¤¤¨

.'÷æð éöç [ílLî] Bì ãòeî BðéàL úàå íìL ÷æð ílLî Bìezøîà éà §©¥¤¤¨¥§¤¤¥¨§©¥£¦¤¤¦¨§©§
àîìLayéðz÷ 'ãòeî Bðéàå',zrk cr oicd z` dpynd dyxit `l oiicr , ¦§¨¨§¥¨¨¨¥

o`k dpynd ixacy oaenedì Løôî à÷ éLeøtoicd z` zyxtn mda ± ¨¥¨§¨¥¨
.mipte`d lkazøîà éà àlày,éðz÷ 'ãòeî Bðéà'el` zeaizay `vnp ¤¨¦¨§©§¥¨¨¨¥

xak ote` lka dpynd dxn`yd÷ñteze` ly epicl dpynd dniiq ± ©§¨
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המשך בעמוד זצ

zea` drax`` cenr fl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ìeaæeøt ïéëéøö ïéà`l ikd e`laCEdiici op`C odNW aFgl ziriaW hOWn ¥§¦¦§§¦§©¨¥Ÿ§©¥§¦¦©¤¨¤©£©¨©§
inC c"al mixEqnM odNW zFxhW KMld EdiizEkfA ikEtdl olr inxe op` inziC§©§¥£©§¨¦£¨©£¥¦§©§¦§¨§¨¤¨¤¦§¦§¨¥
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[i`w] ziWilX` ipYwC crEn dUrp©£¤¨§¨¨¥©§¦¦¨¥
ikC oibExiql crEn dUrp w"d l`EnWle§¦§¥©£¤¨§¥¦§¦
KdA la` mlW wfp mNWn gbp xcd̈©¨©§©¥¤¤¨¥£¨§©

:`Ed mY ziWilW.àèeiñzraPW `zEriA §¦¦©¦¨¦¨¤¦§©
:xtFXd lFTn.øèôéì Lc÷äc çâð ék ¦©¨¦¨©§¤§¥¦§©

:ixnbl.íìL ÷æð ììëa eéä ìkäxEn`d §©§¥©Ÿ¨¦§©¤¤¨¥¨¨
xFW mNWi mNW crEnA aizkC crEnA§¨¦§¦§¨©¥§©¥
mNEM KMld Edrx xn`p `l crEnaE§¨Ÿ¤¡©¥¥¦§¨¨
KMld WCwdA aiIg hFicd Ll ixd rnWnA§©§©£¥§¤§©¨§¤§¥¦§¨
xFhtl `l mzA Edrx aEzMd Ll hxRWM§¤¦¥§©¨¥¥§©Ÿ¦§
eilr xingdl `N` `A WCwd wfpA hFicd¤§§¤¤¤§¥¨¤¨§©£¦¨¨
`NW LcOil WCwdA mlW wfp mNWl `Ä§©¥¤¤¨¥§¤§¥¦¤§¤Ÿ
:Edrx iAB `N` mlW wfp llMn mY `ivFdl§¦©¦§©¤¤¨¥¤¨©¥¥¥

.ë"àcla` crEn iAB DiaYkp `A xhtilC §§¦§©¨¦§§¥©¥¨£¨
llkA ENit` WCwdC xEhR hFicdA WCwd¤§¥§¤§¨§¤§¥£¦¦§©
eilraA crEde xninl `MilC did `l crEn¨Ÿ¨¨§¥¨§¥©§©¦§¨¨
oFWl Wi` xFW sFBi ike aizkC mzA y"ke§§©¦§¦§¦¦¦¨
Eid lMd l"x xn` `N` dxFOd iRn xg ©̀¥¦¦©¤¤¨¨©©Ÿ¨
iwEt`l e`l `N` i`d mlW wfp llkA¦§©¤¤¨¥©¤¨©©£¥
iwEt`l `N` iz`w lirlC `zNn DNEMn¦¨¦§¨¦§¥¨¨¥¤¨©£¥
`N` w"de Kinq `weC Edrx`e iz`w e"w¨¨¥§©¥¥©§¨¨¦§¤¨
'ixn`wcM hFicdA WCwdC xEhR l"x xn`̈©¨§¤§¥§¤§¦§¨©§¦
WCwdA hFicdC aEIg la` `weC EdrxC§¥¥©§¨£¨¦§¤§§¤§¥
Epiid `N` FIC opikxR k"`C `iz` e"wA e`l©§©§¨§©§¦¨©¤¨©§
`Mil `weC EdrxC b"r`C aiIgC `nrh©§¨§©¨§§¥¥©§¨¥¨
WCwd gbPW mY hFicd iAB DiWxcnl¦¦§§¥©¥¤§©¤¨©¤§¥
lW mlW wfp llkA Eid lMdC `xEhtl¦§¨§©Ÿ¨¦§©¤¤¨¥¤
hFicd cg`e hFicdA hFicd cg` crEn¨¤¨¤§§¤§§¤¨¤§
'Fbe xFW mNWi mNW crEnA aizkC WCwdA§¤§¥¦§¦§¨©¥§©¥§
hFicd xFhtl Edrx o`M aEzMd hxR `le§Ÿ¦¥©¨©¥¥¦§¤§
n"y crEnA `xEhtl hxR `lCnE WCwdA§¤§¥¦§Ÿ¦¥¦§¨§¨
hFicd xFhtl `l mzA Edrx Ll hxRWM§¤¦¥§¥¥§©Ÿ¦§¤§
aiIgl eilr xingdl `N` `A WCwdA§¤§¥¨¤¨§©£¦¨¨§©¥
`NW LcOllE WCwdl mlW wfp mY hFicd¤§©¤¤¨¥§¤§¥§©¤§¤Ÿ
Edrx xFWA `N` crEn llMn mY `ivFdl§¦©¦§©¨¤¨§¥¥
iAB `xEhtl DiaYkp `A ixnbl FxhFtl i`C§¦§§§©§¥¨¦§§¥¦§¨©¥
EdrxC oeiM hFicdA WCwdC la` crEn¨£¨§¤§¥§¤§¥¨§¥¥
WCwdC oeikC mlW wfp llkA did `l `weC©§¨Ÿ¨¨¦§©¤¤¨¥§¥¨§¤§¥

oi` `dC wfp ivg mNWn mzC `Ed Edrx xninlE hFicd iAB opiWxCcM DiWxcnl `Mil `dC xEhR ixnbl mYKMld Dil hrnn `w ixnbl KgxM lre WCwdl Edrx ©§©§¥¨§¨¥¨¦¦§§¥¦§©§¦¨©¥¤§§¥©¥¥§©§©¥£¦¤¤§¨¥¥¥§¤§¥§©¨§¨§©§¥¨§©¥¥¦§¨
F` i`w lirlC mY`C aizM FzEOzA wfp ivg aiIginC `kid mlW wfp crEnA aizM ikC xEhR iOp crEn xEhR mzC ikid ikC mlW wfp llkA did `l iOp crEn WCwd¤§¥¨©¦Ÿ¨¨¦§©¤¤¨¥§¦¥¦§©¨¨©¦¨§¦§¦§¨¤¤¨¥¥¨§¦©¥£¦¤¤§©§¦§©©¦§¥¨¥

:`Ed gBp xFW iM rcFp©¦©¨
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øBLzFxg` zFndA d`x mipFW`x mixeeW oiAW oFbkE .lnbe xFng xFWe xFW§£§¨¨§¤¥§¨¦¦¦¨¨§¥£¥
`ibEq DNEM xiRW iz`e mipFxg` mixeeW oiA diIpW `iraaE gbp `le§Ÿ¨©§©§¨§¦¨¥§¨¦©£¦§¨¥©¦¨§¨
iPdC i"xl d`xpe `RR axM oiYrnWC `ibEq WxiRW qtl` axM `le ciaf axM§©§¦§Ÿ§©©§©¤¦¥§¨¦§©§¦§©¨¨§¦§¤§¦§©¥
inrh ixY `Mi`C Dil opicW mixeeW xzA xFWC xnFl `vnY m`A zFirA ixY§¥§¨§¦¦§¨©§¨©§¨¦¨¦¨¥§¦¨§¥©§¥

mixeeW xzaE i`Ow xzA DiicWnl `xaqC¦§¨¨§¦§§¥¨©©¨¥¨©§¨¦
Edn xFWe xFW xFW lnbe xFng Fpin odW¤¥¦£§¨¨§©
mixeeW xzA F` i`Ow xzA Dil opiCWn©§¦¨¥¨©©¨¥¨©§¨¦

:Fpin odW¤¥¦
íBéminrR 'bC d`xp .'Ek df WcgA e"h§Ÿ¤¤¦§¤§§¨¦

dCpaE crEn ied r"kl WcgA e"hA§©Ÿ¤§£¥¨§¦¨
iYW `N` `MilC b"r` DYqe zraFw iOp©¦©©¤§¨§¥¨¤¨§¥
mixB mFi 'l sFq `lC mFi 'l sFq minrR§¨¦§Ÿ¨¦
Wixe `gxi Wix FnM mixB WcgA e"h `N ¤̀¨©Ÿ¤¨¦§¥©§¨§¥
zFI`x 'bA DYqe rawC `gxi Wixe `gxi©§¨§¥©§¨§¨©¤§¨§§¦

mizEM zFpA idliWA rnWncM ElNd'c dcp) ©¨¦§©§©§¦§¥§¦
(:hlWlWA iBqC zAWe zAW zAW FnkE§©¨©¨§©¨§©¦§¨Ÿ

zAW mFi `N` mixB 'f sFq e`lC minrR§¨¦§©¨¦¤¨©¨
oipn mW `le mxFB mFId mW oi`C `kide§¥¨§¥¥©¥§Ÿ¥¦§©
mixUr sFqlE mFId dz`x m` oFbM Wcgd©Ÿ¤§¦¨£¨©§¤§¦
sFql dz`xe dxfge dz`x Ef DziI`xl¦§¦¨¨¨£¨§¨§¨§¨£¨§
oipOd on zFpFW`xd oi` r"kl mixUr¤§¦§¥¨¦¦©¦§¨
dCpC rnWn oke mixB mixUr sFq `dC§¨¤§¦¨¦§¥©§©§¦¨

dX`d 'tA(:bq 'c)dcEnl dzid opzC §¨¦¨¦§©¨§¨§¨
df mixUr mFil dzPiWe e"h mFil zF`xl¦§§§¦§¨§¤§¦¤
xYEd mixUr mFil t"b dzPiW mixEq` dfe§¤£¦¦§¨§¤§¦©
zraFw dX`d oi`W 'k mFi xq`pe e"h mFi§¤¡©¤¥¨¦¨©©
oi`e 'k mFil t"b 'irA `nl` 'Ek©§¨¨¦§§¥
oi`e oipOd on mFi e"h lW mipFW`xd̈¦¦¤¦©¦§¨§¥
zF`xl dcEnl mzdC mEXn wNgl d`xp¦§¤§©¥¦§¨¨§¨¦§
'Ek zraFw dX`d oi`W ipYwCn cFre§¦§¨¨¥¤¥¨¦¨©©
miWPd lkA ikd Dil `wiqtC rnWn©§©¦§¦¨¥¨¥§¨©¨¦
mFi gbp `l 'a mFie '` mFi gbp m` f"tlE¦¨©§Ÿ¨©
'e mFie gbp 'd mFi gbp `l 'c mFie gbp 'b¨©§Ÿ¨©¨©§

IW cr r"kl crEn dUrp oi` gbp `lWNW Ÿ¨©¥©£¤¨§©¤§©¥
Dnize oipOd on mipFW`xd oi`e bENCA©¦§¥¨¦¦¦©¦§¨§¥©
gbp `le xFW d`xe gbpe xFW d`x iAbC§©¥¨¨§¨©§¨¨§Ÿ¨©
oiA wNgl Kixve oipOd on oFW`x ied£¥¦¦©¦§¨§¨¦§©¥¥
:mixeeW lW mibExiql mini lW mibExiq¦¦¤¨¦§¥¦¤§¨¦

m`c

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

øúa àøúa øBL éàä eäî ìîâå øBîç øBLå øBL øBL§£§¨¨©©©§¨¨©
ì ézkàå déì ïðéãL íéøååLéãéîì ãòééàc àeä íéøååL §¨¦¨¦¨¥§©©¦¦§¨¦©£©¥§¦¥

øBîç øúa àøúa øBL éàä àîìéc Bà ãòééà àì àðéøçà©£¦¨Ÿ£©¥¦§¨©©§¨¨©£
øBL ìîâå øBîç éðéî eäleëì déì ãòééàå déì ïðéãL ìîâå§¨¨¨¦¨¥©£©¥¥§§¦¥£§¨¨
ïðéãL ìîâå øBîç øúa àn÷ øBL éàä eäî øBLå øBL§©©©¨¨©£§¨¨¨¦¨
íéøååL øúa àîìéc Bà éðéî eäleëì déì ãòééàå déì¥©£©¥¥§§¦¥¦§¨¨©§¨¦

ì ézkàå déì ïðéãLàðéøçà àðéîì ãòééàc àeä íéøååL ¨¦¨¥§©©¦¦§¨¦©£©¥§¦¨©£¦¨
úaLa éðLå úaLa ãçà úaLå úaL úaL ãòééà àìŸ£©¥©¨©¨§©¨¤¨§©¨§¥¦§©¨
déì ïðéãLc àeä úaL øúa àúééøúa úaL àä eäî©¨©¨©§©§¨¨©©¨§¨¦¨¥

ì ézkàåBà ãòééà àì ìBçä úBîéì ãòééàc àeä úaL §©©¦§©¨©£©¥¦©Ÿ£©¥
ãòééàå déì ïðéãL úaLa éðLå úaLa ãçà øúa àîìéc¦§¨¨©¤¨§©¨§¥¦§©¨¨¦¨¥©£©¥
úaLå úaL úaLå úaL áøòå úaLa 'ä àîBé éleëì déì¥§¥¨§©¨§¤¤©¨§©¨©¨§©¨
déì ïðéãL ù"òå úaLa 'ä øúa àúéén÷ úaL àä eäî©¨©¨©©§¨¨©§©¨§¨¦¨¥
øúa àúéén÷ úaL àä àîìéc Bà éîBé eäleëì ãòééàå©£©¥§§¥¦§¨¨©¨©©§¨¨©

ìe déì ïðéãLc àeä úBúaL:e÷éz ãòééàc àeä úBúaL ©¨§¨¦¨¥§©¨©£©¥¥
æ"é íBéå äæ LãBça æ"è íBéå äæ LãBça å"è íBé øBL çâð̈©§¤¤§§¤¤§
å"è íBé äúàø øîzàc ìàeîLe áøc àzâeìt äæ LãBça§¤¤§§¨§©§¥§¦§©¨£¨
øîà áø äæ Lãça æ"é íBéå äæ Lãça æ"è íBéå äæ Lãça§Ÿ¤¤§§Ÿ¤¤§§Ÿ¤¤©¨©

lLzL ãò øîà ìàeîLe úñå dì äòá÷øîà âeléãa L ¨§¨¨¤¤§¥¨©©¤§©¥§¦¨©
çâðå øôBL ìB÷ çâðå øôBL ìB÷ çâðå øôBL ìB÷ òîL àáø̈¨¨©¨§¨©¨§¨©¨§¨©

ì ãòeî äNòðøôBL Cä àîéúc eäî àèéLt úBøôBL ©£¨¨§¨§¦¨©§¥¨©¨
:ì"î÷ déè÷ðc àeä àîìòa àèeiñ àn÷'éðúîøBL ©¨¦¨§©§¨§©§¥

çâpL Lc÷ä ìLå Lc÷ä ìL øBL çâpL ìàøNé ìL¤¦§¨¥¤¨©¤¤§¥§¤¤§¥¤¨©
ììL øBL àìå eäòø øBL øîàpL øeèt èBéãä ìL øBL §¤¤§¨¤¤¡©¥¥§Ÿ¤

ì çâpL ìàøNé ìL øBL Lc÷äìLå øeèt éðòðk ìL øBL ¤§¥¤¦§¨¥¤¨©§¤§©£¦¨§¤
ì çâpL éðòðkílLî ãòeî ïéa íz ïéa ìàøNé ìL øBL §©£¦¤¨©§¤¦§¨¥¥©¥¨§©¥

:íìL ÷æð'îâàéðúc àéñðî ïa ù"øk àìc ïéúéðúî ¤¤¨¥©§¦¦§Ÿ§¤§©§¨§©§¨
øBL øîàpL øeèt èBéãä ìL øBL çâpL Lc÷ä ìLå Lc÷ä ìL øBL çâpL èBéãä ìL øBL¤¤§¤¨©¤¤§¥§¤¤§¥¤¨©¤¤§¨¤¤¡©

ðî ïa ù"ø Lc÷ä ìL øBL àìå eäòøøeèt èBéãä ìL øBL çâpL Lc÷ä ìL øBL øîBà àéñ ¥¥§Ÿ¤¤§¥¤§©§¨¥¤¤§¥¤¨©¤¤§¨
ù"ø øáñ à÷ éàî éøîà íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz ïéa Lc÷ä ìL øBL çâpL èBéãä ìLå§¤¤§¤¨©¤¤§¥¥©¥¨§©¥¤¤¨¥©§¥©¨¨©
Lc÷äc eléôà à÷åc åàì eäòø éàå øèôéì Lc÷ä ìL çâpL èBéãä ìL eléôà à÷åc eäòø éà¦¥¥©§¨£¦¤¤§¤¨©¤¤§¥¦§©§¦¥¥©©§¨£¦§¤§¥
Lc÷äc çâð ék èBéãäc eäéîe à÷åc eäòø øáñ÷ íìBòì àîéz éëå áéiçéì èBéãäc çâð ék énð©¦¦¨©§¤§¦©¥§¦¥¨§¨¨¨©¥¥©§¨¦§¤§¦¨©§¤§¥
èBéãä ìL çâpL èBéãä äîe èBéãäc øîBçå ìwî déì éúééî à÷c íeMî áéiçéîc àîòè eðééä©§©§¨§¦©¥¦§¨©§¥¥¦©¨¤§¤§©¤§¤¨©¤¤§
÷æð éöç íz ïläl äî ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic áéiçéîc ïkL ìk àì Lc÷äc çâð ék áéiç©¨¦¨©§¤§¥Ÿ¨¤¥§¦©¥©©¨¦©¦¦§©¦©§©¨©£¦¤¤
éab eäòø áeúkä Eì èøtLk íìL ÷æð ììëa eéä ìkä Lé÷ì Léø øîà àlà ÷æð éöç énð àëä̈¨©¦£¦¤¤¤¨¨©¥¨¦©Ÿ¨¦§©¤¤¨¥§¤¦¥§©¨¥¥©¥
íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz ïéa Lc÷äc ììkî ÷æð éöç ílLî íúc àeä eäòø íz©¥¥§©§©¥£¦¤¤¦§©§¤§¥¥©¥¨§©¥¤¤¨¥
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בבא קמא. פרק רביעי - שור שנגח ד' וה' דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc `nw `aa(iyily meil)

,eäî ìîâå øBîç ,øBLå øBL øBLm`díéøååL øúa àøúa øBL éàä §£§¨¨©©©§¨¨©§¨¦
déì ïðéãLencwy mixeeyd zgibp mr cgi ztxhvn oexg`d xeyd zgibp ± ¨¦©¥

e ,df xg` df mixeey dyly gbpy `vnpe ,elézkà,el` zegibpa oiicre ± ©©¦
ìãòéiàc àeä íéøååLj`àðéøçà éãéîìxg` oinl ±Bà .ãòéià àì ¦§¨¦§¦©©§¦¦©£¦¨Ÿ¦©©

déì ïðéãL ìîâå øBîç øúa àøúa øBL éàä ,àîìécxeyd zgibp ± ¦§¨©©§¨¨©£§¨¨¨¦©¥
dylyl gbpy `vnpe ,lnbde xengd zgibp mr cgi ztxhvn oexg`d

,df xg` df mipinéðéî eäleëì déì ãòéiàåipin lkl cren jka dyrpe ± §¦©©¥§§¦¥
.miigd ilra

gbp :sqep wtq,eäî øBLå øBL øBL ,ìîâå øBîçm`døúa àn÷ øBL éàä £§¨¨§©©©¨¨©
déì ïðéãL ìîâå øBîçzgibp mr cgi ztxhvn oey`xd xeyd zgibp ± £§¨©¨¦©¥

,df xg` df mipin dylyl gbpy `vnpe ,lnbde xengddéì ãòéiàå§¦©©¥
éðéî eäleëì.miigd ilra ipin lkl cren jka dyrpe ±àîìéc Bàzgibpy §§¦¥¦§¨

oey`xd xeyddéì ïðéãL íéøååL øúazgibp mr cgi ztxhvn ± ¨©§¨¦¨¦©¥
,df xg` df mixeey dyly `l` gbp `ly `vnpe ,mixeeydézkàåoiicre - §©©¦

,el` zegibpaìãòéiàc àeä íéøååLj`.ãòéià àì àðéøçà àðéîì ¦§¨¦§¦©©§¦¨©£¦¨Ÿ¦©©
gbp :minia zegibpa s` wtzqdl yi el`d zewitqd oirkeúaL úaL©¨©¨

,eäî úaLa éðLå úaLa ãçà ,úaLåm`døúa àúééøza úaL àä §©¨¤¨§©¨§¥¦§©¨©¨©¨©§©§¨¨©
déì ïðéãLc àeä úaLdpexg`d zayd zgibp ±mr cgi ztxhvn ©¨§¨¦©¥

,df xg` df mitevx zezay dyly gbpy `vnpe ,dl encwy zezayd

ézkàå,el` zegibpa oiicre ±ìãòéiàc àeä úaL`àì ìBçä úBîéì ê §©©¦§©¨§¦©©¦©Ÿ
àîìéc Bà .ãòéiàdpexg`d zayd zgibpyúaLa éðLå úaLa ãçà øúa ¦©©¦§¨¨©¤¨§©¨§¥¦§©¨

déì ïðéãLgbpy `vnpe ,dixg`ly legd zeni zegibp mr cgi ztxhvn ± ¨¦©¥
,df xg` df mini dylyàîBé éleëì déì ãòéiàålkl cren jka dyrpe ± §¦©©¥§¥¨

.minid

gbp m` ,wtzqdl yi oke,eäî úaLå úaL úaLå ,úaL áøòå úaLa 'ä§©¨§¤¤©¨§©¨©¨§©¨©
m`ddéì ïðéãL úaL áøòå úaLa 'ä øúa àúéén÷ úaL àäzgibp± ¨©¨©©§¨¨©§©¨§¤¤©¨¨¦©¥

,dl encwy iyiye iying ini zgibp mr cgi ztxhvn dpey`xd zayd

,df xg` df mini dyly gbpy `vnpeéîBé eäleëì ãòéiàåjka dyrpe - §¦©©§§¥
.legd zenil s`e minid lkl crenøúa àúéén÷ úaL àä ,àîìéc Bà¦§¨¨©¨©©§¨¨©

déì ïðéãLc àeä úBúaLmr cgi ztxhvn dpey`xd zayd zgibpy ± ©¨§¨¦©¥
,df xg` df mitevx zezay dyly gbpy `vnpe ,dixg`ly zayd zegibp

ìeúBúaLcalaãòéiàc àeäel` zewitq lke .legd zenil `lee÷éz± §©¨§¦©©¥
dkldd mda drxked `le wtqa ex`yp:

:oibexiql crena sqep ote`øBL çâðaäæ LãBça å"è íBéoey`xd ycega ± ¨©§¤¤
åa gbp aeyäæ LãBça æ"è íBéeixg`ly ycega ±åa gbp aeyæ"é íBé §§¤¤§

äæ LãBçaa ielz df oic .eixg`ly ycega ±ìàeîLe áøc àzâeìtiabl §¤¤§§¨§©§¥
,dy`a zqe zriaw oicøîzàcy dy` ,(.cq) dcp zkqnaäúàømc §¦§©¨£¨

dzcipa,äæ Lãça æ"é íBéå äæ Lãça æ"è íBéå äæ Lãça å"è íBéxg`n §Ÿ¤¤§§Ÿ¤¤§§Ÿ¤¤
,cg` mei ztqeza belic ly reaw xcqa ze`xl dligzd ef dy`y d`xpy

úñå dì äòá÷ øîà áø,reaw zqek epic ea dz`xy f"i meie ,belicl ©¨©¨§¨¨¤¤
øîà ìàeîLeixdy ,minrt dyly dz`xy dna zqe zraew dpi` §¥¨©

,belica dzid `ly oeik ztxhvn dpi` dpey`xd dii`xdlLzL ãòL ©¤§©¥
âeléãajkay ,`ad ycegl g"i meia ziriax dii`x aey d`xzy cr ± §¦

,xeyd zegibpa ok enke .dzqe rawpe belica minrt yly dz`xy `vnp

,cren dyrp el` minrt ylyae dpey`xd dgibpd z` mitxvn ax zrcl

.cren dyrp `ad ycegl g"ia ztqep mrt gbp m` wx l`enyle

:xg` xacl cren epi`e cg` xacl cren ipica sqep oicòîL ,àáø øîà̈©¨¨¨©
ì ãòeî äNòð ,çâðå øôBL ìB÷ ,çâðå øôBL ìB÷ ,çâðå øôBL ìB÷,úBøôBL ¨§¨©¨§¨©¨§¨©©£¨¨§¨

.mly wfp mlyn `ed ixd xtey lew rnyiy xg`l gbiy mrt lkae

,`xnbd zl`eyàèéLtdaiyn .jka `ax ycig dne ,oicd `ed oky §¦¨
,`xnbdàîéúc eäîy ,`ax ixac `lel xnel mewn did ±àn÷ øôBL Cä ©§¥¨©¨©¨

,dpey`xd mrta xteyd rnyy xg`l gbpy dgibpd ±àîìòa àèeéñ¦¨§¨§¨
déè÷ðc àeälka gbil lbxed dzrny zngn `le ,ezfg` `nlra dlda ± §©§¥

,zegibpd x`y mr dtxvl oi`e ,xtey rnyiy mrtïì òîLî à÷s`y ¨©§©¨
ztxhvn ef dgibp:

äðùî
ì çâpL Lc÷ä ìLå ,Lc÷ä ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBLìL øBL ¤¦§¨¥¤¨©¤¤§¥§¤¤§¥¤¨©§¤

øeèt ,èBéãä,cren ode mz od ewfp lr mlylnøîàpL(dl `k zeny) ¤§¨¤¤¡©
z` Wi` xFW sBi ike''eäòø øBL'edrx' ,yexcl yieLc÷ä ìL øBL àìå §¦¦¦¤¥¥§Ÿ¤¤§¥

gbpy `ed ycwdd xey m` od ,ycwd ly xeya zxacn dyxtd oi`y ±

.ycwdd xeyl heicd xey gbp m` ode

:sqep oicì çâpL ìàøNé ìL øBLå ,øeèt éðòðk ìL øBLxey eli`ìL ¤¦§¨¥¤¨©§¤§©£¦¨§¤
ì çâpL éðòðk:íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz ïéa ,ìàøNé ìL øBL §©£¦¤¨©§¤¦§¨¥¥¨¥¨§©¥¤¤¨¥

àøîâ
ïéúéðúî,ycwd xey gbpy l`xyi ly xey zxhetdïa ïBòîL éaøk àìc ©§¦¦§Ÿ§©¦¦§¤
àéñðîenke ,`idìLå ,Lc÷ä ìL øBL çâpL èBéãä ìL øBL ,àéðúc §©§¨§©§¨¤¤§¤¨©¤¤§¥§¤

øîàpL ,øeèt èBéãä ìL øBL çâpL Lc÷ä(dl `k zeny)'eäòø øBL' ¤§¥¤¨©¤¤§¨¤¤¡©¥¥
çâpL Lc÷ä ìL øBL ,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø .Lc÷ä ìL øBL àìå§Ÿ¤¤§¥©¦¦§¤§©§¨¥¤¤§¥¤¨©

å ,øeèt èBéãä ìL øBLxey eli`ïéa Lc÷ä ìL øBL çâpL èBéãä ìL ¤¤§¨§¤¤§¤¨©¤¤§¥¥
.íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz̈¥¨§©¥¤¤¨¥

,`iqpn oa oerny iax ly enrhaeéøîàdaiyid ipa el`y ±øáñ à÷ éàî ¨§¥©¨¨©
ïBòîL éaø,'edrx' xn`py dn `ed yxec cvik -à÷åc eäòø éà,`ed ©¦¦§¦¥¥©§¨

ok m` ,xeht gbpy ycwd xey jkleLc÷ä ìL çâpL èBéãä ìL eléôà£¦¤¤§¤¨©¤¤§¥
øètéì.edrx llka epi`yéàåy xaeqà÷åc åàì eäòøhrnl oi`e `ed ¦§©§¦¥¥©©§¨

ok m` ,ycwd epnnáéiçéì èBéãäc çâð ék énð Lc÷äc eléôàxey s` - £¦§¤§¥©¦¦¨©§¤§¦©©
.mlyl aiigzi heicd xeyl gbpy ycwd ly

àîéz éëåy ,ezhiy z` ayiilà÷åc 'eäòø' øáñ÷ íìBòìxey jkle §¦¥¨§¨¨¨©¥¥©§¨
eht ycwdd,heicdl gbpyk xàîòè eðééä Lc÷äc çâð ék èBéãäc eäéîe¦§¤§¦¨©§¤§¥©§©§¨

áéiçéîc,ycwd lyl gbpy heicd xey aiigl yiy mrhd mewn lkne ± §¦©©
déì éúééî à÷c íeMîeaiigl cnely ±èBéãä äîe ,èBéãäc øîBçå ìwî ¦§¨©§¥¥¦©¨¤§¤§©¤§

çâð ék ,áéiç èBéãä ìL çâpLxeyl.áéiçéîc ïkL ìk àì Lc÷äcoiicr ¤¨©¤¤§©¨¦¨©§¤§¥Ÿ¨¤¥§¦©©
y `ed llkd ixd ,dywiïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bicmicnl xy`ky ± ©§¨¦©¦¦§©¦

ok m`e ,cnl `ed epnny xacdn xzei eaiigl oi` xnege lwn xac aiigl

ïläl äîheicdl gbpy heicd xeyaízmlynénð àëä ,÷æð éöçxeya ©§©¨¨£¦¤¤¨¨©¦
mlyi ,epnn cnld ycwdl gbpy heicd,÷æð éöçoa oerny iax eli`e £¦¤¤

.mly wfp aiign `iqpn

,Lé÷ì Léø øîà àlà,`id jk oerny iax zyxce ,`ed `wec 'edrx' ok` ¤¨¨©¥¨¦
`ld ,wifdy mz xey oic dxeza xn`py `lelìkäode heicd xey od - ©Ÿ

ycwd xeyíìL ÷æð ììëa eéäxn`p `ly crend xey zyxta xen`ke ¨¦§©¤¤¨¥
e ,'edrx' eaíz éab eäòø áeúkä Eì èøtLkzyxt dxeza xn`pyke ± §¤¥©§©¨¥¥©¥¨

yexcl yi dzrne ,'edrx' ea dhxt ixd ,mly wfpn exhetl mz xey

a ,jk herindàeä eäòødxn`e dxezd dxhty ±,÷æð éöç ílLî íúc ¥¥§¨§©¥£¦¤¤
Lc÷äc ììëîzyxt `lel didy ellka x`ype ,df herin ea xn`p `l ¦§¨§¤§¥

jkle ,mzd xey,íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz ïéa¥¨¥¨§©¥¤¤¨¥
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צג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc `nw `aa(iyily meil)

,eäî ìîâå øBîç ,øBLå øBL øBLm`díéøååL øúa àøúa øBL éàä §£§¨¨©©©§¨¨©§¨¦
déì ïðéãLencwy mixeeyd zgibp mr cgi ztxhvn oexg`d xeyd zgibp ± ¨¦©¥

e ,df xg` df mixeey dyly gbpy `vnpe ,elézkà,el` zegibpa oiicre ± ©©¦
ìãòéiàc àeä íéøååLj`àðéøçà éãéîìxg` oinl ±Bà .ãòéià àì ¦§¨¦§¦©©§¦¦©£¦¨Ÿ¦©©

déì ïðéãL ìîâå øBîç øúa àøúa øBL éàä ,àîìécxeyd zgibp ± ¦§¨©©§¨¨©£§¨¨¨¦©¥
dylyl gbpy `vnpe ,lnbde xengd zgibp mr cgi ztxhvn oexg`d

,df xg` df mipinéðéî eäleëì déì ãòéiàåipin lkl cren jka dyrpe ± §¦©©¥§§¦¥
.miigd ilra

gbp :sqep wtq,eäî øBLå øBL øBL ,ìîâå øBîçm`døúa àn÷ øBL éàä £§¨¨§©©©¨¨©
déì ïðéãL ìîâå øBîçzgibp mr cgi ztxhvn oey`xd xeyd zgibp ± £§¨©¨¦©¥

,df xg` df mipin dylyl gbpy `vnpe ,lnbde xengddéì ãòéiàå§¦©©¥
éðéî eäleëì.miigd ilra ipin lkl cren jka dyrpe ±àîìéc Bàzgibpy §§¦¥¦§¨

oey`xd xeyddéì ïðéãL íéøååL øúazgibp mr cgi ztxhvn ± ¨©§¨¦¨¦©¥
,df xg` df mixeey dyly `l` gbp `ly `vnpe ,mixeeydézkàåoiicre - §©©¦

,el` zegibpaìãòéiàc àeä íéøååLj`.ãòéià àì àðéøçà àðéîì ¦§¨¦§¦©©§¦¨©£¦¨Ÿ¦©©
gbp :minia zegibpa s` wtzqdl yi el`d zewitqd oirkeúaL úaL©¨©¨

,eäî úaLa éðLå úaLa ãçà ,úaLåm`døúa àúééøza úaL àä §©¨¤¨§©¨§¥¦§©¨©¨©¨©§©§¨¨©
déì ïðéãLc àeä úaLdpexg`d zayd zgibp ±mr cgi ztxhvn ©¨§¨¦©¥

,df xg` df mitevx zezay dyly gbpy `vnpe ,dl encwy zezayd

ézkàå,el` zegibpa oiicre ±ìãòéiàc àeä úaL`àì ìBçä úBîéì ê §©©¦§©¨§¦©©¦©Ÿ
àîìéc Bà .ãòéiàdpexg`d zayd zgibpyúaLa éðLå úaLa ãçà øúa ¦©©¦§¨¨©¤¨§©¨§¥¦§©¨

déì ïðéãLgbpy `vnpe ,dixg`ly legd zeni zegibp mr cgi ztxhvn ± ¨¦©¥
,df xg` df mini dylyàîBé éleëì déì ãòéiàålkl cren jka dyrpe ± §¦©©¥§¥¨

.minid

gbp m` ,wtzqdl yi oke,eäî úaLå úaL úaLå ,úaL áøòå úaLa 'ä§©¨§¤¤©¨§©¨©¨§©¨©
m`ddéì ïðéãL úaL áøòå úaLa 'ä øúa àúéén÷ úaL àäzgibp± ¨©¨©©§¨¨©§©¨§¤¤©¨¨¦©¥

,dl encwy iyiye iying ini zgibp mr cgi ztxhvn dpey`xd zayd

,df xg` df mini dyly gbpy `vnpeéîBé eäleëì ãòéiàåjka dyrpe - §¦©©§§¥
.legd zenil s`e minid lkl crenøúa àúéén÷ úaL àä ,àîìéc Bà¦§¨¨©¨©©§¨¨©

déì ïðéãLc àeä úBúaLmr cgi ztxhvn dpey`xd zayd zgibpy ± ©¨§¨¦©¥
,df xg` df mitevx zezay dyly gbpy `vnpe ,dixg`ly zayd zegibp

ìeúBúaLcalaãòéiàc àeäel` zewitq lke .legd zenil `lee÷éz± §©¨§¦©©¥
dkldd mda drxked `le wtqa ex`yp:

:oibexiql crena sqep ote`øBL çâðaäæ LãBça å"è íBéoey`xd ycega ± ¨©§¤¤
åa gbp aeyäæ LãBça æ"è íBéeixg`ly ycega ±åa gbp aeyæ"é íBé §§¤¤§

äæ LãBçaa ielz df oic .eixg`ly ycega ±ìàeîLe áøc àzâeìtiabl §¤¤§§¨§©§¥
,dy`a zqe zriaw oicøîzàcy dy` ,(.cq) dcp zkqnaäúàømc §¦§©¨£¨

dzcipa,äæ Lãça æ"é íBéå äæ Lãça æ"è íBéå äæ Lãça å"è íBéxg`n §Ÿ¤¤§§Ÿ¤¤§§Ÿ¤¤
,cg` mei ztqeza belic ly reaw xcqa ze`xl dligzd ef dy`y d`xpy

úñå dì äòá÷ øîà áø,reaw zqek epic ea dz`xy f"i meie ,belicl ©¨©¨§¨¨¤¤
øîà ìàeîLeixdy ,minrt dyly dz`xy dna zqe zraew dpi` §¥¨©

,belica dzid `ly oeik ztxhvn dpi` dpey`xd dii`xdlLzL ãòL ©¤§©¥
âeléãajkay ,`ad ycegl g"i meia ziriax dii`x aey d`xzy cr ± §¦

,xeyd zegibpa ok enke .dzqe rawpe belica minrt yly dz`xy `vnp

,cren dyrp el` minrt ylyae dpey`xd dgibpd z` mitxvn ax zrcl

.cren dyrp `ad ycegl g"ia ztqep mrt gbp m` wx l`enyle

:xg` xacl cren epi`e cg` xacl cren ipica sqep oicòîL ,àáø øîà̈©¨¨¨©
ì ãòeî äNòð ,çâðå øôBL ìB÷ ,çâðå øôBL ìB÷ ,çâðå øôBL ìB÷,úBøôBL ¨§¨©¨§¨©¨§¨©©£¨¨§¨

.mly wfp mlyn `ed ixd xtey lew rnyiy xg`l gbiy mrt lkae

,`xnbd zl`eyàèéLtdaiyn .jka `ax ycig dne ,oicd `ed oky §¦¨
,`xnbdàîéúc eäîy ,`ax ixac `lel xnel mewn did ±àn÷ øôBL Cä ©§¥¨©¨©¨

,dpey`xd mrta xteyd rnyy xg`l gbpy dgibpd ±àîìòa àèeéñ¦¨§¨§¨
déè÷ðc àeälka gbil lbxed dzrny zngn `le ,ezfg` `nlra dlda ± §©§¥

,zegibpd x`y mr dtxvl oi`e ,xtey rnyiy mrtïì òîLî à÷s`y ¨©§©¨
ztxhvn ef dgibp:

äðùî
ì çâpL Lc÷ä ìLå ,Lc÷ä ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBLìL øBL ¤¦§¨¥¤¨©¤¤§¥§¤¤§¥¤¨©§¤

øeèt ,èBéãä,cren ode mz od ewfp lr mlylnøîàpL(dl `k zeny) ¤§¨¤¤¡©
z` Wi` xFW sBi ike''eäòø øBL'edrx' ,yexcl yieLc÷ä ìL øBL àìå §¦¦¦¤¥¥§Ÿ¤¤§¥

gbpy `ed ycwdd xey m` od ,ycwd ly xeya zxacn dyxtd oi`y ±

.ycwdd xeyl heicd xey gbp m` ode

:sqep oicì çâpL ìàøNé ìL øBLå ,øeèt éðòðk ìL øBLxey eli`ìL ¤¦§¨¥¤¨©§¤§©£¦¨§¤
ì çâpL éðòðk:íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz ïéa ,ìàøNé ìL øBL §©£¦¤¨©§¤¦§¨¥¥¨¥¨§©¥¤¤¨¥

àøîâ
ïéúéðúî,ycwd xey gbpy l`xyi ly xey zxhetdïa ïBòîL éaøk àìc ©§¦¦§Ÿ§©¦¦§¤
àéñðîenke ,`idìLå ,Lc÷ä ìL øBL çâpL èBéãä ìL øBL ,àéðúc §©§¨§©§¨¤¤§¤¨©¤¤§¥§¤

øîàpL ,øeèt èBéãä ìL øBL çâpL Lc÷ä(dl `k zeny)'eäòø øBL' ¤§¥¤¨©¤¤§¨¤¤¡©¥¥
çâpL Lc÷ä ìL øBL ,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø .Lc÷ä ìL øBL àìå§Ÿ¤¤§¥©¦¦§¤§©§¨¥¤¤§¥¤¨©

å ,øeèt èBéãä ìL øBLxey eli`ïéa Lc÷ä ìL øBL çâpL èBéãä ìL ¤¤§¨§¤¤§¤¨©¤¤§¥¥
.íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz̈¥¨§©¥¤¤¨¥

,`iqpn oa oerny iax ly enrhaeéøîàdaiyid ipa el`y ±øáñ à÷ éàî ¨§¥©¨¨©
ïBòîL éaø,'edrx' xn`py dn `ed yxec cvik -à÷åc eäòø éà,`ed ©¦¦§¦¥¥©§¨

ok m` ,xeht gbpy ycwd xey jkleLc÷ä ìL çâpL èBéãä ìL eléôà£¦¤¤§¤¨©¤¤§¥
øètéì.edrx llka epi`yéàåy xaeqà÷åc åàì eäòøhrnl oi`e `ed ¦§©§¦¥¥©©§¨

ok m` ,ycwd epnnáéiçéì èBéãäc çâð ék énð Lc÷äc eléôàxey s` - £¦§¤§¥©¦¦¨©§¤§¦©©
.mlyl aiigzi heicd xeyl gbpy ycwd ly

àîéz éëåy ,ezhiy z` ayiilà÷åc 'eäòø' øáñ÷ íìBòìxey jkle §¦¥¨§¨¨¨©¥¥©§¨
eht ycwdd,heicdl gbpyk xàîòè eðééä Lc÷äc çâð ék èBéãäc eäéîe¦§¤§¦¨©§¤§¥©§©§¨

áéiçéîc,ycwd lyl gbpy heicd xey aiigl yiy mrhd mewn lkne ± §¦©©
déì éúééî à÷c íeMîeaiigl cnely ±èBéãä äîe ,èBéãäc øîBçå ìwî ¦§¨©§¥¥¦©¨¤§¤§©¤§

çâð ék ,áéiç èBéãä ìL çâpLxeyl.áéiçéîc ïkL ìk àì Lc÷äcoiicr ¤¨©¤¤§©¨¦¨©§¤§¥Ÿ¨¤¥§¦©©
y `ed llkd ixd ,dywiïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bicmicnl xy`ky ± ©§¨¦©¦¦§©¦

ok m`e ,cnl `ed epnny xacdn xzei eaiigl oi` xnege lwn xac aiigl

ïläl äîheicdl gbpy heicd xeyaízmlynénð àëä ,÷æð éöçxeya ©§©¨¨£¦¤¤¨¨©¦
mlyi ,epnn cnld ycwdl gbpy heicd,÷æð éöçoa oerny iax eli`e £¦¤¤

.mly wfp aiign `iqpn

,Lé÷ì Léø øîà àlà,`id jk oerny iax zyxce ,`ed `wec 'edrx' ok` ¤¨¨©¥¨¦
`ld ,wifdy mz xey oic dxeza xn`py `lelìkäode heicd xey od - ©Ÿ

ycwd xeyíìL ÷æð ììëa eéäxn`p `ly crend xey zyxta xen`ke ¨¦§©¤¤¨¥
e ,'edrx' eaíz éab eäòø áeúkä Eì èøtLkzyxt dxeza xn`pyke ± §¤¥©§©¨¥¥©¥¨

yexcl yi dzrne ,'edrx' ea dhxt ixd ,mly wfpn exhetl mz xey

a ,jk herindàeä eäòødxn`e dxezd dxhty ±,÷æð éöç ílLî íúc ¥¥§¨§©¥£¦¤¤
Lc÷äc ììëîzyxt `lel didy ellka x`ype ,df herin ea xn`p `l ¦§¨§¤§¥

jkle ,mzd xey,íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz ïéa¥¨¥¨§©¥¤¤¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc `nw `aa(iyily meil)

e ,ote`ez éàîcer aezkl dkixv dne ±íìL ÷æð ílLî Bì ãòenL úà ©¤¤¨§©¥¤¤¨¥
,÷æð éöç ílLî Bì ãòeî BðéàL úàåikeízäc ïðéòîLà àì àzLä ãò §¤¤¥¨§©¥£¦¤¤©©§¨Ÿ©§§¦¨§¨©

.íìL ÷æð ílLî ãòeîe ÷æð éöç ílLî§©¥£¦¤¤¨§©¥¤¤¨¥
:`xnbd zniiqnàtt áøãì àúéà énð øîBì éöîz íàåxn`z m` s`e - §¦¦§¥©©¦¦¨¦§©¨¨

s` ,gbpy oin eze`l `l` cren dyrp oi` `nzqae ,`tt axk dklddy

m` ezrcl,ìkì ãòeî äNòð ,ìîâå øBîç øBL çâðlkn gbp `ly s`e ¨©£§¨¨©£¨¨©Ÿ
cala zg` mrt `l` oin:

øBL äàø ,ïðaø eðzeøBL ,çâðeçâð àì,øBLeøBL ,çâðeøBL ,çâð àì ¨©¨¨¨¨¨©Ÿ¨©¨©Ÿ¨©
eøBL ,çâðeïéâeøéñì ãòeî äNòð ,çâð àìe ,belica zegibpl ±ìíéøååL ¨©Ÿ¨©©£¨¨§¥¦¦§¨¦

mixg` mipinl `le cala:
øBL äàø ,ïðaø eðzeçâð,øBîçeñeñ ,çâð àìeìîb ,çâðeãøt ,çâð àì ¨©¨¨¨¨¨©£Ÿ¨©¨©¨¨Ÿ¨©¤¤

eçâð,ãBøò[xa xeng -]e,ìkì ïéâeøéñì ãòeî äNòð ,çâð àìgbp ixdy ¨©¨Ÿ¨©©£¨¨§¥¦©Ÿ
.cala cg` oin `le mipin dyly

:oibexiql crena miniieqn mipte`a zwtzqn `xnbdçâð ,eäì àéòaéà¦©§¨§¨©
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום שלישי עמ' א



xcde"צד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc `nw `aa(iriax meil)

ïk íàc,ycwd wifnd xey ixnbl xehtl dxezd zpeekyàø÷ áBzëð §¦¥¦§§¨
ãòeî éab eäòø éàäì'edrx' ly herind aezkl dkixv dxezd dzid ± §©¥¥©¥¨

s`e ,ycwda xeht cren s`y yecig xzei did jkay ,crend xey lv`

.mz oky lk xeht cren m` ,xnege lwa cenll yiy ,xeht did mz xey

,ycwda xehtl `a `ly xnel ,mza 'edrx' dxezd dazk jkl gxkdae

mly wfp mza s` ycwda aiigl `l`:
,dpyna epipyøeèt éðòðk ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBLiprpk lye , ¤¦§¨¥¤¨©¤§©£¦¨

mly wfp mlyn cren oia mz oia l`xyi ly xeyl gbpy:
éøîà,daiyid ipa eywd ±,à÷åc 'eäòø' éà ,CLôð änîok m`éðòðëc ¨§¥¦©©§¨¦¥¥©§¨¦§©£¦

øètéì énð ìàøNéc çâð ékdidi l`xyi lyl gbpy iprpk ly xey s` - ¦¨©§¦§¨¥©¦¦§©
iprpkd eli`e 'edrx' ea jiiyy ina `l` zxacn dyxtd oi` ixdy ,xeht

.l`xyid ly edrx epi`çâð ék ìàøNéc eléôà ,à÷åc åàì 'eäòø' éàå§¦¥¥©©§¨£¦§¦§¨¥¦¨©
cáéiçð éðòðë.mlyl aiig didi iprpk lyl gbpy l`xyi ly xey s` - ¦§©£¦¦©©

:`xnbd zvxzn,eäaà éaø øîàlkne ,iprpk hrnl oi` 'edrx'n ok` ¨©©¦©¨
y meyn ,epic dpzyp mewnàø÷ øîà(e b wewag)äàø õøà ããîéå ãîò' ¨©§¨¨©©§Ÿ¤¤¤¨¨

,'íéBb øziå,yexcl yieäàøa d"awd opeazd ±eìaéwL úBöî òáL ©©¥¦¨¨¤©¦§¤¦§
,çð éða íäéìòeïåékd`xyøézäå ãîò ,eîéi÷ àlL[xiwtde -]ïðBîî £¥¤§¥Ÿ©¥¨¤Ÿ¦§¨©§¦¦¨¨

,ìàøNéì.mly wfp enlyi egbp md m`y oke ,xeht didi mxeyl egbp m`y §¦§¨¥
,øîà ïðçBé éaødf oic cenll yi,àëäîxn`py(a bl mixac)òéôBä' ©¦¨¨¨©¥¨¨¦©

,'ïøàt øäî,yexcl yieïøàtîzene`d lk lr d"awd xfige aaiqyk ± ¥©¨¨¦¨¨
dlawl eaxiqe dxezd elawiy ox`t xacnaòéôBäxzede dlbzd ±íðBîî ¦©¨¨

.ìàøNéì§¦§¨¥
éëä énð àéðz,mi`xen`d zeyxckéðòðk ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBL ©§¨©¦¨¦¤¦§¨¥¤¨©¤§©£¦

ílLî ãòeî ïéa íz ïéa ìàøNé ìL øBL çâpL éðòðk ìL øBL ,øeèẗ¤§©£¦¤¨©¤¦§¨¥¥¨¥¨§©¥
,'íéBb øziå äàø õøà ããîéå ãîò' øîàpL ,íìL ÷æðeda` iax zyxcke, ¤¤¨¥¤¤¡©¨©©§Ÿ¤¤¤¨¨©©¥¦

,'ïøàt øäî òéôBä' ,øîBàå.opgei iax zyxcke §¥¦©¥©¨¨
:`xnbd zl`eyøîBàå éàîdkxvedy dpey`xd dyxca ic oi` recn ± ©§¥

,jk `ziixad zpeek ,`xnbd zx`an .diipyd dyxcl mb `ziixadéëå§¦
àîézyóñBé áøãëå äðúî áøãëì déì àéòaî ,'õøà ããBîéå ãîò' éàä ¥¨©¨©©§¤¤¤¦©§¨¥§¦§©©§¨§¦§©¥

epnn yexcl oi`e ,oldl `aeny enke sqei axe dpzn ax zyxcl jxvp ±

,mpenn xizdl eda` iaxkòîL àzxn`py ,xg` weqtn yexclòéôBä' ¨§©¦©
.ìàøNéì ïðBîî òéôBä ïøàtî ,'ïøàt øäî¥©¨¨¦¨¨¦©¨¨§¦§¨¥

:`xnbd zxxanäðúî áøc éàîcnr' weqtdn dpzn ax zyxc idn ± ©§©©§¨
.'ux` ccenie'åëå äàø õøà ããBîéå ãîò' äðúî áø øîàcFB xYIe'mi, §¨©©©§¨¨©©§¤¤¤¨¨§©©¥¦

ãîò ,íeîéi÷ àìå çð éða ïäéìò eeèöpL úBöî òáL äàø ,äàø äî̈¨¨¨¨¤©¦§¤¦§©£¥¤§¥Ÿ©§Ÿ¦§¨©
ééeìâàc àðMéì 'øziå' éàäc òîLî éàîe ,íúîãà ìòî íúBà äìâäå§¦§¨¨¥©©§¨¨©©§©§©©©¥¦§¨§©§¥

àeä,`ed zelb oeyl 'xzie'y cenll yi okidne ±,'íéBb øziå' àëä áéúk§¦¨¨©©¥¦
íúä áéúëexW`' (`k `i `xwie) dlik`a xzend serd uxy ipniq iabl §¦¨¨£¤

eilbxl lrOn mirxk Flíbøúîe ,'õøàä ìò ïäa øzðì,qelwpe`àöt÷ì §¨©¦¦©©§©§¨§©¥¨¥©¨¨¤§©§¥§©¨¨
,àòøà ìò ïBäas`e ,ea cnery mewndn dvitw `ed xezip oeyly ixd §©©§¨

.mznc`n mlbde mvitwdy eyexit o`k

eóñBé áøc éàî,'ux` ccenie cnr' weqtdn sqei ax zyxc idn ±øîàc ©§©¥§¨©
'eëå äàø õøà ããBîéå ãîò' óñBé áø'miFB xYIeòáL äàø ,äàø äî , ©¥¨©©§¤¤¤¨¨§©©¥¦¨¨¨¨¨¤©

.íäì ïøézäå ãîò ,íeîéi÷ àìå çð éða íäéìò eìaéwL úBöî¦§¤¦§£¥¤§¥Ÿ©§Ÿ¦§¨©§¦¦¨¨¤
ike ,`xnbd dywnøbzà éøebzéàjk lr elaw zevnd eniiw `ly oeik ± ¦©¥¦©©

,mdilr eypri `l dzrny ,xkyøî øîà .økNð àèBç eðéöî ïk íà¦¥¨¦¥¦§¨¨©©
,àðaøã déøa,mdl oxizdy dne ,zeevnd eniiwi `l m` eypri i`ce ok` §¥§©¨¨

epiidïúBà ïéîéi÷î eléôàL ,øîBìe ,devn eniiwy enk mdl aygp oi`ïéà ©¤£¦§©§¦¨¥
øëN ïäéìò ïéìa÷î. §©§¦£¥¤¨¨

,`xnbd dywnàìålawn epi` gp ipa zeevn ray miiwny ieb ok` ike ± §Ÿ

,xky mdilräøBza ÷ñBòå éøëð eléôàL ïépî øîBà øéàî éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨§¦§¥©¨
,mniiwl cvik mdly zeevnd ray z` cnely ±àeäLd"awd iptl ievx ¤

ìBãb ïäëk,miycewd ycewl mixetikd meia qpkpdøîBì ãeîìz`xwie) §Ÿ¥¨©§©
(d gi,'íäa éçå íãàä íúà äNòé øLà'mze` eyri xy`' yexcl yie £¤©£¤Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤

'íãà' àlà ,øîàð àì 'íéìàøNéå íiåìe íéðäks` mc` lk rnyne , Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦Ÿ¤¡©¤¨¨¨
,l`xyi epi`yïäëk àeä éøä äøBza ÷ñBòå éøëð eléôàL zãîì àä̈¨©§¨¤£¦¨§¦§¥©¨£¥§Ÿ¥

.ìBãbmneiw lr s`y rnyne ,zeevnd cenil lr xky lawny x`eane ¨
.xky lawn

éøîàz` miniiwne micnely dna xky mdl yi ok` ,daiyid ipa evxiz ± ¨§¥
y epiid mdilr milawn oi`y exn`y dne ,zeevnd rayíéìa÷î ïéà¥§©§¦

øëN ïäéìòdaexnBðéàL éîk àlà ,äNBòå äeeöîkäNBòå äeeöî £¥¤¨¨¦§¤§¤¤¨§¦¤¥§¤§¤
enke ,hren exkyyénî øúBé äNBòå äeeönä ìBãb àðéðç éaø øîàc§¨©©¦£¦¨¨©§¤§¤¥¦¦

äNBòå äeeöî BðéàLdzegt ,epevxn deevn dyerd ly exkye ezlrn ± ¤¥§¤§¤
dna mlerd zene` eciqtd ef dlrne .d"awd ieeiv zngn dze` dyerdn

d"awd mdl oxizdy:
:iprpk ly xeya epzpyn oic oipra dyrn d`ian `xnbdøáëe ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨

úBèBéãøñ éðL éîBø úeëìî äçìL,jlnd iciwt ±,ìàøNé éîëç ìöà ¨§¨©§¦§¥§©§¥¤©§¥¦§¨¥
mdl exn`elLå eðLå eàø÷ ,íëúøBz eðeãnìeLlk z` ahid ecnl ± ©§©§¤¨§§¨§¦§

e ,minrt yly dxezdïúøéèt úòLa,inex zekln l` xefgl ecnryk ± ¦§©§¦¨¨
íäì eøîà,l`xyi inkgl zeheicxqdàeä úîàå íëúøBz ìëa eð÷c÷c ¨§¨¤¦§©§§¨©§¤¤¡¤

`id zgaeyne d`p ±çâpL ìàøNé ìL øBL íéøîBà ízàL äæ øácî õeç¦¨¨¤¤©¤§¦¤¦§¨¥¤¨©
ãòeî ïéa íz ïéa ìàøNé ìL øBL çâpL éðòðk ìL ,øeèt éðòðk ìL øBL¤§©£¦¨¤§©£¦¤¨©¤¦§¨¥¥¨¥¨

,íìL ÷æð ílLîixdyék éðòðëc eléôà ,à÷åc 'eäòø' éà ,CLôð änî §©¥¤¤¨¥¦©©§¨¦¥¥©§¨£¦¦§©£¦¦
çâð ék ìàøNéc eléôà ,à÷åc åàì 'eäòø' éàå ,øètéì ìàøNéc çâð̈©§¦§¨¥¦§©§¦¥¥©©§¨£¦§¦§¨¥¦¨©

,áéiçì éðòðëc.lirl `xnbd ziiyewke ¦§©£¦¦©©
:`ziixad zniiqneäæ øáãåd"awd xizde xiwtdy ,df xac ly enrhe ± §¨¨¤

,lirl eyxcy enke ,l`xyil mpenn z`,úeëìîì BúBà íéòéãBî eðà ïéà¥¨¦¦§©§
mkly oennd jk mklv` xwtd eply oenny myk exn`iy ,dpkqd iptn

.eplv` xwtd didi

:`xnbd zxtqnàzøa déì àáéëL ,äãeäé øa ìàeîL áø,eza dxhtp ± ©§¥©§¨§¦¨¥§©¨
déîçðéð ìæéð íe÷ ,àleòì ïðaø déì eøîà,engpl cgi jlpe `a ±øîà ¨§¥©¨¨§¨¥¦¦©£¥¨©

eäì,opaxl `leràeä àôecéâc éàìáác àúîçð éab éì úéà éàîdn ± §©¦¦©¥¤¡¨¨§©§¨¥§¦¨
dvex ipi` xnelk ,dlrn itlk `ed seciby miilaad zngp lv` il yi

,mzngpy ,mknr zklléøîàc,mzngpa md mixne`y itl ±øLôà éàî §¨§¥©¤§¨
ãáòéîì,znd zzin lr xfby d"awd zxifb cbpk zeyrl xyt` dn ± §¤¡©
rnyneY éãáò ãáòéîì øLôà àäcbpk dn zeyrl xyt` did m`y ¨¤§¨§¤¡©¨§¥

mdilr milawn mpi`y rnyne ,ok miyer eid miigl znd xifgdle ezxifb

.miny oic

déab éàãeçì àeä ìæà,dcedi xa l`eny ax z` mgpl ecal `ed jld ± ¨©§©©¥
edéì øîà(h a mixac) weqta xn`p ,ezngpa[éìà] (äLî ìà) 'ä øîàiå' ¨©¥©Ÿ¤¤Ÿ¤¥©

çìî ía øbúz ìàå áàBî úà øöz ìà,'äî`ly exidfdl jxvedy dnne ©¨©¤¨§©¦§¨¨¦§¨¨
zeywdl yie ,mda mglp did jk `lely rnyn ,dngln mnr dyriéëå§¦

,úeLøa àlL äîçìî úBNòì äLî ìL Bzòc ìò äìò äîcer lk `lde ¤¨¨©©§¤Ÿ¤©£¦§¨¨¤Ÿ¦§
,ezrcn mda mglp did recn d"awd itn mda mglidl dehvp `lyàlà¤¨

yàNð[yxcy -]Bîöòa øîBçå ì÷ äLîe ,ezrcn ±íéðéãn äîe ,øîà ¨¨Ÿ¤©¨¤§©§¨©©¦§¨¦
áàBî úà øBæòì àlà eàa àlLdidy mrlan a`en jln wla ywiay - ¤Ÿ¨¤¨©£¤¨

l`xyi mr zepfl mdizepa z` exiwtd ezvr it lre ,ezxfrl `eaiy oicnn

e ,xev za iafk dbxdpy críúékäå íéðéãnä úà øBøö' äøBz äøîà̈§¨¨¨¤©¦§¨¦§¦¦¤
,'íúBà¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

zea` drax`` cenr gl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.òéôBä:FxiYde opFnn dNiB.ïøàtî ¦©¦¨¨¨§¦¦¦¨¨
zFOE`d lM lr dxFYd xifgde aAiQWM§¤¦¥§¤¡¦©¨©¨¨

:dElAiw `le.íúBà äìâäåmixFYtM oFbM §Ÿ¦§¨§¦§¨¨§©§¦
xFYtMn mi`vFId(a mixac)xirUaE oFbkE ©§¦¦©§§§¥¦
'Fbe mixgd EaWi(my):dAxd zFOE` oke ¨§©Ÿ¦§§¥©§¥

.'eë ïúBà ïéîéi÷î 'éôàL øîBìixdW ©¤£¦§©§¦¨¤£¥
:oxhR `l oiWpFrn la` miEEvn mpi ¥̀¨§¦£¨¥¨¦Ÿ¨§¨

:mkzxFY EpEcOl.äæ øácî õeç`l mde ©§©§¤¦¨¨¤§¥Ÿ
lW FpFnn `dIW xaC lW Fnrh mdl ENiB¦¨¤©§¤¨¨¤§¥¨¤

:dpMQd ipRn xwtd zwfgA iprpMàôecéâc §©£¦§¤§©¤§¥¦§¥©©¨¨§¦¨
.àeä:dlrn iRlM§©¥©§¨

íéáàåî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

íàccrEn iAB DiazM `l ikdlE i`w i`wcM crEnE iz`w WCwdA hFicdC mY xFhtl mzA Edrx `pngx azM ikC xninl `Mile .crEn iAB `pngx aFYkl oM §¦¥¦§©§¨¨©¥¨§¥¨§¥©§¦¨©©§¨¨¥¥§©¦§©§¤§§¤§¥¨¨¥¨¦§¨¥¨¥§¨¥Ÿ©§¥©¥¨
`zEax iedC crEn iAbl `pngx DiaYkl k"`C iz` `l iOp WCwdA hFicd mdiYWA ixnbl xFhtle mzA aiIgW mFwnA `N` crEnA `pngx DiaiIg `lC§Ÿ¦§¥©§¨¨§¨¤¨§¨¤¦¥§©§¦§§©§¥¦§¥¤¤§§¤§¥©¦Ÿ¨¥§¦§§¥©§¨¨§©¥¨©£¥§¨
mY ixnbl xFhtl `AW d"de mlW wfp WCwdA mY aiIgl Edrx `z` crEn iAB azM `lCn i`Ce `N` mzA y"ke xFhtl `N` DiWxcnl irhinl `Mil mbe ith§¥§©¥¨§¦§¥§¦§§¥¤¨¦§§§©¤¨©©¦§Ÿ¨©©¥¨¨¨¥¥§©¥©§¤§¥¤¤¨¥§¤¨¦§§©§¥©
hFicdA WCwde aiIg WCwdA hFicdC `l Edrx Fpi`WM la` crEnl mY oiA wENig `Mi`C `Ed KEdrx `xw w"de xEhR iOp crEn xEhR mzC oeike hFicdA WCwdC§¤§¥§¤§§¥¨§©¨¨©¦¨§§¨¥¥§¦¨¦¥©§¨£¨§¤¥¥¥Ÿ§¤§§¤§¥©¨§¤§¥§¤§

:xEhR̈
ãîòrnWn .l`xUil opFnn xiYde ¨©§¦¦¨¨§¦§¨¥©§©

EpNW xFW gbPW df oiprA `weC©§¨§¦§¨¤¤¨©¤¨
`xzA 'tA c"nlE mdNW xFW(.biw sc onwl) ¤¨¤§§©§¨

xYEn c"nl la` `gip xEq` iprpM lfB¤¤§©£¦¨¦¨£¨§¨
:dWẅ¤

ïøàtî'iR .l`xUil opFnn ritFd ¦¨¨¦©¨¨§¦§¨¥¦
xifgde aAiQW qxhpETd©§§¥¤¦¥§¤¡¦
rnWn dElAw `le zFOE`d lkA dxFYd©¨§¨¨§Ÿ¦§¨©§©
rnWn oke zFOE`l dlbp ox`RaC l"xW¤¦§¨¨¦§¨¨§¥©§©
`lAbC `xEHn mBxznC inlWExi mEBxzA§©§§©§¦¦§©§¥¦¨§©§¨
ux` ox`tE l`rnWi ipal iNBz ¦̀§©¥¦§¥¦§¨¥¨¨¤¤
aWYe xbdA aizkcM `id l`rnWi¦§¨¥¦§¦§¦§¨¨©¥¤

aE ox`R xAcnAf"r zkQn Wixmye :a sc) §¦§©¨¨§¥©¤¤
irA i`n xirUA irA i`n iqxbC zi ¦̀§©§¥©¨¥§¥¦©¨¥

r"x 't zAWaC dWwe ox`tA(.ht 'c)rnWn §¨¨§¨¤¦§©¨©§©
zFnW 'd aiWgwC ipiq `Ed ox`tC§¨¨¦©§¨¨¦¥
xAcn Wcw xAcn oiv xAcn Fl `xwPW¤¦§¨¦§©¦¦§©¨¥¦§©
d`xpe zFncw xAcn ipiq xAcn ox`R̈¨¦§©¦©¦§©§¥§¦§¤
`xwp cg` cSnE lFcB xAcn ipiq xAcnC§¦§©¦©¦§¨¨¦©¤¨¦§¨
dXng lke ox`R `xwp xg` cSnE ipiq¦©¦©©¥¦§¨¨¨§¨£¦¨
dXng zAW zkQnA aiWgwC zFnW¥§¨¨¦§©¤¤©¨£¦¨
oM `xwp FnW cg` lMW FA Eid miwlg£¨¦¨¤¨¤¨§¦§¨¥
oi` zFnXd lkl mzd WixCwC b"r`e§§¨¨¦¨¨§¨©¥¥
ox`R FnXW cv FzF`aE df lr ciRwdl§©§¦©¤§©¤§¨¨

:l`rnWi ipal dlbp¦§¨¦§¥¦§¨¥
àlàicaFr oi` `d DniY .mc`d ¤¨¨¨¨¥©¨¥§¥

'tA `ipzcM mc` oiiExw miakFM¨¦§¦¨¨¦§©§¨§
lAwOd(:ciw n"a)ixaw oi` i"ayx xn` ©§©¥¨©¥¦§¥

xn`PW ld`A mi`Ohn miakFM icaFrd̈§¥¨¦§©§¦§Ÿ¤¤¤¡©
mc` miiExw mY` ld`A zEni iM mc`̈¨¦¨§Ÿ¤©¤§¦¨¨
'c 'taE mc` miiExw miakFM icaFrd oi`e§¥¨§¥¨¦§¦¨¨§

zFzinmye .hp sc oixcdpq)n"xC qxhpETA 'iR ¦¦©§§¥§
oA oFrnW iAxC Dilr ibiltC opAxM `kdC§¨¨§©¨¨¦§¦¥£¥§©¦¦§¤

FYnai lr `Ad wxRA igFimye .`q sc zenai) ¨§¤¤©¨©§¦§
mc` oiA wENig WiC Wxtn mY EpiAxe§©¥©§¨¥§¥¦¥¨¨
i`xTn zFnaiA KixRCn rcY mc`dl§¨¨¨¥©¦§¨¦¦¨¦§¨¥
mc`dC dxFzC i`xTn KixR `le mi`iapC¦§¦¦§Ÿ¨¦¦§¨¥§¨§¨¨¨

dcVa `vOi xW` dndAde(h zeny)K` §©§¥¨£¤¦¨¥©¨¤©
ded k"` z"`e dxFY oYn mcFw ied mzd̈¨£¥¤©©¨§£¨
mc`d `N` xn`p `le mc` xninl Dil¥§¥©¨¨§Ÿ¤¡©¤¨¨¨¨
`ipYn `ziixA KdC `id `kxiR e`l©¦§¨¦§©§©§¨¦©§¨
`peeB i`d ikA mzd `Mi` `aEhe k"zA§§¨¦¨¨¨§¦©©§¨

xnF` `Ed oke mzd ipYwC(ek diryi)n`p `l mil`xUi mIel mipdM E`aie 'Fbe iFb `aie (mkiW`x) mixrW EgzRmiaFHl ['d] daihd xnF` `Ed oke wiCv iFb `N` x §¨¨¥¨¨§¥¥¦§§¨¦¨¥¤§¨Ÿ§§¨ŸŸ£¦§¦¦¦§§¥¦Ÿ¤¡©¤¨©¦§¥¥¥¦¨©¦
aizkcM mc` miiExw iOp miakFM icaFr `de z"`e lFcB odkM `Ed ixd dxFYA wqFre ixkp ENit`W Ycnl `d miaFHl `N` xn`p `l mil`xUie mIel mipdMŸ£¦§¦¦§¦§§¥¦Ÿ¤¡©¤¨©¦¨¨©§¨¤£¦¨§¦§¥©¨£¥§Ÿ¥¨§§¨§¥¨¦©¦§¦¨¨§¦§¦

mxig iAB oke mc`n clFp WNg xaC xnFlM mc` oFWlA miakFM icaFr xiMfn mXd xiMfOW mFwnaC l"ie mc` Epilr mEwA Epl didW 'd ilEl(gk l`wfgi)dY` ¥¤¨¨¨§¨¥¨¨§¦§¨¤©§¦©¥©§¦§¥¨¦¦§¨¨§©¨¨©¨¨¥¨¨§¥©¥¦¨©¨
mc` il dUrI dn oke l` `le mc`(giw mildz)aizkCn dWwd `"aixe(bn diryi)wxRA d`nFx `Edd iAB LiYgY mFc` oY`e opiWxcC uxiYe LiYgY mc` oY`e ¨¨§Ÿ¥§¥©©£¤¦¨¨§¦¨¦§¨¦¦§¦§¤¥¨¨©§¤§¦¥§©§¦¨§¤¥¡©§¤©¥©¨¨§¤¤

zFkxaC `xzA(:aq sc)glFXdA xn`C `de(.fn sc oihib)ipA mc` ipal ozp ux`de aizkCn zFxrnE oigiW zFxFA DA xFRgl l`xUi ux`A miakFM caFrl oipw Wi ©§¨¦§¨§¨§¨©§©¥©¥¦§¨§¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨¦¦§¨¦¦§¦§¨¨¤¨©¦§¥¨¨§¥
:oFW`xd mc` rnWn mc`éøädhFqA opiWxcC mEXn lFcB odM hwpC `d .lFcB odkM `Ed(:c sc):miptle iptl qpkPd lFcB odMn mipipRn `id dxwi ¨¨©§©¨¨¨¦£¥§Ÿ¥¨¨§¨©Ÿ¥¨¦§©§¦¨§¨§¨¨¦¦§¦¦¦Ÿ¥¨©¦§¨¦§©§¦§¦

eàø÷dbibgA opixn` `de z"`e .EWNWe EpWe(.bi sc)awril eixaC ciBnC dUrA xaFr miakFM caFrl dxFY cOlOd(fnw mildz)ixaC t"r EUr k"raC xnFl Wie ¨§§¨§¦§§§¨©§¦¨©£¦¨©§©¥¨§¥¨¦¥©£¥§©¦§¨¨§©£Ÿ§¥©¦§¨¦§¥
'i`cM mixB mnvr EUr iOp i` onvr xFqnl EaiIgzp `le lWFOd:miOr aaFg s` dWxtC ixtqA ©¥§Ÿ¦§©§¦§©§¨¦©¦¨©§¨¥¦¦§¦§¦§¦§¨¨¨©¥©¦

àLðmipicOdz`xFxvxn`PXdOna`Fnz`xvYl`xn`pmcFwCdNigYaEzMd FxidfdW`lm` e"w`VildWncizrxnFlM`N``weC e`lCz"xF` .xnFge lwdWn ¨¨Ÿ¤©¨¤§©©§¨¤¨§©¨¦Ÿ¤¦¨¦Ÿ¤¦§¦©¨§¦¨§¤¤¡©©¨©¤¨¦©¤¤¡©¨¤©¦§¨¦
xn`wC `de did wlaC dUrn xg` oicnC `xwE `ixBp`A `N` oixYEn Eid `NW`nlrA dkigNn `N` wlA `xiizn did `NW Ekgli dYr opiWxCcM mzF` mziMde§¦¦¤¨¦§©§¦¨©¨§©£¤Ÿ¨¨¦§¨¥¨¨¤¨¦§¦¨§©§¨¤Ÿ¨¨¦¤¨§©§©§¨§¨§¦§¨©©©£¤§¨¨¨¨§¨§¨¨©
xEvl `NW oixdfEn Eid oiicr mipicOd z` xFxv xn`PW ixg`C rnWn `kdC opgl` x"xd dWwd `weC e`l KYrC lr dzlrWM `l dWnl `Ed KExA WFcTd iOp©¦©¨¨§Ÿ¤Ÿ§¤¨§¨©©§¨©©§¨¦§¨¨¤§¨¨§¨¨©§©§©£¥¤¤¡©¨¤©¦§¨¦£©¦¨§¨¦¤Ÿ¨

a`en

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

ìL øBL :ãòeî éab eäòø éàäì àø÷ áBzëð ïk íàc§¦¥¦§§¨§©¥¥©¥¨¤
CLôp änî éøîà :øeèt éðòðk ìL øBL çâpL ìàøNé¦§¨¥¤¨©¤§©£¦¨©§¥¦©©§¨
éàå øèôéì énð ìàøNéc çâð ék éðòðëc à÷åc eäòø éà¦¥¥©§¨¦§©£¦¦¨©§¦§¨¥©¦¦§©§¦
áéiçð éðòðëc çâð ék ìàøNéc eléôà à÷åc åàì eäòø¥¥©©§¨£¦§¦§¨¥¦¨©¦§©£¦§©¥
íéBb øziå äàø õøà ããBîéå ãîò àø÷ øîà eäáà ø"à£¨¨©§¨¨©©§¤¤¤¨¨©©¥¦
eîéi÷ àlL ïåék çð éða íäéìò eìaéwL úBöî òáL äàø̈¨¤©¦§¤¦§£¥¤§¥Ÿ©¥¨¤Ÿ¦§
òéôBä àëäî øîà ïðçBé éaø ìàøNéì ïðBîî øézäå ãîò̈©§¦¦¨¨§¦§¨¥©¦¨¨¨©¥¨¨¦©
éëä énð àéðz ìàøNéì íðBîî òéôBä ïøàtî ïøàt øäî¥©¨¨¦¨¨¦©¨¨§¦§¨¥©§¨©¦¨¥
ìL øBL øeèt éðòðk ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBL¤¦§¨¥¤¨©¤§©£¦¨¤
ílLî ãòeî ïéa íz ïéa ìàøNé ìL øBL çâpL éðòðk§©£¦¤¨©¤¦§¨¥¥©¥¨§©¥
éëå øîBàå éàî ïøàt øäî òéôBä øîBàå íéBb øziå äàø õøà ããBîéå ãîò øîàpL íìL ÷æð¤¤¨¥¤¤¡©¨©©§¤¤¤¨¨©©¥¦§¥¦©¥©¨¨©§¥§¦
ïøàt øäî òéôBä ù"ú óñBé áøãëå äðúî áøãëì déì 'éòaî õøà ããBîéå ãîò éàä àîéz¥¨©¨©©§¥¤¤¦¨¥¥§¦§©©§¨§¦§©¥¦©¥©¨¨

ðúî áøc éàî ìàøNéì ïðBîî òéôBä ïøàtîäî 'eëå äàø õøà ããBîéå ãîò äðúî ø"àc ä ¦¨¨¦©¨¨§¦§¨¥©§©©§¨§©§¨¨©©§¤¤¤¨¨§¨
éàîe íúîãà ìòî íúBà äìâäå ãîò íeîéi÷ àìå çð éða ïäéìò eeèöpL úBöî òáL äàø äàø̈¨¨¨¤©¦§¤¦§©£¥¤§¥Ÿ©§Ÿ¦§¨©§¦§¨¨¥©©§¨¨©
õøàä ìò ïäa øzðì íúä áéúëe íéBb øziå àëä áéúk àeä ééeìâàc àðLéì øziå éàäc òîLî©§©§©©©¥¦§¨§©§¥§¦¨¨©©¥¦§¦¨¨§©¥¨¥©¨¨¤
äî 'eëå äàø õøà ããBîéå ãîò óñBé ø"àc óñBé áøc éàî àòøà ìò ïBäa àöt÷ì íbøúîe§©§¥§©¨¨§©©§¨©§©¥§¥¨©©§¤¤¤¨¨§¨
ë"à øbúà éøeâúéà íäì ïøézäå ãîò íeîéi÷ àìå çð éða íäéìò eìaéwL úBöî òáL äàø äàø̈¨¨¨¤©¦§¤¦§£¥¤§¥Ÿ©§Ÿ¦§¨©§¦¦¨¨¤¦§¥¦§©
øëN ïäéìò ïéìa÷î ïéà ïúBà ïéîéi÷î eléôàL øîBì àðáøc déøa øî øîà økNð àèBç eðéöî̈¦¥¦§¨¨©©§¥§©§¨©¤£¦§©§¦¨¥§©§¦£¥¤¨¨
äNòé øLà ì"ú ìBãb ïäëk àeäL äøBza ÷ñBòå éøëð eléôàL ïépî øîBà î"ø àéðúäå àìå§Ÿ§¨©§¨¥¦©¦¤£¦¨§¦§¥©¨¤§Ÿ¥¨£¤©£¤
éøëð eléôàL zãîì àä íãà àlà øîàð àì íéìàøNéå íiåìe íéðäk íäa éçå íãàä íúBà¨¨¨¨¨©¨¤Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦Ÿ¤¡©¤¨¨¨¨¨©§¨¤£¦¨§¦
éîk àlà äNBòå äeeöîk øëN ïäéìò íéìa÷î ïéà éøîà ìBãb ïäëk àeä éøä äøBza ÷ñBòå§¥©¨£¥§Ÿ¥¨©§¥¥§©§¦£¥¤¨¨¦§¤§¤¤¨§¦
ø"ú :äNBòå äeeöî BðéàL énî øúBé äNBòå äeeönä ìBãb àðéðç ø"àc äNBòå äeeöî BðéàL¤¥§¤§¤§£¦¨¨©§¤§¤¥¦¦¤¥§¤§¤
lLå eðLå eàø÷ íëúøBz eðeãnì ìàøNé éîëç ìöà úBèBicøñ éðL éîBø úeëìî äçìL øáëeeL §¨¨§¨©§¦§¥©§¦¥¤©§¥¦§¨¥©§©§¤¨§§¨§¦§

íéøîBà ízàL äæ øácî õeç àeä úîàå íëúøBz ìëa eð÷c÷c íäì eøîà ïúøéèt úòLa¦§©§¦¨¨¨§¨¤¦§©§§¨©§¤¤¡¤¦¨¨¤¤©¤§¦
ãòeî ïéa íz ïéa ìàøNé ìL øBL çâpL éðòðk ìL øeèt éðòðk ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBL¤¦§¨¥¤¨©¤§©£¦¨¤§©£¦¤¨©¤¦§¨¥¥©¥¨
åàì eäòø éàå øèôéì ìàøNéc çâð ék éðòðëc eléôà à÷åc eäòø éà ð"îî íìL ÷æð ílLî§©¥¤¤¨¥¦¦¥¥©§¨£¦¦§©£¦¦¨©§¦§¨¥¦§©§¦¥¥©
ìàeîL áø úeëìnì BúBà íéòéãBî eðà ïéà äæ øáãå áéiçì éðòðëc çâð ék ìàøNéc eléôà à÷åc©§¨£¦§¦§¨¥¦¨©¦§©£¦¦©¥§¨¨¤¥¨¦¦©©§©§¥
éì úéà éàî eäì øîà déîçðéð ìæéð íe÷ àleòì ïðaø déì eøîà àzøa déì àáéëL äãeäé øa©§¨§¦¨¥§©¨¨§¥©¨¨§¨¥¥¦©§¥¨©§©¦¦
ìæà éãáò ãáòéîì øLôà àä ãáòéîì øLôà éàî éøîàc àeä àôecéâc éàìáác àzîçð éab©¥¤©§¨§©§¨¥§¦¨§©§¥©¤§¨§¤¡©¨¤§¨§¤¡©©§¥¨©
éëå äîçìî ía øbúz ìàå áàBî úà øöz ìà (äLî ìà) 'ä øîàiå ì"à déab éàãeçì àeä§¨¦©¥©Ÿ¤¤Ÿ¤©¨©¤¨§©¦§¨¨¦§¨¨§¦

ì äLî ìL Bzòc ìò äìò äîøîà Bîöòa å"÷ äLî àNð àlà úeLøa àlL äîçìî úBNò ¤¨¨©©§¤Ÿ¤©£¦§¨¨¤Ÿ¦§¤¨¨¨Ÿ¤§©§¨©
íúBà íúékäå íéðéãnä úà øBøö äøBz äøîà áàBî úà øBæòì àlà eàa àlL íéðéãn äîe©¦§¨¦¤Ÿ¨¤¨©£¤¨¨§¨¨¨¤©¦§¨¦§¦¦¤¨

íéáàåî

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



צה zea` drax`` cenr gl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.òéôBä:FxiYde opFnn dNiB.ïøàtî ¦©¦¨¨¨§¦¦¦¨¨
zFOE`d lM lr dxFYd xifgde aAiQWM§¤¦¥§¤¡¦©¨©¨¨

:dElAiw `le.íúBà äìâäåmixFYtM oFbM §Ÿ¦§¨§¦§¨¨§©§¦
xFYtMn mi`vFId(a mixac)xirUaE oFbkE ©§¦¦©§§§¥¦
'Fbe mixgd EaWi(my):dAxd zFOE` oke ¨§©Ÿ¦§§¥©§¥

.'eë ïúBà ïéîéi÷î 'éôàL øîBìixdW ©¤£¦§©§¦¨¤£¥
:oxhR `l oiWpFrn la` miEEvn mpi ¥̀¨§¦£¨¥¨¦Ÿ¨§¨

:mkzxFY EpEcOl.äæ øácî õeç`l mde ©§©§¤¦¨¨¤§¥Ÿ
lW FpFnn `dIW xaC lW Fnrh mdl ENiB¦¨¤©§¤¨¨¤§¥¨¤

:dpMQd ipRn xwtd zwfgA iprpMàôecéâc §©£¦§¤§©¤§¥¦§¥©©¨¨§¦¨
.àeä:dlrn iRlM§©¥©§¨

íéáàåî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

íàccrEn iAB DiazM `l ikdlE i`w i`wcM crEnE iz`w WCwdA hFicdC mY xFhtl mzA Edrx `pngx azM ikC xninl `Mile .crEn iAB `pngx aFYkl oM §¦¥¦§©§¨¨©¥¨§¥¨§¥©§¦¨©©§¨¨¥¥§©¦§©§¤§§¤§¥¨¨¥¨¦§¨¥¨¥§¨¥Ÿ©§¥©¥¨
`zEax iedC crEn iAbl `pngx DiaYkl k"`C iz` `l iOp WCwdA hFicd mdiYWA ixnbl xFhtle mzA aiIgW mFwnA `N` crEnA `pngx DiaiIg `lC§Ÿ¦§¥©§¨¨§¨¤¨§¨¤¦¥§©§¦§§©§¥¦§¥¤¤§§¤§¥©¦Ÿ¨¥§¦§§¥©§¨¨§©¥¨©£¥§¨
mY ixnbl xFhtl `AW d"de mlW wfp WCwdA mY aiIgl Edrx `z` crEn iAB azM `lCn i`Ce `N` mzA y"ke xFhtl `N` DiWxcnl irhinl `Mil mbe ith§¥§©¥¨§¦§¥§¦§§¥¤¨¦§§§©¤¨©©¦§Ÿ¨©©¥¨¨¨¥¥§©¥©§¤§¥¤¤¨¥§¤¨¦§§©§¥©
hFicdA WCwde aiIg WCwdA hFicdC `l Edrx Fpi`WM la` crEnl mY oiA wENig `Mi`C `Ed KEdrx `xw w"de xEhR iOp crEn xEhR mzC oeike hFicdA WCwdC§¤§¥§¤§§¥¨§©¨¨©¦¨§§¨¥¥§¦¨¦¥©§¨£¨§¤¥¥¥Ÿ§¤§§¤§¥©¨§¤§¥§¤§

:xEhR̈
ãîòrnWn .l`xUil opFnn xiYde ¨©§¦¦¨¨§¦§¨¥©§©

EpNW xFW gbPW df oiprA `weC©§¨§¦§¨¤¤¨©¤¨
`xzA 'tA c"nlE mdNW xFW(.biw sc onwl) ¤¨¤§§©§¨

xYEn c"nl la` `gip xEq` iprpM lfB¤¤§©£¦¨¦¨£¨§¨
:dWẅ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc `nw `aa(iriax meil)

ïîöò íéáàBî,mrla z` exkye lewlwa eligzdyïkL ìk àìyiy ¨¦©§¨Ÿ¨¤¥
jkle .mda mglidlCzòc ìò äúìòLk àì ,àeä Ceøa LBãwä Bì øîà̈©©¨¨Ÿ§¤¨§¨©©§§
,ézòc ìò äúìòy itlúBãéøt ézL[zelfeb -]úBáBèmiyp izy ± ¨§¨©©§¦§¥§¥

zeipwcv,úéðBnòä äîòðå äiáàBnä úeø ,ïäî àéöBäì éì Léy`vz odn ¥¦§¦¥¤©¨¦¨§©£¨¨©¦
.cec zia zekln

,xn`e `ler mgip ef `xninaeézL ìéáLa äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäå©£Ÿ§¨¦©¨¤©¦§¦§¥
,ïáéøçä àìå úBìBãb úBneà 'á ìò àeä Ceøa LBãwä ñç úBáBè úBãéøt§¥¨©¨¨©§§Ÿ¤¡¦¨

éaø ìL Bza,dxhtpyàéä äéeàøe ,àéä äøLk íàdid wx m` s` e` ± ¦¤©¦¦§¥¨¦§¨¦
ie`xäpnî úàöìdrxfn ±.äéç äåäc änëå änk úçà ìò ,áBè øác ¨¥¦¤¨¨¨©©©©¨§©¨©£¨¨¨
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:mnr mglidl `ly l`xyil d"awdéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦
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e ,xky eilr lawi `le mc` dyriyäàð äçéN øëN eléôà`l m` s`e ± £¦§©¦¨¨¨
,xky d"awd mlyn df lr s` ,drepve diwp oeyla xaicy `l` dyr

eléàchel ly ezadäøîà÷c ,äøéëadpal d`xwy ±,áàBîjka fenxl §¦§¦¨§¨¨§¨¨
jkl ,zevixt oeyl `ede ,dia`n dxarzpyàeä Ceøa LBãwä Bì øîà̈©©¨¨
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däøéòvì äøéëa,dia`n xarzdldzîã÷dxikadúBøBc òaøà §¦¨©§¦¨§¨§¨©§©
dzqipkl,ìàøNéìmd el`eeléàå ,äîìLe ãåãå éLé ãáBò ,däøéòö`l §¦§¨¥¥¦©§¨¦§ŸŸ§¦§¦¨

l`xyil dqpkpíòáçø ãò,dnly oaáéúëc(`k ci '` mikln)lr ©§©§¨¦§¦
mragx,'úéðnòä äîòð Bnà íLå'llkl qpkp `l oenr rxfny ixd §¥¦©£¨¨©Ÿ¦

.a`en rxfn didy caern zexec rax` xge`n didy mragx `l` l`xyi

:l`xyi ly xeyl gbpy izek ly xeya dpcd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,øeèt éúek ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBL ,ïðaømd mixenb mixby s`e ©¨¨¤¦§¨¥¤¨©¤¦¨

.l`xyi mda eaxrzi `ly ick minkg meqpwy itl ,l`xyik mpiceìLå§¤
,íìL ÷æð ílLî ãòeîe ÷æð éöç ílLî íz ,ìàøNé ìL øBL çâpL éúek¦¤¨©¤¦§¨¥¨§©¥£¦¤¤¨§©¥¤¤¨¥

mzeyrl jk lk meqpw `ly ,exag l`xyil gbpy l`xyi ly xey oick

mpn` .mza s` mly wfp maiigle m"ekrkìL øBL ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¤
ïéa ìàøNé ìL øBL çâpL éúek ìLå ,øeèt éúek ìL øBL çâpL ìàøNé¦§¨¥¤¨©¤¦¨§¤¦¤¨©¤¦§¨¥¥

,íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz.l`xyi ly xeyl gbpy m"ekr xey oicke ¨¥¨§©¥¤¤¨¥
m"ekrk mpic jkle mixenb mixb mpi` mizekdy ,enrha `xnbd dpiane

:`xnbd dywne .mdixac lkløéàî éaø øáñc àøîéîìdyéøb íéúek §¥§¨§¨©©¦¥¦¦¥¥
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

את פוסלי� למקווה שזרמו שאובי� מי� ההלכה, לפי

שנכנסי� גשמי� מי וכ� גשמי�. מי להכיל שצריכה המקווה

ופוסלי� 'שאובי�' להיות הופכי� מרזב או צינור דר� למקוה

המקווה. את

מי� ה� טובלי� בה� שהמי� כ� בנוי המקווה בימינו,

מאגר קיי� בצידו) (או הטבילה בור שבתחתית אלא שאובי�

כלשהי בצנרת להסתייע חייבי� והרי גשמי�, מי של ('אוצר')

את שמוביל מתכת של צינור ובכ�, למאגר. המי� העברת לש�

פוסל אינו הא� – בקיר נקב בתו� שקבעוהו למאגר הגשמי� מי

המי�? את

המי� אי� כזה שבאופ� פיינשטיי� הגר"מ קובע בתשובתו,

עליו היסודות ואחד המקווה את פוסלי� ואינ� 'שאובי�' נעשי�

גמור כלי כי הקובע כא� הרמב"� בדברי היא פסיקתו נשענת

מסתלק – הקיר את עליו לבנות והמשי� הקיר בתו� שקבעו

ש"קבעו במקרה מדבר שהרמב"� וא� טומאה. קבלת די� ממנו

מהכלי מסיר קבוע חיבור שכל מסתבר עליו", ובנה במסמרי�

חיבור א� וחומר: קל� דברי� והלוא טומאה. קבלת די�

אחת על טומאה, קבלת די� מהכלי מסיר מסמרי� באמצעות

מלט בסיוע קיר בתו� הצינור קיבוע באמצעות חיבור כמה

לא בקיר הקבוע צינור דר� שעוברי� גשמי� מי ולכ� וכדומה

אותו. מכשירי� אלא המקווה את פוסלי�

קטו) סי' ח"א, יו"ד, משה, (אגרות
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jkl ,diwp oeyl `ede ,dxarzp inn dxikfd `l j` ,dly mrddéì øîà̈©¥
äLîì àeä Ceøa LBãwä(hi a mixac)íøöz ìà ïBnò éða ìeî záø÷å' ©¨¨§Ÿ¤§¨©§¨§¥©©§ª¥

,'ía øbúz ìàårnyneeäa ãéáòz àì àéøbðà eléôàc ,ììks`y ± §©¦§¨¨§¨©£¦©§©§¨Ÿ©£¦§
.xeq` mda carzydl

íãà íéc÷é íìBòì ,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦§ª©¤¨§¨§¨©§¦¨¨
äåöî øáãì,lkeiyk cin miiwl fxcfi ±dzîãwL úçà äìéì ìéáLaL ¦§©¦§¨¤¦§¦©§¨©©¤§¨§¨

däøéòvì äøéëa,dia`n xarzdldzîã÷dxikadúBøBc òaøà §¦¨©§¦¨§¨§¨©§©
dzqipkl,ìàøNéìmd el`eeléàå ,äîìLe ãåãå éLé ãáBò ,däøéòö`l §¦§¨¥¥¦©§¨¦§ŸŸ§¦§¦¨

l`xyil dqpkpíòáçø ãò,dnly oaáéúëc(`k ci '` mikln)lr ©§©§¨¦§¦
mragx,'úéðnòä äîòð Bnà íLå'llkl qpkp `l oenr rxfny ixd §¥¦©£¨¨©Ÿ¦

.a`en rxfn didy caern zexec rax` xge`n didy mragx `l` l`xyi

:l`xyi ly xeyl gbpy izek ly xeya dpcd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,øeèt éúek ìL øBL çâpL ìàøNé ìL øBL ,ïðaømd mixenb mixby s`e ©¨¨¤¦§¨¥¤¨©¤¦¨

.l`xyi mda eaxrzi `ly ick minkg meqpwy itl ,l`xyik mpiceìLå§¤
,íìL ÷æð ílLî ãòeîe ÷æð éöç ílLî íz ,ìàøNé ìL øBL çâpL éúek¦¤¨©¤¦§¨¥¨§©¥£¦¤¤¨§©¥¤¤¨¥

mzeyrl jk lk meqpw `ly ,exag l`xyil gbpy l`xyi ly xey oick

mpn` .mza s` mly wfp maiigle m"ekrkìL øBL ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¤
ïéa ìàøNé ìL øBL çâpL éúek ìLå ,øeèt éúek ìL øBL çâpL ìàøNé¦§¨¥¤¨©¤¦¨§¤¦¤¨©¤¦§¨¥¥

,íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéa íz.l`xyi ly xeyl gbpy m"ekr xey oicke ¨¥¨§©¥¤¤¨¥
m"ekrk mpic jkle mixenb mixb mpi` mizekdy ,enrha `xnbd dpiane

:`xnbd dywne .mdixac lkløéàî éaø øáñc àøîéîìdyéøb íéúek §¥§¨§¨©©¦¥¦¦¥¥
ïä úBéøàmpice zexib dpi` jkle zeix`d cgtn `l` exiibzd `l ± £¨¥

.m"ekrkéäðéîøe,(:ep dcp) dpyna epipyy dnníéîúkä ìkmicba ± §¦§¦¨©§¨¦
,dcp mc mzk mdilr `vnpy,íéøBäè í÷øî íéàaäiyp` aexy meyn ©¨¦¥¤¤§¦

.`nh ozcip mc inzk oi`e ,md miieb `edd mewndànèî äãeäé éaø©¦§¨§©¥
,mwxn mi`ad minzklíéòBèå íéøb ïäL éðtî`edd mewnd iyp`y itl ± ¦§¥¤¥¥¦§¦

mixenb l`xyi mewn lkne ,miiebd zewega mibdepe mirehy `l` ,md mixb

.`nh onc inzky xnen l`xyik mpice ,md

mi`ad minzkde,íéøBäè íéøëpä ïéaî,mi`nhn miiebd inzk oi`y itl ¦¥©¨§¦§¦
mi`ade,íéúekä ïéaîe ìàøNé ïéaî,xwtd mewna e`vnp m`e .mi`nh ¦¥¦§¨¥¦¥©¦

,`ed `nh mc `ny yeygl oi`e mixedh l`xyi mewna e`vnp m`

mizekd mewna `vnp m`e .mqakl odinzk lr mixney l`xyiyéaø©¦
ànèî øéàî,mqakl odinzk xenyl milibx mpi`y meyníéîëçå ¥¦§©¥©£¨¦

,ïéøäèîmeyn(ìàøNé) eãLçð àlLmizekd,ïäéîúk ìòmd s`e §©£¦¤Ÿ¤§§¦§¨¥©¦§¥¤
.`ed `nh `ny `vnpd mcd lr yeygl oi`e ,oqakl odinzk mixney

àîìày ef dpynn gken,íä úîà éøb íéúek øéàî éaø øáñ÷ixdy ©§¨¨¨©©¦¥¦¦¥¥¡¤¥
.odinzk z` `nhn

,eäaà éaø øîàdne ,dpyndn gkeny enke md zn` ixb xi`n iaxl ok` ¨©©¦©¨
meyn epi` ,mza s` mly wfp mlyn l`xyi xeyl gbpy izek xeyy xn`y

`l` ,mdixac lkl m"ekrk mpicyíðBîîa øéàî éaø ñðwL àeä ñð÷§¨¤¨©©¦¥¦§¨¨
ick ,m"ekrk mzeyrlíäa eòîhé àlLl`xyi mda eaxrzi `ly ± ¤Ÿ¦¨§¨¤

.mdizepa z` e`yie

,àøéæ éaø áéúî(.hk zeaezk) dpyna epipy ixdíäì LiL úBøòð elàå ¨¦©¦¥¨§¥§¨¤¥¨¤
ñð÷s`e ,sqk miying qpw dia`l mlyn mdn zg` mc` qp` m`y - §¨

,l`xyil `ypidl el` zexrp zexeq`yäðéúpä ìòå úøæînä ìò àaä©¨©©©§¤¤§©©§¦¨
.úéúekä ìòå,qpw mlyn zizekl qp` m`y x`eaneCzòc à÷ìñ éàå §©©¦§¦©§¨©§¨

yíðBîîa øéàî éaø ñð÷,mixeht oicd ony mewna s` maiiglénð àëä ¨©©¦¥¦§¨¨¨¨©¦
ñBð÷ðmlyln qpe`d z` xehtie xi`n iax.ïäa eònhé àlL éãk ¦§§¥¤Ÿ¦©§¨¤

:eda` iax ly evexiz ayiin iia`,éiaà øîàxi`n iax qpw `ly mrhd ¨©©©¥
,gbpy mxey iabl qpwy s` ,qpw iabléãk§¥
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

את פוסלי� למקווה שזרמו שאובי� מי� ההלכה, לפי

שנכנסי� גשמי� מי וכ� גשמי�. מי להכיל שצריכה המקווה

ופוסלי� 'שאובי�' להיות הופכי� מרזב או צינור דר� למקוה

המקווה. את

מי� ה� טובלי� בה� שהמי� כ� בנוי המקווה בימינו,

מאגר קיי� בצידו) (או הטבילה בור שבתחתית אלא שאובי�

כלשהי בצנרת להסתייע חייבי� והרי גשמי�, מי של ('אוצר')

את שמוביל מתכת של צינור ובכ�, למאגר. המי� העברת לש�

פוסל אינו הא� – בקיר נקב בתו� שקבעוהו למאגר הגשמי� מי

המי�? את

המי� אי� כזה שבאופ� פיינשטיי� הגר"מ קובע בתשובתו,

עליו היסודות ואחד המקווה את פוסלי� ואינ� 'שאובי�' נעשי�

גמור כלי כי הקובע כא� הרמב"� בדברי היא פסיקתו נשענת

מסתלק – הקיר את עליו לבנות והמשי� הקיר בתו� שקבעו

ש"קבעו במקרה מדבר שהרמב"� וא� טומאה. קבלת די� ממנו

מהכלי מסיר קבוע חיבור שכל מסתבר עליו", ובנה במסמרי�

חיבור א� וחומר: קל� דברי� והלוא טומאה. קבלת די�

אחת על טומאה, קבלת די� מהכלי מסיר מסמרי� באמצעות

מלט בסיוע קיר בתו� הצינור קיבוע באמצעות חיבור כמה

לא בקיר הקבוע צינור דר� שעוברי� גשמי� מי ולכ� וכדומה

אותו. מכשירי� אלא המקווה את פוסלי�

קטו) סי' ח"א, יו"ד, משה, (אגרות

הלכה עיונית ברמב"ם י"ג שבט - המשך מעמ' מח



xcde"צח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc `nw `aa(iying meil)

økNð àèBç àäé àlL,mizekd z` qepwpy dna `hegd gieexi `ly ± ¤Ÿ§¥¥¦§¨
.dpnn `hegd gieexiy dpwz zeyrl oi`y

mdl enlyi `le mqpewl jixv did oiicr ,jk meyn m` :`xnbd zl`ey

,qpwdíéiðòì déáúðå,miiprl dwcvl qpwd mlyl qpe`d z` aiigpe ± §¥§¥©£¦¦
.xkyp `hegd `di `l jkae

:`xnbd daiyn,éøî áø øîà`hegd `di `ly owezn didi `l jka ¨©©¨¦
,xkypíéòáBz Bì ïéàL ïBîî éåäc íeMîmiiprl aiigy oenndy meyn ± ¦§¨¥¨¤¥§¦

,xg` iprl ezzl ipevx el xn`i reazl ipr `eai m`y ,eze` raziy in oi`

xkyp `hegdy `vnp oiicre miiprl qpwd mlyi `l jkae:

äðùî
çwt ìL øBL,zrc oae lecb -Løç ìL øBL çâpLepi`e rney epi`y ± ¤¦¥©¤¨©¤¥¥

ly xey gbpy e` ,xacnïè÷å äèBL,áéiçwfp crene wfp ivg mz ,epick ¤§¨¨©¨
.mlyåxey eli`,øeèt ,çwt ìL øBL çâpL ïè÷å äèBL Løç ìLoeiky §¤¥¥¤§¨¨¤¨©¤¦¥©¨

b oi`y,xeyd sebn `l` milrad iqkpn mz xeya wfpd ivg melyz miae

.minezid ly milhlhndn aeg miaeb oic zia oi` ,milhlhn `ed xeyde

mewn lkneïäì ïéãéîòî ïéc úéa ,çâpL ïè÷å äèBL Løç ìL øBL¤¥¥¤§¨¨¤¨©¥¦©£¦¦¨¤
ñBtBøèBtà,xeyd lr xenyl dpenn didiy mc` ±ïäì ïéãéòîemdilr - ©§§¦¦¨¤

oic ziaañBtBøèBtà éðôa.cren ezeyrl ick ,gbp mxeyy ¦§¥©§
onf xg`l m`eLøçä çwtúðm` e` ,renyl ligzd ±äèBMä ätzLð ¦§©¥©©¥¥¦§©¨©¤

,zrc oa zeidl xfg ±åok,ïèwä ìécâäipta xeyd cred xaky s` §¦§¦©¨¨
qetexhet`døæçxeyd,øéàî éaø éøác ,Búenúìzeyx dpzypy oeiky ¨©§©¦§¥©¦¥¦

z` dpyn zeyxd iepiy ,yxgd zeyxl qetexhet`d zeyxn xary xeyd

.mz zeidl xfege xeyd oicBú÷æça àeä éøä ,øîBà éñBé éaødidy enk± ©¦¥¥£¥§¤§¨
.xeyd oic z` dpyn zeyxd iepiy oi`y ,cren zwfga

:mc` gbpy xey ipicl zxaer dpyndïéãèöàä øBLm` ,gbil edelibxdy ¨¦§¨¦
ebxde mc` gbpøîàpL ,äúéî áéiç Bðéà`k zeny) mc` gbepd xey iabl ¥©¨¦¨¤¤¡©

e' (gk,'çbé éëenvrn gbp m` `wec rnyneeäeçébiL àìåmixg`: ¦¦©§Ÿ¤©¦

àøîâ
:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àäixdy ,dnvr zxzeq dpynd±zøîà ¨¨©§¨¨§©§

,`yixaàîìà ,øeèt çwt ìL øBL çâpL ïè÷å äèBL Løç ìL øBL¤¥¥¤§¨¨¤¨©¤¦¥©¨©§¨
yì ñBtBøèBtà ïéãéîòî ïéàxeyíúcirdl ick ,ohwe dhey yxg ly ¥©£¦¦©§§¨

e dgibpd lr eiptaúBaâìwfp ivgd.Bôebîj`àôéñ àîéàmy xn`py ¦§¦¥¨¥¨
ñBtBøèBtà íäì ïéãéîòî ïéc úéa ,çâpL ïè÷å äèBL Løç ìL øBL¤¥¥¤§¨¨¤¨©¥¦©£¦¦¨¤©§

,ñBtBøèBtà éðôa íäì ïéãéòîexeyd aiigl ick epiidy dxe`kl rnyne §¦¦¨¤¦§¥©§
,wfp ivgaàîìày,Bôebî úBaâì íúì ñBtBøèBtà íäì ïéãéîòî`le ©§¨©£¦¦¨¤©§§¨¦§¦

.`yixa xn`py enk

:`xnbd zvxzn,àáø øîàzeabl qetexhet` oicinrn oi`y oicd ok` ¨©¨¨
,oicinrny `tiqa xn`py dne ,etebnïéðçâð e÷æçeä íàå ,éðz÷ éëäm` ± ¨¦¨¨¥§¦§§©§¨¦

,gbil el` mixeey ly mkxcy oic zia mi`exñBtBøèBtà íäì ïéãéîòî©£¦¦¨¤©§
,ñBtBøèBtà éðôa ïäì ïéãéòîe,mz `edy cera mlyl maiigl ick `le §¦¦¨¤¦§¥©§

`l`ãòeî eäì ïðéeLîeeilr ecirdy xg` ,cren xeyd didiy ick ± §©¦¨§¨
,minrt yly gbpyì çâðå øãä éëcäéiìòî ílLxg` gbpie aeyi m`y ± §¦¨©§¨©§©¥¥£¦¨

cren xey oicke ,miqkpd x`yn wfpd z` oic zia eabi ,cren dyrpy

.xeyd sebn `weec e`le dilrn mlzyny

`tiqa dpyna xn`py cren xeyd dyrpy xg`l :`xnbd zxxan

,mlyl miaiignyïàî úéiìòîminezid iqkpn ,wfpd z` miaeb in iqkpn ± ¥£¦©©
.xeyd lr xenyl dpenn didy qetexhet`d iqkpn e`

:`xnbd d`ianøîà àðéðç øa éñBé éaø ,ïéîBúé úéiìòî øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¥£¦©§¦©¦¥©£¦¨¨©
.ñBtBøèBtà úéiìòî¥£¦©©§

:`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîe,minezid iqkpn miaebyøîàäå ¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©
ïéîBúé éñëðì ïé÷÷æð ïéà éqà áø øîà äãeäé áømicxei oic zia oi` ± ©§¨¨©©©¦¥¦§¨¦§¦§¥§¦

,aeg mey minezid iqkpn zeablïäa úìëBà úéaø ïk íà àlà`l` ± ¤¨¦¥¦¦¤¤¨¤
onf lk ixdy ,minezid iqkp z` zlke`y ziaixa mdia` deely ote`a

ziaixd mdilr lcbz aegd z` mirxet mpi`yiqkpn miaeb df ote`ay ,

.eciqti `ly ick minezid,øîà ïðçBé éaøåmdiqkpl oic zia micxeiBà §©¦¨¨¨©
ìúéaø Ba LiL øèL,x`azpy enkeäMà úaeúëì Bàmiqkpdn rextl - ¦§¨¤¥¦¦¦§©¦¨

,mdia` zpnl` zaezkéðBæî íeMîdzaezk zrxtp dpi`y onf lky itl ± ¦§¥
`ly daezkd z` miaeb jkle ,mdiqkpn dze` oefl minezid miaiig

.eciqti

iax xn` ji`e ,mdiqkpn miaeb oi` minezil cqtd oi`y ote`ay x`eane

.crend xeya minezid iqkpn miaeby o`k opgei

:`xnbd zvxznCetéà,jk qexbze ef zwelgna zehiyd z` jetd ±éaø ¥©¦
úéiìòî øîà àðéðç øa éñBé éaø ,ïéñtBøèBtà úéiìòî øîà ïðçBé¨¨¨©¥£¦©©§§¦©¦¥©£¦¨¨©¥£¦©

,ïéîBúé.minezid iqkpn miaeb oi`y ezhiyk opgei iax ok`e §¦
:df uexiz lr dywn `xnbdéaøcà ïðçBé éaøc àéL÷c íeMî ,àáø øîà̈©¨¨¦§©§¨§©¦¨¨©§©¦

ïðçBéz` jpd jted jkl ,opgei iax ixaca dxizq ziywzpy meyn ike ± ¨¨
e zehiyddéì úéeLîjpd dyere ±äòBè àðéðç øa éñBé éaøìwqety ± §©¥¥§©¦¥©£¦¨¤

m` `l` minezid iqkpn zeabl micxei oi`y `id dkldd ixdy ,oick `ly

,jka miciqtn okdé÷îeòì úéçðå àeä àðéic àðéðç øa éñBé éaø àäå§¨©¦¥©£¦¨©¨¨§¨¦§§¥
àðéãc.ef dklda drhy xnel d`xp oi`e ,oicd wnerl cxeie `ed oiic ± §¦¨

:xg` ote`a opgei iax ixaca dxizqd zvxzne da zxfeg `xnbd,àlà¤¨
éðàL ÷éfîe ,Cetéz àì íìBòìoi`y s`e ,zehiyd z` jetdl oi` ok` ± §¨Ÿ¥©¦©¦

mdn miaeby o`k opgei iax xn` ,cqtd oi`yk minezid iqkpl micxei

yiy opgei iax dcen mixg`l miwifn mdiqkpy mewnay ,crend xeya

.wifdl jiyni `ly mxey lr exnyi ok ici lry ,mdn rxtil

:`pipg xa iqei iaxe opgei iax zwelgn zexaq x`al zxfeg `xnbdéaø©¦
ñBtBøèBtà úéiìòî zøîà éàc ,íéîBúé úéiìòî øîà ïðçBém`y ± ¨¨¨©¥£¦©§¦§¦¨§©§¥£¦©©§

,qetexhet`dn wfpd z` eabiy xn`z
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc `nw `aa(ycew zay meil)

ok m` ,d`pda,äðäé àì àðîçø áBzëðoeyla aezkl jxved recne ¦§©£¨¨Ÿ¥¨¤
epic xnbpy xeya epiide ,dlik` xeqi`a s` xeq`l `ay gxkdae .dlik`

.lwqp `l oiicre lwqil

,énð éàic did ,lwqpd xey d`pda xeq`l weqtd zpeeky xn`p m` s` ¦©¦
aezk didiy,él änì 'BøNa úà' ,'ìëàé àì',zeaxl `a i`ce `l`óàc Ÿ¥¨¥¤§¨¨¨¦§©

øeñà déèçLc øNa ïéòk décáòc áb ìòxeyd z` dyry ote`a s`y ± ©©§©§¥§¥¨¨§©£¥¨
.lk`i `l mewn lkn ,ehgyy xnelk ,xya oirk

:`ziixad zyxc lr dywn `xhef xné÷úî,àøèeæ øî dì óo`kn m` ©§¦¨©§¨
,ehgyyk dlik`d xeqi`l micnléléî éðä àîéàote`a ,xeq`y ¥¨¨¥¦¥
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המשך ביאור למסכת בבא קמא ליום שבת קודש עמ' א

zea` drax`` cenr hl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íéòáBz Bì ïéàL ïBîî déì éåäc íeMîraY iz` o`n miIprC iedil zxn` i` ¦©£¥¥¨¤¥§¦¦©§¨¤¡¥©£¦¦©¨¥¨©
:Dil `paidi xg` iprl l"` ipr Dil raY i` `picl Dil'éðúîLøç ìL øBL ¥§¦¨¦¨©¥¨¦§¨¦©¥¨¦§¨¥¤¥¥

ì çâpL.øeèt çwt ìL øBLzFAbl mzl qFRFxhFR` oicinrn oi`C Wxtn 'nBA ¤¨©§¤¦¥©¨©§¨§¨¥§¥©£¦¦©§§©¦§
mFwnA zFidl minFzId xFWl qFRFxhFR` oicinrn crEn iwfpA la` FtEBn¦£¨§¦§¥¨©£¦¦©§§©§¦¦§¦§

wfPd miaFbe eilraA crEde miIwl milrAd©§¨¦§©¥§©¦§¨¨§¦©¤¤
FziIabC mY la` minFzi lW rwxTd iqkPn¦¦§¥©©§©¤§¦£¨©¦§¦¨
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KdC b"r`e i`xw DiA ixYiin `lC dzEgR§¨§Ÿ§©§¥¥§¨¥§§©
'xl Dil zi` mNYWn DitEBn zEOY cv©©¦¥¦§©¥¦¥§
zFAbl mzl qFRFxhFR` oicinrn awri©£Ÿ©£¦¦©§§©¦§
:lirl qEknEqC Dilr ibiltC opAxM DitEBn¦¥§©¨¨¦§¦¥£¥§§§¥

.éâéìt àìå:dcEdi iAxe awri 'xééaàìe §Ÿ§¦¥©£Ÿ§©¦§¨§©©¥
.éâéìt éàîa éâéìt øîàc`l mzA i` §¨©§¦¥§©§¦¥¦§©Ÿ

dxinWE crEnA i`e y"p dcEdi iAx xn`ẅ¨©©¦§¨§¦§¨§¦¨
ENit` dcEdi iAxl Dil opirnW `d dzEgR§¨¨©§¦¨¥§©¦§¨£¦
`lcA i`e `l Eze p"g gwiR lW xFWA§¤¦¥©§Ÿ§¦¦§Ÿ

:awri 'xC mrh i`n llM Dixhpdéøèð àìå ©§¥§¨©©©§©£Ÿ§Ÿ©§¥
.ììkon ivgd y"p dcEdi iAx xn`we §¨§¨¨©©¦§¨©¥¦¦

iAxl opirnWC FtEB on ivgde diIlrd̈£¦¨§©¥¦¦§©§¦¨§©¦
cv crEn dUrpe mY lkC oOwl dcEdi§¨§©¨§¨©§©£¤¨©
i`de ziAbp FtEBnE zcnFr DnFwnA zEOY©¦§¨¤¤¦¦§¥§©
oicinrn drC ipA milrA Dil zilC b"r`§¥¥§¨¦§¥¥¨©£¦¦
:zEOY cv FtEBn zFAbl mzl qFRFxhFR ©̀§§©¦§¦©©
.àãça äãeäé éaøk dì øáñ á÷òé éaøå§©¦©£Ÿ¨©¨§©¦§¨§¨¨
DnFwnA zEOY cv crEn dUrpe mY lkC§¨©§©£¨¨©©¦§¨

hR `kd KMld FtEBn zFAbl zcnFrcSn xE ¤¤¦§¦¦§¨¨¨¨¦©
oicinrn oi` xaqwC Dilr bilR KdaC zEOY©¦§©¨¦£¥§¨¨©¥©£¦¦

:'Ek mzl qFRFxhFR`øîàc éiaàì àîìLa ©§§©¦§¨¨§©©¥§¨©
.øétL éâéìt`zipznl crEnA Dl iwFn §¦¥©¦¥¨§¨§©§¦¨

opirEnW`l `nwF`l `Mil mzaC `ziiOw©©§¨¦§©¥¨§§¨§©§¦¨
Dil opirEnW`C mzl qFRFxhFR` oicinrnC§©£¦¦©§§©§©§¦¨¥
oicinrn oi` xn`C `ziixzA `zipznA§©§¦¨©§©§¨§¨©¥©£¦¦
Dixhp `le crEnA iOp `ziiOw k"r KMld¦§¨©©§¨©¦§¨§Ÿ©§¥

:zcrEnC p"g mNWnE llM.éâéìt àì øîàc àáøì àlà:mzl qFRFxhFR` oicinrn awri 'xl Dil zi`e.dì é÷Bîcà:mzA `nwFl crEnA `ziiOwl §¨§©¥§¤¤¤¨§¨¨§¨©Ÿ§¦¥§¦¥§©£Ÿ©£¦¦©§§©©§¥¨§©©§¨§¨§¨§©
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oiwGiPdA `nrh(mye :ap sc oihib)FzF` oiPnn minFzId liaWA `NWC o`M la` ©§¨§©¦¨¦£¨©§¤Ÿ¦§¦©§¦§©¦
oiPnn mlFrd zpTY liaWA `N` qFRFxhFR` mdl did `NW mdl did aFhC§¨¨¨¤¤Ÿ¨¨¨¤©§¤¨¦§¦©¨©¨¨§©¦
icar `le irpnn mNWnC zxn` i` gBi `NW xFXd xFnWIW icM FzF`§¥¤¦§©¤Ÿ¦©¦©§¨¦§©¥¦§§¥§Ÿ©§¥
`A`M xFAqi ENit` dInzA opAxM KopgFi 'xC `iz` xn` oiwGPdA inlWExiaE¦©§¦§©¦¨¦¨©©§¨§¨¨§©¨¨¦§¦¨£¦¦§§©¨

`Edd irA raXi c"a EdEPin xn`C lE`Ẅ§¨©¦¦¨©¨¥©
onidn ixwznC oibA ifEf azinl Wpi` xA©¦¦§¥©¥§¦§¦§§¥§¥¨
wEwf didi m` KM liaWA rpOi `l xnFlM§©Ÿ¦¨©¦§¦©¦¦§¤¨
KkA aWgPW `Ed gnUC rWti m` rFxtl¦§©¦¦§©§¨¥©¤¤§¨§©
xFW iAB la` FzF` oiPnn c"aWM on`pl§¤¡¨§¤§©¦£¨©¥
df oi`W df iEPn liaWA on`pl aWgp oi ¥̀¤§¨§¤¡¨¦§¦¦¤¤¥¤
`NW liaWA `N` minFzi zpTY liaWA¦§¦©¨©§¦¤¨¦§¦¤Ÿ
xnFWM `N` aWgp oi`e mlFrl wiGi©¦¨¨§¥¤§¨¤¨§¥
iAxcE wiGi `NW xFXd xnFXW `nlrA§©§¨¤¥©¤Ÿ©¦§©¦
opAxM xFAqi ENit` lE`W `A`M g"a iqFi¥§©¨¨£¦¦§§©¨¨
mc` oi`e drEaXd on Fnvr gixan mc`̈¨©§¦©©§¦©§¨§¥¨¨
liaWA xnFlM oinElWYd on Fnvr gixan©§¦©©§¦©©§¦§©¦§¦
Kixv mlFrNW rpnp didi drEaXd©§¨¦§¤¦§¨¤§¨¨¦

xpe mdNXn mElM aMir `NW raXild` ¦¨©¤Ÿ¦¥§¦¤¨¤§¦§¤
`NW minFzi lXn xaC ca`p ENit`C©£¦¤¡©¨¨¦¤§¦¤Ÿ
mirpnp Eidi oM m`W rWR `NW raXi¦¨©¤Ÿ¨©¤¦¥¦§¦§¨¦
m` F` micr Wi m` WWFg oi` dfA la £̀¨§¤¥¥¦¥¥¦¦
m` rpOi `l rWRW FnvrA `Ed dcFn¤§©§¤¨©Ÿ¦¨©¦

:mNWl FzF` oiwiwfnéà.`hiWR mzA ©§¦¦§©¥¦§©§¦¨
qFRFxhFR` oicinrnC 'irEnW`C z"ke§§©§¦§©£¦¦©§
Eze aiIgn awri 'x ipznl l"d k"` mzl§©§¦§¥©£Ÿ§©¥§
`lC Kixhvi`C rnWn p"g hwpCnE `lŸ¦§¨©©§©§¦§§¦§Ÿ

:mlW wfp `nip¥¨¤¤¨¥
àìå`axe .crEnC `BlR `N` mNWn §§©¥¤¨©§¨§¨§¨¨

'x ipYw `lCn ikd iiEpWl irA `lŸ¨¥¦§¥¨¥¦§Ÿ¨¨¥
p"g xnF` awri 'xe y"p aiIg xnF` dcEdi§¨¥©¨§©£Ÿ¥
Dixhp `lC oeikC `axl Dil rnWnC cFre§§©§©¥§¨¨§¥¨§Ÿ©§¥
wfp ivg `N` mNWn oi` ipznl l"d llM§¨§¦§¥¥§©¥¤¨£¦¤¤
p"g mNWn xn`wCnE WECigd EdGW¤¤©¦¦§¨¨©§©¥
la` p"g ENit` mNWnC l"nwC rnWn©§©§¦§©¥£¦£¨
`Ed WECig dzEgR dxinW DixhpC `YWd©§¨§©§¥§¦¨§¨¦
rnWnC cFre p"g ENit` mNWnC l"nwC§¦§©¥£¦§§©§©
:mFwn lkaC p"g mYqM FtEBn p"g Dil¥¦¦§©¦§¨¨

é÷BîcàDniY .mzA DinwFl crEnA Dl ©§¥¨§¨§¥§©¥©
`le `hiWR mzA i` KixR ded `xTirnC§¥¦¨¨£¨¨¦¦§©§¦¨§Ÿ
opirEnW`l `z`C xninl irA ded£¨¨¥§¥©§¨¨§©§¦¨
lirl 'iRcM mzl qFRFxhFR` oicinrnC§©£¦¦©§§©¦§¦§¥
aiIgn awri iAx xninl l"d oM m`C§¦¥§¥©©¦©£Ÿ§©¥
`YWdC l"ie mzA DinwF`l KixR `YWde§©§¨¨¦§§¥§©§§©§¨
DnFwnA zEOY cv xn`C DiYrC` wiQ`C§©¦©©§¥§¨©©©¦§¨
aiIgn awri iAx ipznl ivn `l zcnFr¤¤Ÿ¨¥§¦§¥©¦©£Ÿ§©¥
opirEnW`l p"g xiMfdl Kixhvi`C§¦§§¦§©§¦§©§¦¨
ipY ded i`e mzl qFRFxhFR` oicinrnC§©£¦¦©§§©§¦£¨¨¥
mY la` crEnA Dl opinwFn ded aiIgn§©¥£¨§¦¨¨§¨£¨©
mzl qFRFxhFR` oicinrn oi`C xEhR̈§¥©£¦¦©§§©
y"p mNWn crEnC opirEnW`l Kixhvi`e§¦§§¦§©§¦¨§¨§©¥
zcnFr DnFwnA zEOY cv c"nn iwEt`l©£¥¦©©¦§¨¤¤
cv DiYrC` wiQ` ded `lC `xTirn la £̀¨¥¦¨¨§Ÿ£¨©¦©©§¥©
i`C `hiWR mzA i` xiRW KixR 'Ek zEOY©¨¦©¦¦§©§¦¨§¦
mzl qFRFxhFR` oicinrn opirEnW`l§©§¦¨©£¦¦©§§©
mzA Dil opinwFn dede aiIgn ipzl `z`̈¨¦§¥§©¥©£¨§¦¨¥§©

:Kixhvi` `l crEnlC¦§¨Ÿ¦§§¦
xey

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

úéiìòî øîà àðéðç øa éñBé éaø éãáò àìå éòðîî¦§§¥§Ÿ©§¥©¦¥©£¦¨¨©¥£¦©
éìãb éëì íéîBúiä ïî ïéòøôðå ïéøæBçå ñBtBøèBtà©§§§¦§¦§¨¦¦©§¦§¦©§¥
àéä éàpz Bôebî úBaâì íúì ïétBøèBtà ïäì íéãéîòîe©£¦¦¨¤©§¦§©¦§¦©¨¥¦
eëìäLå åéìòa ehzLpLå åéìòa eLøçúpL øBL àéðúc§©§¨¤¦§¨§§¨¨§¤¦§©§¨¨§¤¨§
ñeëîeñ øîà àñB÷ð ïa äãeäé íiä úðéãîì åéìòa§¨¨¦§¦©©©§¨¤¨¨¨©§
à"ëçå íéìòaä éðôa Ba eãéòiL ãò Búenúa àeä éøä£¥§©©¤¨¦¦§¥©§¨¦©
ïétBøèBtà éðôa ïäa ïéãéòîe ïétBøèBtà ïäì ïéãéîòî©£¦¦¨¤©§¦§¦¦¨¤¦§¥©§¦
eàáe ïèwä ìécâäå äèBMä ätzLð Løçä çwtúð¦§©¥©©¥¥¦§©¨©¤§¦§¦©¨¨¨
øæç ñeëîeñ øîà àñB÷ð ïa äãeäé íiä úðéãnî åéìòa§¨¨¦§¦©©©§¨¤¨¨¨©§¨©
øîà éñBé éaø íéìòa éðôa Ba eãéòiL ãò Búenúì§©©¤¨¦¦§¥§¨¦©¦¥¨©
øîà÷c Búenúa àeä éøä éàî eøîà Bú÷æça àeä éøä£¥§¤§¨¨§©£¥§©§¨¨©
øæç àôéñ éðz÷cî àä ììk ãòééî àìc àîéìéà ñeëîeñ§¦¥¨§Ÿ§©¥§¨¨¦§¨¨¥¥¨¨©
éøä Búenúa àeä éøä éàî àlà ãòééàc ììkî Búenúì§©¦§©©£©¥¤¨©£¥§©£¥
ïéãéîòî ïéà àîìà déì ïðéøqçî àìc Búeîéîúa àeä¦§¦§Ÿ§©§¦¨¥©§¨¥©£¦¦
ïéãéîòî íéøîBà íéîëçå Bôebî úBaâì íúì ñBtBøèBtà©§§©¦§¦©£¨¦§¦©£¦¦
àîìà ñBtBøèBtà éðôa ïäì ïéãéòîe ñBtBøèBtà ïäì̈¤©§§¦¦¨¤¦§¥©§©§¨
éàîa àôéñå Bôebî úBaâì íúì ñBtBøèBtà ïéãéîòî©£¦¦©§§©¦§¦§¥¨§©
úeLø øáñ ñeëîeñ eäééðéa àkéà äpLî úeLø éâìôéî÷̈¦§§¥§§©¨¦¨¥©§§¨©§
Løç øBL ø"ú äpLî dðéà úeLø øáñ éñBé 'øå äpLî§©¨§¥¨©§¥¨§©¨¥¥
éàî á÷òé 'ø ð"ç ílLî á÷òé éaø çâpL ïè÷å äèBL¤§¨¨¤¨©©¦©£Ÿ§©¥©£Ÿ©
éàîa ð"ç ílLî øîBà á÷òé éaø àîéà àlà dézãéáò£¦§¥¤¨¥¨©¦©£Ÿ¥§©¥§©
éàå ílLîc àeä ð"ç énð ò"ëc àèéLt íúa éà ïðé÷ñò©§¦¨¦§©§¦¨§©¦¦§©¥§¦

ì éòa àì ììk ììk äøéîL déì éãáòc éà ãòeîaéîeìL §¨¦§©§¥¥§¦¨§¨§¨Ÿ¨¥¦§¥
îeìL éòa ÷æð délek äøéîL déì éãáò àìc éàåøîà é §¦§Ÿ©§¥¥§¦¨¥¤¤¨¥§¥¨©

äøéîL éãáòc ïðé÷ñò éàîa àëäå ãòeîa íìBòì àáø̈¨§¨§¨§¨¨§©©§¦¨§©§¥§¦¨
øáñ á÷òé éaøå äleòî äøéîL déì éãáò àìå äúeçt§¨§Ÿ©§¥¥§¦¨§¨§©¦©£Ÿ¨©
øáñå úãîBò dîB÷îa úenz ãö øîàc äãeäé éaøk dì̈§©¦§¨§¨©©©¦§¨¤¤§¨©
äúeçt äøéîLa déì ébñ ãòeî øîàc äãeäé éaøk dì̈§©¦§¨§¨©¨©¦¥¦§¦¨§¨
úBaâì íúì ñBtBøèBtà ïéãéîòî éøîàc ïðaøk dì øáñå§¨©¨§©¨¨§©§¥©£¦¦©§§©¦§
äèBL Løç ìL øBL àéðúäå éâéìt àìå éiaà ì"à Bôebî¦©©¥§Ÿ§¦¥§¨©§¨¤¥¥¤
àeä ð"ç øîBà á÷òé 'øå áéiçî äãeäé 'ø çâpL ïè÷å§¨¨¤¨©§¨§©¥§©£Ÿ¥
Løét äãeäé 'ø áéiçnM äî àleò øa äaø øîà ílLîc¦§©¥¨©©¨©¨©¤§©¥§¨¦¥
ò"áä Cì øîà éâéìt éàîa éâéìt øîàc ééaàìe á÷òé 'ø©£Ÿ§©©¥§¨©§¦¥§©§¦¥¨©¨
äãeäé 'øk dì øáñ á÷òé 'ø ììk déøèð àìå ãòeîa§¨§Ÿ©§¥§¨©£Ÿ¨©¨§§¨
eléàc àãça äãeäé 'øk øáñ àãça déìò âéìôe àãça§¨¨¨¦£¥§¨¨¨©§§¨§¨¨§¦
déìò âéìôe úãîBò dîB÷îa úenz ãö øáñ äãeäé 'ø§¨¨©©©¦§¨¤¤¨¦£¥
ñBtBøèBtà ïäì ïéãéîòî øáñ äãeäé éaø eléàc àãça§¨¨§¦©¦§¨¨©©£¦¦¨¤©§
àìå ïéãéîòî ïéà øáñ á÷òé 'øå Bôebî úBaâì íúì§©¦§¦§©£Ÿ¨©¥©£¦¦§Ÿ
øa àçà áø déì øîà ãòeîc àbìt àlà ílLî§©¥¤¨©§¨§¨¨©¥©©¨©
àlà øétL éâéìt øîàc éiaàì àîìLa àðéáøì éiaà©©¥§¨¦¨¦§¨¨§©©¥§¨©§¦¥©¦¤¨
íúa àî÷Bð ãòeîa dì é÷Bîcà éâéìt àì øîàc àáøì§¨¨§¨©Ÿ§¦¥©§¥¨§¨§¨§©
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בבא קמא. פרק רביעי - שור שנגח ד' וה' דף לט עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc `nw `aa(iying meil)

éãáò àìå éòðîî.miqtexhet` zepnidln miyp`d erpniy yeygl yi ± ¦§§¥§Ÿ¨§¥
,ñBtBøèBtà úéiìòî øîà àðéðç øa éñBé éaøxny `ly df `ed ixdy ©¦¥©£¦¨¨©¥£¦©©§

,ie`xk xeyd lréìãb éëì íéîBúiä ïî ïéòøôðå ïéøæBçåelcbiy xg`le ± §§¦§¦§¨¦¦©§¦§¦¨§¥
oi` jkle ,mxear mliyy dn mdn dabie qetexhet`d xefgi minezid

.erpni `ny yeygl

micinrn oi`y dpyna x`eand oica mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd

:etebn mz xeyn zeabl qetexhet`åm` df oicïétBøèBtà ïäì íéãéîòî §©£¦¦¨¤©§¦
,àéä éàpz ,Bôebî úBaâì íúìenkeåéìòa eLøçúpL øBL ,àéðúc± §¨¦§¦©¨¥¦§©§¨¤¦§¨§§¨¨

,xacn epi`e rney epi`y ,yxg dyrpe gwt eilra didyåéìòa ehzLpLå§¤¦§©§¨¨
dhey didpy e` ±eëìäLåekldy e` ±ïa äãeäé ,íiä úðéãîì åéìòa §¤¨§§¨¨¦§¦©©¨§¨¤

øîà àñB÷ðmyaéðôa Ba eãéòiL ãò Búenúa àeä éøä ,ñBëîeñ §¨¨©§£¥§©©¤¨¦¦§¥
,íéìòaä.mdipta cirdl xyt` i` eilra ehzyp e` eyxgzpy oeike ©§¨¦

ïétBøèBtà ïäì ïéãéîòî ,íéøîBà íéîëçå,xeyd lr exnyiyïéãéòîe ©£¨¦§¦©£¦¦¨¤©§¦§¦¦
,ïétBøèBtà éðôa ïäa,cren dyrpy xg`l m`e .cren xeyd dyrp jkae ¨¤¦§¥©§¦

Løçä çwtúðe` ,renyl xfgy ±eàáe ,ïèwä ìécâäå ,äèBMä ätzLð ¦§©¥©©¥¥¦§©¨©¤§¦§¦©¨¨¨
øîà àñB÷ð ïa äãeäé ,íiä úðéãnî åéìòamyaøæç ,ñBëîeñxeyd §¨¨¦§¦©©¨§¨¤§¨¨©§¨©

Búenúì,qetexhet`d ipta cren dyrpy dn liren oi`eBa eãéòiL ãò §©©¤¨¦
Bú÷æça àeä éøä øîà éñBé éaø ,íéìòa éðôa.cren didy ¦§¥§¨¦©¦¥¨©£¥§¤§¨

:mi`pzd zwelgn xe`iaaeeøîà,daiyid ipa eywd -àeä éøä' éàî ¨§©£¥
ììk ãòéiî àìc àîéìéà ,ñBëîeñ øîà÷c 'Búenúaezpeek x`ap m` ± §©§¨¨©§¦¥¨§Ÿ¦©©§¨

oicinrn oi`y epiide ,milrad ipta `l` cren ezeyrl llk zexyt` oi`y

ok m` ,cren ezeyrle eipta cirdl icka `l s` llk qetexhet` eilr

dywiàôéñ éðz÷cî àäiabl `ziixad ly `tiqa epipyy dnn ixd ± ¨¦§¨¨¥¥¨
xeydy qekneq xn`y yxgd gwtzpãòéiàc ììkî ,'Búenúì øæç'± ¨©§©¦§¨§¦©©

cren dyrp cvike ,qetexhet`d lv` ecera cren xeyd did ok`y rnyn

.qetexhet` micinrn oi` m`

àlà,xnel gxkdaéàîxn`y dna qekneq zpeek,'Búenúa àeä éøä' ¤¨©£¥§©
Búeîéîúa àeä éøä,ezenilya -déì ïðéøqçî àìcetebn miaeb oi`y ± £¥¦§¦§Ÿ§©§¦¨¥

gkeny enke cren ezeyrl qetexhet` eilr micinrny i`ce j` ,melk

,`tiqdnàîìàqekneq zrcly x`eaníúì ñBtBøèBtà ïéãéîòî ïéà ©§¨¥©£¦¦©§§¨
.Bôebî úBaâì,`ziixad jynda xn`py dn x`al yi df itleíéîëçå ¦§¦©£¨¦

,ñBtBøèBtà éðôa ïäì ïéãéòîe ñBtBøèBtà ïäì ïéãéîòî íéøîBàoi`y §¦©£¦¦¨¤©§§¦¦¨¤¦§¥©§
s`y xnel `l` ,dcen qekneq s` jkay ,cren ezeyrl oiprl dpeekd

,mz ecera xeyd sebn miaebàîìàmzrcly x`eanñBtBøèBtà ïéãéîòî ©§¨©£¦¦©§
.Bôebî úBaâì íúì§¨¦§¦

:`xnbd zxxan .`tiqa minkge qekneq zwelgn zwelgn xe`iaaeàôéñå§¥¨
`ziixad lyéâìôéî÷ éàîaxeyd xfg m` mzwelgn dielz dna ± §©¨¦§§¥

,`xnbd zx`an .ezwfga x`ypy e` ezenzleäééðéa àkéà äpLî úeLø§§©¨¦¨¥©§
epic dpzyp xg` mc` zeyxl xeyd xaery dna m` `id mzwelgn ±

.`l e` mz zeidl xfege,äpLî úeLø øáñ ñBëîeñgwtzp xy`k jkle §¨©§§©¨
zeyxl qetexhet`d zeyxn xeyd xfegy mipte`d x`ya e` yxgd

,mz zeidl xfeg ,milradäpLî dðéà úeLø øáñ éñBé éaøåxeyd x`ype §©¦¥¨©§¥¨§©¨
.ezwfga cren

øBL ,ïðaø eðzlyLøçe`éöç ílLî á÷òé éaø ,çâpL ïè÷å äèBL ¨©¨¨¥¥¤§¨¨¤¨©©¦©£Ÿ§©¥£¦
.÷æð,'mlyn awri iax' `ziixad zqxiba cin `xnbd zxxaná÷òé éaø ¤¤©¦©£Ÿ

dézãéáò éàî.wfp ivg mlyl eaiigl yiy awri iax dyr dn ±àlà ©£¦§¥¤¨
àîéà,jk.'÷æð éöç ílLî øîBà á÷òé éaø' ¥¨©¦©£Ÿ¥§©¥£¦¤¤

:`xnbd zxxan oicd xwiraeïðé÷ñò éàîaawri iax xaic xey dfi`a ± §©©§¦¨
,xzei `le cala wfp ivg aiigy ea ycgl jxvedya éàxeyàèéLt ,íú ¦§¨§¦¨

xey s` ixdy ,wfp ivg aiigyàîìò éleëc,gwt mc` lk ly -éöç énð §¥¨§¨©¦£¦
ílLîc àeä ÷æðdhey yxg ly xeya ok x`al jxved recne ,xzei `le ¤¤¦§©¥

.ohweéàåxaecnaxey,ãòeî,mly wfp `le wfp ivg mlyi zn`a recn §¦§¨
,jytp dnn ixdäøéîL déì éãáòc éàdxinya xeyd z` xny m` ± ¦§¨§¥¥§¦¨

,wifde qpe`a xeyd `viy `l` ,dlernì éòa àì ììk ììk¯ éîelLjixv §¨§¨Ÿ¨¥§©¥
,wfp ivg `l s`e llk mlyi `ly oicd zeidl,äøéîL déì éãáò àìc éàå§¦§Ÿ¨§¥¥§¦¨

éîelL éòa ÷æð délekjixv did ,dlern dxinya xeyl exny `l m`e ± ¥¤¤¨¥©¥
.cala wfp ivg `le ,mly wfp eaiigl

:awri iax ixac ayiin `axíìBòì ,àáø øîàxaecnéàîa àëäå ,ãòeîa ¨©¨¨§¨§¨§¨¨§©
ïðé÷ñòote`a ,wfp ivg wx aiigydéì éãáò àìå äúeçt äøéîL éãáòc ©§¦¨§¨§¥§¦¨§¨§Ÿ¨§¥¥

äleòî äøéîL,dlern dxinya `le dzegt dxinya xeyd z` xnyy - §¦¨§¨
äãeäé éaøk dì øáñ á÷òé éaøådf oicaøîàc(:dn onwl)úenz ãö §©¦©£Ÿ¨©¨§©¦§¨§¨©©©

úãîBò dîB÷îax`yp mlyny wfp ivgd ,cren xeyd dyrpy s`y - ¦§¨¤¤
,cren oicn eaiigl wfp ivg eilr sqepy `l` ,mz xey oick enewnaås` §

äãeäé éaøk dì øáñsqep oicaäúeçt äøéîLa déì ébñ ãòeî øîàc- ¨©¨§©¦§¨§¨©¨©¦¥¦§¦¨§¨
exneyl jixv mz xeyy s`e ,crend xeyd z` dzegt dxina xenyl icy

`l ixdy ,mlyl aiig zenz cvd ly wfp ivgd z` jkle ,dlern dxinya

mlyln xhtp crend ly wfp ivgd z` j` ,mz oick dlern dxiny exny

.dzegt dxinya exnyy dnadì øáñåawri iaxïéãéîòî éøîàc ïðaøk §¨©¨§©¨¨§¨§¥©£¦¦
,Bôebî úBaâì íúì ñBtBøèBtà.oicinrn oi`y qekneq zrck `lye ©§§¨¦§¦

éâéìt àìå ,éiaà déì øîà,miwleg mpi` awri iaxe dcedi iax ike ± ¨©¥©©¥§Ÿ§¦¥
á÷òé éaøå áéiçî äãeäé éaø ,çâpL ïè÷å äèBL Løç ìL øBL ,àéðúäå§¨©§¨¤¥¥¤§¨¨¤¨©©¦§¨§©¥§©¦©£Ÿ

.ílLîc àeä ÷æð éöç øîBà.dcedi iaxk awri iax ixac x`al ozip cvike ¥£¦¤¤¦§©¥
:`ax ly evexiz ayiin `ler xa dax,àleò øa äaø øîàawri iax ok` ¨©©¨©¨

df oi` ,`ziixaa epipyy dne ,`ax ly evexizke dcedi iax zrck xaeq

`l` ,zwelgná÷òé éaø Løét äãeäé éaø áéiçnM äîiax xn`y dn ± ©¤§©¥©¦§¨¥©©¦©£Ÿ
.wfp ivg `l` aiign epi`y eixac awri iax yxit ,aiigy `nzqa dcedi

aiige dlern dxiny `le dzegt dxiny xnyy `ax x`iay enk mrhde

.etebn zeabl mzl qetexhet` micinrny meyn zenz cvd lr

:iia` zhiy z` zxxan `xnbdøîàc éiaàìeyéâéìtiaxe dcedi iax §©©¥§¨©§¦¥
,awriéâéìt éàîa.mzwelgn x`ap cvik -Cì øîà,iia`éàîa àëä §©§¦¥¨©¨¨¨§©

ììk déøèð àìå ãòeîa ,ïðé÷ñòdxiny s` llk exny `ly cren xeya ± ©§¦¨§¨§Ÿ©§¥§¨
lr ode zenz cvd lr od aiigy ,mly wfp aiign dcedi iax jkle ,dzegt

e .etebn zeabl mzl qetexhet` micinrny xaeqe ,crend cvá÷òé éaø©¦©£Ÿ
,wfp ivg wx aiignyàãça déìò âéìôe àãça äãeäé éaøk dì øáñ± ¨©¨§©¦§¨©£¨¨¦£¥©£¨

,xnelk .cg` xaca eilr wlege cg` xaca dcedi iaxk xaeqéaøk øáñ̈©§©¦
,úãîBò dîB÷îa úenz ãö øáñ äãeäé éaø eléàc ,àãça äãeäéjkae §¨©£¨§¦©¦§¨¨©©©¦§¨¤¤

,el dcen awri iax s`ïéãéîòî øáñ äãeäé éaø eléàc ,àãça déìò âéìôe¨¦£¥©£¨§¦©¦§¨¨©©£¦¦
Bôebî úBaâì íúì ñBtBøèBtà ïäì,aiig zenz cvd lr s` jkle ± ¨¤©§§¨¦§¦

,mly wfp mlyneåeli`å ,ïéãéîòî ïéà øáñ á÷òé éaøjklílLî àì §©¦©£Ÿ¨©¥©£¦¦§Ÿ§©¥
,ãòeîc àbìt àlàmicinrn oi`y meyn aiig epi` zenzd cv lr j` ¤¨©§¨§¨

,df ote`a x`azz dpey`xd `ziixad s`e .etebn zeabl mzl qetexhet`

.crend ly wfp ivgd z` `l` mlyn epi`e cren xeyd didy

:`axe iia` ly mxe`iaa dpc `xnbd,àðéáøì éiaà øa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨©©©¥§¨¦¨
øîàc éiaàì àîìLaawri iaxe dcedi iaxyøétL ,éâéìtrecn oaen ± ¦§¨¨§©©¥§¨©§¦¥©¦

did mza cinrn did eli`y ,crena dpey`xd `ziixad cinrdl jxved

i`e ,etebn zeabl mzl qetexhet` micinrny xaeq awri iaxy xnel jixv

.diipyd `ziixad ixac gkn ok xnel xyt`øîàc àáøì àlàiaxy ¤¨§¨¨§¨©
awri iaxe dcedi,éâéìt àìdywi ,dcedi iax ixac yxtn awri iaxy `l` Ÿ§¦¥

ãòeîa dì é÷Bîcàwfp ivg aiige crena `ziixad z` cinrny cr ± ©§¥¨§¨
,zenz cvd meyníúa àî÷Bðxaecne ,mz xeya `ziixad z` cinri ± §¨§¨

oebke ,mz xeyl zlren dpi`y dxiny exnyy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101



קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc `nw `aa(iying meil)

éãáò àìå éòðîî.miqtexhet` zepnidln miyp`d erpniy yeygl yi ± ¦§§¥§Ÿ¨§¥
,ñBtBøèBtà úéiìòî øîà àðéðç øa éñBé éaøxny `ly df `ed ixdy ©¦¥©£¦¨¨©¥£¦©©§

,ie`xk xeyd lréìãb éëì íéîBúiä ïî ïéòøôðå ïéøæBçåelcbiy xg`le ± §§¦§¦§¨¦¦©§¦§¦¨§¥
oi` jkle ,mxear mliyy dn mdn dabie qetexhet`d xefgi minezid

.erpni `ny yeygl

micinrn oi`y dpyna x`eand oica mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd

:etebn mz xeyn zeabl qetexhet`åm` df oicïétBøèBtà ïäì íéãéîòî §©£¦¦¨¤©§¦
,àéä éàpz ,Bôebî úBaâì íúìenkeåéìòa eLøçúpL øBL ,àéðúc± §¨¦§¦©¨¥¦§©§¨¤¦§¨§§¨¨

,xacn epi`e rney epi`y ,yxg dyrpe gwt eilra didyåéìòa ehzLpLå§¤¦§©§¨¨
dhey didpy e` ±eëìäLåekldy e` ±ïa äãeäé ,íiä úðéãîì åéìòa §¤¨§§¨¨¦§¦©©¨§¨¤

øîà àñB÷ðmyaéðôa Ba eãéòiL ãò Búenúa àeä éøä ,ñBëîeñ §¨¨©§£¥§©©¤¨¦¦§¥
,íéìòaä.mdipta cirdl xyt` i` eilra ehzyp e` eyxgzpy oeike ©§¨¦

ïétBøèBtà ïäì ïéãéîòî ,íéøîBà íéîëçå,xeyd lr exnyiyïéãéòîe ©£¨¦§¦©£¦¦¨¤©§¦§¦¦
,ïétBøèBtà éðôa ïäa,cren dyrpy xg`l m`e .cren xeyd dyrp jkae ¨¤¦§¥©§¦

Løçä çwtúðe` ,renyl xfgy ±eàáe ,ïèwä ìécâäå ,äèBMä ätzLð ¦§©¥©©¥¥¦§©¨©¤§¦§¦©¨¨¨
øîà àñB÷ð ïa äãeäé ,íiä úðéãnî åéìòamyaøæç ,ñBëîeñxeyd §¨¨¦§¦©©¨§¨¤§¨¨©§¨©

Búenúì,qetexhet`d ipta cren dyrpy dn liren oi`eBa eãéòiL ãò §©©¤¨¦
Bú÷æça àeä éøä øîà éñBé éaø ,íéìòa éðôa.cren didy ¦§¥§¨¦©¦¥¨©£¥§¤§¨

:mi`pzd zwelgn xe`iaaeeøîà,daiyid ipa eywd -àeä éøä' éàî ¨§©£¥
ììk ãòéiî àìc àîéìéà ,ñBëîeñ øîà÷c 'Búenúaezpeek x`ap m` ± §©§¨¨©§¦¥¨§Ÿ¦©©§¨

oicinrn oi`y epiide ,milrad ipta `l` cren ezeyrl llk zexyt` oi`y

ok m` ,cren ezeyrle eipta cirdl icka `l s` llk qetexhet` eilr

dywiàôéñ éðz÷cî àäiabl `ziixad ly `tiqa epipyy dnn ixd ± ¨¦§¨¨¥¥¨
xeydy qekneq xn`y yxgd gwtzpãòéiàc ììkî ,'Búenúì øæç'± ¨©§©¦§¨§¦©©

cren dyrp cvike ,qetexhet`d lv` ecera cren xeyd did ok`y rnyn

.qetexhet` micinrn oi` m`

àlà,xnel gxkdaéàîxn`y dna qekneq zpeek,'Búenúa àeä éøä' ¤¨©£¥§©
Búeîéîúa àeä éøä,ezenilya -déì ïðéøqçî àìcetebn miaeb oi`y ± £¥¦§¦§Ÿ§©§¦¨¥

gkeny enke cren ezeyrl qetexhet` eilr micinrny i`ce j` ,melk

,`tiqdnàîìàqekneq zrcly x`eaníúì ñBtBøèBtà ïéãéîòî ïéà ©§¨¥©£¦¦©§§¨
.Bôebî úBaâì,`ziixad jynda xn`py dn x`al yi df itleíéîëçå ¦§¦©£¨¦

,ñBtBøèBtà éðôa ïäì ïéãéòîe ñBtBøèBtà ïäì ïéãéîòî íéøîBàoi`y §¦©£¦¦¨¤©§§¦¦¨¤¦§¥©§
s`y xnel `l` ,dcen qekneq s` jkay ,cren ezeyrl oiprl dpeekd

,mz ecera xeyd sebn miaebàîìàmzrcly x`eanñBtBøèBtà ïéãéîòî ©§¨©£¦¦©§
.Bôebî úBaâì íúì§¨¦§¦

:`xnbd zxxan .`tiqa minkge qekneq zwelgn zwelgn xe`iaaeàôéñå§¥¨
`ziixad lyéâìôéî÷ éàîaxeyd xfg m` mzwelgn dielz dna ± §©¨¦§§¥

,`xnbd zx`an .ezwfga x`ypy e` ezenzleäééðéa àkéà äpLî úeLø§§©¨¦¨¥©§
epic dpzyp xg` mc` zeyxl xeyd xaery dna m` `id mzwelgn ±

.`l e` mz zeidl xfege,äpLî úeLø øáñ ñBëîeñgwtzp xy`k jkle §¨©§§©¨
zeyxl qetexhet`d zeyxn xeyd xfegy mipte`d x`ya e` yxgd

,mz zeidl xfeg ,milradäpLî dðéà úeLø øáñ éñBé éaøåxeyd x`ype §©¦¥¨©§¥¨§©¨
.ezwfga cren

øBL ,ïðaø eðzlyLøçe`éöç ílLî á÷òé éaø ,çâpL ïè÷å äèBL ¨©¨¨¥¥¤§¨¨¤¨©©¦©£Ÿ§©¥£¦
.÷æð,'mlyn awri iax' `ziixad zqxiba cin `xnbd zxxaná÷òé éaø ¤¤©¦©£Ÿ

dézãéáò éàî.wfp ivg mlyl eaiigl yiy awri iax dyr dn ±àlà ©£¦§¥¤¨
àîéà,jk.'÷æð éöç ílLî øîBà á÷òé éaø' ¥¨©¦©£Ÿ¥§©¥£¦¤¤

:`xnbd zxxan oicd xwiraeïðé÷ñò éàîaawri iax xaic xey dfi`a ± §©©§¦¨
,xzei `le cala wfp ivg aiigy ea ycgl jxvedya éàxeyàèéLt ,íú ¦§¨§¦¨

xey s` ixdy ,wfp ivg aiigyàîìò éleëc,gwt mc` lk ly -éöç énð §¥¨§¨©¦£¦
ílLîc àeä ÷æðdhey yxg ly xeya ok x`al jxved recne ,xzei `le ¤¤¦§©¥

.ohweéàåxaecnaxey,ãòeî,mly wfp `le wfp ivg mlyi zn`a recn §¦§¨
,jytp dnn ixdäøéîL déì éãáòc éàdxinya xeyd z` xny m` ± ¦§¨§¥¥§¦¨

,wifde qpe`a xeyd `viy `l` ,dlernì éòa àì ììk ììk¯ éîelLjixv §¨§¨Ÿ¨¥§©¥
,wfp ivg `l s`e llk mlyi `ly oicd zeidl,äøéîL déì éãáò àìc éàå§¦§Ÿ¨§¥¥§¦¨

éîelL éòa ÷æð délekjixv did ,dlern dxinya xeyl exny `l m`e ± ¥¤¤¨¥©¥
.cala wfp ivg `le ,mly wfp eaiigl

:awri iax ixac ayiin `axíìBòì ,àáø øîàxaecnéàîa àëäå ,ãòeîa ¨©¨¨§¨§¨§¨¨§©
ïðé÷ñòote`a ,wfp ivg wx aiigydéì éãáò àìå äúeçt äøéîL éãáòc ©§¦¨§¨§¥§¦¨§¨§Ÿ¨§¥¥

äleòî äøéîL,dlern dxinya `le dzegt dxinya xeyd z` xnyy - §¦¨§¨
äãeäé éaøk dì øáñ á÷òé éaøådf oicaøîàc(:dn onwl)úenz ãö §©¦©£Ÿ¨©¨§©¦§¨§¨©©©

úãîBò dîB÷îax`yp mlyny wfp ivgd ,cren xeyd dyrpy s`y - ¦§¨¤¤
,cren oicn eaiigl wfp ivg eilr sqepy `l` ,mz xey oick enewnaås` §

äãeäé éaøk dì øáñsqep oicaäúeçt äøéîLa déì ébñ ãòeî øîàc- ¨©¨§©¦§¨§¨©¨©¦¥¦§¦¨§¨
exneyl jixv mz xeyy s`e ,crend xeyd z` dzegt dxina xenyl icy

`l ixdy ,mlyl aiig zenz cvd ly wfp ivgd z` jkle ,dlern dxinya

mlyln xhtp crend ly wfp ivgd z` j` ,mz oick dlern dxiny exny

.dzegt dxinya exnyy dnadì øáñåawri iaxïéãéîòî éøîàc ïðaøk §¨©¨§©¨¨§¨§¥©£¦¦
,Bôebî úBaâì íúì ñBtBøèBtà.oicinrn oi`y qekneq zrck `lye ©§§¨¦§¦

éâéìt àìå ,éiaà déì øîà,miwleg mpi` awri iaxe dcedi iax ike ± ¨©¥©©¥§Ÿ§¦¥
á÷òé éaøå áéiçî äãeäé éaø ,çâpL ïè÷å äèBL Løç ìL øBL ,àéðúäå§¨©§¨¤¥¥¤§¨¨¤¨©©¦§¨§©¥§©¦©£Ÿ

.ílLîc àeä ÷æð éöç øîBà.dcedi iaxk awri iax ixac x`al ozip cvike ¥£¦¤¤¦§©¥
:`ax ly evexiz ayiin `ler xa dax,àleò øa äaø øîàawri iax ok` ¨©©¨©¨

df oi` ,`ziixaa epipyy dne ,`ax ly evexizke dcedi iax zrck xaeq

`l` ,zwelgná÷òé éaø Løét äãeäé éaø áéiçnM äîiax xn`y dn ± ©¤§©¥©¦§¨¥©©¦©£Ÿ
.wfp ivg `l` aiign epi`y eixac awri iax yxit ,aiigy `nzqa dcedi

aiige dlern dxiny `le dzegt dxiny xnyy `ax x`iay enk mrhde

.etebn zeabl mzl qetexhet` micinrny meyn zenz cvd lr

:iia` zhiy z` zxxan `xnbdøîàc éiaàìeyéâéìtiaxe dcedi iax §©©¥§¨©§¦¥
,awriéâéìt éàîa.mzwelgn x`ap cvik -Cì øîà,iia`éàîa àëä §©§¦¥¨©¨¨¨§©

ììk déøèð àìå ãòeîa ,ïðé÷ñòdxiny s` llk exny `ly cren xeya ± ©§¦¨§¨§Ÿ©§¥§¨
lr ode zenz cvd lr od aiigy ,mly wfp aiign dcedi iax jkle ,dzegt

e .etebn zeabl mzl qetexhet` micinrny xaeqe ,crend cvá÷òé éaø©¦©£Ÿ
,wfp ivg wx aiignyàãça déìò âéìôe àãça äãeäé éaøk dì øáñ± ¨©¨§©¦§¨©£¨¨¦£¥©£¨

,xnelk .cg` xaca eilr wlege cg` xaca dcedi iaxk xaeqéaøk øáñ̈©§©¦
,úãîBò dîB÷îa úenz ãö øáñ äãeäé éaø eléàc ,àãça äãeäéjkae §¨©£¨§¦©¦§¨¨©©©¦§¨¤¤

,el dcen awri iax s`ïéãéîòî øáñ äãeäé éaø eléàc ,àãça déìò âéìôe¨¦£¥©£¨§¦©¦§¨¨©©£¦¦
Bôebî úBaâì íúì ñBtBøèBtà ïäì,aiig zenz cvd lr s` jkle ± ¨¤©§§¨¦§¦

,mly wfp mlyneåeli`å ,ïéãéîòî ïéà øáñ á÷òé éaøjklílLî àì §©¦©£Ÿ¨©¥©£¦¦§Ÿ§©¥
,ãòeîc àbìt àlàmicinrn oi`y meyn aiig epi` zenzd cv lr j` ¤¨©§¨§¨

,df ote`a x`azz dpey`xd `ziixad s`e .etebn zeabl mzl qetexhet`

.crend ly wfp ivgd z` `l` mlyn epi`e cren xeyd didy

:`axe iia` ly mxe`iaa dpc `xnbd,àðéáøì éiaà øa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨©©©¥§¨¦¨
øîàc éiaàì àîìLaawri iaxe dcedi iaxyøétL ,éâéìtrecn oaen ± ¦§¨¨§©©¥§¨©§¦¥©¦

did mza cinrn did eli`y ,crena dpey`xd `ziixad cinrdl jxved

i`e ,etebn zeabl mzl qetexhet` micinrny xaeq awri iaxy xnel jixv

.diipyd `ziixad ixac gkn ok xnel xyt`øîàc àáøì àlàiaxy ¤¨§¨¨§¨©
awri iaxe dcedi,éâéìt àìdywi ,dcedi iax ixac yxtn awri iaxy `l` Ÿ§¦¥

ãòeîa dì é÷Bîcàwfp ivg aiige crena `ziixad z` cinrny cr ± ©§¥¨§¨
,zenz cvd meyníúa àî÷Bðxaecne ,mz xeya `ziixad z` cinri ± §¨§¨

oebke ,mz xeyl zlren dpi`y dxiny exnyy
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xcde"קב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc `nw `aa(iyiy meil)

äãeäé éaøì éàmz xey xenyl jixvy (:dn onwl) dcedi iaxk xaeq m` ± ¦§©¦§¨
xaecn ,dlern dxinyaäøéîL déì ãáò àìå äúeçt äøéîL déì ãáòc§¨©¥§¦¨§¨§Ÿ¨©¥§¦¨

,äleòîeá÷òé ïa øæòéìà éaøì éàicy awri oa xfril` iaxk xaeq m`e ± §¨¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
xaecn ,dzegt dxinya exneyl,ììk äøéîL déì ãéáò àìc.aiig jkle §Ÿ¨¦¥§¦¨§¨

enkeàéðúc,`ziixaaãòeî ãçàå íz ãçà øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤¨¨§¤¨¨
.ïéøeèt äúeçt äøéîL ïøîML,mlyl aiigy awri iax xn` df ote`ae ¤§¨¨§¦¨§¨§¦

úBaâì íúì ïétBøèBtà ïäì ïéãéîòîc á÷òé éaø ïì òîLî à÷ àäå§¨¨©§©¨©¦©£Ÿ§©£¦¦¨¤©§¦§¨¦§
,Bôebî.crena zxacn `ziixady x`al jxved recne ¦

,déì øîàmpn` ,ok cinrdl `ax leki did ok`øîà÷ éëä,`axàãç ¨©¥¨¦¨¨©£¨
àîòè ézøz déa úéàc,minrh ipy ea yiy cg` ote`a ecinrdl xyt` ± §¦¥©§¥©§¨

xaeqy ,miyecig dnk jka yi crena awri iax ixac cinrp m`y xnelk

,zcner dnewna zenz cvye dzegt dxinya ic crenay dcedi iaxk

did `l ,mza ecinrp m` j` .etebn zeabl mzl qetexhet` oicinrnye

xaeqy rcei iziid `le ,mzl qetexhet` oicinrny cg` yecig `l` jka

.dzegt dxinya ic crenlye zcner dnewna zenz cvy dcedi iaxk

iaxe dcedi iaxy `ziixaa epipyy dnn iia` ziiyew uxzl xfeg `piax

:miwleg awri,øîà àðéáøiax miwlegy diipyd `ziixaa x`eany dn ¨¦¨¨©
`ax ixaca exkfedy mixacdn cg`a mzwelgn oi` ,dcedi iaxe awri

e ,xg` xaca `l` ,dcedi iaxk mda awri iax xaeqyàkéà äpLî úeLø§§©¨¦¨
,eäééðéae ,`l e` ezenzl xfeg zeyxd dpzypy ote`a m`äåäc ïBâk ¥©§§©£¨
ãòeî,qetexhet`d zeyxaðå Løçä çwtúðåìécâäå äèBMä ätzL ¨§¦§©¥©©¥¥§¦§©¨©¤§¦§¦
,ïèwä,gbpe ie`xk exny `le,Bú÷æça àeä éøä øáñ äãeäé éaøepice ©¨¨©¦§¨¨©£¥§¤§¨

e ,mly wfp mlyl crenkäpLî úeLø øáñ á÷òé éaø,mz zeidl xfege ©¦©£Ÿ¨©§§©¨
cala wfp ivg `l` aiig epi`e:

:mc` bxdy minezi ly xeya dpc `xnbdíéñtBøèBtà ,ïðaø eðz̈©¨¨©§§¦
,minezid xey lr mipenndïéîlLîxeyd iwfp lräéiìòä ïîx`yn ± §©§¦¦¨£¦¨

,cren did m` ,xeyd sebn `le miqkpdøôBk ïéîlLî ïéàå.mc` bxd m` §¥§©§¦¤
:`xnbd zxxaneäðéð äøtk éða åàì éîúéå äøtk àøôek àpz ïàîin ± ©©¨§¨©¨¨§©§¥©§¥©¨¨¦§

,mc` bxdy lr xeyd lra lr dxtk epid xtekd melyzy xaeqy `pzd

.dxtk mikixv mpi` md miphwy oeiky xtekn xhet jkle

,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àcñç áø øîàenke ¨©©¦§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦
,àéðúc(l `k zeny) weqta xn`peilr zWEi xtM m`','BLôð ïéãt ïúðå §©§¨¦Ÿ¤©¨¨§¨©¦§Ÿ©§

epiid÷féð éîc.bxdpd inc ieeyk ±ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø §¥¦¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
,øîBà ä÷Bøa`ed xtekd÷éfî éîcmelyzy itl ,xeyd lra ieeyk ± §¨¥§¥©¦

.eieey z` mlyiy jixv jkle ,miny icia dzinn ezectl ick `ed xtekd

,`cqg ax x`aneàðBîî àøôek éøáñ ïðaøc ,éâìôéî÷ àäa åàì éàî©©§¨¨¦§§¥§©¨¨¨§¥§¨¨¨
àeäeiyxeil wfipd ieey mlyl jixvy epiide ,oenn `ed xtekd melyz ±

,wfipd ieey itk mlyn jkle ,zepenn ipic lkkéaø ìL Bða ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥§¤©¦
,äøtk àøôek øáñ ä÷Bøa ïa ïðçBé.wifnd ieey itk mlyl jixv jkle ¨¨¤§¨¨©§¨©¨¨

:mzwelgna `cqg ax ly exe`ia dgec `tt axàì ,àtt áø øîàoi` ± ¨©©¨¨Ÿ
`l` ,df xaca dielz mzwelgnàîìò éleëcy mixaeq opax s`eàøôek §¥¨§¨§¨

,éâìôéî÷ àäa àëäå ,àeä äøtkyïðéîééL ÷féðãa éøáñ ïðaøieeya ± ©¨¨§¨¨§¨¨¦§§¥©¨¨¨§¥¦§¦¨©§¦¨
,ezxtk dxezd draw jkay ,xeyd lral dxtkd z` miny wfipd inc

åeli`.ïðéîééL ÷éfîãa ,øáñ ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø §©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨©¦§©¦©§¦¨
e,ïðaøc àîòè éàîy meyn ,wfipd inca `ed xtekdyäøîàðoeyl ©©§¨§©¨¨¤¤§¨

ähîì 'äúéL'(l `k zeny) xn`py enke ,mc` zindy cren xey iabl ± ¦¨§©¨
,'zWEi xtM m`'äøîàðåoeyläìòîì 'äúéL'inc oiprl ,ef dyxt iptl - ¦¤©§¤¤§¨¦¨§©§¨

dicli E`vie dxd dX` Etbpe miWp` EvPi ike' (ak `k zeny) xn`py ,zecle§¦¦¨£¨¦§¨§¦¨¨¨§¨§§¨¤¨

,dfn df cenll yie ,'eilr ziWi xW`M Wpri WFpr 'ebeïläl äîinc iabl ¨¥¨¥©£¤¨¦¨¨©§©¨
epiid zecle÷féðãa,zecleed mdy wfipd inc ieeya -.÷féðãa ïàk óà ¦§¦¨©¨¦§¦¨

,áéúk 'BLôð ïBéãt ïúðå' ,øáñ ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨©§¨©¦§©§§¦
.wifnd ly eytp epiideïðaøå,df weic migecïéàok` ±,áéúk BLôð ïBéãt §©¨¨¥¦§©§§¦

,eytp z` zectl `a df melyz ok`eïðéîééL ÷féðãa ïðéîééL ék eäéî- ¦¦©§¦¨¦§¦¨©§¦¨
.eytp z` dcti jkae ,wfipd ieey itk `ed melyzd ieey mewn lkne

:`xnbd zxtqníãàc á÷òé øa àçà áøãa ïîçð áøì àáø déì çaLî©§©¥¨¨§©©§¨¦§©©¨©©£Ÿ§¨¨
àeä ìBãblecby awri xa `g` ax z` ongp ax iptl gayn did `ax ± ¨

,`ed dxezadéì øîà,`axl ongp axéãéì eäàéáä Eãéì àáiLëì± ¨©¥¦§¤¨Ÿ§¨§£¦¥§¨¦
.il` ep`iaz jil` `eaiykdéaâì àúà ék±,ongp ax iptl `g` ax `ayk ¦¨¨§©¥

déì øîàongp axàúléî éàpéî éòa.xac ipnn l`y ±øBL ,dépéî àòa ¨©¥¨¥¦©¦§¨§¨¦¥
crenïéôzeL éðL ìL,mc` bxdy,øôBk ïéîlLî ãöékxn`z m` ¤§¥¨¦¥©§©§¦¤

yøôBk éàäå øôBk éàä ílLîixd ,mly xtek mlyi cg` lky -øôBk §©¥©¤§©¤¤
ïéøôBk éðL àìå àðîçø øîà ãçàrecne ,cg` xteka daiig dxezd ± ¤¨¨©©£¨¨§Ÿ§¥§¦

mlyiy xn`z m`e .minelyz ipy elawie wfipd iyxei egieexiéöç éàä©£¦
,øôBk éöç éàäå øôBkixdøôBk éöç àìå ,àðîçø øîà íìL øôBk± ¤§©£¦¤¤¨¥¨©©£¨¨§Ÿ£¦¤

.xtek ivg mlyiy dna xtkzn wifnd oi`e

da ïéiòî à÷å áéúécà,df wtqa oiire ongp ax ayiy ick jeza ±øîà ©§¨¦§¨§©¥¨¨©
déìsqep wtqïðz ,,(.`k) oikxraéáéiç ïúBà ïéðkLîî ïéëøò éáéiç ¥§©©¨¥£¨¦§©§§¦¨©¨¥

ïúBà ïéðkLîî ïéà úBîLàå úBàhçaiigzpy 'ilr ikxr' xn`y mc` ± ©¨©£¨¥§©§§¦¨
epkynl ycwdd xafb i`yx ,dxeza xn`py jxrd itk ycwnd zial zzl

,aiigzpy mekqd z` egxk lra zeable ezial qpkil xnelk ,df aeig lr

j` .mlyln akrziy yeygl yi dxtkl `a df melyz oi`y oeikymc`

eilr xtkl `a oaxwdy oeik ,my` e` z`hg oaxw `iadl aiigzpe `hgy

.oaxwd lr epkynl mi`yx oi` jkle ,oaxwd `iadln akrziy yeygl oi`

,`g` ax l`ye,éàî ïéøôBk éáéiçlr epkynl mi`yx wfipd iyxei m`d ©¨¥§¦©
.`l e` xtekdéîc íLàå úàhçk ,àeä äøtëc ïåék±melyzy oeik ¥¨§©¨¨§©¨§¨¨¨¥

e ,my`e z`hg iaiigl eaeig dnec ,xeyd lra lr xtkl `a xtekdøîçî¦§©
déðBkLî éòa àìå déåléò øéîçjixv oi`e df aeig eipira xenge ± £¦¦¨¥§Ÿ¨¥©§¥

.epkynl(àåä àðåîî) déì àáziî éòác àeä déøáçìc ïåék ,àîìc Bà¦§¨¥¨¦§©§¥§¨¥¦©§¨¥
àeä dBáâì àìåzial deabl `le ,wfipd exagl aiigzp df aeigy oeik ± §Ÿ§¨©

,ycwnddéðBkLî éòáe déìò øéîç àìå [àeä àðBîî]±eipira aeyg ¨¨§Ÿ£¦£¥¨¥©§¥
.epkynl jixve ,eilr xeng epi`e exiagl mc` oiay ipenn aeigl df aeig

énð éà,ztqep `xaq xnel yi÷éfàc àeä déðBîîe àèç àì àeäc ïåék ¦©¦¥¨§Ÿ¨¨¨¥§©¦
,xeyd epiidc epenn `l` ,`hg envra xeyd lra `ly oeik ±øéîç àìŸ£¦

déðBkLî éòáe déåléò àúléî.epkynl jixve ,df aeig eilr xeng epi` - ¦§¨¦¨¥¨¥©§¥
déì øîà,ongp axï÷áL,zeywdl siqez l`e gpd ±àúéén÷a øbzñà± ¨©¥©§©¦§©©§©©§¨

dilr daeyz rcei ippi`y ,izwzyed dpey`xd jziiyewa xak:
BìàL ,ïðaø eðzxeylãòeî àöîðå ,íz ú÷æçael rcepy ,gbpy xg`l ¨©¨¨§¨§¤§©¨§¦§¨¨

d ,milrad zeyxa cren did xaky÷æð éöç ïéîlLî íéìòa,cren ly §¨¦§©§¦£¦¤¤
cren xey zxiny eilr laiw `l ,cren xeydy l`eyl ericed `ly oeiky

,mz xey zxiny `l`,÷æð éöç ílLî ìàBLådid mz did m` s` ixdy §¥§©¥£¦¤¤
.wfp ivgd mlyl aiig

y `l` mz did m`eBøéæçäå ,ìàBL úéáa ãòeäokn xg`líéìòaìgbpe ©§¥¥§¤¡¦©§¨¦
,mzeyxa,íeìkî øeèt ìàBLå ÷æð éöç ïéîlLî íéìòa'dpyn zeyx'y §¨¦§©§¦£¦¤¤§¥¨¦§

.mz zeidl xfege

íz ú÷æça BìàL ,øî øîàìàBLå ÷æð éöç ïéîlLî íéìòa ãòeî àöîðå ¨©©§¨§¤§©¨§¦§¨¨§¨¦§©§¦£¦¤¤§¥
.÷æð éöç,`xnbd dywnéànàå,llk l`eyd aiigdéì àîéìxn`i ± £¦¤¤§©©¥¨¥
,milraléìéàL àì àéøà éìéàL àøBzxnelk ,dix` `le izl`y xey ± ¨§¦¦©§¨Ÿ§¦¦

jilre ,ezxinya izxdfp `l jkl gebpl libx df xeyy izrci `ly xg`n

.ezxiny zlhen dzid

,áø øîàe ,ixnbl l`eyd xeht gebpl libxy rci `l m` ok`éàîa àëä ¨©©¨¨§©
,ïðé÷ñòote`aïçâð àeäL Ba øékäLjkle ,gebpl libx df xeyy xikdy ± ©§¦¨¤¦¦¤©§¨

gbp xaky rci `ly `l` ,mz ly wfp ivg aeign envr xehtl leki epi`

.mly wfp mlyn epi` jkle ,cren dyrpe minrt yly

:`xnbd zl`eydéì àîéðå,milral oiicréìéàL àì ãòeî éìéàL íz± §¥¨¥¨§¦¦¨Ÿ§¦¦
gebpl ekxcy cren didy xxaedy oeike ,cren `le mz xey jnn izl`y

.ezxiny invr lr izlaiw `l ,xzei

:`xnbd daiyndéì øîàc íeMî,milradàbìt äåä íz éà óBñ óBñ ¦§¨©¥¦¨£¨©§¨
éîelL úéòa à÷æðmz did m` s` ixd ±,wfp ivg mlyl jixv ziidàzLä ¦§¨¨¥©¥©§¨

à÷æð àbìt íéìL ìéæ énðlkl mlyl jilr cren `edy eiykr s`e ± ©¦¦§¦©§¨¦§¨
.mzk wfp ivg zegtd

:`xnbd zl`eydéì àîéðå,milral l`eydBôebî ílzLî äåä íz éà §¥¨¥¦¨£¨¦§©¥¦
cqtd lk il did `le xeyd sebn wfp ivgd miaeb eid mz xeyd did m` ±

wfpd z` miaeb cren xeydy dzr j` ,`ed milrad ly xeydy ,jka

.jkn ciqtn ip`y `vnpe ,iqkp x`yn

:`xnbd daiyndéì øîàc íeMî,milradúéòa àøBz åàì zà óBñ óBñ ¦§¨©¥©§©¨¨¥
éãéãì éîelLil mlyl jixv ziid ,xeyd sebn wfp ivgd miaeby s` ixd ± ©¥§¦¦

xeyd milral xifgdl aiigy l`ey oicke ,wfpd liaya eaby xeyd zgz

cqtp jpi`e wfp ivgd inc mlyl jl yi cren `edy eiykr s`e ,l`yy

.mz didyn xzei jkn

:`xnbd zl`eydéì àîéðå,milral l`eyd §¥¨¥
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zea` drax`` cenr n sc ± oey`x wxt`nw `aa

.é"øì éàdxinWA Dil iBq `l mY oOwl xn`C Dil `xiaq i"xM i` xnFlM ¦§§©¦§§¦¨¥§¨©§©¨©Ÿ©¦¥¦§¦¨
:dzEgR dxinW Dil carC oFbM dzEgR.á÷òé ïa à"øì éàDil iBq mY xn`C §¨§§¨©¥§¦¨§¨¦§¤©£Ÿ§¨©©©¦¥

opirEnW`l awri 'xl Kixhvi`e llM dxinW Dil car `lC oFbM dzEgR dxinWA¦§¦¨§¨§§Ÿ¨©¥§¦¨§¨§¦§§¦§©£Ÿ§©§¦¨
`lC `nYq aiIgn awri iAx `pY `le p"g `pY ikdlE mzl qFRFxhFR` oicinrnC§©£¦¦©§§©§¨¥¨¨§Ÿ¨¨©¦©£Ÿ§©¥§¨¨§Ÿ

xn`w `wfp DNEke ixiinw crEnA `niY¥¨§¨¨©§¥§¨¦§¨¨¨©
oi`C `l iOp `wfp `BlR ENit` mzA la £̀¨§©£¦©§¨¦§¨©¦Ÿ§¥

:oicinrnézøz déa úéàc àãç ì"à ©£¦¦¨¨§¦¥©§¥
.àîòè'x ibilR `lC `axl l"qE li`Fd ©§¨¦§¨¨§Ÿ§¦¥

ikdlE ikd Dil `xiaq EdNEkA i"xe awri©£Ÿ§§§§¦¨¥¨¥§¨¥
dzEgR dxinWaE crEnA `ax DnwF`§¨¨¨§¨¦§¦¨§¨
iAxM awri 'xl Dil zi`C DPin rnWzC§¦§©¦¨§¦¥§©£Ÿ§©¦
dxinWA zcrEn cvl Dil iBqC dcEdi§¨§©¦¥§©¤¤¦§¦¨
DiciclE zcnFr DnFwnA zEOY cve dzEgR§¨§©©¦§¨¤¤§¦¥

e dzEgR dxinWA Dil iBq `liOp rnWz Ÿ©¦¥¦§¦¨§¨§¦§©©¦
:FtEBn zFAbl mzl qFRFxhFR` oicinrnC§©£¦¦©§§©¦§¦

.eäééðéa àkéà äpLî úeLøawri iAx oiA §§©¨¦¨¥©§¥©¦©£Ÿ
:i"xl.Bú÷æça àeä éøäziaA crEdW §£¥§¤§¨¤©§¥

ivgd y"p milrA minNWnE qFRFxhFR ©̀§§©§¦§¨¦©¥¦
:EcrEdW miOY lkM diIlrn ivge FtEBn¦§¥¦¥£¦¨§¨©¦¤£

.äéiìòä ïî ïéîlLî:wfpïéîlLî ïéàå §©§¦¦¨£¦¨¤¤§¥§©§¦
.øôBk:mc`d z` zindC `kid÷féðãa ¤¥¨§¥¦¤¨¨¨¦§¦¨

.ïðéîééL:wiGn xRkn ikdaE zn lW FtEbA ©§¦¨§¤¥§¨¥¦§©©¦
.äìòîì äúéL äøîàðzFcle inC oiprl ¤¤§¨¦¨§©§¨§¦§©§¥§¨

:dX`d lrA eilr ziWi xW`Mäøîàðå ©£¤¨¦¨¨©©¨¦¨§¤¤§¨
.ähîì äúéLxtFM m` zindW crEnA ¦¨§©¨§¨¤¥¦¦¤
:eilr zWEi.øôBk ïéîlLî ãöék ©¨¨¥©§©§¦¤

i`de mNWn `BlR i`d oiwfp `nlWaC§¦§¨¨§¨¦©©§¨§©¥§©
`pngx ciRw wGipC `wiGd`C mNWn `BlR©§¨§©¥§©¤¥¨§¦¨¨¦©§¨¨
dxRM `xtEM la` mlW wfp Dil ihn i`de§©¨¥¥¤¤¨¥£¨§¨©¨¨
xtFM ivgaE ErA dxRM Ediiexze `Ed wiGnC§©¦§©§©§©¨¨¨©£¦¤

:xRkin `l.BúBà ïéðkLîîWCwd xAfB Ÿ¦§©§©§§¦¦§¨¤§¥
:Dil idWn iz` dxRkl e`lC oeikCéáééç §¥¨§©§©¨¨¨¥©§¥¥©§¥
.ïúBà ïéðkLîî ïéà úBàhçoeikC ©¨¥§©§§¦¨§¥¨

:Dil idWn `l Dl irAw Di`hg DixERkl§©¥¤§¥¨¨¥¨Ÿ©§¥¥
.àúéén÷a øbzñàiYnl`pe iYxBqEd ¦§©¥§©©§¨§©§¦§¤¡©§¦

:dpFW`xA.ãòeî àöîðåziaA wiGde ¨¦¨§¦§¨¨§¦¦§¥
:l`FWéöç ìàBLå ð"ç ïéîlLî íéìòa ¥§¨¦§©§¦§¥£¦

.÷æðDilr lAwn `din mzC `zExihpC ¤¤¦§¦¨§©¦¨§©¥£¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc `nw `aa(iyiy meil)

íàdidàðéãBî äåä ,íz,micr e`eaiy iptl gbp xeydy oic ziaa ¦¨£¨¦¨
àðéøètîe,'xeht qpwa dcen'e qpw `ed wfp ivg melyz ixdy ,jka ¦©§¦¨

øîàc ïàîì eléôàåy,àðBîî à÷æð àbìtoiicr ,ez`ceda xhtp did `le ©£¦§©§¨©©§¨¦§¨¨¨
déì àîéð,l`eyddéì àð÷éøòî äåä àeä íz éààîâàìegixan iziid ± ¥¨¥¦¨£¨©£¦§¨¥§©§¨

`l` mlzyn epi` mz xey oky ,wfp ivgd zeabl okidn did `le mb`l

.etebn

ïðé÷ñò éàîa àëä ,àlà,l`eyd aiigydéñôúå àðéc éa íéc÷àc ïBâk ¤¨¨¨§©©§¦¨§§©§¦¥¦¨§©§¥
llk zedy el did `ly cera xeyd z` eqtze oic zia encwy ote`a ±

.mb`l egixadl

:`xnbd dywn÷æð éöç íéîlLî éànà íéìòa ,éëä éàzaiign recn ± ¦¨¦§¨¦©©§©§¦£¦¤¤
,cren ly wfp ivgd mlyl milrad z` `ziixaddéì àîéðmilrad ¥¨¥

,l`eylàðéc ééeòzLàì àðéöî àìc ïàî àãéa éàøBúì dézñtúà©§©§¥§©¦¨©§Ÿ¨¦¨§¦§©¥¦¨
déãäaixey z` zqtzd ±`ivedle oica enr cenrl leki ippi`y in cia ©£¥

.oic zia cia xeyd qitzdl jixv ziid `ly ,epnn ixey

:`xnbd zvxzndéì øîàc íeMîs` `ld ,milral l`eyddézøãäà éà ¦§¨©¥¦©£©§¥
Cìäéðike ,jl exifgn iziid m` ±péî åàìdéì éì÷L eåä Ceid jnn `l± ¦£¨©¦¨£¨§¥¥

.dfa jizcqtd `l izeyxn xeyd z` eqtzy dzr s`e ,xeyd z` miaeb

:`xnbd zl`eydéì àîéðå,l`eyl milrad oiicrdéìäéð dézøãäà éà §¥¨¥¦©£©§¥¦£¥
àîâàì déì àð÷éøòî äåäedeqtziy mcew xeyd z` il xifgn ziid m` ± £¨©£¦§¨¥§©§¨

ie`xk xeyd lr zxny `le zryty xg`ne .mb`l egixan iziid ,oic zia

.df wfid mlyl jilr ,edeqtzi `ly

:`xnbd daiyndéì øîàc íeMî,milral l`eydóBñ óBñxg`n ¦§¨©¥
ike ,cren xeydyéîlzLî eåä äéiìòî åàìz` oic zia miaeb eid `l ± ©¥£¦¨£¦§©§¥

egixan ziidy dna melk gieexn ziid `le ,miqkpd x`yn wfpd `ln

.mb`l

:`xnbd zl`eyàçéðä,ef daeyzéñëð déì úéàc àëéäyiy ote`a - ¨¦¨¥¨§¦¥¦§¥
j` ,miqkp x`y milral,øîéîì àkéà éàî éñëð déì úéìc àëéä`ld ¥¨§¥¥¦§¥©¦¨§¥©

.zeabl okidn oic zial did `l mb`l xeyd z` migixan eid m`

:`xnbd daiyndéì øîàc íeMî,milral l`eydàëéä ék ¦§¨©¥¦¥¨
Cãéãì àðãaòzLîceizl`yy ,xeyd z` jl xifgdl ip` aiegny myk ± §¦§©§©§¨§¦¨

,jnnéàäì àðãaòzLî énð éëäC,wfipl xeyd z` mlyl ip` aiegn jk ± ¨¦©¦¦§©§©§¨§©§
cnlp df oiceäðî Bøéáça äLBðì ïépî øîBà ïúð éaø ,àéðúc ,ïúð éaøcî¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦©¦§¤©£¥¨¤

Bøéáça Bøéáçådeldy oebke ,oerny lr oenn zriaz oae`xl did m`y ± ©£¥©£¥
,iel lr oenn zriaz dzid oernyle ,oenn elíéðúBðå äfî ïéàéöBnL ïépî¦©¦¤¦¦¦¤§§¦

äæìaiigy oeiky ,oae`xl eze` mipzepe ieln oennd z` mi`iveny ± ¨¤
,eaeg lrak aygpe oae`xl carzyp iel s` ,oae`xl oernyøîBì ãeîìz©§©

(f d xacna) e`hg lr dcei xy`k ,xwyl raype oenn lfeb iablïúðå'§¨©
'Bì íLà øLàìrnyne ,df oenn el jiiyy mc` eze`l dlifbd z` ozi ± ©£¤¨©

.oenn el aiig did lfbpdy zngn el carzypy `l` epnn elfb `ly s`

xeydn mlyl l`eyd leki ,wfipl mlyl milrad miaiigy oeik o`k s`e

.xeyd gixadl el didy ecbpk oerhl milrad mileki oi`e ,wfipl

:lirl `ziixaa epipyïéîlLî íéìòa ,íéìòaì Bøéæçäå ìàBL úéáa ãòeä©§¥¥§¤¡¦©§¨¦§¨¦§©§¦
.íeìkî øeèt ìàBLå ÷æð éöç,'dpyn zeyx' meyn mrhd `xnbd dpiane £¦¤¤§¥¨¦§

.mz zeidl xfge epic dpzyp milrad zeyxl l`eyd zeyxn xary oeiky

a ,dywi ok m`eàôéñy x`ean,äpLî úeLøa recneàLéøxeyd xary ¥¨§§©¨¥¨
l`eyd zeyxl milrad zeyxnäpLî dðéà úeLø.cren x`ype §¥¨§©¨

àøáz ,ïðçBé éaø øîày xnel jixve ,`tiql `yixdn dxizq yi ok` ±éî ¨©©¦¨¨©§¨¦
Bæ äðML`yixd z` ±Bæ äðL àì.`id mi`pz zwelgne ,`tiqd z` ± ¤¨¨Ÿ¨¨

øîà äaøe ,`id cg` `pz zrck dlek `ziixad ,àLéøcîdnne ± ©¨¨©¦§¥¨
y `yixa x`eany,äpLî dðéà úeLøay xnel jixvénð àôéñzxaeq §¥¨§©¨¥¨©¦

yàîòè eðééä àôéñå ,äpLî dðéà úeLøoi`y `tiqa epipyy dne ± §¥¨§©¨§¥¨©§©§¨
`l` ,dpyn zeyxy meyn epi` ,wfp ivg `l` minlyn milradíeMî¦

déì øîàc,l`eyl milradpéîk ìk åàìéàøBúì déì zcòééîc Coi` ± §¨©¥©¨§¦¨¦§©£©§¥§©
zxny `l jly xeyd did `ly xg`ne okziy ,cren ixey zeyrl jgeka

.milrad zeyxa mz zeidl xeyd xfeg jkle ,ie`xk

àôéñcî ,øîà àtt áøy x`ean,äpLî úeLøay xnel jixvénð àLéø ©¨¨¨©¦§¥¨§§©¨¥¨©¦
y zxaeqàîòè eðééä àLéøå ,äpLî úeLøxg`l s` cren xeyd x`ypy §§©¨§¥¨©§©§¨

`l` ,dpyn dpi` zeyxy meyn epi` ,l`eyd zeyxl xaryìëc íeMî¦§¨
CìBäL íB÷î,xeydåéìò åéìòa íL:milrad zeyxn `viy aeyg epi`e ± ¨¤¥¥§¨¨¨¨
:dpyna epipy['eëå] äúéî áéiç Bðéà ïéãèöàä øBL`le 'gbi ik' xn`py ¨¦§¨¦¥©¨¦¨§

edegibiy:
,eäì àéòaéàoichv`d xeyçaæî éaâì eäîgbepd xey lkk epic m`d ± ¦©§¨§©§©¥¦§¥©

oeiky e` ,gafnd iab lr daxwdl leqt lwqp epi`y ote`a s`y mc`

.daxwdl xyk qpe`a dzid ezgibpy

:jka mi`xen` ewlgp ,`xnbd d`ian.ìeñt øîà ìàeîLe ,øLk øîà áø©¨©¨¥§¥¨©¨
øLk øîà áøy meynàeä ñeðà,ezgibpa,ìeñt øîà ìàeîLeyéøä ©¨©¨¥¨§¥¨©¨£¥
äøéáò Ba ãáòð.gafn iabl leqt dxiar ea dzyrpy xeye ± ¤¡©£¥¨

,éáéúéîEaixwY o`Sd onE xwAd on dndAd on' (a ` `xwie) weqta xn`p ¥¦¥¦©§¥¨¦©¨¨¦©©§¦

zexyk zendadn wlg wxy hrnl rnyn 'on' xn`py dnne ,'mkpAxw z ¤̀¨§©§¤

yexcl yie ,mlek `le daxwdlúàå òáBøä úà àéöBäì 'äîäaä ïî'¦©§¥¨§¦¤¨¥©§¤
òaøpä.yi`l dlrapy dnda e` dy` lray xey hrnl ±'ø÷aä ïî' ©¦§¨¦©¨¨

ãáòpä úà àéöBäì,dl eegzyde dxf dcear de`yry dnda hrnl ± §¦¤©¤¡¨
.daxwdl dleqtyäö÷enä úà àéöBäì 'ïàvä ïî'dnda hrnl ± ¦©Ÿ§¦¤©§¤

xn`py dnne .dxf dcearl daixwdl decgiy'ïàvä ïîe',e"`e ztqeza ¦©Ÿ
yexcl yiçâBpä úà àéöBäì.mc` bxde gbpy xey hrnl ± §¦¤©¥©

øîàð íà ,ïBòîL éaø øîàl herinøîàð änì ,òáBøl sqep herin,çâBð ¨©©¦¦§¦¤¡©¥©¨¨¤¡©¥©
,òáBø øîàð änì çâBð øîàð íàåmicr ipy m`y dey mdipy oic `lde §¦¤¡©¥©¨¨¤¡©¥©

yi mdn cg` hrnzpy xg`ne ,elweql mikixv gbp e` xeyd raxy ecird

`l` .ipyd s` hrnlLiL éðtîdxnegLéå ,çâBða ïéàL òáBøadxneg ¦§¥¤¥§¥¤¥§¥©§¥
,òáBøa ïéàL çâBðadòáBøoky xeng,ïBöøk ñðBà Ba äNòd eli`eçâBð §¥©¤¥§¥©¥©¨¨¤§¨¥©

,ïBöøk ñðBà Ba äNò àìdeçâBðoky xengøôBk ílLîcren did m` Ÿ¨¨¤§¨¥©§©¥¤
eli`e ,mc` bexdløîBì Cøöeä Cëéôì ,øôBkä úà ílLî Bðéà òáBø¥©¥§©¥¤©¤§¦¨§©©

.çâBð øîBì Cøöeäå òáBø¥©§§©©¥©
:`xnbd zwiicneúäéî éðz÷,oerny iax ixacañðBà Ba äNò òáBø' ¨¨¥¦©¥©¨¨¤

,ïBöøk ñðBà Ba äNò àì çâBð ,ïBöøkeàúëìä éàîìxn`p dn oiprl ± §¨¥©Ÿ¨¨¤§¨§©¦§§¨
,df weligåàì`l m`d ±ìoiprïaø÷zrck x`eane .`ziixad zwqer eay ©§¨§¨

.gafn iabl xyk ,`ed qep`y oeik oichvi`d xeyy ax

:`xnbd dgecàì`l` ,daxwdd leqt lr xn`p `l df welig ±àìè÷ì± Ÿ¦§¨¨
gbepd xey eli`e zlwqp qpe`a zraxpd dnday ,dndad zbixd oiprl

daxwdd oiprl j` ,dpyna x`eank lwqp epi` oichvi`d xey oebk qpe`a

.l`eny zrcke qpe`a s` leqty xnel yi

eàøazñî énð éëäleqta `le dndad zbixda xacn oerny iaxy ¨¦©¦¦§©§¨
,dzaxwd,ïaø÷ì zøîà éàc`l eli`y oerny iax xn`y df dn ok m` §¦¨§©§§¨§¨

y meyn raexn cnel iziid `l gbepl herin xn`pñðBà Ba äNò àì çâBð¥©Ÿ¨¨¤
,ïBöøk,gbepl herind xn`p `ly cer lk ixdeáéúk déãéc ñðBà åàì §¨©¤¦¥§¦

áéúk déãéc ïBöø åàìå`l oaxwl gbepd leqt dxeza llk xn`p `l ± §©¨¦¥§¦
.xn`p `l oiicry oicn oerny iax giken ji`e ,oevxa `le qpe`aåàì àlà¤¨©

xn`p df weligàìè÷ìxak df oicy ,micr it lr dndad zbixd oiprl ± ¦§¨¨
.raexd oicn lw gbepd oicy oerny iax giken dfne ,xn`p

:oerny iax ixac jynd zx`an `xnbdøôBkä úà ílLî çâBð ,øî øîà̈©©¥©§©¥¤©¤
.øôBkä úà ílLî Bðéà òáBø,`xnbd dywnéîc éëéäote` dfi`a ± ¥©¥§©¥¤©¤¥¦¨¥

,df welig xn`pàîéìéàote`adìè÷å dòáøcdzn xeyd zriaxay ± ¦¥¨§©§¨§©§¨
zeywdl yi ,xtek mlyn epi`y oerny iax xn` dfae ,dy`dél äî©¦

äòéáøa dìè÷ él äî àðø÷a dìè÷e` eipxwa xeyd bxd m` il dn ± ©§¨§©§¨©¦©§¨¦§¦¨
.xtek mlyn epi` ok` recne ,ezriaxa bxdyàlàåote`a xaecny xn`z §¤¨

dìè÷ àìå dòáøcwelig dn dywi oiicr ,dy`d dzn `le xeyd raxy ± §©§¨§Ÿ©§¨
ixd ,df `edøôBk ílLî àìc éàä`l` ,gbepn lwy meyn epi`íeMî ©§Ÿ§©¥¤¦

,àeä dìè÷ àìcepi` bxd `ly oeike mc` zbixd lr xn`p xtekd oice §Ÿ©§¨
mc` bxdy ote`a `l` xtek mlyn epi` gbepd s` ixdy ,xtek mlyn

.cala wfed m` `le ezgibpa

íìBòì ,éiaà øîàote`a xaecn,dìè÷ àìå dòáøcoebkeéáì äeéúàc ¨©©©¥§¨§©§¨§Ÿ©§¨§©§¨§¥
äeìè÷å àðécdf ote`ae ,debxde oic ziaa dlrapy dy`d lr ecirdy ± ¦¨§©§¨
àîéúc eäîzngn dy`d zbixdye ©§¥¨
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc `nw `aa(iyiy meil)

íàdidàðéãBî äåä ,íz,micr e`eaiy iptl gbp xeydy oic ziaa ¦¨£¨¦¨
àðéøètîe,'xeht qpwa dcen'e qpw `ed wfp ivg melyz ixdy ,jka ¦©§¦¨

øîàc ïàîì eléôàåy,àðBîî à÷æð àbìtoiicr ,ez`ceda xhtp did `le ©£¦§©§¨©©§¨¦§¨¨¨
déì àîéð,l`eyddéì àð÷éøòî äåä àeä íz éààîâàìegixan iziid ± ¥¨¥¦¨£¨©£¦§¨¥§©§¨

`l` mlzyn epi` mz xey oky ,wfp ivgd zeabl okidn did `le mb`l

.etebn

ïðé÷ñò éàîa àëä ,àlà,l`eyd aiigydéñôúå àðéc éa íéc÷àc ïBâk ¤¨¨¨§©©§¦¨§§©§¦¥¦¨§©§¥
llk zedy el did `ly cera xeyd z` eqtze oic zia encwy ote`a ±

.mb`l egixadl

:`xnbd dywn÷æð éöç íéîlLî éànà íéìòa ,éëä éàzaiign recn ± ¦¨¦§¨¦©©§©§¦£¦¤¤
,cren ly wfp ivgd mlyl milrad z` `ziixaddéì àîéðmilrad ¥¨¥

,l`eylàðéc ééeòzLàì àðéöî àìc ïàî àãéa éàøBúì dézñtúà©§©§¥§©¦¨©§Ÿ¨¦¨§¦§©¥¦¨
déãäaixey z` zqtzd ±`ivedle oica enr cenrl leki ippi`y in cia ©£¥

.oic zia cia xeyd qitzdl jixv ziid `ly ,epnn ixey

:`xnbd zvxzndéì øîàc íeMîs` `ld ,milral l`eyddézøãäà éà ¦§¨©¥¦©£©§¥
Cìäéðike ,jl exifgn iziid m` ±péî åàìdéì éì÷L eåä Ceid jnn `l± ¦£¨©¦¨£¨§¥¥

.dfa jizcqtd `l izeyxn xeyd z` eqtzy dzr s`e ,xeyd z` miaeb

:`xnbd zl`eydéì àîéðå,l`eyl milrad oiicrdéìäéð dézøãäà éà §¥¨¥¦©£©§¥¦£¥
àîâàì déì àð÷éøòî äåäedeqtziy mcew xeyd z` il xifgn ziid m` ± £¨©£¦§¨¥§©§¨

ie`xk xeyd lr zxny `le zryty xg`ne .mb`l egixan iziid ,oic zia

.df wfid mlyl jilr ,edeqtzi `ly

:`xnbd daiyndéì øîàc íeMî,milral l`eydóBñ óBñxg`n ¦§¨©¥
ike ,cren xeydyéîlzLî eåä äéiìòî åàìz` oic zia miaeb eid `l ± ©¥£¦¨£¦§©§¥

egixan ziidy dna melk gieexn ziid `le ,miqkpd x`yn wfpd `ln

.mb`l

:`xnbd zl`eyàçéðä,ef daeyzéñëð déì úéàc àëéäyiy ote`a - ¨¦¨¥¨§¦¥¦§¥
j` ,miqkp x`y milral,øîéîì àkéà éàî éñëð déì úéìc àëéä`ld ¥¨§¥¥¦§¥©¦¨§¥©

.zeabl okidn oic zial did `l mb`l xeyd z` migixan eid m`

:`xnbd daiyndéì øîàc íeMî,milral l`eydàëéä ék ¦§¨©¥¦¥¨
Cãéãì àðãaòzLîceizl`yy ,xeyd z` jl xifgdl ip` aiegny myk ± §¦§©§©§¨§¦¨

,jnnéàäì àðãaòzLî énð éëäC,wfipl xeyd z` mlyl ip` aiegn jk ± ¨¦©¦¦§©§©§¨§©§
cnlp df oiceäðî Bøéáça äLBðì ïépî øîBà ïúð éaø ,àéðúc ,ïúð éaøcî¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦©¦§¤©£¥¨¤

Bøéáça Bøéáçådeldy oebke ,oerny lr oenn zriaz oae`xl did m`y ± ©£¥©£¥
,iel lr oenn zriaz dzid oernyle ,oenn elíéðúBðå äfî ïéàéöBnL ïépî¦©¦¤¦¦¦¤§§¦

äæìaiigy oeiky ,oae`xl eze` mipzepe ieln oennd z` mi`iveny ± ¨¤
,eaeg lrak aygpe oae`xl carzyp iel s` ,oae`xl oernyøîBì ãeîìz©§©

(f d xacna) e`hg lr dcei xy`k ,xwyl raype oenn lfeb iablïúðå'§¨©
'Bì íLà øLàìrnyne ,df oenn el jiiyy mc` eze`l dlifbd z` ozi ± ©£¤¨©

.oenn el aiig did lfbpdy zngn el carzypy `l` epnn elfb `ly s`

xeydn mlyl l`eyd leki ,wfipl mlyl milrad miaiigy oeik o`k s`e

.xeyd gixadl el didy ecbpk oerhl milrad mileki oi`e ,wfipl

:lirl `ziixaa epipyïéîlLî íéìòa ,íéìòaì Bøéæçäå ìàBL úéáa ãòeä©§¥¥§¤¡¦©§¨¦§¨¦§©§¦
.íeìkî øeèt ìàBLå ÷æð éöç,'dpyn zeyx' meyn mrhd `xnbd dpiane £¦¤¤§¥¨¦§

.mz zeidl xfge epic dpzyp milrad zeyxl l`eyd zeyxn xary oeiky

a ,dywi ok m`eàôéñy x`ean,äpLî úeLøa recneàLéøxeyd xary ¥¨§§©¨¥¨
l`eyd zeyxl milrad zeyxnäpLî dðéà úeLø.cren x`ype §¥¨§©¨

àøáz ,ïðçBé éaø øîày xnel jixve ,`tiql `yixdn dxizq yi ok` ±éî ¨©©¦¨¨©§¨¦
Bæ äðML`yixd z` ±Bæ äðL àì.`id mi`pz zwelgne ,`tiqd z` ± ¤¨¨Ÿ¨¨

øîà äaøe ,`id cg` `pz zrck dlek `ziixad ,àLéøcîdnne ± ©¨¨©¦§¥¨
y `yixa x`eany,äpLî dðéà úeLøay xnel jixvénð àôéñzxaeq §¥¨§©¨¥¨©¦

yàîòè eðééä àôéñå ,äpLî dðéà úeLøoi`y `tiqa epipyy dne ± §¥¨§©¨§¥¨©§©§¨
`l` ,dpyn zeyxy meyn epi` ,wfp ivg `l` minlyn milradíeMî¦

déì øîàc,l`eyl milradpéîk ìk åàìéàøBúì déì zcòééîc Coi` ± §¨©¥©¨§¦¨¦§©£©§¥§©
zxny `l jly xeyd did `ly xg`ne okziy ,cren ixey zeyrl jgeka

.milrad zeyxa mz zeidl xeyd xfeg jkle ,ie`xk

àôéñcî ,øîà àtt áøy x`ean,äpLî úeLøay xnel jixvénð àLéø ©¨¨¨©¦§¥¨§§©¨¥¨©¦
y zxaeqàîòè eðééä àLéøå ,äpLî úeLøxg`l s` cren xeyd x`ypy §§©¨§¥¨©§©§¨

`l` ,dpyn dpi` zeyxy meyn epi` ,l`eyd zeyxl xaryìëc íeMî¦§¨
CìBäL íB÷î,xeydåéìò åéìòa íL:milrad zeyxn `viy aeyg epi`e ± ¨¤¥¥§¨¨¨¨
:dpyna epipy['eëå] äúéî áéiç Bðéà ïéãèöàä øBL`le 'gbi ik' xn`py ¨¦§¨¦¥©¨¦¨§

edegibiy:
,eäì àéòaéàoichv`d xeyçaæî éaâì eäîgbepd xey lkk epic m`d ± ¦©§¨§©§©¥¦§¥©

oeiky e` ,gafnd iab lr daxwdl leqt lwqp epi`y ote`a s`y mc`

.daxwdl xyk qpe`a dzid ezgibpy

:jka mi`xen` ewlgp ,`xnbd d`ian.ìeñt øîà ìàeîLe ,øLk øîà áø©¨©¨¥§¥¨©¨
øLk øîà áøy meynàeä ñeðà,ezgibpa,ìeñt øîà ìàeîLeyéøä ©¨©¨¥¨§¥¨©¨£¥
äøéáò Ba ãáòð.gafn iabl leqt dxiar ea dzyrpy xeye ± ¤¡©£¥¨

,éáéúéîEaixwY o`Sd onE xwAd on dndAd on' (a ` `xwie) weqta xn`p ¥¦¥¦©§¥¨¦©¨¨¦©©§¦

zexyk zendadn wlg wxy hrnl rnyn 'on' xn`py dnne ,'mkpAxw z ¤̀¨§©§¤

yexcl yie ,mlek `le daxwdlúàå òáBøä úà àéöBäì 'äîäaä ïî'¦©§¥¨§¦¤¨¥©§¤
òaøpä.yi`l dlrapy dnda e` dy` lray xey hrnl ±'ø÷aä ïî' ©¦§¨¦©¨¨

ãáòpä úà àéöBäì,dl eegzyde dxf dcear de`yry dnda hrnl ± §¦¤©¤¡¨
.daxwdl dleqtyäö÷enä úà àéöBäì 'ïàvä ïî'dnda hrnl ± ¦©Ÿ§¦¤©§¤

xn`py dnne .dxf dcearl daixwdl decgiy'ïàvä ïîe',e"`e ztqeza ¦©Ÿ
yexcl yiçâBpä úà àéöBäì.mc` bxde gbpy xey hrnl ± §¦¤©¥©

øîàð íà ,ïBòîL éaø øîàl herinøîàð änì ,òáBøl sqep herin,çâBð ¨©©¦¦§¦¤¡©¥©¨¨¤¡©¥©
,òáBø øîàð änì çâBð øîàð íàåmicr ipy m`y dey mdipy oic `lde §¦¤¡©¥©¨¨¤¡©¥©

yi mdn cg` hrnzpy xg`ne ,elweql mikixv gbp e` xeyd raxy ecird

`l` .ipyd s` hrnlLiL éðtîdxnegLéå ,çâBða ïéàL òáBøadxneg ¦§¥¤¥§¥¤¥§¥©§¥
,òáBøa ïéàL çâBðadòáBøoky xeng,ïBöøk ñðBà Ba äNòd eli`eçâBð §¥©¤¥§¥©¥©¨¨¤§¨¥©

,ïBöøk ñðBà Ba äNò àìdeçâBðoky xengøôBk ílLîcren did m` Ÿ¨¨¤§¨¥©§©¥¤
eli`e ,mc` bexdløîBì Cøöeä Cëéôì ,øôBkä úà ílLî Bðéà òáBø¥©¥§©¥¤©¤§¦¨§©©

.çâBð øîBì Cøöeäå òáBø¥©§§©©¥©
:`xnbd zwiicneúäéî éðz÷,oerny iax ixacañðBà Ba äNò òáBø' ¨¨¥¦©¥©¨¨¤

,ïBöøk ñðBà Ba äNò àì çâBð ,ïBöøkeàúëìä éàîìxn`p dn oiprl ± §¨¥©Ÿ¨¨¤§¨§©¦§§¨
,df weligåàì`l m`d ±ìoiprïaø÷zrck x`eane .`ziixad zwqer eay ©§¨§¨

.gafn iabl xyk ,`ed qep`y oeik oichvi`d xeyy ax

:`xnbd dgecàì`l` ,daxwdd leqt lr xn`p `l df welig ±àìè÷ì± Ÿ¦§¨¨
gbepd xey eli`e zlwqp qpe`a zraxpd dnday ,dndad zbixd oiprl

daxwdd oiprl j` ,dpyna x`eank lwqp epi` oichvi`d xey oebk qpe`a

.l`eny zrcke qpe`a s` leqty xnel yi

eàøazñî énð éëäleqta `le dndad zbixda xacn oerny iaxy ¨¦©¦¦§©§¨
,dzaxwd,ïaø÷ì zøîà éàc`l eli`y oerny iax xn`y df dn ok m` §¦¨§©§§¨§¨

y meyn raexn cnel iziid `l gbepl herin xn`pñðBà Ba äNò àì çâBð¥©Ÿ¨¨¤
,ïBöøk,gbepl herind xn`p `ly cer lk ixdeáéúk déãéc ñðBà åàì §¨©¤¦¥§¦

áéúk déãéc ïBöø åàìå`l oaxwl gbepd leqt dxeza llk xn`p `l ± §©¨¦¥§¦
.xn`p `l oiicry oicn oerny iax giken ji`e ,oevxa `le qpe`aåàì àlà¤¨©

xn`p df weligàìè÷ìxak df oicy ,micr it lr dndad zbixd oiprl ± ¦§¨¨
.raexd oicn lw gbepd oicy oerny iax giken dfne ,xn`p

:oerny iax ixac jynd zx`an `xnbdøôBkä úà ílLî çâBð ,øî øîà̈©©¥©§©¥¤©¤
.øôBkä úà ílLî Bðéà òáBø,`xnbd dywnéîc éëéäote` dfi`a ± ¥©¥§©¥¤©¤¥¦¨¥

,df welig xn`pàîéìéàote`adìè÷å dòáøcdzn xeyd zriaxay ± ¦¥¨§©§¨§©§¨
zeywdl yi ,xtek mlyn epi`y oerny iax xn` dfae ,dy`dél äî©¦

äòéáøa dìè÷ él äî àðø÷a dìè÷e` eipxwa xeyd bxd m` il dn ± ©§¨§©§¨©¦©§¨¦§¦¨
.xtek mlyn epi` ok` recne ,ezriaxa bxdyàlàåote`a xaecny xn`z §¤¨

dìè÷ àìå dòáøcwelig dn dywi oiicr ,dy`d dzn `le xeyd raxy ± §©§¨§Ÿ©§¨
ixd ,df `edøôBk ílLî àìc éàä`l` ,gbepn lwy meyn epi`íeMî ©§Ÿ§©¥¤¦

,àeä dìè÷ àìcepi` bxd `ly oeike mc` zbixd lr xn`p xtekd oice §Ÿ©§¨
mc` bxdy ote`a `l` xtek mlyn epi` gbepd s` ixdy ,xtek mlyn

.cala wfed m` `le ezgibpa

íìBòì ,éiaà øîàote`a xaecn,dìè÷ àìå dòáøcoebkeéáì äeéúàc ¨©©©¥§¨§©§¨§Ÿ©§¨§©§¨§¥
äeìè÷å àðécdf ote`ae ,debxde oic ziaa dlrapy dy`d lr ecirdy ± ¦¨§©§¨
àîéúc eäîzngn dy`d zbixdye ©§¥¨
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xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc `nw `aa(ycew zay meil)

éîc dìè÷c ïàîk,xteka aiigzie ,dgibpa dy`d z` bxdy enk df ixd ± §©§©§¨¨¥
ïì òîLî à÷.xtek aiig epi` dyrna dy`d bxd `ly oeiky oerny iax ¨©§©¨

íìBòì ,øîà àáøote`a xacn oerny iaxàéL÷ à÷ãe ,dìè÷å dòáøc ¨¨¨©§¨§©§¨§©§¨§¨©§¨
Cìoky ,xtek mlyn epi` recndìè÷ él äî íéðø÷a dìè÷ él äî ¨©¦©§¨§©§©¦©¦©§¨

.äòéáøaoky ,wlgl yi÷éfäì Búðåek ïø÷j` ,aiig jkleéàäraex ¦§¦¨¤¤©¨¨§©¦©
àeä Bîöò úàðäì Búðåek.xeht jkle ,wifdl `le ©¨¨©£¨©©§

:`xnbd zxxanéâéìt éàîax`an epi` iia` recn xnelk ,`axe iia` §©§¦¥
mzwelgn ,`xnbd zx`an .`axkøöça ÷Bðéz éab ìò äñøcL ìâøa§¤¤¤¨§¨©©¥¦©£©

÷fépä,ezbxde mc` lr dqxc wfipd xvga dkelid jxcay dnda ±éiaàì ©¦¨§©©¥
,øôBk ílLî àì àáøì ,øôBk ílLîs`y ,`axk x`an epi` iia` jkle §©¥¤§¨¨Ÿ§©¥¤

elbxa bxdyk aiigy enk ,xtek aiig did wifdl dpeek `ll bxdy df ote`a

.df ote`a xtekn xeht oerny iaxly xaeq `ax j` ,ekelid jxca

:daxwdl xyk oichvi`d xey m` l`enye ax zwelgnl zxfeg `xnbd

áøc déúååk àéðz,epipyy ,daxwdl xykyáéiç Bðéà ïéãèöéàä øBL ©§¨§¨¥§©¨¦§¨¦¥©¨
äOeòîk àeäL éðtî çaæî éaâì øLëå äúéî,gebpl edegixkdy enk ± ¦¨§¨¥§©¥¦§¥©¦§¥¤¦§¤

.jka `ed qep`yax ixack x`eane:

äðùî
,úîe íãàä úà çâpL øBLdid m`ãòeî,mc` zgibplílLîxeyd lra ¤¨©¤¨¨¨¥¨§©¥

øôBk,znd iyxeiläæå äæå ,øôBkä ïî øeèt íúå,mz oiae cren oia ± ¤§¨¨¦©¤§¤¨¤
äúéî ïéáéiç.dliwqa ©¨¦¦¨

ïáa ïëåohwúáa ïëålwqp xeydy ,ok oicd xeyd zgibpa ezny dphw §¥§¥§¥§©
.cren did m` xtek mlyne ,cren ode mz od

çâðcrend xeyäîà Bà ãáòxeydy caln ,zecar myl elahy miiprpk ¨©¤¤¨¨
,lwqpïúBðcard lral xeyd lra mlyn ±ìLàeäL ïéa ,íéòìñ íéL ¥§Ÿ¦§¨¦¥¤

éäôdey card did m` oia ±:ãçà øðéc àlà äôé BðéàL ïéáe ,äðî äàî ¨¤¥¨¨¤¥¤¥¨¤¤¨¦¨¤¨

àøîâ
:`xnbd zl`eydéì ïðéìè÷ ízîc øçàî éëåmz xey s`y xg`n ± §¦¥©©§¦¨©§¦¨¥

,elweql oic zia mikixv bxdydì úçkLî éëéä ãòeîgbpiy jiiy cvik ± ¨¥¦©§©©¨
.lwqil epic dpey`xd dgibpa `ld ,cren didie minrt yly

:df xac ayiil mipte` dnk d`ian `xnbd,ïðé÷ñò éàîa àëä ,äaø øîà̈©©¨¨¨§©©§¦¨
`l` xeyd gbp `ly ote`aì eäeãîàL ïBâkìLíãà éða äLz` e`xy ± §¤£¨¦§Ÿ¨§¥¨¨

xeyd did gxea did `l m`y oic zia ecn`e ,egbepl mc` xg` ux xeyd

lk lwqp epi` mewn lkne ,cren dyrp minrt yly jk dyry oeike ,ebxed

.ynn bxd `ly cer

àeä íeìk åàì àðcîeà ,øîà éMà áødna cren dyrp xeyd oi` ± ©©¦¨©§§¨©§
,cala bxed didy edecn`yïkéqL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä àlà¤¨¨¨§©©§¦¨§¤¦¥

ììLíãà éða äLmpkiq `l` ezn `l mpn` miyp` dylyl gbp ok`y ± ¦§Ÿ¨§¥¨¨
dzr wxy `vnpe ,mlek ezn xak oexg`d zgibpae ,miqqeb eyrpy ick cr

mlyne `ed cren xak dpexg`d dgibpd lre ,dzin aiig ezny xg`l

.xtek

ìL âøäL ïBâk ,øîà ãéáæ áø,úBîäa äLokn xg`le ,cren dyrp jkae ©§¦¨©§¤¨©§Ÿ¨§¥
,`xnbd dywn .lwqpe xtek mlyn ebxde mc` gbpykåikäîäáì ãòeî §¨¦§¥¨

,íãàì ãòeî éåäel yiy itl dndadn xzei gbil dyw mc`d z` `lde ¨¥¨§¨¨
.mc`l s` cren dndal credy df xeyy oipne ,lfn

ìL âøäL ïBâk ,éîéL áø øîà àlà,íéáëBk éãáBò äLcren dyrp jkae ¤¨¨©©¦¦§¤¨©§Ÿ¨§¥¨¦
epi` j` ,xeyd egbp mewn lkne lfn yi miakek caerl s` ixdy ,mc`l

gbpyk okn xg`le ,m"ekr zbixd lr lwqp epi`y itl ,jk lr lwqp

,`xnbd dywn .lwqpe xtek mlyn ebxde l`xyilåikéãáBòì ãòeî §¨§§¥
,ìàøNéì ãòeî éåä íéáëBk.miakek icaern xzei lfn yi l`xyil `lde ¨¦¨¥¨§¦§¨¥
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íLk íäì øîà ïäéìò àäz äî zLøcL ïéúà ìk éaø©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤¨©¨¤§¥
äLéøtä ìò øëN ézìa÷ Ck äLéøcä ìò øëN ézìawL¤¦©§¦¨¨©©§¦¨©¦©§¦¨¨©©§¦¨
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בבא קמא. פרק רביעי - שור שנגח ד' וה' דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc `nw `aa(ycew zay meil)

øBö ÷ãác àëéädhigyl xyk didiy ccegn rlq wcay ote`a ±èçLå ¥¨§¨©§¨©
,Bameyn xq`p jkleäìé÷ñ ïéòk décáòc,dliwqd oirk oa`a ezindy ± §©§¥§¥§¦¨

àì ,ïékña déèçLc àëéä ìáà.dlik`a xq`i £¨¥¨§©£¥§©¦Ÿ
éøîà,daiyid ipa evxiz -àúééøBàa àáéúk ïékñ eèàxn`p ike ± ¨§¥¨©¦§¦¨§©§¨

,xevn xzei dhigy oiprl oikq dxeza yexitaïðúäå(:eh oileg) dpyna §¨§©
øBöa ,ãé ìbîa èçBMä,ccegn rlq ±äð÷áe,oikqk eccigy ur zkizg ± ©¥§©©¨§§¨¤

.äøéLk BúèéçLxnel oi`e ,oikqk dhigyd dxiyk xeva s`y ixd §¦¨§¥¨
.oikqa lwqpd xeyd z` hgy m`n xzei xeva d`pda xq`izy

:`ziixad lr `xnbd zl`eyàzLäåx`azpy xg`ldéì à÷ôðcitly ± §©§¨§©§¨¥
cenll xyt` eda` iaxúà ìëàé àì'î äàðä øeqéàå äìéëà øeqéà¦£¦¨§¦£¨¨¦Ÿ¥¨¥¤
'é÷ð øBMä ìòa' ,'BøNa,d`pdd xeqi` z` `ziixad dcnl epnny.él änì §¨©©©¨¦¨¨¦

jxvp df weqt :`xnbd daiynBøBò úàðäìxer z` s` d`pda xeq`l ± ©£¨©
,lwqpd xeydàðéîà Czòc à÷ìñcyìáà ,äàðäa øeñàc àeä BøNa §©§¨©§¨£¦¨§¨§¨©£¨¨£¨

äàðäa éøzLð BøBò,'é÷ð øBMä ìòa' ïì òîLî÷iwp xeyd lra `veiy ± ¦§§¥©£¨¨¨©§©¨©©©¨¦
.xq`p exer s`e ,xeydn ixnbl

:`xnbd zl`eyðäìeéàpz C,mi`pz mze`le ±éàäì déì é÷tîc± §¨¨©¨¥§©§¥¥§©
weqtd z` miyxecy'é÷ð øBMä ìòa'øîéîì ïðéòáãk] àðéøçà äLøãì ©©©¨¦¦§¨¨©£¦¨§¦§¦¨§¥©

ïn÷oldl `aeiy enke ±eäì àðî BøBò úàðä ,[xerd s`y mzrcl oipn ± ©¨£¨©§¨§
,`xnbd daiyn .d`pda xeq`'BøNa úà'î eäì à÷ôðdnn md miyxec ± ©§¨§¥¤§¨

zeaxl d`a 'z`' zaizy 'exya z`' xn`py,BøNáì ìôhä úàeeäéð éàî ¤©¨¥¦§¨©¦
,xyal lthd xacd edne ±.BøBò

:`xnbd zl`eyàpz éàäåexer z`pd xeq`l yxecy lirl `ziixad ly §©©¨
,`xnbd daiyn .'z`'n yxec epi` recn ,'iwp xeyd lra'nLéøc àì 'úà'¤Ÿ¨¦

e .'z`' zaizl llk yexcl oi`y xaeq `pz eze` ±àéðúãkyiy `ziixaa ¦§©§¨
,ok xaeqd `pzdì éøîàå éðBñîòä ïBòîLmixne` yie ±,éðBñîòä äéîçð ¦§¨©§¦§¨§¥¨§¤§¨¨©§¦

éäìà 'ä úà'ì òébäL ïåék ,äøBzaL ïéúà ìk LøBc äéä'àøéz Emixac) ¨¨¥¨¤¦¤©¨¥¨¤¦¦©§¤¡Ÿ¤¦¨
jkle ,epnn zeaxl dn rci `l (bi eLøétzeyxcd lkn ea xfge ekxc afr ± ¥©

.yxcyøîà ,ïäéìò àäz äî zLøcL ïéúà ìk éaø ,åéãéîìz Bì eøîà̈§©§¦¨©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤¨©
äLéøcä ìò øëN ézìawL íLk íäìizyxcy dn lr -ézìa÷ Ck ¨¤§¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨¨¦©§¦

äLéøtä ìò øëN.ia izxfgy lr ±ãnéìå àáé÷ò éaø àaL ãòs`y ¨¨©©§¦¨©¤¨©¦£¦¨§¦¥
,yexcl yi df weqtéäìà 'ä úà'úBaøì 'àøéz En `xil yiyéãéîìz ¤¡Ÿ¤¦¨§©©§¦¥

.íéîëç£¨¦
zxaeq ezrcke ,'z`'n zeaxl yxec epi` ipeqnrd dingpy x`eane

lirl `ziixad:
:'iwp xeyd lrae' weqtdn zetqep zeyxc d`ian `xnbdìòáe' ,ïðaø eðz̈©¨¨©©

øôBk éöçî é÷ð øîBà øæòéìà éaø ,'é÷ð øBMäz` xehtl `a df weqt ± ©¨¦©¦¡¦¤¤¥¨¦¥£¦¤
.xtek ivgn s` xehty ,xtek mlyln xeyd lra

àáé÷ò éaø Bì øîà,xfril` iaxlàlà ílzLî ïéà Bîöò àeä àìäå ¨©©¦£¦¨©£Ÿ©§¥¦§©¥¤¨
Bôebîm`e ,xeyd sebn `l` minlzyn mpi` mz xey inelyz lk `lde ± ¦

xeyd lra xn`i oky ,xtek ivga eaiigl zexyt` oi` weqt `la s` ok

wfipleäàéáäxeyd z` `ad ±Eì ílLéå ïéc úéáì,epnn jl enlyie ± £¦¥§¥¦¦©¥§
.xtek ivgd melyz dabi okidne ,melk dey epi` xeyd z` milweqy oeiky

øæòéìà éaø Bì øîàike ,`aiwr iaxléðéòa éðà CkáéiçL äæa éðécL E ¨©©¦¡¦¤¤¨£¦§¥¤¤¦¦¨¤¤©¨
äúéî,dzin aiigy xey lr yexcl dzid izpeeky jipira ip` ceyg ike ± ¦¨

,íéìòa ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò íãàä úà úéîäLk àlà éðéc ïéà¥¦¦¤¨§¤¥¦¤¨¨¨©¦¥¤¨©¦§¨¦
ivg mlyn epi`y xnel weqtd `a mdae ,bxdp xeyd oi` el` mipte`ay

.xtek

:`xnbd dywnàeä ñð÷a äãBî ,íéìòa ét ìòmicen milrady ote`a ± ©¦§¨¦¤¦§¨
`ed xtekd ivg ixdy ,weqtd `la s` xtekd lr xeht i`ce dxe`kl `ld

zvxzn .xeht qpwa dcende ,qpw `ed wfpd ivg melyzy myk qpw

,`xnbdøáñ÷xfril` iaxäøtk àøôeklr dxtk `ed xtekd melyzy± ¨¨©§¨©¨¨
it lr z`hg oaxw aiigzn mc`y myky xnel mewn dide ,xeyd lra

lra'n hrnl jixv jkle ,xtek oiprl oicd `ed ,cg` cr it lr e` envr

.'iwp xeyd

,Cãéà àéðzjkøæòéìà éaø Bì øîà,`aiwr iaxléðéòa éðà Ck ,àáé÷òE ©§¨¦¨¨©©¦¡¦¤¤£¦¨¨£¦§¥¤
a àlà éðéc ïéà ,äúéî áéiçL äæa éðécLy ote`ïåekúîxeydúà âBøäì ¤¦¦¨¤¤©¨¦¨¥¦¦¤¨§¦§©¥©£¤

,íãàä úà âøäå äîäaäoeekzna e`âøäå íéìôðì ,ìàøNé âøäå éøöîì ©§¥¨§¨©¤¨¨¨§¦§¦§¨©¦§¨¥¦§¨¦§¨©
,àîéi÷ ïajxvede ,bxdp xeyd oi`y (.cn) onwl x`ean el` mipte`ay ¤©¨¨

.mza xtek mlyn epi`y xnel weqtd

:`xnbd zxxanàLéøa déì øîà éäxfril` iax aiyd daeyz efi` ± ¥¨©¥§¥¨
.`aiwr iaxl mcew

:jka mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîà àáøc déîMî àðäk áø©©£¨¦§¥§¨¨¨©
ïåekúî,mc` bxde dndalàáøc déîMî éîeéáè áø ,àLéøa déì øîà ¦§©¥¨©¥§¥¨©©§¥¦§¥§¨¨

úéîä øîàmilrad it lr e` cg` cr it lr.àLéøa déì øîàxe`iae ¨©¥¦¨©¥§¥¨
,mzxaqìLî ,àLéøa déì øîà ïåekúî ,øîà àáøc déîMî àðäk áø©©£¨¦§¥§¨¨¨©¦§©¥¨©¥§¥¨¨¨

,dnec xacd dnläìBML ãéiöìdlrn ±íiä ïî íéâc §©¨¤¤¨¦¦©¨
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc `nw `aa(ycew zay meil)

øBö ÷ãác àëéädhigyl xyk didiy ccegn rlq wcay ote`a ±èçLå ¥¨§¨©§¨©
,Bameyn xq`p jkleäìé÷ñ ïéòk décáòc,dliwqd oirk oa`a ezindy ± §©§¥§¥§¦¨

àì ,ïékña déèçLc àëéä ìáà.dlik`a xq`i £¨¥¨§©£¥§©¦Ÿ
éøîà,daiyid ipa evxiz -àúééøBàa àáéúk ïékñ eèàxn`p ike ± ¨§¥¨©¦§¦¨§©§¨

,xevn xzei dhigy oiprl oikq dxeza yexitaïðúäå(:eh oileg) dpyna §¨§©
øBöa ,ãé ìbîa èçBMä,ccegn rlq ±äð÷áe,oikqk eccigy ur zkizg ± ©¥§©©¨§§¨¤

.äøéLk BúèéçLxnel oi`e ,oikqk dhigyd dxiyk xeva s`y ixd §¦¨§¥¨
.oikqa lwqpd xeyd z` hgy m`n xzei xeva d`pda xq`izy

:`ziixad lr `xnbd zl`eyàzLäåx`azpy xg`ldéì à÷ôðcitly ± §©§¨§©§¨¥
cenll xyt` eda` iaxúà ìëàé àì'î äàðä øeqéàå äìéëà øeqéà¦£¦¨§¦£¨¨¦Ÿ¥¨¥¤
'é÷ð øBMä ìòa' ,'BøNa,d`pdd xeqi` z` `ziixad dcnl epnny.él änì §¨©©©¨¦¨¨¦

jxvp df weqt :`xnbd daiynBøBò úàðäìxer z` s` d`pda xeq`l ± ©£¨©
,lwqpd xeydàðéîà Czòc à÷ìñcyìáà ,äàðäa øeñàc àeä BøNa §©§¨©§¨£¦¨§¨§¨©£¨¨£¨

äàðäa éøzLð BøBò,'é÷ð øBMä ìòa' ïì òîLî÷iwp xeyd lra `veiy ± ¦§§¥©£¨¨¨©§©¨©©©¨¦
.xq`p exer s`e ,xeydn ixnbl

:`xnbd zl`eyðäìeéàpz C,mi`pz mze`le ±éàäì déì é÷tîc± §¨¨©¨¥§©§¥¥§©
weqtd z` miyxecy'é÷ð øBMä ìòa'øîéîì ïðéòáãk] àðéøçà äLøãì ©©©¨¦¦§¨¨©£¦¨§¦§¦¨§¥©

ïn÷oldl `aeiy enke ±eäì àðî BøBò úàðä ,[xerd s`y mzrcl oipn ± ©¨£¨©§¨§
,`xnbd daiyn .d`pda xeq`'BøNa úà'î eäì à÷ôðdnn md miyxec ± ©§¨§¥¤§¨

zeaxl d`a 'z`' zaizy 'exya z`' xn`py,BøNáì ìôhä úàeeäéð éàî ¤©¨¥¦§¨©¦
,xyal lthd xacd edne ±.BøBò

:`xnbd zl`eyàpz éàäåexer z`pd xeq`l yxecy lirl `ziixad ly §©©¨
,`xnbd daiyn .'z`'n yxec epi` recn ,'iwp xeyd lra'nLéøc àì 'úà'¤Ÿ¨¦

e .'z`' zaizl llk yexcl oi`y xaeq `pz eze` ±àéðúãkyiy `ziixaa ¦§©§¨
,ok xaeqd `pzdì éøîàå éðBñîòä ïBòîLmixne` yie ±,éðBñîòä äéîçð ¦§¨©§¦§¨§¥¨§¤§¨¨©§¦

éäìà 'ä úà'ì òébäL ïåék ,äøBzaL ïéúà ìk LøBc äéä'àøéz Emixac) ¨¨¥¨¤¦¤©¨¥¨¤¦¦©§¤¡Ÿ¤¦¨
jkle ,epnn zeaxl dn rci `l (bi eLøétzeyxcd lkn ea xfge ekxc afr ± ¥©

.yxcyøîà ,ïäéìò àäz äî zLøcL ïéúà ìk éaø ,åéãéîìz Bì eøîà̈§©§¦¨©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤¨©
äLéøcä ìò øëN ézìawL íLk íäìizyxcy dn lr -ézìa÷ Ck ¨¤§¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨¨¦©§¦

äLéøtä ìò øëN.ia izxfgy lr ±ãnéìå àáé÷ò éaø àaL ãòs`y ¨¨©©§¦¨©¤¨©¦£¦¨§¦¥
,yexcl yi df weqtéäìà 'ä úà'úBaøì 'àøéz En `xil yiyéãéîìz ¤¡Ÿ¤¦¨§©©§¦¥

.íéîëç£¨¦
zxaeq ezrcke ,'z`'n zeaxl yxec epi` ipeqnrd dingpy x`eane

lirl `ziixad:
:'iwp xeyd lrae' weqtdn zetqep zeyxc d`ian `xnbdìòáe' ,ïðaø eðz̈©¨¨©©

øôBk éöçî é÷ð øîBà øæòéìà éaø ,'é÷ð øBMäz` xehtl `a df weqt ± ©¨¦©¦¡¦¤¤¥¨¦¥£¦¤
.xtek ivgn s` xehty ,xtek mlyln xeyd lra

àáé÷ò éaø Bì øîà,xfril` iaxlàlà ílzLî ïéà Bîöò àeä àìäå ¨©©¦£¦¨©£Ÿ©§¥¦§©¥¤¨
Bôebîm`e ,xeyd sebn `l` minlzyn mpi` mz xey inelyz lk `lde ± ¦

xeyd lra xn`i oky ,xtek ivga eaiigl zexyt` oi` weqt `la s` ok

wfipleäàéáäxeyd z` `ad ±Eì ílLéå ïéc úéáì,epnn jl enlyie ± £¦¥§¥¦¦©¥§
.xtek ivgd melyz dabi okidne ,melk dey epi` xeyd z` milweqy oeiky

øæòéìà éaø Bì øîàike ,`aiwr iaxléðéòa éðà CkáéiçL äæa éðécL E ¨©©¦¡¦¤¤¨£¦§¥¤¤¦¦¨¤¤©¨
äúéî,dzin aiigy xey lr yexcl dzid izpeeky jipira ip` ceyg ike ± ¦¨

,íéìòa ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò íãàä úà úéîäLk àlà éðéc ïéà¥¦¦¤¨§¤¥¦¤¨¨¨©¦¥¤¨©¦§¨¦
ivg mlyn epi`y xnel weqtd `a mdae ,bxdp xeyd oi` el` mipte`ay

.xtek

:`xnbd dywnàeä ñð÷a äãBî ,íéìòa ét ìòmicen milrady ote`a ± ©¦§¨¦¤¦§¨
`ed xtekd ivg ixdy ,weqtd `la s` xtekd lr xeht i`ce dxe`kl `ld

zvxzn .xeht qpwa dcende ,qpw `ed wfpd ivg melyzy myk qpw

,`xnbdøáñ÷xfril` iaxäøtk àøôeklr dxtk `ed xtekd melyzy± ¨¨©§¨©¨¨
it lr z`hg oaxw aiigzn mc`y myky xnel mewn dide ,xeyd lra

lra'n hrnl jixv jkle ,xtek oiprl oicd `ed ,cg` cr it lr e` envr

.'iwp xeyd

,Cãéà àéðzjkøæòéìà éaø Bì øîà,`aiwr iaxléðéòa éðà Ck ,àáé÷òE ©§¨¦¨¨©©¦¡¦¤¤£¦¨¨£¦§¥¤
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,àîéi÷ ïajxvede ,bxdp xeyd oi`y (.cn) onwl x`ean el` mipte`ay ¤©¨¨
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אגרות קודש

]י"א שבט תשכ"ב[

... לכתבו האם )בענין השיחות וההרצאות בעניני חב"ד( יתרכז ויתמיד במקום א', או שבכל פעם 

במק"א -

לדעתי, אף שהעיקר להדליק הנרות )נר ה' נשמת אדם( שבכאו"א מבנ"י, ובאופן דבהעלותך )עיין 

לקו"ת ר"פ בהעלותך(

פעמים  בכמה  ראשונה  ההדלקה  שלאחרי  ובפרט   - שמבקר  המקומות  במספר  להרבות  יש  ולכן 

ומקרים "השלהבת עולה מאלי'"

בכ"ז כדאי שבב'-ג' מקומות יבקר ג"כ באופן מסודר.

דזריעה  בהחילוק  לקו"ת  יעויין   - אתר(  )על  תוצאות  רואה  אינו  פעמים  שרבות  לההתאוננות 

ונטיעה.
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ÂËeÏÎeiL ˙e‰L LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ Û¯BÁ‰ ˙Èa ¯epz ÍB˙a ‰Úe·˜‰ ‰¯„˜ ÍB˙Ï ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ ÌÈÓ ÔzÈÏ ¯eÒ‡̈¦¥©¦¨§©£¥¨§§§¥¨©§¨§§©¥©¤¤¨¦¥¥§¤§

ıÙÁL ÔÂÈk ÌB˜Ó ÏkÓ ‰¯„w‰ Úwaz ‡lL B˙�ÂÂkL Û‡L ÌBÈ „BÚaÓ ÌÓeÓÈÁ ÈˆÁ ÌnÁ˙‰Ï[eqÌÈÓa Î"‚ §¦§©¥£¦¦¨¦§¤©¤©¨¨¤Ÿ¦¨©©§¥¨¦¨¨¥¨¤¨¥©©¦

Ù"Ú‡Â) ÌÈÏÁ‚a ‰zÁÈ ‡nL LeÁÏ LÈ Ì‰a ÁÈ„‰Ï ‡e‰ Í¯cL BÓk ˙aLa ÌÈÏk Ì‰a ÁÈ„‰Ï È„k eÓÓÁ˙ÈL eÏl‰©¨¤¦§©§§¥§¨¦©¨¤¥¦§©¨§¤¤¤§§¨¦©¨¤¥¨¤¨§©¤©¤¨¦

‚"�¯ 'ÈÒa ¯‡a˙pL BÓk Ìeh˜Â Ûe¯b B�È‡L ¯epz Ïˆ‡ ÍBÓÒÏ ¯zenL76ÏÚ ˙ËÏBa BÊ ‰¯„wL ÔÂÈk ÌB˜Ó ÏkÓ ¤©¦§§¥¤©¤¥¨§¨§¤¦§¨¥§¦¦¨¨¥¨¤§¥¨¤¤©

LnÓ ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ ‰‰LÓk ‰Ê È¯‰ ¯epzaL ÌÈÏÁb‰77.( ©¤¨¦¤©©£¥¤§©§¤©©¥©¤¨¦©¨

Ì‡ÂÌÓeÓÈÁ LÈÏL eÓÓÁ˙� ‡ÏÂ ‚‚BLa elÈÙ‡ Ô˙�Â ¯·Ú[dq]È‡ˆBÓÏ „Ú ÌÈÏk Ì‰a ÁÈ„‰Ï elÈÙ‡ ¯eÒ‡ ÌBÈ „BÚaÓ §¦¨©§¨©£¦§¥§Ÿ¦§©§§¦¦¨¦§¨£¦§¨¦©¨¤¥¦©§¨¥

eNÚiL È„Îa ˙aL74Ï˜‰Ï LiL ¯LÙ‡ ¯epz‰ ˜Òe‰L Ì„B˜ ÌL Ì�˙� Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe)[fq‚‚B˘ ‰È‰ Ì‡[gq:( ©¨¦§¥¤©£¦¨¨¦§¨¨¨¤¤©©©¤§¨¤¥§¨¥¦¨¨¥

mixe`ia

õôçù ïåéë [åñ�בכ די אלא כלל, לכ� התכוי� לא אפילו –

א� אבל בזה, חפ� כאילו ונחשב בה�, להדיח הוא שדר�
לית� לו מותר – המי� בחימו� חפ� שאינו דעתו מגלה

בקדרה .75מי�

ì÷äì ùéù øùôà [æñהמנהג מחמת הוא הקולא טע� –

ואי� שהוסק קוד� התנור גבי על להעמיד להקל שנהגו
להקל אפשר טעמא ומהאי אח"כ, יחתה שמא חוששי�

בדיעבד,
העול� שמנהג כיו� להקל' שיש 'אפשר רק זהו אמנ�

דבר אי� וכא� מפסקת, מעזיבה שישנה במקו� היה להקל
דעלמא קדירות משאר זו קדירה שנא ומאי .78המפסיק,

ââåù äéä íà [çñ�דכיו � בשוגג רק היא זו שקולא טע� –

עצמה בשבת התנור שהוסק קוד� המי� נות� היה א� שג�
שוגג על נקנס היה לא אסרו79– כשחכמי� ג� לכ� ,

המשהה את א� מיוחד באופ� וקנסו שבת מערב להשהות
בשבת זה מעשה עשה כאילו דינו שיהיה קנסו בשוגג,
קוד� שבת בערב המי� כשהשהה ולכ� לא, ותו – עצמה

לקונסו אי� – התנור .80שהוסק

zexewn

סימ�75) פי ועל צו, ע' ו קוב� (צמח�צדק) וביאורי� הערות
ע"ש. ש�, רבינו דברי נתבארו בו והאופ� כט סעי� רנג

הכירה76) שבתו� בגחלי� יחתה שמא חוששי� שאי� ג, סעי�
לה מועיל זה חיתוי שאי� לה, שחוצה הקדרה בישול למהר כדי

כ�. כל
י"א):77) ס"ק רנג (סימ� אחרו� בקונטרס רבינו כתב ועד"ז

כשנות� כ� וא� הגחלי�, על בולטי� שה� גוונא בכהאי דמיירי
שאי� ממש, כירה גבי על קדרה כשופת זה הרי בקדרה במי�
משאר זו קדרה שנא דמאי לקדירה גחלי� בי� מפסיק דבר

קדירות.
ולית�: ד"ה רנט סי' שבסו� בקצרה והטמנה שהיה ובהלכות

התנור. כאצל דינה בתנור הקבועה קדרה גבי על ולית�
יא.78) ס"ק רנג סי' קו"א
שוגג.79) על קונסי� לא דרבנ� ובאיסור דרבנ�, איסור שהוא
נוס�80) טע� רבינו הביא י"א ס"ק רנג בסי' שבקו"א ומה

העול� מנהג משו� שהוא התנור הסקת קוד� המי� בנת� להקל
ש�, בקו"א שהביא נוס� פירוש שישנו משו� הוא להקל,
שני לצר� יש ולכ� מבישול, יותר חיתוי בחשש שהחמירו
וביאורי� (הערות בשוגג. ושהניח העול� מנהג של הקולות
הביאור ואריכות שלימות עיי"ש צז, ע' ו קוב� צדק) (צמח

בזה).

המוכני� תבשילי� דיני רנד, סימ� ב' חלק

טו סעי� בשבת להגמר כדי שבת מערב

•

rny z`ixw zekld - jexr ogley

בעני�· שמע קריאת זמ� להתחלת סמו� המת את מוציאי� אי�
שמע קריאת זמ� שיגיע קוד� ולקברו להוציאו שהות שאי�
להוציאו התחילו וא� זמנה שיעבור עד בקבורתו יתעכבו שמא
לקרות כדי מפסיקי� אי� שמע) קריאת זמ� שהגיע לאחר (אפילו

בלבד. בה� צור� למטה שאי� אות� אלא

לזמ� סמו� אבל שחרית של שמע בקריאת אמורי� דברי� במה
לקברו שהות שאי� ע"פ א� להוציאו מותר ערבית של שמע קריאת

תלי� לא על יעבור היו� יקברנו לא שא� לפי שמע קריאת זמ� קוד�
תקברנו קבור כי עשה מצות על יעבור לקברו בלילה יוכל א� (וא�
א� מקו� ומכל החמה) שקיעת קוד� יקברנו לא א� ההוא ביו�
שמע קריאת זמ� שהוא אומרי� שיש ולמעלה המנחה מפלג הוא
קריאת ולקרות לדבריה� לחוש טוב רל"ה בסימ� שיתבאר כמו
זו כסברא נוהגי� העול� שרוב (כיו� אח"כ ולקברו תחלה שמע

ש�): שיתבאר כמו החולקי� כדברי שהעיקר אע"פ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

נשמטי�‚ לפניה� מוטל שהמת בזמ� בהספד העוסקי� הע�
כא� כול� שיקראו אפשר שאי ומתפללי� וקורי� אחד אחד
בבית אלא לפניה� מוטל המת אי� לרש לועג משו� המת אצל
עונה ואי� ודומ� יושב והאונ� ומתפללי� קוראי� ה� אחר

ע"א: בסי' שנתבאר מטע� כלו� אחריה�

הע�„ וכל תנחומי� לקבל האבלי� וחזרו המת את קברו
ש� שעומדי� למקו� הקבר ממקו� אחריה� הולכי�
להתחיל הע� יכולי� א� תנחומי� לקבל שורה לעשות האבלי�
יגיעו שלא עד אחד פסוק ואפילו אחד פרק אפילו ולגמור
א� יתחילו לא לאו וא� שיוכלו מה כל ויקראו יתחילו לשורה
יקראו שמע קריאת זמ� יעבור א� אבל כ� אחר לקרוא שהות יש
תנחומי�: במצות התחילו לא שעדיי� כיו� תחלה שמע קריאת

פטורי�‰ האבל פני הרואי� הפנימי� לנחמו בשורה העומדי�
חייבי�: האבל פני רואי� שאינ� והחיצוני�

ב�ה סעיפי� והמלוי� והמנחמי� המטה נושאי די� עב, סימ� א חלק

ובשר‡ אחד בטלית ומתכסי� ערומי� ישיני� שה� שני�
כ� א� אלא שמע קריאת יקרא לא בזה זה נוגעי� שניה�
שנגיעת מפני ולמטה ממתניה� ביניה� מפסקת טלית היתה
בשעת הרהור לידי אותו מביאה ולמטה ממתניה� בשר�

דבר ערות ב� יראה ולא משו� ואסור קריאתו

מגולה כשהיא ממש בערותו אלא מדבר הכתוב שאי� פי על וא�
סופרי� מדברי מקו� מכל ש� שיתבאר כמו ונראית

כשעוסק דהיינו מחני� בקרב מתהל� אלהי� שה' בשעה
בסי' שיתבאר כמו תורה בתלמוד או בתפלה או שמע בקריאת
טפח שאמרו כמו ערוה נקרא הרהור לידי שמביא דבר כל ע"ד

ע"ה. בסי' שיתבאר כמו ערוה באשה

כיסוי אי� כא� כיסוי מועיל ממש לערוה שאפילו פי על וא�

שמרגיש ידי על הרהור לידי בא הוא מקו� שמכל כיו� מועיל
אסרו זה ומטע� ולמטה ממתני� בבשרו חבירו בשר נגיעת
נראה אינו שהקול פי על א� ערוה שהיא אשה זמר קול שמיעת
ע"ה. בסימ� שיתבאר כמו הרהור לידי מביאו לו נשמע אלא

מדבר או מתפלל או שמע קריאת כשקורא אמורי� דברי� (במה
אפילו מותר תורה בדברי להרהר אבל בפיו תורה בדברי
ששומע כ"ש ע"ה בסימ� שיתבאר מטע� מגולה ממש כשערותו
בחזרת שלא אפילו בשר בקירוב אשתו ע� ששוכב או אשה קול

כמו בפיו לקרות שאסור אע"פ מותרפני� זה ומטע� שיתבאר
כדיבור אינו שהרהור תשמיש בשעת שבקדושה בדברי� להרהר
במבואות להרהר לעני� כדיבור שהוא אע"פ זה לעני�

המטונפות):

מפני· לבינה בינו טלית להפסקת א"צ עמו ישנה אשתו היתה
אבל הרהור לידי יבא לא בה שרגיל שהואיל כגופו שאשתו
שיחזירו דהיינו ממנה פני� בחזרת אלא קורא אינו מקו� מכל
או בערותו נוגע בשרה יהיה שלא כדי לזה זה אחוריה� שניה�
שלא באשתו א� שאוסר מי ויש הרהור לידי ויבא בערותה בשרו

לדבריו: לחוש ונכו� טלית בהפסקת

פני�‚ בחזרת לקרות מותר קטני� בעוד� בניו ע� יש� היה
מחמת הרהור לידי יבא שמא לחוש שאי� טלית הפסקת בלא
ולא בערות� נוגע בשרו שאי� כל בבשרו הקטני� בשר נגיעת

טלית. להפסקת צרי� גדולי� ה� וא� בערותו בשר�

שנה י"ב לו שיהיה עד התינוק קטני� חשובי� ה� כמה עד
שערות ב' הביאו ואפילו שנה י"א לה שתהיה עד והתינוקת
לתינוקת י"ב ושנת לתינוק י"ג ובשנת כלו� אינ� הזה זמ� בתו�
מותר לאו וא� טלית הפסקת בלא אסור שערות ב' הביאו א�
ב' הביאו לא אפילו לתינוקת וי"ב לתינוק ואיל� י"ג ומשנת

טלית: הפסקת בלא אסור שערות

סעיפי�: ג' ובו יתנהג אי� ובניו אשתו ע� היש� עג סימ� א חלק
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הפרק: מצוהתוכ� "שכר רז"ל במאמר הפנימי התוכ�

בעצמה המצוה היא המצוה ששכר מצוה",

ùé íå÷î ìëî éøäù ,éúéîà åðéà äæ ìåèéá íðîà
.åîöò úà ìèáîù àìà àåä

משנת ע"פ ה"ביטול" שעני� לעיל, נתבאר

של רגש כל מבטל שהאד� בכ� רק אינו החסידות,

אלא ושפלות, בענוה ומתנהג הרוח וגסות גאוה

נפרדת למציאות עצמו את מרגיש אינו שהאד� הכוונה

ש"ה' � ית' ואחדותו יחודו את רק ומרגיש מאלקות

ח"ו.ושבאמתאחד" בלעדו מציאות שו� אי�

לאד�, לו אפשר אי מקו�, מהותוומכל שבעצ�

בפני ל"מציאות" עצמו את שמרגיש (היינו "יש" הוא

להגיע שלו), ה"אני" שזהו עצמועצמו, לידיבכוחות

ממציאותו חלק ה� כוחותיו שג� (מפני אמיתי ביטול
מתיר חבוש אי� שאמרו מה דר� ועל וישותו), ומהותו

האסורי�. מבית עצמו

� הוא עצמו) (בכוחות לעשות שביכולתו וכל
אתלהכניע מסוימת במדה ולהחליש ישותו את

היא האמיתית שמציאותו יותר ולהרגיש עצמו, הרגשת
שמכניע ורק ישותו, נאבדה לא סו�ֿסו� אבל אלקות;
לעומת היש", "ביטול הנקרא וזהו עצמו, את ומבטל
או במציאות", "ביטול (הנקרא האמיתי הביטול

עצמי"). "ביטול

שלו ה"אני" רגש (שיתבטל האמיתי הביטול דהנה
ידי על רק אפשרי אלקילגמרי) אור בנפשגילוי

מאירה אחד) (ה' האלקית האמת כאשר כי האד�,
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נשמטי�‚ לפניה� מוטל שהמת בזמ� בהספד העוסקי� הע�
כא� כול� שיקראו אפשר שאי ומתפללי� וקורי� אחד אחד
בבית אלא לפניה� מוטל המת אי� לרש לועג משו� המת אצל
עונה ואי� ודומ� יושב והאונ� ומתפללי� קוראי� ה� אחר

ע"א: בסי' שנתבאר מטע� כלו� אחריה�

הע�„ וכל תנחומי� לקבל האבלי� וחזרו המת את קברו
ש� שעומדי� למקו� הקבר ממקו� אחריה� הולכי�
להתחיל הע� יכולי� א� תנחומי� לקבל שורה לעשות האבלי�
יגיעו שלא עד אחד פסוק ואפילו אחד פרק אפילו ולגמור
א� יתחילו לא לאו וא� שיוכלו מה כל ויקראו יתחילו לשורה
יקראו שמע קריאת זמ� יעבור א� אבל כ� אחר לקרוא שהות יש
תנחומי�: במצות התחילו לא שעדיי� כיו� תחלה שמע קריאת

פטורי�‰ האבל פני הרואי� הפנימי� לנחמו בשורה העומדי�
חייבי�: האבל פני רואי� שאינ� והחיצוני�

ב�ה סעיפי� והמלוי� והמנחמי� המטה נושאי די� עב, סימ� א חלק

ובשר‡ אחד בטלית ומתכסי� ערומי� ישיני� שה� שני�
כ� א� אלא שמע קריאת יקרא לא בזה זה נוגעי� שניה�
שנגיעת מפני ולמטה ממתניה� ביניה� מפסקת טלית היתה
בשעת הרהור לידי אותו מביאה ולמטה ממתניה� בשר�

דבר ערות ב� יראה ולא משו� ואסור קריאתו

מגולה כשהיא ממש בערותו אלא מדבר הכתוב שאי� פי על וא�
סופרי� מדברי מקו� מכל ש� שיתבאר כמו ונראית

כשעוסק דהיינו מחני� בקרב מתהל� אלהי� שה' בשעה
בסי' שיתבאר כמו תורה בתלמוד או בתפלה או שמע בקריאת
טפח שאמרו כמו ערוה נקרא הרהור לידי שמביא דבר כל ע"ד

ע"ה. בסי' שיתבאר כמו ערוה באשה

כיסוי אי� כא� כיסוי מועיל ממש לערוה שאפילו פי על וא�

שמרגיש ידי על הרהור לידי בא הוא מקו� שמכל כיו� מועיל
אסרו זה ומטע� ולמטה ממתני� בבשרו חבירו בשר נגיעת
נראה אינו שהקול פי על א� ערוה שהיא אשה זמר קול שמיעת
ע"ה. בסימ� שיתבאר כמו הרהור לידי מביאו לו נשמע אלא

מדבר או מתפלל או שמע קריאת כשקורא אמורי� דברי� (במה
אפילו מותר תורה בדברי להרהר אבל בפיו תורה בדברי
ששומע כ"ש ע"ה בסימ� שיתבאר מטע� מגולה ממש כשערותו
בחזרת שלא אפילו בשר בקירוב אשתו ע� ששוכב או אשה קול

כמו בפיו לקרות שאסור אע"פ מותרפני� זה ומטע� שיתבאר
כדיבור אינו שהרהור תשמיש בשעת שבקדושה בדברי� להרהר
במבואות להרהר לעני� כדיבור שהוא אע"פ זה לעני�

המטונפות):

מפני· לבינה בינו טלית להפסקת א"צ עמו ישנה אשתו היתה
אבל הרהור לידי יבא לא בה שרגיל שהואיל כגופו שאשתו
שיחזירו דהיינו ממנה פני� בחזרת אלא קורא אינו מקו� מכל
או בערותו נוגע בשרה יהיה שלא כדי לזה זה אחוריה� שניה�
שלא באשתו א� שאוסר מי ויש הרהור לידי ויבא בערותה בשרו

לדבריו: לחוש ונכו� טלית בהפסקת

פני�‚ בחזרת לקרות מותר קטני� בעוד� בניו ע� יש� היה
מחמת הרהור לידי יבא שמא לחוש שאי� טלית הפסקת בלא
ולא בערות� נוגע בשרו שאי� כל בבשרו הקטני� בשר נגיעת

טלית. להפסקת צרי� גדולי� ה� וא� בערותו בשר�

שנה י"ב לו שיהיה עד התינוק קטני� חשובי� ה� כמה עד
שערות ב' הביאו ואפילו שנה י"א לה שתהיה עד והתינוקת
לתינוקת י"ב ושנת לתינוק י"ג ובשנת כלו� אינ� הזה זמ� בתו�
מותר לאו וא� טלית הפסקת בלא אסור שערות ב' הביאו א�
ב' הביאו לא אפילו לתינוקת וי"ב לתינוק ואיל� י"ג ומשנת

טלית: הפסקת בלא אסור שערות

סעיפי�: ג' ובו יתנהג אי� ובניו אשתו ע� היש� עג סימ� א חלק
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הפרק: מצוהתוכ� "שכר רז"ל במאמר הפנימי התוכ�

בעצמה המצוה היא המצוה ששכר מצוה",

ùé íå÷î ìëî éøäù ,éúéîà åðéà äæ ìåèéá íðîà
.åîöò úà ìèáîù àìà àåä

משנת ע"פ ה"ביטול" שעני� לעיל, נתבאר

של רגש כל מבטל שהאד� בכ� רק אינו החסידות,

אלא ושפלות, בענוה ומתנהג הרוח וגסות גאוה

נפרדת למציאות עצמו את מרגיש אינו שהאד� הכוונה

ש"ה' � ית' ואחדותו יחודו את רק ומרגיש מאלקות

ח"ו.ושבאמתאחד" בלעדו מציאות שו� אי�

לאד�, לו אפשר אי מקו�, מהותוומכל שבעצ�

בפני ל"מציאות" עצמו את שמרגיש (היינו "יש" הוא

להגיע שלו), ה"אני" שזהו עצמועצמו, לידיבכוחות

ממציאותו חלק ה� כוחותיו שג� (מפני אמיתי ביטול
מתיר חבוש אי� שאמרו מה דר� ועל וישותו), ומהותו

האסורי�. מבית עצמו

� הוא עצמו) (בכוחות לעשות שביכולתו וכל
אתלהכניע מסוימת במדה ולהחליש ישותו את

היא האמיתית שמציאותו יותר ולהרגיש עצמו, הרגשת
שמכניע ורק ישותו, נאבדה לא סו�ֿסו� אבל אלקות;
לעומת היש", "ביטול הנקרא וזהו עצמו, את ומבטל
או במציאות", "ביטול (הנקרא האמיתי הביטול

עצמי"). "ביטול

שלו ה"אני" רגש (שיתבטל האמיתי הביטול דהנה
ידי על רק אפשרי אלקילגמרי) אור בנפשגילוי

מאירה אחד) (ה' האלקית האמת כאשר כי האד�,
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משל (ע"ד האמת בפני ישותו מתבטלת במילא בנפשו,
המל�, לפני בעמדו אד� על הנופלות והאימה היראה
מחמת אלא והתבוננותו, מוחו יגיעת פרי יראתו שאי�

מתב לפניו שבעמדו המל�", ממציאותו"גילוי טל
ממילא). בדר�

מטרת שכל לעיל שנתבאר למה סותר זה [ואי�

" לידי האד� את להביא היא לאי�המצות היש ,"ביטול

האמיתי:] ביטול זה שאי� הג�

æ"éòù ,àúúìã àúåøòúà àåä íå÷î ìëî êà
.ùîî ïéà úðéçá äéäé ë"çà

�) המצוות קיו� ע"י אליו שמגיעי� ה"ביטול"
אמיתי, שאינו א� עצמו), את שמבטל היש", "ביטול
(התעוררות דלתתא" "אתערותא הוא מקו� מכל
מלמעלה אלקי אור גילוי יתעורר ידה שעל מלמטה),
תתבטל שעי"ז לבא, לעתיד דלעילא") ("אתערותא

ממש". אי� ב"בחינת להיות האד�, ישות באמת

מ ""[והנה ממשש אי� בחינת פירושויהי' אי� "

כמו ואפס לאי� יחזור שהכל הפשוט, במוב� שיתבטלו

שהאד� הוא הפירוש אלא בראשית, ימי ששת קוד�

הקב ע� בתכלית מיוחדי� יהיו אליו"והעול� ויתבטלו ה

" בבחינת ממש שיהיו עד ."אי�לגמרי,

ומבאר:] שהול� וזהו

åäéàã ,ä"á óåñ ïéàá úåìéöàä íìåò ãåçé êøã ìò
ìåèéá úðéçáá íä úåøéôñ øùòäù ,ãç éäåîøâå

.'åë íäá ùáåìîä ä"á óåñ ïéà øåàì éúéîà
להיות הוא ממש") ("אי� האמיתי הביטול עני�
העליו� העול� (שהוא האצילות" "עול� בבחינת
בעול� שאי� פירוש, ממש"; אלקות ש"הוא ביותר),
כל כי מאלקות, נפרדת מציאות של רגש שו� ההוא

מתגלי� שבו עול� רק הוא יתבר�עניינו כוחותיו

גבורה חסד דעת בינה (חכמה ספירות" "עשר הנקראי�
ה"חכמה" אומרת: זאת מלכות), יסוד הוד נצח תפארת
החסד הקב"ה, של חכמתו � היא האצילות עול� של

וכו'. הקב"ה של חסדו מידת �

ע� בתכלית "מיוחד" האצילות שעול� ונמצא
מלבד מציאות שו� כא� אי� כי ב"ה, סו�" ה"אי�
מציאות שו� כלל כא� ואי� ית', וכוחותיו אלקותו

כ"יש". כלל להרגיש שתוכל אחרת

ספירות עשר (אודות זהר בתיקוני דאיתא וזהו
חד", וגרמוהי איהו חד וחיוהי "איהו דאצילות)

ה� "חיוהי" ב"ה, סו� האי� הוא "איהו" פירוש,
ה"כלי�" ה� ו"גרמוהי" ספירות, העשר של האורות

" ה� ושניה� ספירות, העשר שאפילוחדשל ית', אתו "
סו�".כלי�ה" ה"אי� ע� חד ה� דאצילות "

כ� כשמו אשר ב"ה סו�" שה"אי� אע"פ כלומר:
ומנושא מרומ� הוא � והגדרה ציור שו� לו שאי� הוא,

כוחות ה� שהרי ספירות, העשר ומוגדרי�מסויימי�מ�
הספירות שג� מאחר מקו�, מכל כו'), בינה (חכמה,

כוחותיו אלא הקב"האינ� נפרדתשל מציאות (ולא
עצמו. ב"ה סו�" ה"אי� ע� מיוחדות ה� א� לכ� ח"ו),

äæ éåìéâ äéäé êëå[דאצילות](àðéîé àòåøã ãñç
;ùîî äééùòä íìåòá äèîì[ש]àòåøãå óåâä 'éäé

øåà úàøùäì äééùòä íìåòá ë"â äèîì éìë àðéîé
'åë àðéîé àòåøã ãñç úðéçá åîë ,óåñ ïéà

.[שבאצילות]
כ� האצילות, עול� של האמיתי הביטול דר� על
הגו� הרי הזה דבזמ� לבא. לעתיד האד� מצב יהי'
נפרד כדבר ונראה אלקות על ומסתיר מעלי� הגשמי
גו� לאד� שיהי' אע"פ לבא, לעתיד אבל עצמו, בפני
נפרדת עצמית מציאות של הרגש לגו� יהי' לא גשמי,
לאלקות, כלי שהוא מה יהי' עניינו כל אלא מאלקות,

ידו. על מתגלה אלקי שאור

החסד מדת של ה"כלי" עני� שכל כש� לדוגמא:
של (ימינא" זרוע דרועא) "חסד בזהר (הנק' דאצילות
הקב"ה של גדולתו את לבטא אלא אינו הקב"ה)
האד� של הגשמית ידו כ�, � וטובו חסדו במידת
חסדו את לגלות רק יהי' עניינה וכל לאלקות, תתבטל

ב"ה. סו� האי� של

ïúðù ùéä ìåèéáã àúúìã àúåøòúà éãé ìò åðééäå
.'åë åãéá ä÷ãö

וישרה ישכו� ב"ה סו� אי� שאור גופא, זה א�
באמת מתבטל (שעי"ז האד� של הגשמית ביד לעת"ל
מצות קיו� ידי על הוא � ממש") אי� "בחינת לאלקות,
הצדקה, שבמעשה היש" ש"ביטול הזה), (בזמ� צדקה
צדקה לתת ישותו רגש את ומכניע עצמו את שכופה

וזיכו� ביטול נפעל שעי"ז הגשמית� זובידו הרי �

האי� של החסד מדת להשראת דלתתא" "אתערותא
לבא. לעתיד הגשמית בידו ימינא") ("דרועא ב"ה סו�

אברי רמ"ח כנגד שה� המצוות, בכל הוא וכ�
רמ"ח כל יהיו הזה בזמ� המצוות קיו� ידי שעל הגו�,
(בכל ב"ה סו� אי� אור להשראת כלי� הגו� אברי
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לפי ב"ה, סו� אי� אור של אחרת מדריגה ומצוה מצוה
הגו� אברי של עניינ� שכל עד � המצוה) של ענינה

בלבד. אלקות לגלות אלא יהי' לא

התורה:] לימוד לעני� הוא [וכ�

äîëç úðéçáì éìë äéäé íãàä çåîå äîëçå
ìò åðééäå ,äá ùáåìî óåñ ïéà øåàù ùîî äàìéò

.'åë ì"ðä êøã ìò äøåúä ÷ñò éãé
"ביטול של באופ� הזה בזמ� התורה עסק ידי על
האד� מוח יהי' נפש�"), "בכל בעני� (וכנ"ל היש"
שבה עילאה", "חכמה (הנק' ית' לחכמתו כלי לעת"ל
מוח של עניינו כל שאז, ב"ה), סו� אי� אור מלובש

תתגלה ידו שעל מה יהי' יתבר�האד� ("חכמהחכמתו
ממש. עילאה")

הזה שבעול� אפשר כיצד להקשות: יש שלכאו' [אלא

לעת תהי' ביותר) התחתו� (העול� אותה"הגשמי ל

(שהוא האצילות בעול� כמו לאלקות ביטול של מדריגה

אלקות)? ע� ממש חד

האלקי הכח באד� נגלה שכאשר אמת ה� כלומר:

גמור, ביטול לידי בא הוא העול�, את ומקיי� המהווה

הכח אלא אינה הנברא מציאות שכל שמרגיש היינו

ממש)), ואפס לאי� חוזר הי' זה כח שבלעדי (מאחר האלקי

אי סו�ֿסו� מקו�, מכל � הפרק בריש לעיל שנתבאר וכפי

עול� של הביטול למדריגת זה ביטול לדמות אפשר

אלאהאצילות אינו האצילות עול� שכ�, שלהתפשטות,

(כנ אלקיי� ""כוחות שו� כא� ואי� כלל,בריאהל), "

שכל"משא אלא נברא, מציאות שהוא הגשמי הזה עול� כ

מאלקות. רק ה� וחיותו קיומו

בעול� לאלקות שהביטול לומר, אפשר אי� כ� וא�

יהי' הגשמי בעול�באותההזה שהוא כפי הביטול מדריגת

האצילות?

ממשי�:] זה על

äéî÷ã ,ïéîìò ìë ááåñä øåà éåìéâ éãé ìò åðééäå
äééùò íò úåìéöàå ,'éáéùç àìë àìåë úîàá

.ïéåù
אותה תהי' העשי' שבעול� דזה העני�, א�
ידי על הוא האצילות, עול� כמו ביטול של המדריגה
שזהו לעיל שנתבאר [וכמו עלמי� כל הסובב אור גילוי
שאז המתי�), (בתחיית לבא דלעתיד השכר עני�

עלמי�]. כל הסובב אור יתגלה

מכל לגמרי למעלה הוא עלמי� כל הסובב אור כי

לגבי', ממש שווי� שכול� כ�, כדי עד העולמות
האצילות לעול� "עדיפות" אי� זה אור שלגבי ונמצא
הוא האצילות עול� שג� מאחר כי העשי'. עול� על
סו�" ה"אי� מ� רחוק הוא הרי � ומוגדר מוגבל "עול�"

מרחק האצילותבאותו עול� שאי� העשי', עול� של
סו�", ל"אי� יותר קרוב ממש") "אלקות היותו (למרות

העשי'. עול� מאשר ומוגדר, מוגבל בלתי שהוא

עלמי�, כל הסובב אור נגלות בהגלות שכ�, ומכיו�
אותה תהי' העשי' בעול� שג� הדבר, שאפשרי ודאי
דכיו� האצילות, בעול� כמו ביטול של מדריגה
על ממש, בפועל לגבי' "משתוות" והאצילות שהעשי'
הביטול להמשי� עלמי� כל הסובב אור של ביכולתו כ�

העשי'. בעול� ג� האצילות עול� של

ø÷éò éë ,äîöòá äåöîä àéä äåöî øëùù åäæå
àåä åîöò åäæå ,ïéàì ùéä ìåèéá àåä äåöîä
ïéà" éåìéâ àåä øëùäù àìà ,äåöîä ìù øëùä
éåìéâ éãé ìò ìåèéáäùå ,àìåëã àøå÷îî "éúéîà

.ä"á óåñ ïéà øåà
(שענינ� הזה בזמ� המצוות שקיו� � הנ"ל כל ע"פ
לבוא שלעתיד לכ� הגור� הוא לאי�") היש "ביטול
להיות אמיתי" ב"ביטול כולו והעול� האד� יתבטלו
נמצא, � הסובב) אור גילוי ידי (על ממש" אי� "בחינת
לאי�), היש ביטול �) ה� חד המצוה ושכר שהמצוה
רק הוא הזה) (בזמ� האד� ידי על המצוה שקיו� אלא
שיתגלה הוא, השכר ואילו היש", ד"ביטול המדריגה

אמיתיבאד� מעבודתוביטול תוצאה שאינו לאלקות,
ב"ה. סו� אי� אור גילוי ע"י הנפעל ביטול הוא אלא

דכולא" "מקורא נקרא עצמו ב"ה סו�" ה"אי�
הכל), סו�והאור(מקור אי� ("אור סו� האי� של
היינו � (מאחרהגילויב"ה") אמיתי" "אי� נקרא � שלו

אלקות). מלבד באמת דבר שו� אי� יתבר� שמצידו

מצוה". � מצוה "שכר וזהו

'à ìë éøäù ,ìàøùéî 'à ìëá åðùé äæ ìåèéáå
àéôëúà é"ò íà ,åëøò éôì èòî åîöò úà ìèáî

é"ò åà.á"äåòì ÷ìç åì äéäé æ"éòå ,àëôäúà
לעול� חלק לה� יש ישראל כל רז"ל שאמרו וזהו
תלמיד שאינו מי ג� המתי�), תחיית � (שפירושו הבא
ישראל כל כי ית', בעבודתו גדולה מדריגה ובעל חכ�
בה יש עושה שאד� מצוה וכל כרמו�, מצוות מלאי�
שבכל ונמצא להקב"ה, והכנעה "ביטול" של עני� איזה

ערכו. לפי אחד כל ה"ביטול", עני� ישנו ישראל
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לפי ב"ה, סו� אי� אור של אחרת מדריגה ומצוה מצוה
הגו� אברי של עניינ� שכל עד � המצוה) של ענינה

בלבד. אלקות לגלות אלא יהי' לא

התורה:] לימוד לעני� הוא [וכ�

äîëç úðéçáì éìë äéäé íãàä çåîå äîëçå
ìò åðééäå ,äá ùáåìî óåñ ïéà øåàù ùîî äàìéò

.'åë ì"ðä êøã ìò äøåúä ÷ñò éãé
"ביטול של באופ� הזה בזמ� התורה עסק ידי על
האד� מוח יהי' נפש�"), "בכל בעני� (וכנ"ל היש"
שבה עילאה", "חכמה (הנק' ית' לחכמתו כלי לעת"ל
מוח של עניינו כל שאז, ב"ה), סו� אי� אור מלובש

תתגלה ידו שעל מה יהי' יתבר�האד� ("חכמהחכמתו
ממש. עילאה")

הזה שבעול� אפשר כיצד להקשות: יש שלכאו' [אלא

לעת תהי' ביותר) התחתו� (העול� אותה"הגשמי ל

(שהוא האצילות בעול� כמו לאלקות ביטול של מדריגה

אלקות)? ע� ממש חד

האלקי הכח באד� נגלה שכאשר אמת ה� כלומר:

גמור, ביטול לידי בא הוא העול�, את ומקיי� המהווה

הכח אלא אינה הנברא מציאות שכל שמרגיש היינו

ממש)), ואפס לאי� חוזר הי' זה כח שבלעדי (מאחר האלקי

אי סו�ֿסו� מקו�, מכל � הפרק בריש לעיל שנתבאר וכפי

עול� של הביטול למדריגת זה ביטול לדמות אפשר

אלאהאצילות אינו האצילות עול� שכ�, שלהתפשטות,

(כנ אלקיי� ""כוחות שו� כא� ואי� כלל,בריאהל), "

שכל"משא אלא נברא, מציאות שהוא הגשמי הזה עול� כ

מאלקות. רק ה� וחיותו קיומו

בעול� לאלקות שהביטול לומר, אפשר אי� כ� וא�

יהי' הגשמי בעול�באותההזה שהוא כפי הביטול מדריגת

האצילות?

ממשי�:] זה על

äéî÷ã ,ïéîìò ìë ááåñä øåà éåìéâ éãé ìò åðééäå
äééùò íò úåìéöàå ,'éáéùç àìë àìåë úîàá

.ïéåù
אותה תהי' העשי' שבעול� דזה העני�, א�
ידי על הוא האצילות, עול� כמו ביטול של המדריגה
שזהו לעיל שנתבאר [וכמו עלמי� כל הסובב אור גילוי
שאז המתי�), (בתחיית לבא דלעתיד השכר עני�

עלמי�]. כל הסובב אור יתגלה

מכל לגמרי למעלה הוא עלמי� כל הסובב אור כי

לגבי', ממש שווי� שכול� כ�, כדי עד העולמות
האצילות לעול� "עדיפות" אי� זה אור שלגבי ונמצא
הוא האצילות עול� שג� מאחר כי העשי'. עול� על
סו�" ה"אי� מ� רחוק הוא הרי � ומוגדר מוגבל "עול�"

מרחק האצילותבאותו עול� שאי� העשי', עול� של
סו�", ל"אי� יותר קרוב ממש") "אלקות היותו (למרות

העשי'. עול� מאשר ומוגדר, מוגבל בלתי שהוא

עלמי�, כל הסובב אור נגלות בהגלות שכ�, ומכיו�
אותה תהי' העשי' בעול� שג� הדבר, שאפשרי ודאי
דכיו� האצילות, בעול� כמו ביטול של מדריגה
על ממש, בפועל לגבי' "משתוות" והאצילות שהעשי'
הביטול להמשי� עלמי� כל הסובב אור של ביכולתו כ�

העשי'. בעול� ג� האצילות עול� של

ø÷éò éë ,äîöòá äåöîä àéä äåöî øëùù åäæå
àåä åîöò åäæå ,ïéàì ùéä ìåèéá àåä äåöîä
ïéà" éåìéâ àåä øëùäù àìà ,äåöîä ìù øëùä
éåìéâ éãé ìò ìåèéáäùå ,àìåëã àøå÷îî "éúéîà

.ä"á óåñ ïéà øåà
(שענינ� הזה בזמ� המצוות שקיו� � הנ"ל כל ע"פ
לבוא שלעתיד לכ� הגור� הוא לאי�") היש "ביטול
להיות אמיתי" ב"ביטול כולו והעול� האד� יתבטלו
נמצא, � הסובב) אור גילוי ידי (על ממש" אי� "בחינת
לאי�), היש ביטול �) ה� חד המצוה ושכר שהמצוה
רק הוא הזה) (בזמ� האד� ידי על המצוה שקיו� אלא
שיתגלה הוא, השכר ואילו היש", ד"ביטול המדריגה

אמיתיבאד� מעבודתוביטול תוצאה שאינו לאלקות,
ב"ה. סו� אי� אור גילוי ע"י הנפעל ביטול הוא אלא

דכולא" "מקורא נקרא עצמו ב"ה סו�" ה"אי�
הכל), סו�והאור(מקור אי� ("אור סו� האי� של
היינו � (מאחרהגילויב"ה") אמיתי" "אי� נקרא � שלו

אלקות). מלבד באמת דבר שו� אי� יתבר� שמצידו

מצוה". � מצוה "שכר וזהו

'à ìë éøäù ,ìàøùéî 'à ìëá åðùé äæ ìåèéáå
àéôëúà é"ò íà ,åëøò éôì èòî åîöò úà ìèáî

é"ò åà.á"äåòì ÷ìç åì äéäé æ"éòå ,àëôäúà
לעול� חלק לה� יש ישראל כל רז"ל שאמרו וזהו
תלמיד שאינו מי ג� המתי�), תחיית � (שפירושו הבא
ישראל כל כי ית', בעבודתו גדולה מדריגה ובעל חכ�
בה יש עושה שאד� מצוה וכל כרמו�, מצוות מלאי�
שבכל ונמצא להקב"ה, והכנעה "ביטול" של עני� איזה

ערכו. לפי אחד כל ה"ביטול", עני� ישנו ישראל
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מתחלק שבאד� והגסות הישות ביטול בכללות,
שהאד� � כפי' מלשו� � "אתכפיא" מדריגות: לשתי
(או המצוה את לקיי� עצמו את וכופה יצרו על מתגבר
הפיכה לשו� � ו"אתהפכא" העבירה); מ� א"ע לשמור
זה) בעני� (עכ"פ יצרו את מהפ� האד� כאשר דזהו �

זו. מצוה לקיי� באמת חפ� שהוא עד

ומצוות תורה של עניני� שיש שרואי�, [וכפי
אות�, לקיי� כלל יצרו ע� ללחו� צרי� האד� שאי�
כבר אלו (שבעניני� בה� רב וחשק חיות לו ויש
גדולה מלחמה שדרושה דברי� ויש יצרו), את "הפ�"

בה�]. זהיר להיות היצר ע� ועצומה

אמיתי ביטול שאינו (אע"פ זה "ביטול" ידי ועל
דאור בגילויי� "חלק" לו יש � היש") "ביטול רק אלא
לאלקות). אמיתי (ביטול הבא בעול� ב"ה סו� אי�

äéãåä úðéçá åì ïéàù ,íéãåîá òøë àìã ïàî ïëìå

íéúîä úééçúá íå÷é àìã ì"æø åøîà ,ììë ìåèéáå
:'åë

לא במודי� כרע דלא מא� רז"ל מאמר מוב� עפ"ז
לאד� מגיע מדוע דלכאורה, המתי�, בתחיית יקו�

במודי�. כורע שאינו בגלל רק כזה חמור עונש

פירוש כי היטב, מוב� העניני� פנימיות פי על א�
רק אינו החסידות משנת פי על להקב"ה ה"הודאה"
ביטול מעני� ג� הוא אלא ית', אליו והודי' שבח נתינת
מאיר"), לרבי חכמי� "מודי� (כמו אחרי� לדעת דעתו

לאלקות. וביטול הכנעה דהיינו

כורע שאינו מי שו�במודי�ולכ� לו שאי� היינו �

יקו� לא � "הודאה") מדריגת (אפילו לאלקות ביטול
היש" ד"ביטול העבודה ע"י רק כי המתי�, בתחיית

לבא. לעתיד האמיתי ("אי�") להביטול זוכי�

`i wxt exnyz izezay z` d"c

•
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Âקולו ית� ועליו� ה' בשמי� וירע� ג"כ א' ע"ה דוד
כל דהנה כו' ויפיצ� חיציו וישלח אש וגחלי ברד
נפשו בצרת בהיותו אויביו מכ� בהצילו הוא זאת השירה
נשפ� שחמתו הרשעי' על ה' גבורו' בעוז ההצלה תולה הי'
בערו תאכל מפיו ואש באפו עש� עלה כמ"ש עליה�
על שנמש� גבו' מלאה לה' החרב להט זה שכל גחלי�,
ולא דוקא, בשרש� ולאבד� להומ� למטה רשעי' ראש
מצא ואדרבה הי' ועניו חסיד כי עצמו בזכות ההצלה תלה
מה א� הרע הקטרוג עליו מזה שיבא ועונו' חטאי' בעצמו
יחיל, רשעי' ראש על העליו� ודי� הגבו' מבחי' הוא שניצול
ורחמי' החסד מצד א' דברי' מב' בא הצלתו סיבת וע"כ
דחסד הוי' אקרא לי בצר עד כו' סלעי ה' בתחלה כמ"ש
על הקשה העליו� ודי� גבו' המשכו' מפני והב' כו' ורחמי'
קולו ית� ועליו� ה' בשמי� וירע� וזהו כו', להומ� הרשעי'
בבחי' היינו דוקא, ועליו"� ומ"ש וד"ל. כו' עצמו מצד
בבחי' כו' בשמי� עלי"ו בפי' כנ"ל עליונו' הגבו' כל מקור
למטה עד ונמש� יורד ומש� ממש, שבעצמו' הגבו' העל�
ישלח ומש� אש וגחלי בר"ד אופני' בב' דאצי' בגבורו'
דנוג"ה שרי' ע' עד בהשתלשלו' הנפרדי' בעולמו' חיצי"ו
כנ"ל כו' ב� ה' יגער כמ"ש כו' ה' מגער"ת והכל כו' דעשי'
כל השופט וכמו אר� אפסי ידי� ה' שמסיי� מה וזהו וד"ל.
תחלה וכמ"ש ירי� וזה ישפיל זה ששופט וכמל� כו' האר�
של� לא כי וכמו מרומ� א� משפיל ומעשיר מוריש ה'

עליונו' וגבורו' די� בבחי' והוא כו' הנה עד האמור"י עו"�
יחתו דה' משו� דוקא בשרש� להשפיל� אר� אפסי ידי�
ע"כ כנ"ל מעלה למעלה ירע� בשמי' ועליו מריבי"ו

וד"ל. כנ"ל בפ"מ למטה אר� אפסי ידי"� ממילא
Ô˙ÈÂשנמתקו אחר פי' משיחו, קר� ויר� למלכו עוז

דעליו עליונה בגבו' דוקא בשרש� קשות וגבו' הדיני�
למלכו עוז ית� עצמו מזה דוקא אז כנ"ל כו' ירע� בשמי�
ישכיל בי' דכתי' במשיח כידוע לע"ל משיחא מלכא שהוא
שמבואר מה הנה העני� וביאור כו'. ונשא ירו� עבדי
המשכה בדר� בשרש� קשו' גבורו' מיתוק בעני� למעלה
לחלק דוקא היינו כו', ולאבד� להומ� דקדוש' מגבורו'
רע רובו דעשי' וק"נ טו"ר מעורבי' ה� כי לבד שבה� הרע
נשאר דק"נ גמור להרע ושבירה איבוד לאחר א� גמור,
שקד� דתוהו משבה"כ בה� שנפל דקדוש' הטוב בחי' בה�
דבחי' דקדוש' עליונו' גבורו' בחי' והיינו כידוע, לתיקו�
שלמעלה דנקודי' ס"ג בבחי' שהוא דתוהו מלכי' דז' ב"�
גי' עו"ז וית� מ"ש (והוא כו' דתיקו� דברודי' מ"ה מבחי'
באריכו' הנ"ל כעני� והיינו כו'), בוי"ו מלא כשהוא ס"ג
אור מעצ� ביותר החסד תוק� שהוא שבחסד גבו' בבחי'
וחו� אש ברשפי האהבה באה כאשר והוא החסד,
מרחוק בתשוק' דרחימותא שלהובי שנק' יתיר' התלהבו'
אל להיו' במקבל דרחימו אתערות' שג� עד כו', דבע"ת
תחת שמאל"ו שזהו דחסד מגבו' ג"כ תשוקת' אישה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שמאל"ו כו' מעומקלראשי התשוב' התעוררו' והוא דוקא
וכ� כו', הצא� לייח� במקלו' פיצל אשר וזהו כו', בכנ"י
בחי' יעלה שבק"נ הרע ואיבוד ומפלת ביעור שאחר יוב�
כעני� כנ"ל שבחסד בגבו' בשרשו שהוא שבה� הטוב
כשהוא הדמי' ברתיח' התאו' חו� (בדמיו� כו' דעשו רישא
ה' ועובד ת"ח כעס כמו או כו' המשמח וכיי� לטוב
שאחר כו', לבנו כמכה או יותר הרע על שיכעס בהתלהבות
טו"ב א' שע"ז האלקי' דקדוש' אש רשפי עוצ� ה� המיתוק
הרע כשנהפ� כאש שבוער ביצה"ר שזהו מ"ה זה מא"ד
דקדוש' שהטוב ולהיו' וד"ל), כנ"ל בבע"ת לטוב עצמו
תוס' ית� שבחסד מהטוב נעלה יותר קשות מגבו' העולה
כשנהפ� דבלע� ברכות כמו דקדושה במל' ועוז כח
נעשה עצמו דקטיגור זכיו' שנעשו וכזדונו' לברכה הקללה
שג� עד דוקא בתשוב' משיח ביאת שתלוי וזהו סניגור,

תוס' יבא דוקא שמזה מפני כנ"ל בתשו' ישוב לצדיקי'
שנא' יתירה התנשאו' בחי' והוא דקדוש' למל' ועוז הכח
ה' בירא' והריחו בעני� במ"א (וכמ"ש מאד וגבה במשיח
הגבו' שרש כי כו'), דע"י הוד מבחי' עליו שיאיר כו'
בעצמו' עילוי אחר בעילוי ההתנשאו' בחי' הוא בעצמו'
דהיינו התנשאות על התנשאו' כו' גא"ה גא"ה כי כמ"ש
יחיד מל� שהוא כמו אלא עול� דימות מהתנשאו' למעלה
יושב אגוסטוס עני� (שזהו כו' עצמו מצד לבד"ו מרומ"�
הוי' לש� כו' יעבור עד וזהו במ"א), כמ"ש עומד ומל�
אנא אהי' אשר אהי' עני� וכ� כו', בעצמותו קני"ת זו ע�
במלכא ממש דעצמותו התנשאו' מבחי' לאתגלא' זמי�
על בוי"ו סת� למלכ"ו עוז וית� וזהו וד"ל, כו' משיחא
שנק' טר� בעצ� שהוא כמו דא"ס במל' שהוא היות

כו'. הכללי סובב כ"ע מלכו' מלכות�
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הנהÊÂ"˘ג) כי קני� נקראת זו שהמשכה ר"ל תקנה כי
ברו� יוצר� ברו� עוש� ברו� בכוונות ידוע
נק' והאצי' אבי"ע עולמות ד' נגד שה� קונ� ברו� בורא�
דבר התהוות על ר"ל הוא בריאה כי והטע� קני� בש�
הסחורה שהרי חדשה התהוות אינו קני� אבל ליש מאי�
אלא אותה שקנה קוד� ג� שהיא כמו במציאות היתה
בחי' הוא למעלה וענינו לרשות מרשות יציאה רק שהוא
שלמעלה מההעל� גילוי בחי' שהוא האצי' התהוות
ופע� הכל את בורא כתיב שפע� וזהו רפ"ב כנ"ל מהאצי'
הוא ית' ממהו"ע ההתהוו' מתחלת כי הכל קונה כתיב
דבריאה אד� נק' א"ק ג� שהרי ליש מאי� בריאה בבחי'
ואח"כ ומקו"פ צמצו� ע"י ליש מאי� שהתהוותו לפי
הוא א"ק כי לגילוי מהעל� קני� נק' מהא"ק האצי' התהוות
שה� בריאה ואח"כ פי"א כ"ה מצוה כמ"ש כללי אור
שהוא האצילות לגבי ליש מאי� בריאה נק' ממש נפרדי�
שהוא ממשי� שמשה הדעת המשכת על והנה אלהות,
תקנה כי וזהו קני� נק' באצי' האצי' שלפני עיגולי� מבחי'
מט"ט דעבד מסט' שמבי"ע הנשמות שג� ר"ל עברי עבד

בחי'הנק לגילוי מהעל� וימשי� יקנה לה� ג� בהמה זרע '
טע� נתינת הוא עברי עבד אומרו וביאור וד"ל, הדעת
ג� דאצי' דעת בחי' להמשי� הזה היכולת על לשבח
של שרשו מצד טע� טוב נאמר שכבר היות ע� בבי"ע
כא� וגדול, קט� ומשוה השוה העיגולי� מבחי' משה
טוב יש עצמ� הנשמות מעלות מצד שג� לומר עוד מוסי�
היות� ע� לזה מסוגלי� כלי� שה� זו להמשכה טע�

שה� ר"ל עברי עבד נק' מ"מ שהרי בהמה זרע נקראי�
בחי' לה� להמשי� יכולת יש עבריי� שה� ומצד עבריי�
ישבו הנהר בעבר מ"ש ע"ש הוא עברי כי והעני� הדעת,
מעד� יוצא ונהר כתי' הנה כי ב') כ"ד (יהושע אבותיכ�
להשקות מהחכמה שנמש� בינה בחי' הוא י') ב' (בראשית
דאצילות ההשתלשלות סדר בחי' והוא מל' בחי' הג� את
שלמעלה מה היינו הנהר עבר אבל בבי"ע יפרד ומש�
שלמעלה המקיפי� בחי' והוא דאצילות מחו"ב
אלא מש� ששרש� אבותינו ישבו וש� מהשתלשלות
בבי"ע ג� נשפלו ובניה� האצילות בבחי' נמשכו שמש�
יש לכ� מש� ג"כ ששרש� וכיו� כנ"ל בהמה זרע להקרות
ההמשכה וא"כ מש� הדעת בחי' לה� להמשי� יכולת
משיתיהו המי� שמ� משה שהוא הממשי� מצד בי� ראויה
הנשמות שה� המקבלי� מצד ובי� כנ"ל מהעיגולי�
וד"ל. מהשתלשלות מלמעלה הנהר מעבר ג"כ ששרש�
אומרי� ומלאכי� הישראל שאומרי� הקדושה עני� וזהו
לתתא מקדשי דישראל עד לעילא מקדשי' ולא קדוש ג"כ
פי' וזהו בפע"ח כמ"ש הדעת המשכת הוא הקדושה שע"י
ונק' המשכה לכלל בא ומובדל קדש שהוא הא"ס ר"ל קדש
בדעת גילוי בבחי' שיהי' הוא ההמשכה ועני� בוי"ו קדוש
דבור מחשבה בחי' ג' שיש ובהיות כנ"ל מציאותו והרגשת
בגופות התלבשות� ולאחר במחשבה עלו וישראל ומעשה
שהרי הדבור מעול� שרש� ומלאכי� המעשה בעול� ירדו
מיכאל זה עו� כמארז"ל שבוי"ב מאמרות בעשרה נבראו
באמירת לזה זה צריכי� שניה� לכ� ב') כ"ו (זח"ג כו'
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קטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

שמאל"ו כו' מעומקלראשי התשוב' התעוררו' והוא דוקא
וכ� כו', הצא� לייח� במקלו' פיצל אשר וזהו כו', בכנ"י
בחי' יעלה שבק"נ הרע ואיבוד ומפלת ביעור שאחר יוב�
כעני� כנ"ל שבחסד בגבו' בשרשו שהוא שבה� הטוב
כשהוא הדמי' ברתיח' התאו' חו� (בדמיו� כו' דעשו רישא
ה' ועובד ת"ח כעס כמו או כו' המשמח וכיי� לטוב
שאחר כו', לבנו כמכה או יותר הרע על שיכעס בהתלהבות
טו"ב א' שע"ז האלקי' דקדוש' אש רשפי עוצ� ה� המיתוק
הרע כשנהפ� כאש שבוער ביצה"ר שזהו מ"ה זה מא"ד
דקדוש' שהטוב ולהיו' וד"ל), כנ"ל בבע"ת לטוב עצמו
תוס' ית� שבחסד מהטוב נעלה יותר קשות מגבו' העולה
כשנהפ� דבלע� ברכות כמו דקדושה במל' ועוז כח
נעשה עצמו דקטיגור זכיו' שנעשו וכזדונו' לברכה הקללה
שג� עד דוקא בתשוב' משיח ביאת שתלוי וזהו סניגור,

תוס' יבא דוקא שמזה מפני כנ"ל בתשו' ישוב לצדיקי'
שנא' יתירה התנשאו' בחי' והוא דקדוש' למל' ועוז הכח
ה' בירא' והריחו בעני� במ"א (וכמ"ש מאד וגבה במשיח
הגבו' שרש כי כו'), דע"י הוד מבחי' עליו שיאיר כו'
בעצמו' עילוי אחר בעילוי ההתנשאו' בחי' הוא בעצמו'
דהיינו התנשאות על התנשאו' כו' גא"ה גא"ה כי כמ"ש
יחיד מל� שהוא כמו אלא עול� דימות מהתנשאו' למעלה
יושב אגוסטוס עני� (שזהו כו' עצמו מצד לבד"ו מרומ"�
הוי' לש� כו' יעבור עד וזהו במ"א), כמ"ש עומד ומל�
אנא אהי' אשר אהי' עני� וכ� כו', בעצמותו קני"ת זו ע�
במלכא ממש דעצמותו התנשאו' מבחי' לאתגלא' זמי�
על בוי"ו סת� למלכ"ו עוז וית� וזהו וד"ל, כו' משיחא
שנק' טר� בעצ� שהוא כמו דא"ס במל' שהוא היות

כו'. הכללי סובב כ"ע מלכו' מלכות�
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הנהÊÂ"˘ג) כי קני� נקראת זו שהמשכה ר"ל תקנה כי
ברו� יוצר� ברו� עוש� ברו� בכוונות ידוע
נק' והאצי' אבי"ע עולמות ד' נגד שה� קונ� ברו� בורא�
דבר התהוות על ר"ל הוא בריאה כי והטע� קני� בש�
הסחורה שהרי חדשה התהוות אינו קני� אבל ליש מאי�
אלא אותה שקנה קוד� ג� שהיא כמו במציאות היתה
בחי' הוא למעלה וענינו לרשות מרשות יציאה רק שהוא
שלמעלה מההעל� גילוי בחי' שהוא האצי' התהוות
ופע� הכל את בורא כתיב שפע� וזהו רפ"ב כנ"ל מהאצי'
הוא ית' ממהו"ע ההתהוו' מתחלת כי הכל קונה כתיב
דבריאה אד� נק' א"ק ג� שהרי ליש מאי� בריאה בבחי'
ואח"כ ומקו"פ צמצו� ע"י ליש מאי� שהתהוותו לפי
הוא א"ק כי לגילוי מהעל� קני� נק' מהא"ק האצי' התהוות
שה� בריאה ואח"כ פי"א כ"ה מצוה כמ"ש כללי אור
שהוא האצילות לגבי ליש מאי� בריאה נק' ממש נפרדי�
שהוא ממשי� שמשה הדעת המשכת על והנה אלהות,
תקנה כי וזהו קני� נק' באצי' האצי' שלפני עיגולי� מבחי'
מט"ט דעבד מסט' שמבי"ע הנשמות שג� ר"ל עברי עבד

בחי'הנק לגילוי מהעל� וימשי� יקנה לה� ג� בהמה זרע '
טע� נתינת הוא עברי עבד אומרו וביאור וד"ל, הדעת
ג� דאצי' דעת בחי' להמשי� הזה היכולת על לשבח
של שרשו מצד טע� טוב נאמר שכבר היות ע� בבי"ע
כא� וגדול, קט� ומשוה השוה העיגולי� מבחי' משה
טוב יש עצמ� הנשמות מעלות מצד שג� לומר עוד מוסי�
היות� ע� לזה מסוגלי� כלי� שה� זו להמשכה טע�

שה� ר"ל עברי עבד נק' מ"מ שהרי בהמה זרע נקראי�
בחי' לה� להמשי� יכולת יש עבריי� שה� ומצד עבריי�
ישבו הנהר בעבר מ"ש ע"ש הוא עברי כי והעני� הדעת,
מעד� יוצא ונהר כתי' הנה כי ב') כ"ד (יהושע אבותיכ�
להשקות מהחכמה שנמש� בינה בחי' הוא י') ב' (בראשית
דאצילות ההשתלשלות סדר בחי' והוא מל' בחי' הג� את
שלמעלה מה היינו הנהר עבר אבל בבי"ע יפרד ומש�
שלמעלה המקיפי� בחי' והוא דאצילות מחו"ב
אלא מש� ששרש� אבותינו ישבו וש� מהשתלשלות
בבי"ע ג� נשפלו ובניה� האצילות בבחי' נמשכו שמש�
יש לכ� מש� ג"כ ששרש� וכיו� כנ"ל בהמה זרע להקרות
ההמשכה וא"כ מש� הדעת בחי' לה� להמשי� יכולת
משיתיהו המי� שמ� משה שהוא הממשי� מצד בי� ראויה
הנשמות שה� המקבלי� מצד ובי� כנ"ל מהעיגולי�
וד"ל. מהשתלשלות מלמעלה הנהר מעבר ג"כ ששרש�
אומרי� ומלאכי� הישראל שאומרי� הקדושה עני� וזהו
לתתא מקדשי דישראל עד לעילא מקדשי' ולא קדוש ג"כ
פי' וזהו בפע"ח כמ"ש הדעת המשכת הוא הקדושה שע"י
ונק' המשכה לכלל בא ומובדל קדש שהוא הא"ס ר"ל קדש
בדעת גילוי בבחי' שיהי' הוא ההמשכה ועני� בוי"ו קדוש
דבור מחשבה בחי' ג' שיש ובהיות כנ"ל מציאותו והרגשת
בגופות התלבשות� ולאחר במחשבה עלו וישראל ומעשה
שהרי הדבור מעול� שרש� ומלאכי� המעשה בעול� ירדו
מיכאל זה עו� כמארז"ל שבוי"ב מאמרות בעשרה נבראו
באמירת לזה זה צריכי� שניה� לכ� ב') כ"ו (זח"ג כו'
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c"agקטז i`iyp epizeax zxezn

ממשיכי� שרש� מצד דישראל הדעת והמשכת הקדושה
זה אי� כי עליה� ממתיני� המלאכי� ולכ� במחשבה
שישראל אחר ולאח"כ הדבור בעול� ששרש� ביכולת�
והיינו למטה להמשי� וצריכי� דעשי' בגופות נשפלו
אמירת ביוצר מזכירי� לכ� הדבור עול� באמצעות
מה למשה הש"י שביאר ואחר המלאכי�: של הקדושה
כנ"ל בזה לו שיש והיכולת לישראל להמשי� צרי� שהוא
ביאר מעתה כו' תקנה כי כו' המשפטי� ואלה מ"ש והוא

יעבודלו שני� שש ית' אומרו והוא ותכליתה ענינה
שהעבודה ר"ל ב') כ"א (שמות חנ� לחפשי יצא ובשביעית
אלפי שית הוא לעבוד צריכי� הישראלי� שה� שהעבדי�
השכר קבלת אמתת הוא השביעי ובאל� עלמא דהוי שני
הוא כ� חנ� שפי' כידוע מצות בלא חנ� לחפשי יצאו ואז
כו' הדגה את זכרנו ע"פ בהעלות�) (בספרא ז"ל מאמר�
מעשה עדיי� יהיו המשיח בימות כי ה') י"א (במדבר
מלביש� כיצד רז"ל ממ"ש ראי' ומביא כ� מ"ד שיש המצות
הז' באל� אבל ב') ה' (יומא וכו' ואהר� משה יבא לע"ל
השכר לקבל אלא במעשה העסק עוד יהי' שלא מודו כ"ע
בזהר כמ"ש הוא העבודה עני� וביאור ב'), ס"א נדה (ע'
יומי� באינו� א') כ"ד (בראשית בימי� בא זק� ואברה� ע"פ
המצות ממעשה לנשמה שנעשו לבושי' בחי' וה� עילאי�
בע"ג להיותה א"ס מאור להנות לה א"א כי ירדה שלזאת

רצו� בחי' שה� ומצות מהתורה הנעשה לבוש ע"י לא א�
אדוני נפש והיתה כמ"ש החיי� צרור עני� וזהו העליו�
עליו� הרצו� בהיות א� כ"ט) כ"ה (שמ"א כו' צרורה
נשפל המצות וע"י מהזמ� ולמעלה א"ס בבחי' הוא למעלה
נעלה מאד ששרש� נוגה בירורי לברר וזמ� מקו� בבחי'
בחי' ע"ש עילאי� יומי� נק' ולכ� הלבושי� מה� ונעשו
ימי וז"ש בזמ� מהזמ� שלמעלה עליו� הרצו� המשכת
לכל כי י') צ' (תלי� שנה שמוני� או שבעי� בה� שנותינו
שצרי� הלבושי� ער� לפי במספר חייו ימי ניתנו אד�
שה� המל� מצות בה� שעושה ע"י נוגה מבירורי להשלי�
ע"כ נוגה מבירורי נעשי' שהלבושי� ולפי ב"ה, רצונו
את שמזככת התפלה עני� והוא ללבנ� עד"מ כיבוס צריכי�
הנמש� הדעת בחי' ע"י והיינו היו� כל של ומצות התורה
דגדלות המוחי' המשכת זמ� הוא שאז מרע"ה ע"י בתפלה
שני� שש וז"ש היו� כל הנעשי� ומצות התורה מזדככי�
הנ"ל הדעת המשכת ע"י כלומר עורות עיבוד מל' יעבוד
דהאי שני אלפי שבשית ומצות התורה ותיקו� עיבוד יהי'
שעלו הרחלי� כעדר וכמ"ש הלבושי� נעשו שמה� עלמא
באל� אח"כ עי"ז יהי' ואז ו') ו' (שה"ש כו' הרחצה מ�
וירידות עליות הכל כעת כי העולמי� לחיי מנוחה השביעי
להיות חפשי העבדי� ישלחו בשביעית אבל מנוחה זה ואי�
וד"ל: הימנו למעלה שאי� אא"ס בגילוי מנוחה לה�
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

ÔÈ�Ú·ידו ביו�1והני� מ"ת חגה"ש כי י"ל הנהר על
בהש"מ נברא משה של קבורתו 2החמשי�,

יו� בי� ממוצע בהש"מ פי' קבורתו א� וי"א (באבות)
מי� כלול והוא חו"ב, בי� ממוצע הנו"� שער והיינו ולילה,
כמ"ש רמ"ח מחוקק פי' ספו� מחוקק חלקת ולכ� החכ',

בי�. בו שמהלכי� ספינה ע"ד ספו� וה� במד"ר
Â‰ÊÂ�בי עת בכל ליל� שיוכלו למ"ת הקדמה שקרי"ס

פ' בבה"ז ע' ארבי� שנק' המצות של ספינות ע"י
ומ"ת,3בשלח הגאולה מכלל קרי"ס הגואל, שהי' ומשה ,

שנא' ב', די"ג סוטה בגמ' כמ"ש גד של בחלקו קבור הי'
שהי' נבו מהר וצ"ע ספו�, מחוקק חלקת לו ראשית וירא
נתלבשו המצות מעשה כי ולהיות ראוב�, של בחלקו

הקרב� כמו ניחוח לריח מתעלה הגשמיות שג� בגשמי'
ויורדי� והעולי� שפתינו, פרי� ונשלמה עכשיו שהרי
יכפר הזה ביו� כי ובד"ה המצות, מעשה זהו בסול�

מתעלה4דיוהכ"פ הגשמיות שג� ומאחר תנחומא, ובמדרש
כי דוקא בשבועות וזהו להתקרב, יכול החמ� ג� הנה
ובע"ש שבת, שנק' מפסח שבועות ז' אחר הוא שבועות

בעש"ב כ� העשי', כל שבחמ�,5מתעלי� הטוב ג� מתעלה
צ"ע הלח�. ושתי תודה בחלת בשבועות להקריב יכול ולכ�
שזהו וי"ל השביעי. יו� ושבת שבועות ז' אחר ששבועות
דאל"כ במ"ת, ממנה מקצת שיש דלע"ל חדשה תורה ע"ד
יהי' וזה השמש, תחת חדש כל אי� הלא חדשות, יהי' מאי�
אלא השמש יהיה עדיי� שאז בימינו, במהרה משיח בביאת

(1eci sipde oipra�וביו מד"ה בקצרה דברי� רישומי הוא :

ואיל�. שנו ע' לעיל הנדפס תרל"א) והחרי� המש� (שבסיו� הביכורי�
(2n"yda.השמשות בי� :

(3glya 't f"daa 'r.�ואיל סע"ג מא, לאדהאמ"צ ביאוה"ז :

(4t"kdeic xtki dfd meia ik d"cae�ג וראה ב. כו, אחרי לקו"ת :
ג. סט, ליוהכ"פ דרושי� לקו"ת

(5a"yra.שבועות בערב :

c"ag i`iyp epizeax zxezn

עיקר הבינה יהי' שלעתיד י"ל וג� מ"ת, בעת הי' שמקצתה
לכ� דבינה, הא� אחר שיחוס� בבכורות עבודה ולכ�
ושבועות שמינית. שבוע המתחלת ביו� ז' אחר שבועות
שג� להורות בשבת הי' שמ"ת מודי� והכל הוא"ו, ביו�
ותודה, הלח� בשתי קרב חמ� ולכ� שבת ע"ד נתעלה חול
לכשב הכבש להגיע הכבשי� שתי על וגו' שתי והני� וזהו

לחו"ב שקוד� דארי� חג"ת .6שי"�

ÔÎ‡כ"מ י� לשו� והחרי� לע"ל אבל במ"ת, הי' כ"ז
בת"א ע' בי"ע מצרי� י�, לשו� לומר בי"ע7שנוכל

הנהר על מטה ולא ידו יני� אז ולכ� דכלליות, בי"ע מצרי�
כדוגמת דכלליות דעתיקא ז"ת נחלי' לז' והכהו השגה,
מספר והי' ע"ד ז' ומספר דא"ק, מגלגלתא לעילא עתיק

נעל מבחי' הגילוי ע"ד בנעלי� והדרי� יספר, לא אשר
פעמי� יפו מה ע"ד בנעלי�, ילכו שישראל רק דשכינתא,
להשתלשלות שמקור הוי' ש� בחי' והחרי� ואז בנעלי�,
שורש לז' והכהו הנ"ל דהשגה הנהר על ידו שיני� עד
וישראל תורה קדמו דברי� שני בעתיקא. דז"א נש"י
והדרי� בנ"י, את צו נא' בתורה שהרי לתורה קדמו וישראל
זהו מלמטלמ"ע למוצאיה�, מסעיה� ואלה ע"ד בנעלי�
מי דוקא, הנהר על ולכ� דעכשיו הזיכו� ע"י לע"ל הגילוי
שיני� עד דז"א ה' והחרי� ולע"ל דבינה, אלקי� אלה, ברא
בנעלי� והדרי� דעתיקא ז"ת לז"נ והכהו דבינה הנהר על
אפילו לכ"ד שקדמו מוצאיה� לבחי' מסעיה� מבחי'

כו'. לתורה
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ואיל�. סע"ד לח, ואיל�. ב לז, אמור לקו"ת
(7`"za 'r r"ia mixvn.סע"ג�ד סה, בשלח תו"א :

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dltzd qxhpew

איזה(Â‰�‰ג. ומחדשי� ממציאי� בתפלה אשר יש
דמי (ומוב� דתפלה פסוקי� באיזה חדש פירוש
לפי יותר בעומק הוא הפי' המצאת עמוק שכל בעל שהוא
נמש� הלב (וג� במוח� מזה ומתפעלי� כו') השכל אופ�
מלבד והנה בתפלה. בעבודת� יוצאי� ובזה כנ"ל) כו' קצת
יותר קרוב וכאשר אמת. הוא הפי' א� הוא גדול שספק מה
בלתי עני� על הוא נפשו התפעלות הרי אמת אינו שהוא
תפלה כוונת באיזה בני� ע"ז כשבונה ובפרט אמיתי,
כו' היסוד כשנסתר אמת אינו שהיסוד ואחרי ובקשה.
אמיתית היא והבקשה שהתפלה להיות יכול (ולפעמי�
פרטי� באיזה נפשו והתפעלות שהכוונה רק עצמה. מצד
שהיסוד מצד אמיתית אינה הכוונה כללית בעומק או ממנה
ולא לבד מקי� בבחי' רק ג"כ ה"ז זאת לבד כו') אמת אינו
בפו"מ וע"ט בסו"מ פועל לידי דבר שו� מזה יבוא
מי (ומ"מ מיד ועובר שחול� קיו� שו� בזה ואי� וכדומה.
בעמקות המה המצאותיו וממילא עמוק שכל בעל שהוא
רב עני� איזה מש� אצלו כשנמש� ובפרט ובהפלאה.
ע"פ כו') ברכות כמה או ויותר וב' א' מזמור כמו בתפלה
בכמה עניני� כמה אצלו כשמתחדשי� או זאת. כוונה
הנפש התרוממות בו פועל ה"ז אחת. בתפלה מקומות
והעילוי. הדקות אל הקוד� החומרי מצבו מ� שמתעלה
צחצוח דהיינו שעה) (לפי מבחו� חקיקה הו"ע ובד"כ
עס (בל"א רב זמ� מחזיק אינו אבל כו'. הכלי חיצוניות
לבד שעות איזה על רוב ע"פ כ"א צייט) ס� א ניט האלט

של�) יו� על ג� ולפעמי� יו� חצי על להיות (ויכול
העבודה בכלל ג"כ והוא כו') מאומה שיי� זה אי� ולפועל
(והנה כנ"ל. עבודה זה שאי� מקי� ובבחי' כללית בדר�
דא"ח הרבה למדו אשר דהישיני� חילוקי� בזה יש
לפעמי� היטב. באר באריכות עניני� כמה ויודעי�
עני� יסוד על הוא כנ"ל פי' באיזה עני� איזה כשממציאי�
מתבונ� ה"ה זו בהמצאה עתה וג� באריכות מכבר שיודע
(ומוצא הנ"ל העני� יסודות ע"פ ובפרטיות באריכות בה
וכמ"ש המצאתו תערובות מפני תענוג יותר כעת בזה
זולתו של מהראש שלו רגל לאד� טוב שיותר עד"מ במ"א

עני� דער אפ ע� בא זע� לייגט וממילא יותר)כו'. בטוב
יודעי� ואינ� דא"ח הרבה ראו לא אשר בנערי� אבל
אמיתית עבודה זו ואי� לבד מקי� בדר� ה"ז עניני� אריכות
אשר בצעירי� ובפרט מאד. הרבה מזה ורחוק וכלל כלל
מאומה ראו לא וכמעט בדא"ח עיניה� נתפתחו לא עוד
המצאות להמציא כאלה מעשי� עושי� ג"כ אשר ומה�
כאיסור הוא ולה� עיונ�. כל ובזה ע"ז ומתייגעי� בתפלה
שלא עני� איזה בקבלת נפש� תכונת בזה ומתקלקל ממש,
וכמו"כ טובה. ובהשגה בהרחב עני� איזה לקבל יוכלו
ובד"כ לקבל. יוכלו ולא מאד המה רחוקי� אמיתי מעומק
טבע בה� נעשה כ"א יסודיי�. עניני� מקבלי� אינ�
לשו� משו"ז יוצלח לא אשר שקר. של וחידודי� הדמיו�
כלל שיי� שאינו ומכ"ש טובה. וקבלה טוב עסק
כלל בנפשו ישועות פועל ואינו בתפלה אמיתי להתבוננות



קיז c"ag i`iyp epizeax zxezn

עיקר הבינה יהי' שלעתיד י"ל וג� מ"ת, בעת הי' שמקצתה
לכ� דבינה, הא� אחר שיחוס� בבכורות עבודה ולכ�
ושבועות שמינית. שבוע המתחלת ביו� ז' אחר שבועות
שג� להורות בשבת הי' שמ"ת מודי� והכל הוא"ו, ביו�
ותודה, הלח� בשתי קרב חמ� ולכ� שבת ע"ד נתעלה חול
לכשב הכבש להגיע הכבשי� שתי על וגו' שתי והני� וזהו

לחו"ב שקוד� דארי� חג"ת .6שי"�

ÔÎ‡כ"מ י� לשו� והחרי� לע"ל אבל במ"ת, הי' כ"ז
בת"א ע' בי"ע מצרי� י�, לשו� לומר בי"ע7שנוכל

הנהר על מטה ולא ידו יני� אז ולכ� דכלליות, בי"ע מצרי�
כדוגמת דכלליות דעתיקא ז"ת נחלי' לז' והכהו השגה,
מספר והי' ע"ד ז' ומספר דא"ק, מגלגלתא לעילא עתיק

נעל מבחי' הגילוי ע"ד בנעלי� והדרי� יספר, לא אשר
פעמי� יפו מה ע"ד בנעלי�, ילכו שישראל רק דשכינתא,
להשתלשלות שמקור הוי' ש� בחי' והחרי� ואז בנעלי�,
שורש לז' והכהו הנ"ל דהשגה הנהר על ידו שיני� עד
וישראל תורה קדמו דברי� שני בעתיקא. דז"א נש"י
והדרי� בנ"י, את צו נא' בתורה שהרי לתורה קדמו וישראל
זהו מלמטלמ"ע למוצאיה�, מסעיה� ואלה ע"ד בנעלי�
מי דוקא, הנהר על ולכ� דעכשיו הזיכו� ע"י לע"ל הגילוי
שיני� עד דז"א ה' והחרי� ולע"ל דבינה, אלקי� אלה, ברא
בנעלי� והדרי� דעתיקא ז"ת לז"נ והכהו דבינה הנהר על
אפילו לכ"ד שקדמו מוצאיה� לבחי' מסעיה� מבחי'

כו'. לתורה
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ואיל�. סע"ד לח, ואיל�. ב לז, אמור לקו"ת
(7`"za 'r r"ia mixvn.סע"ג�ד סה, בשלח תו"א :
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איזה(Â‰�‰ג. ומחדשי� ממציאי� בתפלה אשר יש
דמי (ומוב� דתפלה פסוקי� באיזה חדש פירוש
לפי יותר בעומק הוא הפי' המצאת עמוק שכל בעל שהוא
נמש� הלב (וג� במוח� מזה ומתפעלי� כו') השכל אופ�
מלבד והנה בתפלה. בעבודת� יוצאי� ובזה כנ"ל) כו' קצת
יותר קרוב וכאשר אמת. הוא הפי' א� הוא גדול שספק מה
בלתי עני� על הוא נפשו התפעלות הרי אמת אינו שהוא
תפלה כוונת באיזה בני� ע"ז כשבונה ובפרט אמיתי,
כו' היסוד כשנסתר אמת אינו שהיסוד ואחרי ובקשה.
אמיתית היא והבקשה שהתפלה להיות יכול (ולפעמי�
פרטי� באיזה נפשו והתפעלות שהכוונה רק עצמה. מצד
שהיסוד מצד אמיתית אינה הכוונה כללית בעומק או ממנה
ולא לבד מקי� בבחי' רק ג"כ ה"ז זאת לבד כו') אמת אינו
בפו"מ וע"ט בסו"מ פועל לידי דבר שו� מזה יבוא
מי (ומ"מ מיד ועובר שחול� קיו� שו� בזה ואי� וכדומה.
בעמקות המה המצאותיו וממילא עמוק שכל בעל שהוא
רב עני� איזה מש� אצלו כשנמש� ובפרט ובהפלאה.
ע"פ כו') ברכות כמה או ויותר וב' א' מזמור כמו בתפלה
בכמה עניני� כמה אצלו כשמתחדשי� או זאת. כוונה
הנפש התרוממות בו פועל ה"ז אחת. בתפלה מקומות
והעילוי. הדקות אל הקוד� החומרי מצבו מ� שמתעלה
צחצוח דהיינו שעה) (לפי מבחו� חקיקה הו"ע ובד"כ
עס (בל"א רב זמ� מחזיק אינו אבל כו'. הכלי חיצוניות
לבד שעות איזה על רוב ע"פ כ"א צייט) ס� א ניט האלט

של�) יו� על ג� ולפעמי� יו� חצי על להיות (ויכול
העבודה בכלל ג"כ והוא כו') מאומה שיי� זה אי� ולפועל
(והנה כנ"ל. עבודה זה שאי� מקי� ובבחי' כללית בדר�
דא"ח הרבה למדו אשר דהישיני� חילוקי� בזה יש
לפעמי� היטב. באר באריכות עניני� כמה ויודעי�
עני� יסוד על הוא כנ"ל פי' באיזה עני� איזה כשממציאי�
מתבונ� ה"ה זו בהמצאה עתה וג� באריכות מכבר שיודע
(ומוצא הנ"ל העני� יסודות ע"פ ובפרטיות באריכות בה
וכמ"ש המצאתו תערובות מפני תענוג יותר כעת בזה
זולתו של מהראש שלו רגל לאד� טוב שיותר עד"מ במ"א

עני� דער אפ ע� בא זע� לייגט וממילא יותר)כו'. בטוב
יודעי� ואינ� דא"ח הרבה ראו לא אשר בנערי� אבל
אמיתית עבודה זו ואי� לבד מקי� בדר� ה"ז עניני� אריכות
אשר בצעירי� ובפרט מאד. הרבה מזה ורחוק וכלל כלל
מאומה ראו לא וכמעט בדא"ח עיניה� נתפתחו לא עוד
המצאות להמציא כאלה מעשי� עושי� ג"כ אשר ומה�
כאיסור הוא ולה� עיונ�. כל ובזה ע"ז ומתייגעי� בתפלה
שלא עני� איזה בקבלת נפש� תכונת בזה ומתקלקל ממש,
וכמו"כ טובה. ובהשגה בהרחב עני� איזה לקבל יוכלו
ובד"כ לקבל. יוכלו ולא מאד המה רחוקי� אמיתי מעומק
טבע בה� נעשה כ"א יסודיי�. עניני� מקבלי� אינ�
לשו� משו"ז יוצלח לא אשר שקר. של וחידודי� הדמיו�
כלל שיי� שאינו ומכ"ש טובה. וקבלה טוב עסק
כלל בנפשו ישועות פועל ואינו בתפלה אמיתי להתבוננות
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לברוח צרי� נפשו בחיי החפ� וכל כו'. מדותיו בתיקו�
ומשכיל ממציא להיות ירצה ולא זה. מדר� קשת כמטחוי
עני� איזה כשימציא לפעמי� ואז היטב. ולדעת ללמוד כ"א
העבודה תולדות הוא כ"ז ובד"כ כו'). אמיתי להיות יכול
אופני� בכמה בזה נכשלי� רבי� אשר כו' מקי� בבחי'

לייגע ההתרשלות מצד וכ"ז לזה. ובכדומה כנ"ל שוני�
למהוי). כדבעי בעבודה אמיתית ביגיעה א"ע

:¯ÂˆÈ˜המלות בפי' חדשי� פירושי� מלהמציא יזהיר
חסידי� בי� ההפרש ויבאר מקי�, להיותו דתפלה,
יותר. להזהר צריכי� הצעירי� ואשר והצעירי�, הראשוני�
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אלקית. השגה להרגיש האמונה את ומחזק הרעה, מחשבה רושם מעביר דהסתכלות, עבודה ע"י

אדם. דזרע נשמות מקום, של רצונו עושין מאדך, בכל ראיה, דרגת – דק"ש ראשונה פרשה
דזרע נשמות מקום, של רצונו עושין אין מאדך, בכל כתוב ולא שמיעה, דרגת – שניה פרשה

בהמה

Ì�Ó‡��ה�ד אי� �רענ��ת �מ�ת אבל ט�בה, �מ�ה זה �ל »¿»ְְֲִִֶַָָָָ�ְָ�ֵַָ
מה רק וה�א למע�ה, רעה מח�בה מצר� ה�א ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָ�ר��
אמנ� נ�אר. מה�ח�בה ר�� אבל מצרפ�, אינ� ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ��מע�ה
הר�� את �� מעבירי� ה�ה �הס��ל�ת, ז� עב�דה ידי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

�מהימנ�תא מיכלא היא ז� ועב�דה רעה, מאכליג�מח�בה , ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
��ת�ה האכילה �מ� �בר �דגמת האמ�נה, את ְְְֲִִַָָָָָ�ְְֱֵֶַַָָהמח�ק
ה��� �אברי הר�חנ�י� ה�פ� �ח�ת התק�ר�ת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ���על�ת
�א�ת��תיה ה��רה �קד�ת ההר�� �חינת וענינ� ְִֶַַָָ�ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָה��מ�י�,
אי� וואס הייליגקייט �ער פ�� �ערהער �ער סבר�תיה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�בכל

איז האלקית,יד��רה �הה�גה ההר�� ה�א �תפ�ה וענינ� , ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מה א� �י הה�גה את �מ�יג מבי� �ה�א מה רק ִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹלא

��ה �זה וי� �כל��ר�י�, �ר��ת וח��קי אפני� [ו]כ�ה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
י�ראל �ית את "וזרע�י וזה� �מ�ב�. מעמד� לפי ואחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
���מ�ת �מדרג�ת �חינ�ת ��י �ה� �המה", וזרע אד� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזרע
�בריאהֿ �נ�מ�ת אד� זרע ה� �אציל�ת �נ�מ�ת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�כלל,
ה��מ�ת �כל �עב�דה וענינ� �המה, זרע ה� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָיצירהֿע��ה
הבנה �דר� רק �היא הידיעה היא הא' ידיעה, אפני �ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�
ר�אה �א�� �היא הידיעה והב' ה�מיעה, עני� �ה�א ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָוה�גה
�ר�ה �י� ההפר� �ר� �זה� החזקה, ההס��ל�ת ידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל
�אמר� �מע, �קריאת �נ�ה לפר�ה �מע �קריאת ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָרא��נה
מק��, �ל רצ�נ� ע��י� �חינת היא רא��נה ��ר�ה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָרז"ל
�נ�ה �פר�ה צאנכ�", ורע� זרי� "ועמד� נאמר זה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�על

והינ� מק��, �ל רצ�נ� ע��י� אי� �חינת היא �מע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ�קריאת
�נ�ה �בפר�ה מאד�" "�כל נאמר רא��נה �פר�ה �י ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹמ�ני
אד�, א�ת��ת ה�א מאד �י והינ� מאד�", "�כל �� נאמר ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֹלא
�אלק�ת הה�גה �חינת אד�, זרע ��קראי� ה��מ�ת ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹזה�
מק��", �ל רצ�נ� "ע��י� ה�קרא וזה� מ��, ר�אה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ�א��
�א�� לאלק�ת ההתק�ר�ת �חינת היא הרא�ה ידי ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�על
יח�� ��א חפצ�י", לא "וע�� להי�ת �א זה ידי על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹר�אה,
ה�א, �ע�ל� ולא העלי�� עד� �ג� ולא ה�ח��� עד� �ג� ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלא
לדבקה יח�� א� �י – ל� וטפל �טל – ע�� ה�א זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ��ל
להי�ת ממ�י� ז� �ת��קה רצ�א �חינת ידי ועל ית�ר�, ��ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
מא�ר ההמ�כה �חינת ה�א צ��ר, א�ת��ת רצ��, �חינת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָנמ��
עני� �ה�א רצ��, להי�ת הרצ�� �על ה�א �ר�� ס�� ְְִִֵֶַַַָָָָאי�
�אפ� ה�א ��� �הע�ל� �ע�ל�, �בחלק� �נפ�� ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹההת���ת
האי� וה�א �בר, �כל האלק�ת את �ר�אה מאחר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר
�א �בר, �ל �ל מציא�ת� מה�ת את �מח�ה המה�ה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאלקי
��� �ע� זא� יעדער אי� זעט ער וועלט, ליכטיגע א איז ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַאי�
מה�ת אמת'ע זיי� איז �אס וואס זא�, �ער פ�� ְֱִִִֶֶֶַַַָָ�נימי

הג�טוה�ציא�ת �מע", א� "והיה �ר�ה �� �אי� מה , ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
�ינה, היא �מיעה ה�ה ��מע�", �מע א� "והיה �� ְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָָֹ�כתיב
ולכ� ר�אה, �א�� ה�עת ידי על התק�ר�ת ולא �עלמא ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהבנה
זרע �חינת א� �י אד�, �חינת מאד�" "�כל �� נאמר ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלא

�בריאה. נ�מ�ת �ה� ְְְִִֵֵֶָָָ�המה,
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אמונה.יג. של בתורה.יד.מאכל שישנה הקדושה של הפנימיטו.ההפנמה ה"תוך" את דבר בכל רואה הוא מואר, עולם הוא אצלו

שלו. האמיתית המציאות מהות שזוהי הדבר, של
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וההגונה, הכנה אנושיותו גילה מרדכי של קם" ה"ולא

ובטחונו אמונתו את גילה מרדכי של זע" וה"לא

בהשי"ת. האמיתיים

כשלעברים ביותר, והמרים החשוכים הגלות בימי

העם את מייצגים שהם לומר החוצפה היתה המזוייפים

מתהלך � המלך יועץ היה הרשע המן וכאשר היהודי,

האלקי. בגאון ובוטח שמח מרדכי

המן ב"חכמת" זילזלה מרדכי של שהבנתו כשם

הענישה בכוח מרדכי של גופו זלזל כך המלוכה, בהנהגת

בפני האמיתי היהודי זע" ולא קם ה"ולא ונוצר המן, של

השפלה אכזריותו התפרצה אז רק האמיתי. ההמן

כל את ולאבד להרוג "להשמיד המן של והנבזית

היהודים".

בו רתח והאגגי העמלק המן, את וקדח דקר ה"יהודי"

מנוח. לו נתן ולא

נגד השמד במלחמת המן נקט המלא כוחו בכל

היום, שבת � שה"י � שבת שומרי נגד ומרדכי, היהודים

הציע בכסף, הטמון הכוח ובידעו � היום פסח � פה"י

תמורת אחשורוש למלך כסף ככר אלפים עשרת

אחשורוש.היהודים במלכות הנמצאים

"עברי" בין הבדיל עצמו הרשע המן אמנם ואם

ולא היהודים את רק ולהרוג להשמיד והתכוון ל"יהודי",

אך הפוליטיים, הפינכא מלחכי המזוייפים, העברים את

יהודי בין הבדילו לא המן, של חבריו וקבוצת המן בני

היהודים, את כמו העברים את ועינו שיטמו הם לעברי,

אותם פיטרו ובבושה בחרפה הדלתות, את להם הראו

ונשפי החפשית התנהגותם להם עזרה לא מתפקידיהם.

ותכשיטים, זהב כסף, נכסיהם, את החרימו החנופה.

מגוריהם ממקומות אותם וגירשו עליהם ירקו

עליו ששכחו מחצבתם מקור להם הזכירו ומאחוזותיהם,

אברהם גזע על כללית צרה נוצרה וכך מכבר, אותו ודחו

לעברי. יהודי בין הבדל בלי

החינוך, עבודת את מרדכי הגביר מרים, ימים באותם

ילדים, אלף ושנים עשרים אסף בלבד הבירה ובשושן

בהראותם נפש, במסירות מצוות וקיימו תורה שלמדו

ביהדותם. גאים שהם בכך

זקנים ונשים, אנשים � יהודים � ישראל בני כל

ברגש חדורים היו העם, ופשוטי תורה יודעי וצעירים,

נפש. מסירות של

את למסור מוכנים היו � הכלל מן יוצא ללא � כולם

שבת, שמירת על ולהישרף להידקר להיהרג, נפשם,

היהודי ובגאון תפילין, הנחת המשפחה, טהרת כשרות,

הדת. ורודפי המן מחבורת לגלגו ביותר הגדול

מרדכי, דברי אמיתות העבריים היהודים הבינו אז

חכמתם על יסמכו שבל שנים לפני אותם שהזהיר

החברית. ובידידותם בעשירותם יבטחו ולא הפוליטית,

הופך הקב"ה של אפו חרון של אחת בנשיבה

הגדול והמיליונר שבשוטים לשוטה הגדול הפוליטיקאי

ובגופם. ברוחם נשברו אכן והם � שבדלים לדל

המסירות יהודי של וההחלטית התקיפה נכונותם

העבריים ביהודים גם היהודית הנקודה את עוררה נפש,

חזרו הם שגם � פעם אף נכבית שאינה נקודה אותה �

האמונה של האמיתי היהודי החיים המים למעיין

והמצוות. התורה ובקיום בהשי"ת השלימה

"יהודי המזוייף האידיאל על ויתרו מהם גדול חלק

מחברת התנתקו ומצוות", תורה ובלי העולם מנהיג בלי

טהרה, כשרות, שבת, לשמור והחלו הפוליטיים העברים

וכו'. וכו' תפילין,

בשושן היהודי הכלל של הרוחני המצב דבר, של כללו

המדינות, ושבע עשרים מאה בשאר גם כמו הבירה,

ומצוות. תורה על נפש מסירות של בלהב נתפס

והבזויה השפלה בעבודתם המשיכו מרעיו וחבר המן

מדינות בכל ישראל בני את � תהיה לא היה – להשמיד

התאריך את לקבוע יכולת ומבלי אחשורוש, מלכות

על שנפל גורל הפילו היהודי, העם להשמדת המדוייק

מאות ארבע אלפים שלשת בשנת באדר. י"ג היום

עשרים מאה לכל מלכותי צו יצא ניסן, בי"ג וארבע,

אחד כעבור � הבא באדר י"ג שהיום המדינות, ושבע

להשמיד העמים כל על שבו היום הוא � חדשים עשרה

היהודים. כל את � תהיה לא היה �

ביום � אז היהודי התשובה לעבודת השלישי ביום

דין בבית פסקו � ת"ד אלפים ג' בשנת פסח של ראשון

במלכות היהודים לכל ישועה ישלח שהשי"ת מעלה, של

אחשורוש.

הלכות מתלמידיו חלק עם מרדכי למד למחרת

הולך הרשע, המן השרים, שר נראה כך בתוך קמיצה.

להתפזר לתלמידיו הורה מרדכי .� להבדיל � מרדכי אל

"אתך אחד בקול תלמידיו לו ענו המן. של מידיו ולהינצל

למות" ובין לחיים בין .7אנחנו

של מסירות�נפש מתוך והלבבית הטהורה הכרזתם

על מורה למות" ובין לחיים בין אנחנו "אתך התורה ילדי

אליה. אז הגיעו ישראל שבני הנפש מסירות מדת

*

כמו כ'פורים, הוא הכיפורים שיום המאמר לכל ידוע

פורים.
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וההגונה, הכנה אנושיותו גילה מרדכי של קם" ה"ולא

ובטחונו אמונתו את גילה מרדכי של זע" וה"לא

בהשי"ת. האמיתיים

כשלעברים ביותר, והמרים החשוכים הגלות בימי

העם את מייצגים שהם לומר החוצפה היתה המזוייפים

מתהלך � המלך יועץ היה הרשע המן וכאשר היהודי,

האלקי. בגאון ובוטח שמח מרדכי

המן ב"חכמת" זילזלה מרדכי של שהבנתו כשם

הענישה בכוח מרדכי של גופו זלזל כך המלוכה, בהנהגת

בפני האמיתי היהודי זע" ולא קם ה"ולא ונוצר המן, של

השפלה אכזריותו התפרצה אז רק האמיתי. ההמן

כל את ולאבד להרוג "להשמיד המן של והנבזית

היהודים".

בו רתח והאגגי העמלק המן, את וקדח דקר ה"יהודי"

מנוח. לו נתן ולא

נגד השמד במלחמת המן נקט המלא כוחו בכל

היום, שבת � שה"י � שבת שומרי נגד ומרדכי, היהודים

הציע בכסף, הטמון הכוח ובידעו � היום פסח � פה"י

תמורת אחשורוש למלך כסף ככר אלפים עשרת

אחשורוש.היהודים במלכות הנמצאים

"עברי" בין הבדיל עצמו הרשע המן אמנם ואם

ולא היהודים את רק ולהרוג להשמיד והתכוון ל"יהודי",

אך הפוליטיים, הפינכא מלחכי המזוייפים, העברים את

יהודי בין הבדילו לא המן, של חבריו וקבוצת המן בני

היהודים, את כמו העברים את ועינו שיטמו הם לעברי,

אותם פיטרו ובבושה בחרפה הדלתות, את להם הראו

ונשפי החפשית התנהגותם להם עזרה לא מתפקידיהם.

ותכשיטים, זהב כסף, נכסיהם, את החרימו החנופה.

מגוריהם ממקומות אותם וגירשו עליהם ירקו

עליו ששכחו מחצבתם מקור להם הזכירו ומאחוזותיהם,

אברהם גזע על כללית צרה נוצרה וכך מכבר, אותו ודחו

לעברי. יהודי בין הבדל בלי

החינוך, עבודת את מרדכי הגביר מרים, ימים באותם

ילדים, אלף ושנים עשרים אסף בלבד הבירה ובשושן

בהראותם נפש, במסירות מצוות וקיימו תורה שלמדו

ביהדותם. גאים שהם בכך

זקנים ונשים, אנשים � יהודים � ישראל בני כל

ברגש חדורים היו העם, ופשוטי תורה יודעי וצעירים,

נפש. מסירות של

את למסור מוכנים היו � הכלל מן יוצא ללא � כולם

שבת, שמירת על ולהישרף להידקר להיהרג, נפשם,

היהודי ובגאון תפילין, הנחת המשפחה, טהרת כשרות,

הדת. ורודפי המן מחבורת לגלגו ביותר הגדול

מרדכי, דברי אמיתות העבריים היהודים הבינו אז

חכמתם על יסמכו שבל שנים לפני אותם שהזהיר

החברית. ובידידותם בעשירותם יבטחו ולא הפוליטית,

הופך הקב"ה של אפו חרון של אחת בנשיבה

הגדול והמיליונר שבשוטים לשוטה הגדול הפוליטיקאי

ובגופם. ברוחם נשברו אכן והם � שבדלים לדל

המסירות יהודי של וההחלטית התקיפה נכונותם

העבריים ביהודים גם היהודית הנקודה את עוררה נפש,

חזרו הם שגם � פעם אף נכבית שאינה נקודה אותה �

האמונה של האמיתי היהודי החיים המים למעיין

והמצוות. התורה ובקיום בהשי"ת השלימה

"יהודי המזוייף האידיאל על ויתרו מהם גדול חלק

מחברת התנתקו ומצוות", תורה ובלי העולם מנהיג בלי

טהרה, כשרות, שבת, לשמור והחלו הפוליטיים העברים

וכו'. וכו' תפילין,

בשושן היהודי הכלל של הרוחני המצב דבר, של כללו

המדינות, ושבע עשרים מאה בשאר גם כמו הבירה,

ומצוות. תורה על נפש מסירות של בלהב נתפס

והבזויה השפלה בעבודתם המשיכו מרעיו וחבר המן

מדינות בכל ישראל בני את � תהיה לא היה – להשמיד

התאריך את לקבוע יכולת ומבלי אחשורוש, מלכות

על שנפל גורל הפילו היהודי, העם להשמדת המדוייק

מאות ארבע אלפים שלשת בשנת באדר. י"ג היום

עשרים מאה לכל מלכותי צו יצא ניסן, בי"ג וארבע,

אחד כעבור � הבא באדר י"ג שהיום המדינות, ושבע

להשמיד העמים כל על שבו היום הוא � חדשים עשרה

היהודים. כל את � תהיה לא היה �

ביום � אז היהודי התשובה לעבודת השלישי ביום

דין בבית פסקו � ת"ד אלפים ג' בשנת פסח של ראשון

במלכות היהודים לכל ישועה ישלח שהשי"ת מעלה, של

אחשורוש.

הלכות מתלמידיו חלק עם מרדכי למד למחרת

הולך הרשע, המן השרים, שר נראה כך בתוך קמיצה.

להתפזר לתלמידיו הורה מרדכי .� להבדיל � מרדכי אל

"אתך אחד בקול תלמידיו לו ענו המן. של מידיו ולהינצל

למות" ובין לחיים בין .7אנחנו

של מסירות�נפש מתוך והלבבית הטהורה הכרזתם

על מורה למות" ובין לחיים בין אנחנו "אתך התורה ילדי

אליה. אז הגיעו ישראל שבני הנפש מסירות מדת

*

כמו כ'פורים, הוא הכיפורים שיום המאמר לכל ידוע

פורים.
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ידיעת בלי הבנתית. בהסברה זה ענין מוסבר בחסידות

היום את להשוות יכולים כיצד להבין קשה החסידות

לפורים. כיפור יום הקדוש

אחד שעיר שעירים, שני היו כיפור יום בעבודת

צריכים היו השעירים שני לעזאזל. אחד ושעיר לחטאת

מי קבע והגורל ובשווי, בגובה בצבע, בכל, שווים להיות

מדריגה הוא גורל שכן לעזאזל, ומי לחטאת יהיה מהם

גבוהה.

אצל מאד חשובים ה"יהודים" ישראל שבני ידע המן

הגורל ידי שעל בתקוה הגורל, הוא פור והפיל השי"ת,

ישראל. להשמדת ביותר המתאים היום את ימצא

שיער ולא אמד לא הוא גמורה. טעות טעה הוא אך,

"בנים הנקראים השי"ת אצל ישראל בני של יקרותם

היהודי הלב גדלות את נכונה אמד לא הוא למקום",

המהפכה את להבין היה יכול לא הוא נפשי, המסירות

למעלה. פועלות נפש ומסירות שתשובה הגדולה

פורים, נס של הגדולה הישועה את שלח והשי"ת

היהודית. הנשמה עם יחד היהודי הגוף את להציל

*

הוא: הכל הסך

עם להיות וחשבו ומצוות מתורה התנתקו יהודים

ה'. עם ולא עצמאי

יהו ובליקם אמונה בלי "להכעיס" בעל "עברי" די

"עברי". השם את שהכתים ומצוות תורה

עצמם את ומכתירים עברי מהשם מתנזרים יהודים

ביותר הגדולה הנפש מסירות את המגלה "יהודי", בשם

והמצוה. התורה קיום על

היהודי את ובלעג בבושה זורקים מרעיו וחבר המן

העברי והיהודי וקיומם, ישותם את והורסים העברי

ובנפש. בגוף נשבר

את מעורר ה"היהודי", של הנפש ומסירות הגאון

החוזרים ה"עברים", ביהודים גם היהודית הנקודה

נפשם ומסירות כללית, ישועה המביא דבר ליהדות,

לתליה. ובניו המן את מוביל ישראל ילדי של הטהורה

כתוב פורים נס ונעשים8על נזכרים האלה "והימים

ועיר, ועיר ומדינה מדינה ומשפחה משפחה ודור דור בכל

לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי

מזרעם". יסוף

חשוב אך לכל. המובנות אלו, מילים לפרש למותר

לא האלה הפורים "וימי הכפול הביטוי על להעיר ביותר

ושלנס מזרעם", יסוף לא "וזכרם היהודים" מתוך יעברו

תורה על נפש מסירות בעלי ל"יהודים" זקוקים פורים

ומצוות.

את לנו להזכיר צריכים בעולם הנוכחיים המאורעות

הדגשה. ביתר עתה החוזרת המן, של העתיקה התקופה

"ויאמרו ה', עם שהם שכחו ישראל מעם מסויים חלק

חפצנו" לא דרכיך ודעת ממנו סור יהודי9לא�ל קם ,

על ושכחו דחו ומצוות, תורה ובלי אמונה בלי "עברי"

בגלות. שנמצאים ועל מחצבתם מקור

הגלות חיי את העבריים היהודים קבלו המן של בימיו

לדעת רצו לא הם שירתית. ובשמחה פתוחות בזרועות

לא מטופשים תאווה בעלי בהיותם קרבים, הגאולה שימי

מרדכי של אזהרתו מדברי לעגו הגאולה, על לשמוע רצו

שפוט של ימים אלה היו מלאכי. של ומנבואתו

בצורה מעיז היה ביותר הקטן הרכוש בעל השופטים,

וכאשר התורתיות. הדמויות ראשי כנגד ביותר המחוצפת

פוליטיקאים אותם וחשו ראו הגדול, האסון עליהם ניתך

לאותה יש ערך איזה המותרות ומתבוללי עבריים

לעשירותם. יש בטחון ואיזה פוליטיקה

`"yz'd ,mixet

•

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

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

xlcpqde dte`d - l wxt

בהפסיקו שעבר העוו� על לכפר עלֿמנת ב', ה' ב' בימי� לצו� נכו� היה התמי�, האופה שלמה
שלא כדי בתענית", אתחיל היו� "עוד אייזיק: יעקב ר' באזני והצהיר לתורה, לעלות כדי תפילתו את

בתשובה. חזרתו את לדחות

האופה: של חייו את למרר כדי מחודשת הזדמנות אייזיק יעקב לר' ניתנה שבכ� אלא

מוקדמת קבלה טעונה שתעניתֿיחיד יודע אינ� "וכי � אייזיק יעקב ר' קרא � האר�"! "ע� �

הקוד�"?! היו� של המנחה בתפילת
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כנאש�, עמד הוא בעיניו. נקוו ודמעות מצחו על בצבצו זיעה אגלי השתנו, שלמה של פניו גווני
שיהיו לעירנו "חרפה בשיסוי: המשי� אייזיק יעקב ר' ואילו מנחת, מתמוגגי� מסביב הליצני� כשכל

כאלה"! עמיֿהאר� בה

העני. האופה על עמוקי� רחמי� רגשי וחש במחזה צפה ברו�

שלמה נותר � לה� והתפזרו האופה חשבו� על הליצנות מ� שבעו מרעיו וחבר אייזיק יעקב כשר'
אברה� הקדימו כ� כדי שתו� אלא ולנחמו, לשלמה לגשת א� התלבט ברו� ומבויש. מדוכא בביתֿהמדרש
והשתתפות: ידידות של בדברי� אליו ופנה שלמה אל שניגש הטוח�, מרדכי של השלישי חתנו יצחק,

שהבחנתי, כפי שכ�, לתורה, בעלותו עבר לא עוו� "שו� � ברגש לו אמר � יצטער" נא "אל �

הדיעות". לכל בו להפסיק שמותר מקו� אור", "יוצר לבי� "ישתבח" בי� בתפילתו עמד

דמעות. לזלוג החלו שעיניו שלמה, אצל התרגשות עוררו אוהב לב מתו� שנאמרו הדברי�

מ� זיכרונות אצלו ומעורר נעוריו, מתקופת מאורע לו מזכיר שהדבר יצחק לאברה� הסביר שלמה
וקירבה חיבה רגש מתו� מאד, מעוניי� היה יצחק אברה� חייו. גורל ע� הקשורי� שלו, העבר

סיפר. ושלמה כ�, על לשמוע הפשוט, לבעלֿהמלאכה

ידוע שהיה בוויטבסק, מפורס� מלמד היה אביו עדינה. ממשפחה היה שלמה של שמוצאו הסתבר
כשהיה הקר". הכנסת ב"בית ה"ותיקי�" במניי� מתפלל היה בוקר כל שלו. השמי� ויראת בלמדנותו

עלֿמ למניי�ֿהתפילה איתו לקחתו אביו החל שני� עשר ב� בגילשלמה היה כששלמה פע� לחנכו. נת
המתרחש סביב במחשבותיו והפליג החוצה החלו� דר� תפילתו באמצע הסתכל � שנה שתי�ֿעשרה
התפילה רוב על לדלג נאל� מהרהוריו כשהתנער בציבור. בתפילה משתת� שהוא ששכח עד ברחוב
פשוט, שהחסיר, על לו, להציק שלמה של מצפונו החל מספר ימי� כעבור הציבור. את להשיג כדי
דר� ממנו ולבקש לאביו מעשהו על לספר והחליט כבעלֿעבירה עצמו חש הוא התפילות. מ� אחת
בכ� יותר חמורה עבירה יעבור כ� יעשה שא� בהתבוננו זה, רעיו� דחה מיד בר�, ותיקו�. תשובה
בסיכו� כלֿכ�. חמור עוונו אי� ולכ� המצוות לגיל הגיע שטר� בליבו הרהר זאת ע� אביו. את שיצער
מבלי ה"סידור", מתו� "עלינו", ועד טובו" מ"מה התפילה, כל את לקרוא יקפיד ולהבא שמכא� החליט
במש� שלמה נשמר והלאה מאז מכשול. לו יארע לא ששוב בטוח יהא וכ� הסידור, מ� ראשו שירי�

דומה. מחטא חייו ימי כל

א� מאד. הרבה איתו למד אביו למד�. להיות שלמה עשוי היה שבעצ� יצחק לאברה� התברר כ�
כשהוא למיטתו רתוק האב היה שנה מש� קשות. אביו חלה שנה, ארבעֿעשרה ב� נער שלמה כשהיה
להיות שלמה נאל� כ� הבני�. בכור � ועליו הא� על הוטל הבית פרנסת עול שנפטר. עד ד�, יורק
המפרנס נעשה ושלמה אימו ג� חלתה יותר מאוחר הבית. בני לפרנסת לסייע עלֿמנת אופה, של שוליה
ובסייעו לישיבה הקטני� אחיו את בשלחו הבית, עול בכל לבדו שלמה אפוא, נשא, בבית. היחיד

לאחיותיו. שידוכי� למצוא

להשתכר עלֿמנת ימיו כל קשה לעבוד והמשי� כפרי, יהודי של בתו את לאישה נשא עצמו הוא
בנעוריו, שלמד גמרא קטעי אות� את לשכוח הכל, למרות שלמה, הספיק לא דבר של לאמתו לח�. פת
שלמה ציי� צער ברוב תהילי�. ולאמירת לתפילה יותר התמסר כי א� הגמרא, אל חזר א� לזמ� ומזמ�
אלה כגו� בהלכות בקי אינו כ� ומשו� בשולח�ֿערו� ידיעות לרכוש כושר שעת לו היתה לא שמעול�

בתפילה. בהפסק הדנות
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כנאש�, עמד הוא בעיניו. נקוו ודמעות מצחו על בצבצו זיעה אגלי השתנו, שלמה של פניו גווני
שיהיו לעירנו "חרפה בשיסוי: המשי� אייזיק יעקב ר' ואילו מנחת, מתמוגגי� מסביב הליצני� כשכל

כאלה"! עמיֿהאר� בה

העני. האופה על עמוקי� רחמי� רגשי וחש במחזה צפה ברו�

שלמה נותר � לה� והתפזרו האופה חשבו� על הליצנות מ� שבעו מרעיו וחבר אייזיק יעקב כשר'
אברה� הקדימו כ� כדי שתו� אלא ולנחמו, לשלמה לגשת א� התלבט ברו� ומבויש. מדוכא בביתֿהמדרש
והשתתפות: ידידות של בדברי� אליו ופנה שלמה אל שניגש הטוח�, מרדכי של השלישי חתנו יצחק,

שהבחנתי, כפי שכ�, לתורה, בעלותו עבר לא עוו� "שו� � ברגש לו אמר � יצטער" נא "אל �

הדיעות". לכל בו להפסיק שמותר מקו� אור", "יוצר לבי� "ישתבח" בי� בתפילתו עמד

דמעות. לזלוג החלו שעיניו שלמה, אצל התרגשות עוררו אוהב לב מתו� שנאמרו הדברי�

מ� זיכרונות אצלו ומעורר נעוריו, מתקופת מאורע לו מזכיר שהדבר יצחק לאברה� הסביר שלמה
וקירבה חיבה רגש מתו� מאד, מעוניי� היה יצחק אברה� חייו. גורל ע� הקשורי� שלו, העבר

סיפר. ושלמה כ�, על לשמוע הפשוט, לבעלֿהמלאכה

ידוע שהיה בוויטבסק, מפורס� מלמד היה אביו עדינה. ממשפחה היה שלמה של שמוצאו הסתבר
כשהיה הקר". הכנסת ב"בית ה"ותיקי�" במניי� מתפלל היה בוקר כל שלו. השמי� ויראת בלמדנותו

עלֿמ למניי�ֿהתפילה איתו לקחתו אביו החל שני� עשר ב� בגילשלמה היה כששלמה פע� לחנכו. נת
המתרחש סביב במחשבותיו והפליג החוצה החלו� דר� תפילתו באמצע הסתכל � שנה שתי�ֿעשרה
התפילה רוב על לדלג נאל� מהרהוריו כשהתנער בציבור. בתפילה משתת� שהוא ששכח עד ברחוב
פשוט, שהחסיר, על לו, להציק שלמה של מצפונו החל מספר ימי� כעבור הציבור. את להשיג כדי
דר� ממנו ולבקש לאביו מעשהו על לספר והחליט כבעלֿעבירה עצמו חש הוא התפילות. מ� אחת
בכ� יותר חמורה עבירה יעבור כ� יעשה שא� בהתבוננו זה, רעיו� דחה מיד בר�, ותיקו�. תשובה
בסיכו� כלֿכ�. חמור עוונו אי� ולכ� המצוות לגיל הגיע שטר� בליבו הרהר זאת ע� אביו. את שיצער
מבלי ה"סידור", מתו� "עלינו", ועד טובו" מ"מה התפילה, כל את לקרוא יקפיד ולהבא שמכא� החליט
במש� שלמה נשמר והלאה מאז מכשול. לו יארע לא ששוב בטוח יהא וכ� הסידור, מ� ראשו שירי�

דומה. מחטא חייו ימי כל

א� מאד. הרבה איתו למד אביו למד�. להיות שלמה עשוי היה שבעצ� יצחק לאברה� התברר כ�
כשהוא למיטתו רתוק האב היה שנה מש� קשות. אביו חלה שנה, ארבעֿעשרה ב� נער שלמה כשהיה
להיות שלמה נאל� כ� הבני�. בכור � ועליו הא� על הוטל הבית פרנסת עול שנפטר. עד ד�, יורק
המפרנס נעשה ושלמה אימו ג� חלתה יותר מאוחר הבית. בני לפרנסת לסייע עלֿמנת אופה, של שוליה
ובסייעו לישיבה הקטני� אחיו את בשלחו הבית, עול בכל לבדו שלמה אפוא, נשא, בבית. היחיד

לאחיותיו. שידוכי� למצוא

להשתכר עלֿמנת ימיו כל קשה לעבוד והמשי� כפרי, יהודי של בתו את לאישה נשא עצמו הוא
בנעוריו, שלמד גמרא קטעי אות� את לשכוח הכל, למרות שלמה, הספיק לא דבר של לאמתו לח�. פת
שלמה ציי� צער ברוב תהילי�. ולאמירת לתפילה יותר התמסר כי א� הגמרא, אל חזר א� לזמ� ומזמ�
אלה כגו� בהלכות בקי אינו כ� ומשו� בשולח�ֿערו� ידיעות לרכוש כושר שעת לו היתה לא שמעול�
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יותר הקב"ה בעיני חביבה שהתנהגותו והבטיחו שלמה, לו שסיפר מכל נרגש היה יצחק אברה�
הביתה הל� האופה ששלמה כזו במידה אותו עודד הוא אייזיק. יעקב ר' כמו יהודי של מהתנהגותו

ומנוח�. שמח

מעוניי� היה הפשוט, ליהודי יצחק אברה� שגילה הלבביות מ� והתרש� זה, לכל לב שש� ברו�,
יצחק. אברה� של תולדותיו על פרטי� יותר לדעת עתה

ארוכה תקופה מסנדלרות. והתפרנס לייב דוד בש� נקרא אביו וויטבסק. יליד היה יצחק אברה�
פשוט סנדלר אלא אינו שאביו עצמו יצחק אברה� .סבר

שג� ברור וצדקנותו. בלמדנותו לתהילה שנודע הדיי� אריה צבי ר' של בנו ממינסק, היה לייב דוד
"מורה "הכוזרי", כמו חקירה בספרי רבות עסק שאביו כיוו� קני�. קוטל אפוא, היה, לא עצמו לייב דוד
בר�, אלה. ספרי� ללמוד עז חשק מנעוריו לייב דוד ג� גילה � באלה וכיוצא "העיקרי�" נבוכי�",
נשאר הוא ופוסקי�. לש"ס תחילה להתמסר עליו וכי כ� לש� מדי צעיר עדיי� שהוא לו הסביר אביו
על סמו� היה ומאז מוויטבסק, עשיר יהודי חיי�, ר' של בתו את לאישה שנשא עד אביו, בהדרכת

אז. כנהוג "מזונות", לו שהובטחו � שני� שמונה מש� חותנו שולח�

ב� אז היה הוא חקירה. ספרי ללימוד התשוקה בקרבו שוב התעוררה חותנו לשולח� סמו� בהיותו
ופוסקי�. ש"ס בלימוד המעיט מכ� כתוצאה זה. ללימוד �של עצמו את וחש שנה, ושתי� ֵָעשרי�
מקצוע החקירה, ללימוד בהתמסרו כראוי עושה אינו שמא המחשבה לו להציק החלה יותר מאוחר

לפתור. הצליח כול� את שלא שאלות אצלו שעורר

הרשימו המוסר ספרי חדש. עול� לפניו ראה כא� מוסר, לספרי החקירה מספרי עבר שכ�, כיוו�
צומות סיגופי�, עצמו על לקבל והחל חקירה בספרי מלעיי� לגמרי שחדל עד מאד, עליו והשפיעו אותו
מידותיו על האפשר ככל פחות ידעו הצד מ� שאנשי� באופ� לכת הצנע של חיי� אורח לעצמו ְֵַ�לסגל

צדקותו. על ידעו לא חותנו בבית אפילו הטובי�. ומעשיו

בעול לשאת להתחיל כלשהי נטייה מראה חתנ� שאי� העובדה אודות לרטו� החלו וחותנתו חותנו
מתפארת החותנת היתה תכופות בישראל. לרב יהיה לייב שדוד בתקווה השתעשעו בתחילה פרנסה.
בחת� ש"זכו" על ובבעלה בה מתגרי� היו ועור, פשת� סוחרי אחיה, כאשר ובמיוחד זה. ֶַָבעתיד

כזה. "לאֿיוצלח"

לדאוג. החלו נוס� זמ� שחל� ככל הרי � כ� על והחותנת החות� כלֿכ� הקפידו לא בראשונה א�
כסא לחפש שיתחיל העת שהגיעה לו ברמזה חתנה ע� שיחה לחטו� לפע� מפע� ניסתה החותנת

מתאי�. רבנות

רב. להיות בדעתו כלל שאי� באמרו בכתפיו מש� לייב דוד בר�,

בכעס. החותנת שאלה � לעשות"? ברצונ� מה "אלא

תשובתו. היתה � שולחנכ�"! על "מזונות" שנות שלש לי יש "עדיי�

שלא עצמו חש לייב דוד חתנה. צעדי את להצר החלה והיא ביותר, החותנת את הרגיז זה מענה
שחותנו התחושה לו שהיתה כיוו� בט�. בפרי ורעייתו, הוא עדיי�, התברכו לא שאז ג� מה בנוח,
מ� לא בו שטעו ה� סבורי� שא� פע� לה� הסביר � מבחינת� לגמרי צודקי� בלתי אינ� וחותנתו

היא. זאת תדרוש רק א� פיטורי�, בגט אשתו את שישחרר הנמנע
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תרפ"ח טבת כ"ב א' ב"ה

ריגא

שי' אלי' מו"ה הרב אי"א וו"ח ידידי

וברכה. שלו�

הפני� כמי� כי היטיב מרגיש הנני להתראות תשוקת�

אנ"ש ע� גמור באיחוד להתאחד מגמתי כל וזה כו'

המוטל הקדוש החוב למלאות נוכל אשר למע� שי' והתמימי�

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בצוואת כאחד כולנו עלינו

ונר תורה, באור אר� מחשכי להאיר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

הגדול רבינו כ"ק בר� אות� כי יחיו והתמימי� אנ"ש ביד זה

לרבבה. יהי' האחד בברכת כו'

כאשר א' תלמיד או א' חסיד אשר ת"ל במוחש ראינו וכ�

בעיר ישועות פועל וחיזוקה התורה על ונפשו דעתו לבו נות�

בזכות הטבע מדר� מלמעלה בדר� והוא העיר עניני בכל גדולה

העול�. אבות

כי שי' מהתמימי� ואחד אחד כל אל פונה הנני ידו ועל

בהרמת יפעלו ית' ובעזרתו עמ� את� הכמוס כוח� יעוררו

להתראות תשובתנו ימולא ית' ובעזרתו והעבודה התורה קר�

שמחות. בשובע

מלאתי העניני� בכללות וכ� במכתבו הנאמרי' העניני' בכל

יחזק והשי"ת בפרטיות אליה� יכתוב אשר שי' הרי"� ידידנו

בכבוד בריוח פרנסתו ותהי' יחיו ביתו אנשי ובריאות בריאותו

באמת. ועבודה בתו' לשקוד יוכל אשר ובמנוחה

ומברכו הדו"ש ידידו והנני

שניאורסאה� יצחק יוס�

['i 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]
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הוריה אותו. והעריצה אליו קשורה היתה מצידה היא כ�. על לשמוע אפילו סירבה רעייתו בר�,
ביד�. חרס העלו א� בדברי� חתנ� את לייסר והמשיכו להירגע יכלו לא

יצחק. אברה� בנ� � שנה וכעבור בת, לה� נולדה לנישואיה� השביעית בשנה

לחצו וחותנתו חותנו ילדי�. לשני אב לייב דוד היה כבר ה"מזונות" תקופת להסתיי� כשעמדה
דוד למחייתו. פרוטה אפילו לו יית� שלא לו הודיע וחותנו לפרנסתו, מקור שיחפש ויותר יותר עליו
לחותנו עצומה הפתעה שהיווה מקצוע, לעצמו הכי� שהוא התברר האיומי�. מ� נבהל לא לייב
אליה העיר, בקצה דירה לעצמו שכר הסנדלרות, מקצוע את למד לייב דוד המשפחה. ולכל ולחותנתו

עבודות. לקבל החל וש� משפחתו ע� לגור עבר

רב, ממו� להוציא צריכי� היו כ� לש� הא� שערורייה: עוררה החותנת נדהמו, והחותנת החות�
סנדלר לקחת רצינו "אילו סנדלר?! יהיה דבר של שבסופו כדי שולחנ� על שני� שמונה להחזיקו

יותר"! זול לנו עולה העסק "היה � טענה � לחת�"

עליה�, שהמיט ה"חרפה" תימחה כ� ועלֿידי לייב, מדוד תתגרש שבת� בתוק� דרשה ִֶָהחותנת
כ�. על לשמוע רצתה לא זו א�

הזמינה היא בעלה: בהסכמת מקורית, תכנית הגתה � חסרתֿאוני� שהיא החותנת ראתה כאשר
הסנדלרות את שישלי� בנו על שישפיע עלֿמנת לייב, דוד של אביו הדיי�, אריה צבי ר' את ממינסק

רבנות. עצמו על ויקבל
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é"ùø

(ÊÈ)ÌÁ� ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ.ולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְֹ

לב)�מ�:נהג�, הע�",(שמות את נחה (משלי"ל� ְְְֵֵֶָָָָ

א�ת�":ו) �נחה ‰e‡"�התה�כ� ·B¯˜ Èk.ונ�ח ְְְְִֶֶַַָƒ»ְַ

למצרי�, ה�ר� �א�ת� י�ל��ב א�דה �מדר�י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ÓÁÏÓ‰הר�ה: Ì˙‡¯a.מלחמת יד)�ג�� (במדבר ְֵַƒ¿…»ƒ¿»»ְְִֶֶ

וג�'", וה�נעני העמלקי הלכ�(מכילתא)"ו�רד א� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

�ר� ��ה�יפ� א� �מה, ח�זרי�. הי� י�ר ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָ�ר�

רא� "נ�נה אמר�: א�מע�� מצרימה", ונ��בה ְ�ְְְְְִִִָָָָָָָֹ

סדר (לפי וכ�ה. ��ה אחת על �פ��טה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָה�ליכ�

אל�ה� �ר�י וע�� מה�כי� הר�ימ�ת נראה ְְִִִֵֵַַָָ�ְְְִִַָָָה�ת�ב

נכ�� י��ב יפה מרדכי �בר�י אריה �בג�ר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמזרחי,

זה): ÌÁpÈעל Ôt.מח�בה ��צא�יח�ב� על ֶַ∆ƒ»≈ְְְְֶַַַָָָ

ל��ב: לב ה�ר�.qiÂ·(ÁÈ)וי�נ� מ� הסיב� ְְִֵָ««≈ֱִֵֶֶַָ

העק�מה: ל�ר� ÛeÒה���טה ÌÈ..��ס לי� �מ� ְֲֶֶַַָָָ«ְְַ

אג� ל��� ה�א �מ�:וס�� קני�, �� ��דלי� ְְְְֲִִֵֶָָ

וס� "קנה ,"���� קמל�":"ו��� �ÌÈLÓÁÂ.�אי ֵֶֶַַָָָָ«¬Àƒֵ

�ר� ��ד�ר, �הס�ת� (לפי מז�ני� א�א ְְֲִִִִֶַַָָָָָ�ְֲִֶָחמ��י�

הי� לא י��ב �ר� היה �א�� חמ��י�, �על� ֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹלה�

�אד� א�א ��ריכי�, מה �ל לה� ְְִִִֶֶֶַָָָָָָ�ְמח��י�

מה �� לקנ�ת �בדע�� למק�� מ�ק�� ְְְְִִֵֶַַָָָ�ע�בר

לז�� צרי� ל�ד�ר, ��ר� ��ה�א אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��צטר�,

את לס�ר א� �י נכ�ב לא זה וכת�ב ה�ר�. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�ל

�במלחמת עמלק �מלחמת �תמ�: ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹהאז�,

�ה�� זי�, �לי לה� הי� מהיכ� �מדי�, וע�ג ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָסיח��

א�מר: ה�א וכ� י��) �ר�"י �חרב? (יהושעי�ראל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

א�נקל�ס:א) �ר�� וכ� חמ��י�", �עבר� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַ"וא��

�מ�: יד)מזרזי�, וזריז.(בראשית חניכיו", את "ו�רק ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

ואר�עה יצא� מחמ�ה אחד חמ��י�, אחר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ�בר

אפלה: ימי ��ל�ת מת� ‰ÚaL(ËÈ)חלקי� ְְֲֲִִֵֵֵֶָָֹ«¿≈«
ÚÈaL‰.�לבניה�ה��יע .(מכילתא)����יע� ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

מ�ד, �נע� לאר� ���א�ה� לבניו ה��יע לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹול�ה

הייתי ��יט אני י�ס�: אמר יעקב? �ה��יע ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹ�מ�

לא �ני, אבל לע��ת, �ידי ס�ק והיה ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹ�מצרי�

לכ���אל� ה��יע� לכ� לע��ת. מצרי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָי�יח��

���א�ה� מ��, יג)ויצא� ‡˙:(סוטה Ì˙ÈÏÚ‰Â ְְִִֵֶָָ¿«¬ƒ∆∆
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ..�� ה��יע למדנ�לאחיו «¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְְִִֵֶַַָָ

��אמר: ע�ה�, העל� ה�בטי� �ל עצמ�ת ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�א�

kqÓ˙(Î)"א�כ�": eÚÒiÂ.הרי� ה�ני, ���� ְִֶ«ƒ¿ƒÀ…ֲִֵֵֶַַ

לס��ת: מרעמסס �א� Ì˙Á�Ï(Î‡)�רא��� ְְְִֵֵַָָ�«¿…»
C¯c‰.�מ� להנח�ת�, �מ� �ה�א ��ח, נק�ד «∆∆ְְְְֶַַָָָ

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' שבט, בו כותב.

א( איך להסביר יסודות תורת חב"ד ועניני' לרבים.

מובן שקשה לבאר זה בביאור הדרוש במכתב, ועוד והוא העיקר שאין כל צורך בזה, שהרי כו"כ 

לביאור  בהנוגע  ביחוד  נסיון  להם  ויש  שנים,  כו"כ  זה  בהנ"ל  מתעסקים  ת"ו  באה"ק  נמצאים  מאנ"ש 

יתייעץ,  נסיון, הם אנ"ש הנ"ל, אתם  ותנאי', ואמרו חז"ל אין חכם כבעל  המתאים לאה"ק ת"ו לאישי' 

ותשועה ברוב יועץ.

ב( באישור תעודת הסמיכה שלו ע"י הרבנות.

ולהשתדל  החסר,  למלאות  לזה  ובהתאם  עתה  עד  האישור  עכוב  סיבת  לברר  שצריך  מובן 

באישורה.

ג( נשען על תחלת מכתבו, שמשתייך לכת ולתנועת החסידים, תקותי חזקה שיש לו קביעות עתים 

בתורת החסידות וכן בהנוגע להדרכותי' ולהנהגותי', שהרי על כל חלק מתורתנו הק' תורת חיים, נאמר, 

שהלימוד צריך להיות מביא לידי מעשה, כי המעשה הוא העיקר, וכיון שלא רק נצטוינו על הלימוד אלא גם 

נצטוינו להעלות בקדש בטח מוסיף בלימוד הוא ובמילא מתוסף גם בהנוגע לפועל, שהרי ככל שיהי' המצב 

בעניני קדושה, תמיד יש מקום להוסיף עוד, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

בטח שמע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא, 

וכ"פ שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר יום ההילולא שלו הוא יו"ד שבט הבע"ל, 

אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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âéæéçlLa éäéåïåùàøíçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´
ìt õøà Cøc íéýìûék àeä áBø÷ ék íézL| ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´

äîçìî íúàøa írä íçpé-ït íéýìû øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈
äîéøöî eáLåi''yx:çéíéýìû áqiå|írä-úà §¨¬¦§¨«§¨©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²

-éðá eìr íéLîçå óeñ-íé øaãnä Cøc¤¬¤©¦§−̈©®©«£ª¦²¨¬§¥«
íéøöî õøàî ìûøNéi''yx:èé-úà äLî çwiå ¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦©¦©¬¤²¤

éða-úà réaLä raLä ék Bnr óñBé úBîör©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

íëzà äfî éúîör-úà íúéìräåi''yx: §©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
ëäö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−

øaãnäi''yx:àëíîBé íäéðôì Cìä ýåýéå ©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈

nÚ‡יז ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»

‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ Ôep¯a„ ‡ÏÂ¿»«»ƒ¿»…««¿»

È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈

‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»

Ôe·e˙ÈÂ ‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa¿∆¡≈¿»»ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏיח‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â ¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»»«»

ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„ ‡nÈ ‡¯a„Ó Á¯‡…««¿¿»«»¿¿»¿ƒ

‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�· e˜ÈÏÒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„יט˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â ¿ƒ¿»ƒ¿«≈…∆»

‰‡ÓB‡ È¯‡ dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b«¿≈≈ƒ≈¬≈»»

¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÈÓB‡ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«

˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc ¯k„Óƒ¿«¿ƒ¿»»¿¿«¿»

:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯bכeÏË�e «¿«ƒ»ƒ¿¿»

¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓƒÀ¿¿≈»ƒ¿«

:‡¯a„ÓכאÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ «¿¿»«»¿««√»≈

‡��Ú„ ‡„enÚa ‡ÓÓÈaƒ»»¿«»«¬»»

é"ùø

(ÊÈ)ÌÁ� ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ.ולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְֹ

לב)�מ�:נהג�, הע�",(שמות את נחה (משלי"ל� ְְְֵֵֶָָָָ

א�ת�":ו) �נחה ‰e‡"�התה�כ� ·B¯˜ Èk.ונ�ח ְְְְִֶֶַַָƒ»ְַ

למצרי�, ה�ר� �א�ת� י�ל��ב א�דה �מדר�י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ÓÁÏÓ‰הר�ה: Ì˙‡¯a.מלחמת יד)�ג�� (במדבר ְֵַƒ¿…»ƒ¿»»ְְִֶֶ

וג�'", וה�נעני העמלקי הלכ�(מכילתא)"ו�רד א� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

�ר� ��ה�יפ� א� �מה, ח�זרי�. הי� י�ר ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָ�ר�

רא� "נ�נה אמר�: א�מע�� מצרימה", ונ��בה ְ�ְְְְְִִִָָָָָָָֹ

סדר (לפי וכ�ה. ��ה אחת על �פ��טה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָה�ליכ�

אל�ה� �ר�י וע�� מה�כי� הר�ימ�ת נראה ְְִִִֵֵַַָָ�ְְְִִַָָָה�ת�ב

נכ�� י��ב יפה מרדכי �בר�י אריה �בג�ר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמזרחי,

זה): ÌÁpÈעל Ôt.מח�בה ��צא�יח�ב� על ֶַ∆ƒ»≈ְְְְֶַַַָָָ

ל��ב: לב ה�ר�.qiÂ·(ÁÈ)וי�נ� מ� הסיב� ְְִֵָ««≈ֱִֵֶֶַָ

העק�מה: ל�ר� ÛeÒה���טה ÌÈ..��ס לי� �מ� ְֲֶֶַַָָָ«ְְַ

אג� ל��� ה�א �מ�:וס�� קני�, �� ��דלי� ְְְְֲִִֵֶָָ

וס� "קנה ,"���� קמל�":"ו��� �ÌÈLÓÁÂ.�אי ֵֶֶַַָָָָ«¬Àƒֵ

�ר� ��ד�ר, �הס�ת� (לפי מז�ני� א�א ְְֲִִִִֶַַָָָָָ�ְֲִֶָחמ��י�

הי� לא י��ב �ר� היה �א�� חמ��י�, �על� ֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹלה�

�אד� א�א ��ריכי�, מה �ל לה� ְְִִִֶֶֶַָָָָָָ�ְמח��י�

מה �� לקנ�ת �בדע�� למק�� מ�ק�� ְְְְִִֵֶַַָָָ�ע�בר

לז�� צרי� ל�ד�ר, ��ר� ��ה�א אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��צטר�,

את לס�ר א� �י נכ�ב לא זה וכת�ב ה�ר�. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�ל

�במלחמת עמלק �מלחמת �תמ�: ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹהאז�,

�ה�� זי�, �לי לה� הי� מהיכ� �מדי�, וע�ג ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָסיח��

א�מר: ה�א וכ� י��) �ר�"י �חרב? (יהושעי�ראל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

א�נקל�ס:א) �ר�� וכ� חמ��י�", �עבר� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַ"וא��

�מ�: יד)מזרזי�, וזריז.(בראשית חניכיו", את "ו�רק ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

ואר�עה יצא� מחמ�ה אחד חמ��י�, אחר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ�בר

אפלה: ימי ��ל�ת מת� ‰ÚaL(ËÈ)חלקי� ְְֲֲִִֵֵֵֶָָֹ«¿≈«
ÚÈaL‰.�לבניה�ה��יע .(מכילתא)����יע� ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

מ�ד, �נע� לאר� ���א�ה� לבניו ה��יע לא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹול�ה

הייתי ��יט אני י�ס�: אמר יעקב? �ה��יע ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹ�מ�

לא �ני, אבל לע��ת, �ידי ס�ק והיה ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹ�מצרי�

לכ���אל� ה��יע� לכ� לע��ת. מצרי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָָי�יח��

���א�ה� מ��, יג)ויצא� ‡˙:(סוטה Ì˙ÈÏÚ‰Â ְְִִֵֶָָ¿«¬ƒ∆∆
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ..�� ה��יע למדנ�לאחיו «¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְְִִֵֶַַָָ

��אמר: ע�ה�, העל� ה�בטי� �ל עצמ�ת ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�א�

kqÓ˙(Î)"א�כ�": eÚÒiÂ.הרי� ה�ני, ���� ְִֶ«ƒ¿ƒÀ…ֲִֵֵֶַַ

לס��ת: מרעמסס �א� Ì˙Á�Ï(Î‡)�רא��� ְְְִֵֵַָָ�«¿…»
C¯c‰.�מ� להנח�ת�, �מ� �ה�א ��ח, נק�ד «∆∆ְְְְֶַַָָָ
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Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì ïðr ãenra§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−
äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäìi''yx:áë-àì §¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ

äìéì Làä ãenrå íîBé ïðrä ãenr Léîé̈¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
írä éðôìi''yx:ô(éåì)ãéà-ìà ýåýé øaãéå ¦§¥−¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîáeáLéå ìàøNé éða-ìà øac ¤¬¥«Ÿ©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ
t éðôì eðçéåíiä ïéáe ìcâî ïéa úøéçä é §©£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®

íiä-ìr eðçú Bçëð ïôö ìra éðôìi''yx: ¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«
âõøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤

øaãnä íäéìr øâñi''yx:ã-áì-úà éz÷fçå ¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«
-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨

ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéçi''yx: ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï¿«»¿¿¿»¿≈¿»

ÔB‰Ï ‡¯‰�‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ÏÊÈÓÏכב‡Ï ¿≈«ƒ»»¿≈¿»»

Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡��Ú„ ‡„enÚ È„Ú»≈«»«¬»»ƒ»»¿«

Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ ‡Ï»«»¿∆»»¿≈¿»√»

:‡nÚא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «»«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÏ‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ ¿≈»«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡˙¯ÈÁ Ìet Ì„˜ Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿√»ƒ»»

ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

Ï‡¯NÈג È�a ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈

„Á‡ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ÔÈÏa¯ÚÓ¿«¿¿ƒƒ¿«¿»¬«

:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚד˙È Ûw˙‡Â ¬≈«¿¿»∆¡«≈»

ÔB‰È¯˙a Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈

d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈

e„·ÚÂ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»

é"ùø

א) �ה�א(דברי� ב�" �לכ� א�ר ��ר� ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָ"לרא�תכ�

ל �ליח,�מ� ידי על להנח�ת� �א� א� הרא�תכ�. ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

ה�א �ר�� וה�ד�� הענ�, ע��ד ה�ליח? ה�א ְִִֶַַַַָָָָָ�מי

ע��ד�כב�ד� את מק��, �מ�ל לפניה�. מ�ליכ� ְְִִִִֵֶֶַָָ

ע��ד ידי על �הרי יד�, על להנח�ת� הכי� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהענ�

א�א לא�רה, אינ� הענ� ע��ד ה�לכי�. ה� ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהענ�

ה�ר�: LÈÓÈ(Î·)לה�ר�ת� ‡Ï.��ר� ה�ד�� ְֶֶַָ…»ƒַָָ

מ�ידה�א, לילה. הא� וע��ד י�מ� הענ� ע��ד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָאת

הא� וע��ד הא�, לע��ד מ�לי� הענ� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ע��ד

הענ�, לע��ד כג)מ�לי� י�קע(שבת ��א �עד ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

זה: ע�לה לצד.e·LÈÂ(·)זה, לאח�ריה�, ֶֶֶ¿»Àְֲֵֶַַ

להטע�ת �די ה�לי�י, י�� �ל מ�רבי� הי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמצרי�

��אמר: �מ� ��ר�, ה� ��עי� ��אמר: �רעה, ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹאת

וג�'": י�ראל לבני �רעה Èt"ואמר È�ÙÏ e�ÁÈÂ ְְְְְִִֵֵַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙¯ÈÁ‰.(מכילתא),�ית� �יה�א נקרא ועכ�ו «ƒ…ְְְִִִַָָֹ
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é"ùø

עמר� �� �ברי א�א לנ� biÂ„(‰):(מכילתא)אי� ְְִֵֵֶֶַָָָ«À«
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ.,�ע�ה �לח וכיו�איקט�רי� ¿∆∆ƒ¿«ƒְְִִִֵֶַָָָ

ורא� ול��ב, ליל� ��בע� ימי� ל�ל�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ�ה�יע�

���� לפרעה וה�יד� �א� למצרי�, ח�זרי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ�אינ�

אחריה�,(מכילתא)הרביעי. רדפ� �ב��י �בחמ�י ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ

ל��. ירד� �ביעי דסוטה)וליל אמר�(פ"ק ��חרית ְְְְְֲִִִֵַַָָָ

�ביעי י�� וה�א �ס�ירה, ק�רי��ל אנ� לכ� ח. ְְְִִִִֶֶַָָָ

ה�ביעי: ���� �היה,.CÙ‰iÂה�ירה מ�ה נהפ� ְִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶֶַַָָ

לה�: אמר יב)�הרי ע�י"(לעיל מ��� �א� "ק�מ� ְֲִִֵֶֶַַָָ

א�מרי�: הי� ל�עבר �הרי עבדיו, לבב ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָונהפ�

נהפכ� ועכ�ו, למ�ק�"? לנ� זה יהיה מתי ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָ"עד

ממ�נ� ��ביל אחריה� �ה�איל��:לר�� ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ

e�„·ÚÓ.:�א�תנ ¯BaÎ(Â)מעבד ˙‡ ¯Ò‡iÂ.ה�א ≈»¿≈ֲֵָֹ«∆¿…∆ƒ¿
BnÚ:(מכילתא)�עצמ� Á˜Ï BnÚ ˙‡Â.�מ�כ ְְַ¿∆«»«ƒְָָ

ע�י ��א� ו��חנ��, ממ�ננ� ונטל� לקינ�, ְְְְְִִִִִִֵַָָָָ�דברי�:

�אר �ר� מלכי�: ��אר ע�כ� אתנהג לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹואני

אק�י� ואני ��לחמה, ל� ק�דמי� עבדיו ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָמלכי�,

עצמ� הקריב הקריב", "�פרעה ��אמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַֹלפניכ�,

��ה ל�ל מלכי� �אר �ר� חיל�תיו. לפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ�מהר

�חלק, ע�כ� א�וה אני ��בחר, �מ� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�רא�

�לל": "אח�ק נבחרי�..eÁa¯(Ê)��אמר: ֱֲֵֶֶַַָָ»ְִִָ

היה זה ��מני� ורכב רכב �ל יחיד, ל��� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ�ח�ר,

ÌÈ¯ˆÓ�ח�ר: ·Î¯ ÏÎÂ.,הרכב �אר �ל וע�ה� ָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶֶֶָָָָ

�אמר(מכילתא) א� ה�ל�? ה�המ�ת הי� ְִֵֵֵַַַָָָֹ�מהיכ�

נאמר: הרי מצרי�, ט)מ�ל מקנה(לעיל �ל "ו�מת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

נאמר: והלא י�ראל, מ�ל �אמר וא� ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמצרי�",

י) הי�?(ש� מי מ�ל ע�נ�". יל� מקננ� ְְִִִִֵֵֵֶַָָ"וג�

�מע�� ר�י היה מ�א� ה'". �בר את ְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ"ה�רא

רצ� ���ח�י�, ט�ב הרג! ���צרי�, ��ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹא�מר:

מח�!: Blkאת ÏÚ ÌLÏLÂ.,צבא�ת �רי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ

Ú¯t‰(Á)�תר��מ�: ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ.היה� ְְַ«¿«≈∆≈«¿…ֶָָ

לר��: ל�� את וח�ק לאו, א� לר�� א� Èa„��לה ְְְִִִִִִֵֶֶָֹֹ¿»
‰Ó¯.(מכילתא):מפרסמת� �בהה �גב�רה »»ְְְִָָֹ�ְֶֶ

(È)·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe.,קרב �פרעה לכ�ב ל� היה «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לפניה� לק�� ונתא�� עצמ� הקריב הקריב? ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַֹמה�

ע�ה� �התנה ‡Ì‰È¯Á:�מ� ÚÒ�.אחד �לב ְְִִֶֶָָ…≈««¬≈∆ְֵֶָ
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נהפכ� ועכ�ו, למ�ק�"? לנ� זה יהיה מתי ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָ"עד

ממ�נ� ��ביל אחריה� �ה�איל��:לר�� ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ

e�„·ÚÓ.:�א�תנ ¯BaÎ(Â)מעבד ˙‡ ¯Ò‡iÂ.ה�א ≈»¿≈ֲֵָֹ«∆¿…∆ƒ¿
BnÚ:(מכילתא)�עצמ� Á˜Ï BnÚ ˙‡Â.�מ�כ ְְַ¿∆«»«ƒְָָ

ע�י ��א� ו��חנ��, ממ�ננ� ונטל� לקינ�, ְְְְְִִִִִִֵַָָָָ�דברי�:

�אר �ר� מלכי�: ��אר ע�כ� אתנהג לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹואני

אק�י� ואני ��לחמה, ל� ק�דמי� עבדיו ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָמלכי�,

עצמ� הקריב הקריב", "�פרעה ��אמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַֹלפניכ�,

��ה ל�ל מלכי� �אר �ר� חיל�תיו. לפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ�מהר

�חלק, ע�כ� א�וה אני ��בחר, �מ� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�רא�

�לל": "אח�ק נבחרי�..eÁa¯(Ê)��אמר: ֱֲֵֶֶַַָָ»ְִִָ

היה זה ��מני� ורכב רכב �ל יחיד, ל��� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ�ח�ר,

ÌÈ¯ˆÓ�ח�ר: ·Î¯ ÏÎÂ.,הרכב �אר �ל וע�ה� ָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶֶֶָָָָ

�אמר(מכילתא) א� ה�ל�? ה�המ�ת הי� ְִֵֵֵַַַָָָֹ�מהיכ�

נאמר: הרי מצרי�, ט)מ�ל מקנה(לעיל �ל "ו�מת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

נאמר: והלא י�ראל, מ�ל �אמר וא� ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹמצרי�",

י) הי�?(ש� מי מ�ל ע�נ�". יל� מקננ� ְְִִִִֵֵֵֶַָָ"וג�

�מע�� ר�י היה מ�א� ה'". �בר את ְְִִִֵֵֶַַַָָָָמ"ה�רא

רצ� ���ח�י�, ט�ב הרג! ���צרי�, ��ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹא�מר:

מח�!: Blkאת ÏÚ ÌLÏLÂ.,צבא�ת �רי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ

Ú¯t‰(Á)�תר��מ�: ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ.היה� ְְַ«¿«≈∆≈«¿…ֶָָ

לר��: ל�� את וח�ק לאו, א� לר�� א� Èa„��לה ְְְִִִִִִֵֶֶָֹֹ¿»
‰Ó¯.(מכילתא):מפרסמת� �בהה �גב�רה »»ְְְִָָֹ�ְֶֶ

(È)·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe.,קרב �פרעה לכ�ב ל� היה «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לפניה� לק�� ונתא�� עצמ� הקריב הקריב? ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַֹמה�

ע�ה� �התנה ‡Ì‰È¯Á:�מ� ÚÒ�.אחד �לב ְְִִֶֶָָ…≈««¬≈∆ְֵֶָ



glyaciiyilyקכח meiqelwpe`

íéøöî|e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà rñð ¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬
ýåýé-ìà ìûøNé-éðái''yx:àéìà eøîàiåäLî- §¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼

úeîì eðzç÷ì íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦§©§−̈¨´
eðàéöBäì eðl úéNr úàf-äî øaãna©¦§®̈©ŸÆ¨¦´¨½̈§«¦−̈

íéøönîi''yx:áéeðøac øLà øácä äæ-àìä ¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§
éìàäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´

íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦
øaãna eðúnîi''yx:âéírä-ìà äLî øîàiå ¦ª¥−©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»

ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúä eàøéz-ìà©¦¨¼¼¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½
íúéàø øLà ék íBiä íëì äNré-øLà£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧§¦¤³
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

íìBò-ãri''yx:ãéízàå íëì íçlé ýåýé ©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−
ïeLøçzi''yx:ôéùéìùåèäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¦«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

e˜ÈÚÊe ‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a«¿≈¿ƒ«¬»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�·יאe¯Ó‡Â ¿≈ƒ¿»≈√»¿»«¬»

ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ

‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡�z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»

‡�˙e˜t‡Ï ‡�Ï ‡z„·Ú¬«¿»»»¿«»»»

:ÌÈ¯ˆnÓיבÈc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰ ƒƒ¿»ƒ¬»≈ƒ¿»»ƒ

¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa CnÚ ‡�ÏlÓ«≈¿»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿≈«

È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙ�Â ‡�pÓ ˜B·L¿ƒ»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙ�c ‡�Ï ·Ë È¯‡¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓ�cÓיג¯Ó‡Â ƒƒ¿¿«¿¿»«¬«

e„zÚ˙‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»

ÔBÎÏ „aÚÈc ÈÈ„ ‡�˜¯et ˙È BÊÁÂ«¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿

˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¬≈¿»ƒ¬≈»

ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓƒ¿»≈»≈»¿

:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏידÈÈ ¿∆¡≈«»¿»¿»

:Ôe˜zLz Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ˆC˙BÏטו ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»

:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

é"ùø

נ�סע מצרי� "וה�ה אחר: �בר אחד. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�אי�

מצרי� �ל �ר רא� ה�מי�אחריה�", מ� נ�סע ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

למצרי�. �פ��(מכילתא).e˜ÚˆiÂ:(תנחומא)לעזר ְְֲִִַַֹ«ƒ¿¬ְָ

א�מר: ה�א �אברה� אב�ת�: יט)אמנ�ת (בראשית ְְֲֳֵַָָָָ

�יצחק: ,"�� עמד א�ר ה�ק�� כד)"אל (ש� ְְֲִֶֶַַָָָָ

�יעקב: ��דה", כח)"ל��ח ��ק��":(ש� "ו�פ�ע ְְֲִֶַַַַַַָָָֹ

(‡È)ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰.��חסר מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְֲִֵֶַ

לקח�נ� ,�� לי�בר �מצרי� קברי� �אי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָקברי�,

�לע"ז: פושי"ש דינו"� פלינצס"א שיפו"ר ְִַַָמ��?

(·È)ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e�¯ac ¯L‡.(מכילתא)�והיכ ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ

וי��ט": עליכ� ה' "ירא מא�ר.Óe�˙n��ר�? ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ

ח�ל�, ל�מר: (רצה מלאפ�� נק�ד היה וא� ְְִַָָָָָָָָנמ�ת,

וע�� מלאפ��, � ח�ל� ��רא� �ק��ק לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ���דע

היה יפר�") ��" �ס�ק �ר�"י יתר� �ר�ת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלק��

נבאר: ���ר�ק ��ק�ד עכ�ו מ�יתתנ�, ְְְְִִִִֵֶַָָָָָנבאר

וכ�: ��מ�ת, מ�תנ�", י�� "מי וכ�: נמ�ת, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָמא�ר

יט) ב �אמ�ת,(שמואל דאב�ל��, מ�תי" י�� ְְִִִֵֶַָָ"מי

ג)�מ�: לעד",(צפניה ק�מי יח)"לי�� ב הימי� (דברי ְְִַָ

�א��ב: �אק��, ��ל��", ��בי Èk(È‚)"עד ְִֶֶַָָָƒ
'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡.,�א�ת �ראית� מה ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְִֶֶַָ

ולא א�ת�, �ראית� ה�א ה��� ה���, א�א ְְִֵֶֶֶַַָָֹאינ�

ע�ד: ÌÎÏ(È„)��סיפ� ÌÁlÈ ��בילכ�,.‰' ִƒ»≈»∆ְְִִֶ

וכ�: לכ�", נלח� ה' "�י יג)וכ�: לאל(איוב "א� ְְְִִִֵֵֵֶָָָ

וכ� כד)�ריב��", וכ�(בראשית לי", ��ר "וא�ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַ

ו) ל�על"?:(שופטי� �ריב�� Ó‰(ÂË)"הא�� ְִֶַַַַַ«
ÈÏ‡ ˜Úˆz..מת��ל� ע�מד מ�ה �היה למדנ� ƒ¿«≈»ְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

להארי� ע�ה עת לא ה�א: �ר�� ה�ד�� ל� ְֲִֵַַַַָָָָֹאמר

"מה אחר: �בר �צרה. נת�ני� ���ראל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�תפ�ה,

עלי אלי", �מ��צעק עלי�, ולא �ל�י ה�בר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ

לה�� מה)�נאמר ידי(ישעיה ועלֿ�על "עלֿ�ני : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚqÈÂ�צ�ני": Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯ac.(מכילתא)�אי ְַ�ִ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ

ע�מד ה�� �אי� לי�ע, א�א �דאילה� �פניה�, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

glyaciiyily mei qelwpe`

ìàøNé-éða-ìà øac éìà ÷röz-äî©¦§©−¥¨®©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
eòqéåi''yx:æè-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå §¦¨«§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤

CBúa ìûøNé-éðá eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé̈«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬
:äLaia íiäæéáì-úà ÷fçî éððä éðàå ©−̈©©¨¨«©«£¦À¦§¦³§©¥Æ¤¥´

äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáeçéíéøöî eòãéå §¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬¦§©−¦

Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−
:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ

ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³
íäéøçàî ãîriå íäéðtî ïðräi''yx:ëàáiå ¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ

ïéa|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå CLçäå ïðrä¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²

äìélä-ìk äæ-ìài''yx:àëBãé-úà äLî èiå ¤¤−¨©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»
ýåýé CìBiå íiä-ìr|íéã÷ çeøa íiä-úà ©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³

äáøçì íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfr©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®

È˙טז ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»

È�a ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e ‡nÈ ÏÚ C„È¿»««»¿»ƒ¿≈¬¿≈

:‡zLaÈa ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»

‡�‡יז ‡‰ ‡�‡Â‡aÏ ˙È Ûw˙Ó «¬»»¬»¿«≈»ƒ»

¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈¿«¬«¿≈¿∆¿««

È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa¿«¿…¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

:È‰BL¯Ù·eיחÈ‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‰Ú¯Ùa È˙e¯wÈ˙‡a ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿…

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯aיטÏË�e ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ¿«

Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»ƒ¿««√»

‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»

‡��Ú„ ‡„enÚ ÏË�e ÔB‰È¯˙aÓƒ«¿≈¿««»«¬»»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

„È‡¯ˆÓכ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈ·e≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»

Ï‡¯NÈÏe È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡��Ú¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈

ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰�¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏכאÌÈ¯‡Â ¿»≈»≈¿»«¬≈

˙È ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ…∆»¿≈««»¿««¿»»

Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»

‡zLaÈÏ ‡nÈ ˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿«ƒ»«»¿«∆¿»

é"ùø

ויצא�, �י �האמינ� והאמ�נה וה� אב�תיה� ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכ�ת

ה��: לה� Ì‰È¯Á‡Ó(ËÈ)לקרע CÏiÂ.להב�יל ְִֶַַָָֹ«≈∆≈«¬≈∆ְְִַ

ח�י� �לק�ל י�ראל מחנה �בי� מצרי� מחנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָ�י�

א�מר:�ב�יסטרא�ת ה�א מק�� �כל מצרי�. �ל ְְְְִִִֵֶַַָָָ

'אלהי�' אי� האלהי�", "מלא� וכא�: ה'", ְְְֱֱִִֵַַַַָָֹֹ"מלא�

נת�ני� י�ראל �הי� מל�ד �י�, א�א מק�� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ�כל

ע� להאבד א� לה�צל, א� �עה, �א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָ�די�

‰Ô�Úמצרי�: „enÚ ÚqiÂ.�וה�לי ��ח�כה ְִִַ«ƒ««∆»»ְְְְִִֶָָ

נס��ק לא הא�, לע��ד ה�חנה את הענ� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹע��ד

א�א לגמרי, ערבית להס��ק רגיל �היה �מ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהענ�

למצרי�: להח�י� מאחריה� ל� והל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָנסע

(Î)ÌÈ¯ˆÓ ‰�ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ.�ר�� למה�� מ�ל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵֶֶַַָָ

נטל� ל���ת�, לסטי� �א� לפניו. מה�� ְְְְְְִִִֵַָָָָ�בנ�

נתנ� מאחריו, זאבי� �א� לאחריו. �נתנ� ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמ�פניו

על נתנ� מאחריו, �זאבי� לפניו לסטי� �א� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו,

:�� �ה�. ונלח� יא)זר�ע� �ר�ל�י(הושע "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

עלֿזר�עתיו" קח� CLÁ‰Â:לאפרי� Ô�Ú‰ È‰ÈÂ. ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
הא�.iÂ‡¯למצרי�: לי�ראלע��ד ה�ילה את ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והח�� ה�ילה. �ל ללכת �דר�� לפניה�, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוה�ל�

מצרי�: לצד ערפל ‡ÊŒÏ‰�ל ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ. ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆
מחנה:(מכילתא) אל ˜„ÌÈ(Î‡)מחנה Áe¯a ֲֲֶֶֶַַ¿«»ƒ

‰fÚ.(מכילתא),ר�ח�ת�� ע�ה �היא קדי� �ר�ח «»ְִִֶֶַַָָָ

מ� �� נפרע ה�א �ר�� �ה�ד�� הר�ח ְִִִֶַַָָָָָהיא

��אמר:הר� יח)עי�, אפיצ�",(ירמיה קדי� "�ר�ח ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

יג) ה'",(הושע ר�ח קדי� כז)"יבא "ר�ח(יחזקאל ִַַָָֹ

י�י�", �לב �בר� כז)ה�די� �ר�ח�(ישעיה "הגה ְְְִִֵֵַַָָָָ



קכט glyaciiyily mei qelwpe`

ìàøNé-éða-ìà øac éìà ÷röz-äî©¦§©−¥¨®©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
eòqéåi''yx:æè-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå §¦¨«§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤

CBúa ìûøNé-éðá eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé̈«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬
:äLaia íiäæéáì-úà ÷fçî éððä éðàå ©−̈©©¨¨«©«£¦À¦§¦³§©¥Æ¤¥´

äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáeçéíéøöî eòãéå §¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬¦§©−¦

Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−
:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ

ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³
íäéøçàî ãîriå íäéðtî ïðräi''yx:ëàáiå ¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ

ïéa|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå CLçäå ïðrä¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²

äìélä-ìk äæ-ìài''yx:àëBãé-úà äLî èiå ¤¤−¨©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»
ýåýé CìBiå íiä-ìr|íéã÷ çeøa íiä-úà ©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³

äáøçì íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfr©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®

È˙טז ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»

È�a ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e ‡nÈ ÏÚ C„È¿»««»¿»ƒ¿≈¬¿≈

:‡zLaÈa ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»

‡�‡יז ‡‰ ‡�‡Â‡aÏ ˙È Ûw˙Ó «¬»»¬»¿«≈»ƒ»

¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈¿«¬«¿≈¿∆¿««

È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa¿«¿…¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

:È‰BL¯Ù·eיחÈ‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‰Ú¯Ùa È˙e¯wÈ˙‡a ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿…

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯aיטÏË�e ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ¿«

Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»ƒ¿««√»

‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»

‡��Ú„ ‡„enÚ ÏË�e ÔB‰È¯˙aÓƒ«¿≈¿««»«¬»»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

„È‡¯ˆÓכ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈ·e≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¬»

Ï‡¯NÈÏe È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡��Ú¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈

ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰�¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏכאÌÈ¯‡Â ¿»≈»≈¿»«¬≈

˙È ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ…∆»¿≈««»¿««¿»»

Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»

‡zLaÈÏ ‡nÈ ˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿«ƒ»«»¿«∆¿»

é"ùø

ויצא�, �י �האמינ� והאמ�נה וה� אב�תיה� ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכ�ת

ה��: לה� Ì‰È¯Á‡Ó(ËÈ)לקרע CÏiÂ.להב�יל ְִֶַַָָֹ«≈∆≈«¬≈∆ְְִַ

ח�י� �לק�ל י�ראל מחנה �בי� מצרי� מחנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָ�י�

א�מר:�ב�יסטרא�ת ה�א מק�� �כל מצרי�. �ל ְְְְִִִֵֶַַָָָ

'אלהי�' אי� האלהי�", "מלא� וכא�: ה'", ְְְֱֱִִֵַַַַָָֹֹ"מלא�

נת�ני� י�ראל �הי� מל�ד �י�, א�א מק�� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ�כל

ע� להאבד א� לה�צל, א� �עה, �א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָ�די�

‰Ô�Úמצרי�: „enÚ ÚqiÂ.�וה�לי ��ח�כה ְִִַ«ƒ««∆»»ְְְְִִֶָָ

נס��ק לא הא�, לע��ד ה�חנה את הענ� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹע��ד

א�א לגמרי, ערבית להס��ק רגיל �היה �מ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהענ�

למצרי�: להח�י� מאחריה� ל� והל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָנסע

(Î)ÌÈ¯ˆÓ ‰�ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ.�ר�� למה�� מ�ל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵֶֶַַָָ

נטל� ל���ת�, לסטי� �א� לפניו. מה�� ְְְְְְִִִֵַָָָָ�בנ�

נתנ� מאחריו, זאבי� �א� לאחריו. �נתנ� ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמ�פניו

על נתנ� מאחריו, �זאבי� לפניו לסטי� �א� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו,

:�� �ה�. ונלח� יא)זר�ע� �ר�ל�י(הושע "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

עלֿזר�עתיו" קח� CLÁ‰Â:לאפרי� Ô�Ú‰ È‰ÈÂ. ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
הא�.iÂ‡¯למצרי�: לי�ראלע��ד ה�ילה את ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והח�� ה�ילה. �ל ללכת �דר�� לפניה�, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוה�ל�

מצרי�: לצד ערפל ‡ÊŒÏ‰�ל ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ. ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆
מחנה:(מכילתא) אל ˜„ÌÈ(Î‡)מחנה Áe¯a ֲֲֶֶֶַַ¿«»ƒ

‰fÚ.(מכילתא),ר�ח�ת�� ע�ה �היא קדי� �ר�ח «»ְִִֶֶַַָָָ

מ� �� נפרע ה�א �ר�� �ה�ד�� הר�ח ְִִִֶַַָָָָָהיא

��אמר:הר� יח)עי�, אפיצ�",(ירמיה קדי� "�ר�ח ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

יג) ה'",(הושע ר�ח קדי� כז)"יבא "ר�ח(יחזקאל ִַַָָֹ

י�י�", �לב �בר� כז)ה�די� �ר�ח�(ישעיה "הגה ְְְִִֵֵַַָָָָ
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íénä eò÷aiåi''yx:áëCBúa ìûøNé-éðá eàáiå ©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬
íðéîéî äîBç íäì íénäå äLaia íiä©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeâëíäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå ¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½
CBz-ìà åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìkµŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®¤−

íiäi''yx:ãëýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ
úà íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−

íéøöî äðçîi''yx:äëåéúákøî ïôà úà øñiå ©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéi''yx:ô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−

Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©®̈§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−
åéLøt-ìråi''yx:æëíiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈

:‡iÓ eÚÊa˙‡ÂכבÈ�· elÚÂ ¿ƒ¿¿»«»¿«¿≈

‡iÓe ‡zLaÈa ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»

ÔB‰È�ÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈

:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓeכגÈ‡¯ˆÓ eÙ„¯e ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ¿««¿≈…»««¿…

:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¿̄ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÎzÒ‡Âכד ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ

‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ ÈÈ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»

˙È LÈbLÂ ‡��ÚÂ ‡˙M‡„¿∆»»«¬»»¿«ƒ»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓכה˙È ÈcÚ‡Â «¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»

ÔB‰Ï ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb«¿«≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔÓ ˜B¯ÈÚ� È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ

‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈ Ì„√̃»ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï „·Úc ÈÈ„«¿»«¬«¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

C„Èכו ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»

È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂ ‡nÈ ÏÚ««»ƒ«»«ƒ¿»≈

:ÔB‰ÈL¯t ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ«¿ƒ≈¿«»»≈

nÈ‡כז ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»

é"ùø

קדי�": �י�� ‰ÌÈnה��ה eÚ˜aiÂ.�מי �ל ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

Ú¯t‰(Î‚):(מכילתא)��ע�ל� ÒeÒ Ïk.ס�ס וכי ֶָָ…«¿…ְִ

אלא היה? לפניאחד ח��בי� ��� �אי� מ�יד ִֵֶֶֶַָָָָ�ְֲִִֵָ

אחד: �ס�ס א�א ‰a˜¯(Î„)ה�ק�� ˙¯ÓL‡a. ְֶֶַָָָ¿«¿…∆«…∆
ג) א�מרת,(ברכות קר�יי� ה�ילה חלקי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹ�ל�ת

וא�מר ה�קר. א�מרת ק�רא ה�קר ��פני ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹוא�ת�

מלאכי �ל �יר למ�מר�ת חל�ק �ה�ילה לפי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָאני,

קר�י לכ� חלקי�, ל�ל�ה �ת, אחר �ת ְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹה�רת,

א�נקל�ס ��ר�� זה� .Û˜LiÂמ�רת:א�מרת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹ««¿≈
אליה� �נה �ל�מר, ותר��מ�ו��ט, לה�חית�. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

�מ� ה�טה ל��� ה�א א� כג)ואס�כי, (במדבר ְְְְְִִַַָָ

סכ�תא לחקל צ�פי�", Ô�ÚÂ:"�דה L‡ „enÚa. ְֲִֵַַָָ¿«≈¿»»
א� וע��ד �טיט, א�ת� וע��ה י�רד ענ� ְְְִֵֵֶַַָָע��ד

מ���ט�ת ס�סיה� וטלפי :(מכילתא)מר�יח� ְְְְְִִֵֵֶַַַ

Ì‰iÂ..לע"ז� אשטורדישו"� מה�מה ל��� «»»ְְְַַָ

סגנ��ת נטל ר�יער�ב�, �פרקי ו�נינ� ��ה�. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

מק�� '�ל ה�לילי: י�סי ר�י �ל �נ� ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָאליעזר

אב וזה ה�א, ק�ל הרע�ת "מה�מה", :�� ְְְֱֶֶֶַַַָָָ��אמר
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א�דה: �מדר� י� והר�ה ‡˙(ÁÎ)אר�י, eqÎÈÂ ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ«¿«∆
.‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ה�קרא�ת �ר� �� »∆∆¿¿…≈«¿…ְִֶֶַָָ

�מ� יתרה, למ"ד כז)לכ�ב �ע�ה(לקמ� �ליו "לכל ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ

וכ�: �כל(ש�)נח�ת", ה���� �לי "לכל ְְְְְְִֵֵֶַָֹֹֹ

ד)עב�דת�", לכל(במדבר �מיתריה� "ויתד�ת� ְְֲִֵֵֵֶָָָ

ל���: ���� א�א ואינ� iÂ¯‡(Ï)�ליה�", ְְִֵֵֶֶָָ««¿
˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ.,�פת� על ה�� ��לט� ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְֶַַָָָָ

מ�ד ע�לי� �אנ� ��� י�ראל: יאמר� ��א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�די

ויר�פ� מ���, רח�ק אחר מ�ד ע�לי� ה� �� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָזה,

‰Ï„b‰(Ï‡)אחרינ�: „i‰Œ˙‡.ה�ב�רה את ֲֵַ∆«»«¿…»ְֶַָ

ה�א. �ר�� ה�ד�� �ל יד� �ע�תה ְְֶֶַַָָָָָָה�ד�לה

יד ל��� וכ�� יד ל��� על נ�פלי� ל��נ�ת ְָָ�ְְְְְְִֵַַָוהר�ה

עני� אחר ה���� ית�� וה�פר��, ה�, ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָמ��

LÓ‰(‡)ה���ר: ¯ÈLÈ Ê‡.,ה�ס ��ראה אז, ִַ»»ƒ…∆ְֵֶַָָָ

�ל�� וכ�:עלה �ירה, י)���יר יד�ר(יהושע "אז ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

וכ�: ז)יה��ע", א לבת(מלכי� יע�ה "�בית ְ�ְְֲִֵֶַַַַ

"י�יר", �א� א� ל�. ��ע�ה �ל�� ח�ב ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�רעה",

לאמר "ו�אמר� ע�ה, וכ� ���יר ל�� ל� ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאמר

ל� אמר ה�ס, ��ראה �יה��ע, וכ� לה'". ְֵֶַַַָָָ�ְִִֵַָָא�ירה

וכ� י�ראל". לעיני "ו�אמר ע�ה. וכ� ��ד�ר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹל��

�ר� י�ראל", י�יר "אז :�� ��תח ה�אר ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ירת

ל�". ענ� �אר "עלי יא)אחריו: א יבנה(מלכי� "אז ְְֱֲֲִִֵֶַָָָ

� י�ראל: חכמי �� �ר�� �מה", ����למה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ה�ח�בה �� על �ה��"ד למדנ�, �נה, ולא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹלבנ�ת

אמר� מדר��: אבל ���ט�, לי�ב זה� ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָנאמרה.

ה�תי� לתח�ת רמז מ�א� לברכה: זכר�נ� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָר��תינ�

ה��רה, ��ר��ה�:מ� �למה מ�ל ח�� �כ��, וכ� ְְִֵַָ�ְְִֵֶֶָֹֹ

ל��� �לי�ב ל�מר ואי� �נה'. ולא לבנ�ת ���'ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ

מ�ד, וה� עתיד �ל��� ה�כ�בי� �ברי� ��אר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָה�ה

א)�ג��: א��ב",(איוב יע�ה ט)"�כה "על(במדבר ְֲִֶַַָָ
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ל� אמר ה�ס, ��ראה �יה��ע, וכ� לה'". ְֵֶַַַָָָ�ְִִֵַָָא�ירה

וכ� י�ראל". לעיני "ו�אמר ע�ה. וכ� ��ד�ר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹל��

�ר� י�ראל", י�יר "אז :�� ��תח ה�אר ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�ירת

ל�". ענ� �אר "עלי יא)אחריו: א יבנה(מלכי� "אז ְְֱֲֲִִֵֶַָָָ

� י�ראל: חכמי �� �ר�� �מה", ����למה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ה�ח�בה �� על �ה��"ד למדנ�, �נה, ולא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹלבנ�ת

אמר� מדר��: אבל ���ט�, לי�ב זה� ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָנאמרה.

ה�תי� לתח�ת רמז מ�א� לברכה: זכר�נ� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָר��תינ�

ה��רה, ��ר��ה�:מ� �למה מ�ל ח�� �כ��, וכ� ְְִֵַָ�ְְִֵֶֶָֹֹ

ל��� �לי�ב ל�מר ואי� �נה'. ולא לבנ�ת ���'ְְְְִִֵֵֵַַָָָֹ

מ�ד, וה� עתיד �ל��� ה�כ�בי� �ברי� ��אר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָה�ה

א)�ג��: א��ב",(איוב יע�ה ט)"�כה "על(במדבר ְֲִֶַַָָ
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�בר �ה� לפי הענ�", יהיה א�ר "וי� יחנ�", ה' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�י

ל��� �בי� עתיד ל��� �י� �� ונ�פל �מיד, ְְְִִֵֵֵֶַָָהה�וה

יכ�ל אינ� ל�עה, א�א היה ��א זה אבל ְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעבר,

ה�ה: ����� b‡‰לי�ב� ‰‡‚ Èk.בר�) �תר��מ�. ְְֶַַַָƒ»…»»ְְַָָ

אפ�ר �אי �בר �ע�ה ל�מר ה�פל �א ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר:

�מת��ר �חבר� נלח� ��ה�א לע��ת, וד� ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלב�ר

רמה ורכב� "ס�ס וכא�: ה��ס, מ� מ�יל� ְְְִִַַָָָָָֹעליו,

נ�פל ז�לת� ידי על לע��ת אפ�ר �אי וכל ,"���ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

�ל וכ� ע�ה", �א�ת "�י �מ� �א�ת, ל��� ��ְְְִֵֵֵָָָ

ויהיֿלי י�, וזמרת "ע�י �פ�לה: �מצא ְְְְְִִִִִִַַָָָָָָה�ירה

.��� וכ� �מ�", ה' מלחמה, אי� "ה' ָ�ְְְִִִֵָָָלי��עה",

�ל על � �אה" "�יֿ�אה אחר: �בר י��). ְִִֵַַַָָָָָָָָֹ�ר�"י

��ספת, �� י� ע�ד – �� �אק�ס מה וכל ְֲִֵֵֶֶֶַַַָה�יר�ת

:�� ואי� א�ת� ��ק�סי� וד� ��ר מל� �מ�ת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹולא

B·Î¯Â ÒeÒ.�מעלי וה�י� �זה זה ק��רי� �ניה� ¿…¿ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

נפרדי�: ואינ� לעמק א�ת� �מ�רידי� לר�� ְְִִִִֵֶָָָָָָֹא�ת�

‰Ó¯.�וכ ג)ה�לי�, א���(דניאל לג� "�רמי� »»ְְְְִִִֵַ

"רמה" א�מר אחד �ת�ב א�דה: �מדר� ְִֵֶַַָָָָָָָנ�רא",

לר�� ע�לי� �הי� מל�ד � "ירה" א�מר אחד ְְִֵֵֶֶַָָָָָָוכת�ב

�מ� ל�ה�� לח)וי�רדי� ��ת�"(איוב אב� ירה "מי ְְְְִִִֶֶַָָָָ

למ�ה: dÈ(·)מלמעלה ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ.א�נקל�ס ְְְִַַָָ»ƒ¿ƒ¿»»ְְ

���ר�ק, ע�י �מ� ע�י, ות��ח�י'. '�ק�י ְִ�ְְְִִַָ�ְְְִִֵָ�ר��:

�מ ואני וזמרתי, �מ� ה�קרא,וזמרת ל��� על � ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

�נק�דת� �מ�ה� ל� ��ל�ה�אי� א�א ��קרא, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

�אר וכל "וזמרת", אצל סמ�� �ה�א ְְְְְִֵֶֶָָָָמק�מ�ת

��ר�"ק: נק�ד טז)מק�מ�ת �מע�י",(ירמיה ע�י "ה' ְָ�ִָ�ִ

נט) �ת(תהלי� �יבה �ל וכ� א�מרה", אלי� ְְֵֵֵֶֶַָָָֹ�"ע��

מארכת ��היא מלאפ�"� ה�ק�דה א�ת��ת ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָ��י

ה�נ�ה ואי� �לי�ית �חט�,(��ו"א)�א�ת ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ע�י, � עז �ג��: ���ר�"ק, נק�דה ִ�ְְְִָָָֹהרא��נה

ע��", "יס�ר ע�י, � על ח�י, � חק ר�י, � �ִָ�ִֹ�ִֹ�ֹרק

ע�י ה�ל�ה: וא�� ."��� על "ו�לי�י� ,��� � ְְִֵַָָֹ�ְִִַָ�ֹ�ל

נק�דה �ה�י� ו�ל י�עיה ו�ל �א�, �ל ְְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָוזמרת

�ת�ב מה� �אחד אי� וע�ד, קמ"�. ְְְֲֵֵֶֶָָָָָ�חט�

לה� סמ�� וכ�� 'וזמרת', א�א לי'וזמרתי', "ויהי ְְְְְִִִֶָָָ�ְִִֶַָָָ

ה�קרא: ל��� לי�ב א�מר אני לכ� ְְְְֲִִִֵֵַַָָָלי��עה".

א�א וזמרתי, �מ� וזמרת ולא ע�י �מ� ע�י ְְְְְְִִִִֶָָָֹ�ְִֵֶָ�אי�

�מ� ה�א, �בר �� קכג)ע�י ��מי�",(ש� "ה���בי ְְִִִֵַַַָָָָ

א) סלע",(עובדיה �חגוי לג)"��כני "��כני(דברי� ְְְְִִֵֶַַ

לי היה ה�א י�", וזמרת "ע�י ה�בח: וזה� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסנה",

�מ�: ה' לתיבת ה�א �ב�ק וזמרת (שופטי�לי��עה. ְְְְִִֵַָָָ

ה'",ה) ט)"לעזרת ה'",(ישעיה ג)"�עברת (קהלת ְְְְֶֶַַ

ל��� 'וזמרת', �ל��� האד�". �ני �ברת ְְְְְְִִֵַַָָָָ"על

כה) תזמר",(ויקרא כה)"לא עריצי�"(ישעיה "זמיר ְְִִִִָֹֹ

היה אלהינ� �ל ונקמת� ע�� �כריתה. ���ח ְְֱִֵֶָָָֹ�ְְִִַָל���

��א 'ויהי' ל��� על �תמ� ואל לי��עה. ְְְְִִִֶַַַַָָֹלנ�

זה, �ל��� מד�רי� מקרא�ת לנ� ��� היה, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָנאמר

�גמת�: ו)וזה א סביב(מלכי� ה�ית קיר�ת "את ְֶ�ְִִִֶַַָָ

ל�מר: ל� היה סביב", צלע�ת ו�ע� ול�ביר ְְְִִֵַַַַַָָָָָָלהיכל

וכ� סביב", צלע�ת ו)"ע�ה ב הימי� "�בני(דברי ְְְִֵֵָָָָ

עליה� ו�מל� יה�דה �ערי ה���בי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹי�ראל

רחבע�", עליה� "מל� ל�מר: ל� היה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָרחבע�",

יד) היה(במדבר ו��חט�", וג�' ה' יכ�לת ְְְְִִִִֵֶַָָָ"מ�ל�י

"�חט�", ל�מר: לו)ל� �לח(ש� א�ר "והאנ�י� ְְֲֲִֶַַָָָָָ

ל�מר, ל� היה "מת�" ו�מת�", וג�' ח)מ�ה (לעיל ְֶַָֹ�ֵַָָ

ו�ע ה' �בר אל ל�� �� לא ל�"וא�ר היה זב", ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ

"עזב": ‡ÈÏל�מר ‰Ê.�והי עליה�, נגלה �כב�ד� ַַָ∆≈ƒְְְֲִִֵֶָָ

מה ה��, על �פחה ראתה �אצ�ע: א�ת� ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָמראי�

נביאי�: רא� ל���.e‰Â�‡Â��א �ר�� א�נקל�ס ְִִֶָֹ¿«¿≈ְְְְִֵ

לג)נוה, �אנ�",(ישעיה סה)"נוה "לנוהֿצא�".(ש� ְֲִֵֶֶַָָָֹ

ו�בח� נ�י� אס�ר נ�י, ל��� ואנוה�, אחר: ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָ�בר

צח ��די מ��ד? ��ד� "מה �ג��: ע�ל�, ְְִִֵֵַַָָלבאי

העני�: וכל ‡·Èואד�". È‰Ï‡.זה,ה�א ְְְִָָָָֹ¡…≈»ƒֶ

‡·È.ואר�ממנה�: È‰Ï‡,ה�ד�ה �ח�ת אני לא ְְֲֶַ¡…≈»ƒְְֲִִַַֹ�ָ
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עלי ואלה�ת� ה�ד�ה לי וע�מדת מחזקת ֱֶַָָֹ�ְְְִֶֶֶֶַ�ֶָא�א

אב�תי: ÓÁÏÓ‰(‚)מימי LÈ‡ מלחמה,.‰' �על ֲִֵַƒƒ¿»»ְִַַָָ

א)�מ� ואי��(רות אי� וכל נעמי", "אי� ְְְֳִִִִֵָָ

וכ� �על, ב)מתר�מי� א והיית(מלכי� "וחזק� ְ�ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

לג��ר BÓL:לאי�", זי�,.‰' �כלי לא מלחמ�תיו ְְִִ¿ְְֲִִִֵַָֹ

�וד: �אמר �מ� נלח�, ה�א ��מ� אא�א (שמואל ְְְִִִֶֶַָָָָ

אחר:יז) �בר צבא�ת". ה' ��� אלי� �א ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ"ואנכי

מא�יביו, ונ�ק� נלח� �ה�א ��עה א� �מ�, ְְְְְִֵֵֶַָָָָה'

�ל את ולז�� �ר�איו על לרח� �מ�ת� ה�א ְְְְִֵֵֶַַָָָָא�חז

ע�סק ��ה�א אדמה: מלכי �מ�ת ולא ע�ל�, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ�אי

�ח �� ואי� עסקי� מ�ל עצמ� ��נה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ�מלחמה

וז�: ז� ·Ìi(„)לע��ת ‰¯È.'די�' �י�א, �די ְֲַ»»«»ְְְִִַָ

א�מר: ה�א וכ� יר�ה, יט)ל��� "א�ֿירה(לקמ� ְְְִֵֵָָֹ

י��די', א��דאה 'א� א�נקל�ס: �ר��� ְְְְְְְִִִִֶַָָָי�רה",

ית�על �מק�� �א�� מ�מ�ת .Á·Óe¯:וה�י"ו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָƒ¿«
קד�":�� "מקרא מ��ב, מר�ב, �מ�: �בר ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

eÚaË.(מכילתא),טיט �מק�� א�א טביעה אי� À¿ְְִִִֵֶָָ

סט)�מ�: מצ�לה",(תהלי� �יו� לח)"טבע�י (ירמיה ְְְִִֵַָָ

טיט ה�� ��ע�ה מל�ד ��יט", ירמיה� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ"ו�ט�ע

�חמר י�ראל את ��ע�ד� �מ�ת�, לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹלגמל

וה��"דeÓÈÒÎÈ.(‰)�בלבני�: יכ��� �מ� ְִִֵ¿«¿Àְְְַַ

�מ�: �כ�, ה�קרא�ת ודר� �� יתרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהאמצעית

ח) יר�י�",(דברי� וצאנ� לו)"�בקר� "ירוי�(תהלי� ְְְְְְִָֹ�ְְִ�

ל��� ���מע� רא��נה וה��"ד �ית�", ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמ���

��חזר� �די ס��, �י� טבע� �ר�ה�: �� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָעתיד,

��קרא ל� ��מה אי� יכסימ� א�ת�. ויכ�� ְִֵֶַָ�ְְִִַַַַָה�י�

�מלאפ�"� יכסי�מ� ננקד להי�ת ודר�� ְְְְְְְְִִִִַַַָָ�נק�דת�,

��ת�אר): �מ� ח�ל� להי�ת מ�כח �א� ��)BÓk ְְְִִֶַַָָָָ¿
Ô·‡.��במק� �ע�פרת", "צלל� אחר: �במק�� »∆ְְֲֵֶֶַַָָָ

ה�לכי� ��� הר�עי� ."��� "יאכלמ� ְְְִִֵֵַַַַַָָֹאחר:

וה��רי� �אב�, �ינ�נ�י� וי�רדי�, ע�לי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�מטרפי�

מ�ד: ��ח� ��י.E�ÈÓÈ.E�ÈÓÈ(Â)�ע�פרת ִֶֶֶַָָ¿ƒ¿¿ƒ¿ְֵ

ה�מאל מק�� �ל רצ�נ� ע��י� ����ראל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ�עמי�:

ימי�: Ákaנע�ית È¯c‡� '‰ E�ÈÓÈ.את לה�יל ֲִֵַָ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְִֶַ

נראה: ולי א�יב. �רע� ה�נית וימינ� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָי�ראל

אפ�ר �אי מה א�יב", "�רע� עצמ� ימי� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָא�ת�

מל ��י לע��ת �ללאד� �פ��ט� אחת. �יד אכ�ת ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ

ימינ� מלאכ��? מה ��ח, ה�א�רת ימינ� ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמקרא:

�גמת�: מקרא�ת וכ�ה א�יב, �רע� (תהלי�היא ְְְִִִֵַַָָ�ְָ

יאבד�",צב) א�יבי� ה�ה �י ה', א�יבי� ה�ה ְְִִִִֵֵֵֶֶֹ"�י

צד) ר�עי�(ש� עדֿמתי ה', ר�עי�, ְְִִַַַַָָָָ"עדֿמתי

צג)יעלז�", נהר�ת(ש� נ�א� ה', נהר�ת, "נ�א� ְְְְֲַָָָָֹ

לנ�", לא ה', לנ�, "לא ב)ק�ל�", "אענה,(הושע ֱֶֶָָָֹֹ

אתֿה�מי�", אענה ה)נא�ֿה', "אנכי(שופטי� ְ�ֱִִֶֶֶַָָָֹ

א�ירה", אנכי קכד)לה', ל�לי(תהלי� וג�' ה' "ל�לי ְִִֵֵַָָָֹ

אד�", עלינ� �ק�� לנ� �היה ה)ה' "ע�רי,(שופטי� ְִֵֶָָָָָָ

��ריֿ�יר", ע�רי, ע�רי, �ב�רה, כו)ע�רי, (ישעיה ְְִִִִִַָ

עני", רגלי רגל, קלו)"�רמס�ה ארצ�(תהלי� "ונת� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ע��": לי�ראל נחלה יתרה,.�‡È¯cנחלה, ה��"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

י��": "�נבתי �מדינ�ת", "�רתי ע�", "ר�תי ְִ�ְְְִִִַַָָָָ�מ�:

·ÈB‡ ıÚ¯z..הא�יב �מ��רת ר�עצת היא �מיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

י�ראל", �ני את וירצצ� "ו�רעצ� ל� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹוד�מה

היא(י')���פטי� ��ח ה�א�רת ימינ� אחר: �בר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

א�יב: �מלקה E�B‡b(Ê)מ��רת ·¯·e.�ה�דא ְְֵֶֶַַָ¿…¿¿ִַָ
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:dÓL ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ� È¯Ó»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

È„Lד d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ

eÚaË‡ È‰B¯ab ¯ÙLe ‡nÈ·¿«»¿«ƒ»ƒƒ¿»

:ÛeÒ„ ‡nÈ·הBÙÁ ‡iÓB‰z ¿«»¿¿«»¬

:‡�·‡k ‡i˜ÓeÚÏ e˙Á� ÔB‰ÈÏÚ¬≈¿»¿¿«»¿«¿»

ÈÈו C�ÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ C�ÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»

:‰‡�Ò ˙¯·zזCt˜˙ È‚Ò·e ¿»«»¿»ƒ¿≈»¿»
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עלי ואלה�ת� ה�ד�ה לי וע�מדת מחזקת ֱֶַָָֹ�ְְְִֶֶֶֶַ�ֶָא�א

אב�תי: ÓÁÏÓ‰(‚)מימי LÈ‡ מלחמה,.‰' �על ֲִֵַƒƒ¿»»ְִַַָָ

א)�מ� ואי��(רות אי� וכל נעמי", "אי� ְְְֳִִִִֵָָ

וכ� �על, ב)מתר�מי� א והיית(מלכי� "וחזק� ְ�ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

לג��ר BÓL:לאי�", זי�,.‰' �כלי לא מלחמ�תיו ְְִִ¿ְְֲִִִֵַָֹ

�וד: �אמר �מ� נלח�, ה�א ��מ� אא�א (שמואל ְְְִִִֶֶַָָָָ

אחר:יז) �בר צבא�ת". ה' ��� אלי� �א ְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ"ואנכי

מא�יביו, ונ�ק� נלח� �ה�א ��עה א� �מ�, ְְְְְִֵֵֶַָָָָה'

�ל את ולז�� �ר�איו על לרח� �מ�ת� ה�א ְְְְִֵֵֶַַָָָָא�חז

ע�סק ��ה�א אדמה: מלכי �מ�ת ולא ע�ל�, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹ�אי

�ח �� ואי� עסקי� מ�ל עצמ� ��נה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ�מלחמה

וז�: ז� ·Ìi(„)לע��ת ‰¯È.'די�' �י�א, �די ְֲַ»»«»ְְְִִַָ

א�מר: ה�א וכ� יר�ה, יט)ל��� "א�ֿירה(לקמ� ְְְִֵֵָָֹ

י��די', א��דאה 'א� א�נקל�ס: �ר��� ְְְְְְְִִִִֶַָָָי�רה",

ית�על �מק�� �א�� מ�מ�ת .Á·Óe¯:וה�י"ו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָƒ¿«
קד�":�� "מקרא מ��ב, מר�ב, �מ�: �בר ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

eÚaË.(מכילתא),טיט �מק�� א�א טביעה אי� À¿ְְִִִֵֶָָ

סט)�מ�: מצ�לה",(תהלי� �יו� לח)"טבע�י (ירמיה ְְְִִֵַָָ

טיט ה�� ��ע�ה מל�ד ��יט", ירמיה� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ"ו�ט�ע

�חמר י�ראל את ��ע�ד� �מ�ת�, לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹלגמל

וה��"דeÓÈÒÎÈ.(‰)�בלבני�: יכ��� �מ� ְִִֵ¿«¿Àְְְַַ

�מ�: �כ�, ה�קרא�ת ודר� �� יתרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהאמצעית

ח) יר�י�",(דברי� וצאנ� לו)"�בקר� "ירוי�(תהלי� ְְְְְְִָֹ�ְְִ�

ל��� ���מע� רא��נה וה��"ד �ית�", ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמ���

��חזר� �די ס��, �י� טבע� �ר�ה�: �� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָעתיד,

��קרא ל� ��מה אי� יכסימ� א�ת�. ויכ�� ְִֵֶַָ�ְְִִַַַַָה�י�

�מלאפ�"� יכסי�מ� ננקד להי�ת ודר�� ְְְְְְְְִִִִַַַָָ�נק�דת�,

��ת�אר): �מ� ח�ל� להי�ת מ�כח �א� ��)BÓk ְְְִִֶַַָָָָ¿
Ô·‡.��במק� �ע�פרת", "צלל� אחר: �במק�� »∆ְְֲֵֶֶַַָָָ

ה�לכי� ��� הר�עי� ."��� "יאכלמ� ְְְִִֵֵַַַַַָָֹאחר:

וה��רי� �אב�, �ינ�נ�י� וי�רדי�, ע�לי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�מטרפי�

מ�ד: ��ח� ��י.E�ÈÓÈ.E�ÈÓÈ(Â)�ע�פרת ִֶֶֶַָָ¿ƒ¿¿ƒ¿ְֵ

ה�מאל מק�� �ל רצ�נ� ע��י� ����ראל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ�עמי�:

ימי�: Ákaנע�ית È¯c‡� '‰ E�ÈÓÈ.את לה�יל ֲִֵַָ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְִֶַ

נראה: ולי א�יב. �רע� ה�נית וימינ� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָי�ראל

אפ�ר �אי מה א�יב", "�רע� עצמ� ימי� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָא�ת�

מל ��י לע��ת �ללאד� �פ��ט� אחת. �יד אכ�ת ְְְְְֲֵֶַַַָָָָ

ימינ� מלאכ��? מה ��ח, ה�א�רת ימינ� ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמקרא:

�גמת�: מקרא�ת וכ�ה א�יב, �רע� (תהלי�היא ְְְִִִֵַַָָ�ְָ

יאבד�",צב) א�יבי� ה�ה �י ה', א�יבי� ה�ה ְְִִִִֵֵֵֶֶֹ"�י

צד) ר�עי�(ש� עדֿמתי ה', ר�עי�, ְְִִַַַַָָָָ"עדֿמתי

צג)יעלז�", נהר�ת(ש� נ�א� ה', נהר�ת, "נ�א� ְְְְֲַָָָָֹ

לנ�", לא ה', לנ�, "לא ב)ק�ל�", "אענה,(הושע ֱֶֶָָָֹֹ

אתֿה�מי�", אענה ה)נא�ֿה', "אנכי(שופטי� ְ�ֱִִֶֶֶַָָָֹ

א�ירה", אנכי קכד)לה', ל�לי(תהלי� וג�' ה' "ל�לי ְִִֵֵַָָָֹ

אד�", עלינ� �ק�� לנ� �היה ה)ה' "ע�רי,(שופטי� ְִֵֶָָָָָָ

��ריֿ�יר", ע�רי, ע�רי, �ב�רה, כו)ע�רי, (ישעיה ְְִִִִִַָ

עני", רגלי רגל, קלו)"�רמס�ה ארצ�(תהלי� "ונת� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ע��": לי�ראל נחלה יתרה,.�‡È¯cנחלה, ה��"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

י��": "�נבתי �מדינ�ת", "�רתי ע�", "ר�תי ְִ�ְְְִִִַַָָָָ�מ�:

·ÈB‡ ıÚ¯z..הא�יב �מ��רת ר�עצת היא �מיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

י�ראל", �ני את וירצצ� "ו�רעצ� ל� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹוד�מה

היא(י')���פטי� ��ח ה�א�רת ימינ� אחר: �בר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

א�יב: �מלקה E�B‡b(Ê)מ��רת ·¯·e.�ה�דא ְְֵֶֶַַָ¿…¿¿ִַָ
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:‡M˜Ï ‡¯e�k ÔepˆÈL CÊ‚À̄¿»≈ƒ¿»¿«»
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�א�נ�, �רב מרימ� ��ה�א הא�יב, ר�עצת ְְְְְִִֵֶֶֶָָָֹ�לבד

א�יביו לבד �א�נ� �רב וא� קמיו. יהרס ְְְְְֲִַַָָָָֹֹאז

יאכלמ�: א�, חר�� �� ����ח וחמר קל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹנהרסי�,

Ò¯‰z.מי� נג��, ה�מי� קמי�, ה�רס א�ה �מיד «¬…ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

וכ� י�ראל, על ה�מי� א�� �נג��? ה�מי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�

א�מר: פג)ה�א יהמי��"(תהלי� א�יבי� ה�ה "�י ְֱִִֵֵֶֶָ

זה ועל ס�ד", יערימ� ע�� "על ההמיה? היא ְְְֲִִֶֶַַַַַַָ�מה

מק��: �ל א�יביו א�ת� ‡EÈt(Á)ק�רא Áe¯·e. ְֵֶָָָ¿««∆
�ביכ�ל, ה�ת�ב, ��ר א�. �ל נחירי� מ�ני ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָה��צא

אז� לה�מיע �די וד�, ��ר מל� �גמת ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְִַָ��כינה

��אד� �בר: להבי� ���כל� ההוה, �פי ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹה�ר��ת

וכ�: מ�חיריו, ר�ח י�צא יח)��עס "עלה(תהלי� ְְִִֵֵֵַָָָ

וכ� �א��", ד)ע�� וזה�"�מר�ח(איוב יכל�", א�� ְְְְִֵֵֶַַַָָ

מח)�אמר א�י",(ישעיה אארי� �מי "למע� ְְֲִִִֶַַַַַָ

נחה, ��עס,��זע�� �כ�ה�א אר�ה, נ�ימת� ְְְֲִֶַָָָ�ְֵֶָ

קצרה. �למע�(ש�)נ�ימת� ל�", אחט� "�תה�תי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ

חט� א�י� הא��ה�תי �פני נחירי לס�� �א�י ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

�מ� אחט�, ��ביל�, ל�, יצא�. ��א ְְְְְֱִִֵֶֶַָָֹֹוהר�ח

��ת, �מ�כת �חט�" נא)"נאקה נראה(ד� �� ְְְִֶֶַַָָָָָָָ

:�� א�מר אני ���קרא וחר�� א� וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ�עיני.

�מ�: א�", ל)"חרה מ�יֿחרב",(איוב חרה "ועצמי ְְְִִִֶַַָָָָֹ

ונחרי� מתח�מי� �ה�חירי� �מ�קד, �רפה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָל���

חרה, מ�זרת וחר�� ה�צ� מ�זרת�עת רצ�� �מ� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

א�מר: ה�א �� על חמימ�ת, ל��� חמה, וכ� ְְֲִֵֵֵֵַָָָרצה,

א) א�מר:(אסתר החמה �בנ�ח ,"�� �ערה ְֲֲֵֵַַַָָָָ"וחמת�

�ע��: ÌÈÓנתקררה eÓ¯Ú�.���ל �ר�� א�נקל�ס ְְְִַָָ∆∆¿«ƒְְְְִֵ

�מ� ה�קרא, צח�ת �ל��� השירי�ערמימ�ת, (שיר ְְְְִִַַָָ

י�כיחז) כמ�ֿנד" "ונ�ב� ח�י�" �eÓ¯Ú:"ערמת ְְְֲִִִִֵֵַַ∆∆¿
ÌÈÓ.�וה ה�י�, יב�� מא�� ��צא ר�ח מ��קד «ƒְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

�ב�הי�: �ה� ערמה �ל וכר��ת ��י� �מי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָנע��

„� BÓk.:ח�מה� ���ר, צ��ר.�„�תר��מ�: ל��� ¿≈ְְְְַָ≈ְִ

�מ� נז)וכ��ס, נחלה",(ישעיה �י�� קציר "נד ְְְֲִִֵַָָ

לג) א�א(תהלי� ��אד, ��נס �תיב לא ��ד" ְִֵֵֵֶַַָֹֹֹ"�נס

ל��� וכ�נס �נאד �מ� �נד היה וא�� ְְְְְְִֵֵֵַָָֹ'��ד',

לכ� ל� היה ה��',הכנסה, מי �בנאד 'מכניס ב ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ

וכ�: ה�א, וצ�בר א�ס� ל��� ��נס ג)א�א (יהושע ְְְֵֵֵֵֶָ

ל��� ואי� אחד", נד "ו�עמד� אחד", נד ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ"קמ�

ולא וצ��רי�, �ח�מ�ת א�א �נאד�ת ועמידה ְְְְֲִִִִֶַָָָֹֹקימה

�מלאפ�"� א�א נק�ד נאד �מ�(חול�)מצינ� ְְִִֶָָָָֹ

נו) �נאד�",(תהלי� �מעתי ד)"�ימה "את(שופטי� ְְִִִֶֶָָֹ

החלב": י)�מ�.˜e‡Ùנאד "וכ�בינה(איוב ֶָָֹ»¿ְְְִַָ

ז�רקי� וה�י� �אבני�, ונע�� �ה��� ְְְְֲֲִִִַַַַָ�ְִִֵֶַ�ק�יאני",

מיני �כל �� ונלחמי� �כח האב� על ה�צרי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

לד�ר.ÌÈŒ·Ïaק�י: ה�קרא�ת ודר� ה��, �חזק ִֹ¿∆»ְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ה�מי�", "עדֿלב יח)��: ב האלה",(שמואל "�לב ְִֵֵֵֵַַַָָָ

�בר: �ל ותק�� ע�ר� ‡ÈB·(Ë)ל��� ¯Ó‡. ְְְִֶָָָָ»«≈
ואח�ק וא�יג� אר�� �דברי�: ����� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלע��

ועבדי �רי ע� מה�:.BÓ‡ÏÓz:�לל �תמלא ֲִַַַָָָָƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

ÈLÙ�..רצ�ני� המד�רתר�חי �יבה על �תמ� ואל «¿ƒְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ

��לא � �מלאמ� ��������י�. הר�ה י� מה�. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

א)ה�ה: 'נת�(שופטי� �מ� נת�ני", ה�גב אר� "�י ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לז)לי', �מ�(בראשית ל�ל��", ��ר� יכל� "ולא ְְְְְִַָָֹ

ע��', י)'��ר 'יצא�(ירמיה �מ� יצא�ני", "�ני ְְְִִֵַַָָָ

לא)מ��י', א�יד(איוב �מ� א�יד��", צעדי "מס�ר ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

מה�: נפ�י ��לא �מלאמ� �א� א� ‡¯È˜ל�, ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ
Èa¯Á.ה�ער את מריק �ה�א �� ועל א�ל�, «¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַַֹ

�מ� הרקה, ל��� �� נ�פל ריק, ונ�אר ְְְְְֲִִִֵֵָָָָ��ליפת�

��יה�", מח)"מריקי� וא�(ירמיה יריק�". "וכליו ְְְִִִִֵֵֶַָָ

על א�א ה��צא, על נ�פל ריק�ת ל��� אי� ְֵֵֵֵֶַַַַָֹ�אמר

לא אבל מ��ה, ��צא ה�לי ועל ה�ק ועל ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹה�יק,

חר�י" "אריק �לפר� ולדחק ה�י�, ועל החרב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

יד)�ל��� 'אז���(בראשית חניכיו", את "ו�רק ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
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é"ùø

על א� מ�סב ה���� מצינ� (שירה��צא:�חר�י'. ְְִִֵַַַַַָָָ

א) ��רק",השירי� מח)"�מ� "ולאֿה�רק(ירמיה ְֶֶַַֹ

�א�, �תיב אי� ה�לי' ה�רק 'לא �לי", אל ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹמ�לי

ה���� מצינ� �לי, אל מ�לי ה�י� ה�רק לא ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹא�א

וכ� ה�י�, על כח)מ�סב חרב�ת�(יחזקאל "והריק� ְְְִִֵֵַַַַָָ

�חיר�: חכמת�" רי��ת.BÓLÈ¯Bzעלֿיפי ל��� ְְְִִֶַָָָƒ≈ְִ

�מ� ב)וד��ת, א �מע�יר":(שמואל "מ�רי� ְְֲִִַַ

(È)zÙL�.�וכ הפחה מ)ל��� נ��(ישעיה "וג� »«¿»ְְְֲֵַַָָָ

מצ�להא.ˆeÏÏ�ה�": ל��� ועמק� :��קע� ֶָ»¬ְְְְְְִָָָ

˙¯ÙBÚk.:לע"ז� פלו"ס ÌÈÏ‡a.(È‡)אבר «∆∆ְֲַַָ»≈ƒ
�מ� יז)�חזקי�, לקח",(יחזקאל האר� אילי "ואת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

כב) ח��ה":(תהלי� לעזרתי ˙‰l˙"איל�תי ‡¯B�. ְְֱִִֶָָָ»¿ƒ…
��ת�ב: �מ� ימעט�, �� �ה��תי� מ�ה�יד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָירא�י

�ה�ה": �מ�ה E�ÈÓÈ(È·)"ל� ˙ÈË�.��ה�ד�� ְ�ְִִָָ»ƒ»¿ƒ¿ְֶַָ

לפי ונ�פלי�, �לי� הר�עי� יד�, נ�טה ה�א ְְְְִִִִֶָָָָָ�ר��

ה�א וכ� �ה�ית�. ונ�פלי� �יד�, נת�� ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ�ה�ל

לא)א�מר: ונפל(ישעיה ע�זר וכ�ל יד� י�ה "וה' ְְְֵֵֶַַַָָָ

מ�ה אד�: �יד ה�ת�ני� זכ�כית לכלי מ�ל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָעז�ר".

�מ���רי�: נ�פלי� וה� מעט ‡¯ıיד� BÓÚÏ·z. ְְְְְִִִֵַַָƒ¿»≈»∆
ה��יק": "ה' �אמר�: ��כר לקב�רה ��כ� ְְְִִִִֶֶַַָָָָָמ�א�

(‚È)zÏ‰�.���ל �ר�� וא�נקל�ס מנהל, ל��� ≈«¿»ְְְְְְְִֵֵַ

העברית: ל��� אחר לפר� �ק�ק ולא וס�בל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹנ��א

(„È)ÔeÊb¯È.:�מתר�זי˙LÏt È·LÈ.�הרג� מ�ני ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְִֵֶָ

ה�� את ��הר� אפרי� �ני �חזקהאת ויצא� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

�ת: אנ�י והרג�� ה�מי�', �'דברי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ��פר�

(ÂË)·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡.(מכילתא)והלא «≈¡≈≈»ֲַֹ

עליה� לא �הרי �ל�� לירא לה� היה ְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹלא

מתא�נני�ה�לכי�? �הי� אנינ�ת, מ�ני א�א ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָ

י�ראל�מצטערי� �ל �ב�ד� נמ��,.�e‚Ó:על ְְְֲִִִֵֶַַָָ»…ַָ

עה)�מ� 'עלינ�(תהלי� אמר�: �מגג�ה". "�רביבי� ְְְְְִִִֵֶָָָֹ

ארצנ�': את וליר� לכ��תנ� �אי� Ïtz(ÊË)ה� ְְְִִֵֵֵֶַַַָƒ…
‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא):�הרח�קי על.ÁÙÂ„על ¬≈∆≈»»ְִַָ»««ַ

��אמרה�ר�בי�, ב)�עני� את(יהושע �מענ� "�י ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָ

וג�'": ה�בי� ÚÈ·¯א�ר „Ú.¯·ÚÈ „Ú.:�תר��מ� ְֲִֶ««¬…««¬…ְְַ

˙È�˜.א��ת מ�אר �דמי�ח�ב� ה�נ�י �חפ� »ƒ»ְְִִַָָ�ְְִֵֶַָָ

האד�: על �חביב נתנ�א.BÓ‡·z(ÊÈ)יקרי� ְִִֶַָָָָָ¿ƒ≈ְִֵַ
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Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ ìãâa ãçôå̈©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨®̈¤©©«£³Ÿ©§Æ
÷ eæ-ír øáré-ãr ýåýéúéði''yx:æéBîàáz §Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À

Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ� ÔB‰pÓ ÚaNzƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLzיC¯ÓÈÓa z¯Ó‡ ¿≈ƒ¿ƒ¬«¿»¿≈¿»

eÚ˜zL‡ ‡nÈ ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ¬»¬≈«»ƒ¿¿»

:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡kיא¯a ˙ÈÏ «¬»»¿«ƒ«ƒƒ≈«

‡Ï‡ ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»

ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»

:ÔLÈ¯t „·ÚיבC�ÈnÈ zÓ¯‡ »≈¿ƒ»¬≈¿»«ƒ»

:‡Ú¯‡ Ôe�zÚÏaיגÈ‰¯ac ¿««»«¿»««¿ƒ

‡z˜¯Ùc Ô�„ ‡nÚ C˙Â·Ë·¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»

:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

ÏÁc‡יד eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»

:˙LÏÙa ÔÈ·˙È BÂ‰c Ôe�˙„Á‡«¬»¿«¬»¿ƒƒ¿»∆

‡„ÌBטו È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡

‡˙È˙¯ Ôe�˙„Á‡ ·‡BÓ ÈÙÈwz«ƒ≈»«¬»¿¿≈»

:ÔÚ�Îa ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ƒ¿»…«¬»¿ƒƒ¿»«

zÏÁ„Â‡טז ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»

„Ú ‡�·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜˙ È‚Òaƒ¿≈»¿»ƒ¿¿¿«¿»«

:‡�c¯È ˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô�„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡�B�¯‡ ˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈcיזCz�ÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz ¿≈ƒ««»¿»»«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»«¿¿»»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»

é"ùø

על א� מ�סב ה���� מצינ� (שירה��צא:�חר�י'. ְְִִֵַַַַַָָָ

א) ��רק",השירי� מח)"�מ� "ולאֿה�רק(ירמיה ְֶֶַַֹ

�א�, �תיב אי� ה�לי' ה�רק 'לא �לי", אל ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹמ�לי

ה���� מצינ� �לי, אל מ�לי ה�י� ה�רק לא ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹא�א

וכ� ה�י�, על כח)מ�סב חרב�ת�(יחזקאל "והריק� ְְְִִֵֵַַַַָָ

�חיר�: חכמת�" רי��ת.BÓLÈ¯Bzעלֿיפי ל��� ְְְִִֶַָָָƒ≈ְִ

�מ� ב)וד��ת, א �מע�יר":(שמואל "מ�רי� ְְֲִִַַ

(È)zÙL�.�וכ הפחה מ)ל��� נ��(ישעיה "וג� »«¿»ְְְֲֵַַָָָ

מצ�להא.ˆeÏÏ�ה�": ל��� ועמק� :��קע� ֶָ»¬ְְְְְְִָָָ

˙¯ÙBÚk.:לע"ז� פלו"ס ÌÈÏ‡a.(È‡)אבר «∆∆ְֲַַָ»≈ƒ
�מ� יז)�חזקי�, לקח",(יחזקאל האר� אילי "ואת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

כב) ח��ה":(תהלי� לעזרתי ˙‰l˙"איל�תי ‡¯B�. ְְֱִִֶָָָ»¿ƒ…
��ת�ב: �מ� ימעט�, �� �ה��תי� מ�ה�יד ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָירא�י

�ה�ה": �מ�ה E�ÈÓÈ(È·)"ל� ˙ÈË�.��ה�ד�� ְ�ְִִָָ»ƒ»¿ƒ¿ְֶַָ

לפי ונ�פלי�, �לי� הר�עי� יד�, נ�טה ה�א ְְְְִִִִֶָָָָָ�ר��

ה�א וכ� �ה�ית�. ונ�פלי� �יד�, נת�� ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹ�ה�ל

לא)א�מר: ונפל(ישעיה ע�זר וכ�ל יד� י�ה "וה' ְְְֵֵֶַַַָָָ

מ�ה אד�: �יד ה�ת�ני� זכ�כית לכלי מ�ל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָעז�ר".

�מ���רי�: נ�פלי� וה� מעט ‡¯ıיד� BÓÚÏ·z. ְְְְְִִִֵַַָƒ¿»≈»∆
ה��יק": "ה' �אמר�: ��כר לקב�רה ��כ� ְְְִִִִֶֶַַָָָָָמ�א�

(‚È)zÏ‰�.���ל �ר�� וא�נקל�ס מנהל, ל��� ≈«¿»ְְְְְְְִֵֵַ

העברית: ל��� אחר לפר� �ק�ק ולא וס�בל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹנ��א

(„È)ÔeÊb¯È.:�מתר�זי˙LÏt È·LÈ.�הרג� מ�ני ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְִֵֶָ

ה�� את ��הר� אפרי� �ני �חזקהאת ויצא� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

�ת: אנ�י והרג�� ה�מי�', �'דברי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ��פר�

(ÂË)·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡.(מכילתא)והלא «≈¡≈≈»ֲַֹ

עליה� לא �הרי �ל�� לירא לה� היה ְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹלא

מתא�נני�ה�לכי�? �הי� אנינ�ת, מ�ני א�א ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָ

י�ראל�מצטערי� �ל �ב�ד� נמ��,.�e‚Ó:על ְְְֲִִִֵֶַַָָ»…ַָ

עה)�מ� 'עלינ�(תהלי� אמר�: �מגג�ה". "�רביבי� ְְְְְִִִֵֶָָָֹ

ארצנ�': את וליר� לכ��תנ� �אי� Ïtz(ÊË)ה� ְְְִִֵֵֵֶַַַָƒ…
‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא):�הרח�קי על.ÁÙÂ„על ¬≈∆≈»»ְִַָ»««ַ

��אמרה�ר�בי�, ב)�עני� את(יהושע �מענ� "�י ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָ

וג�'": ה�בי� ÚÈ·¯א�ר „Ú.¯·ÚÈ „Ú.:�תר��מ� ְֲִֶ««¬…««¬…ְְַ

˙È�˜.א��ת מ�אר �דמי�ח�ב� ה�נ�י �חפ� »ƒ»ְְִִַָָ�ְְִֵֶַָָ

האד�: על �חביב נתנ�א.BÓ‡·z(ÊÈ)יקרי� ְִִֶַָָָָָ¿ƒ≈ְִֵַ



glyaehiriaxקלו meiqelwpe`

ì ïBëî Eúìçð øäa Bîrhúåzìrt EzáL §¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýéEi''yx:çéýåýé| §Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«§Ÿ̈¬

ãrå íìòì Cìîéi''yx:èéäòøt ñeñ àá ék ¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´¨Á¸©§¹Ÿ
íäìr ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²£¥¤−
CBúa äLaiá eëìä ìûøNé éðáe íiä éî-úà¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬

íiäi''yx:ôëúBçà äàéápä íéøî çwzå ©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯
íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ

úìçîáe íétúa äéøçài''yx:àëíäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−
Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî¦§®̈¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−

íiá äîøi''yx:ñáëìàøNé-úà äLî òqiå ¨¨¬©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ
ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî-úL ¦©½©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤

íéî eàöî-àìå øaãna íéîéi''yx:âëeàáiå ¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ

ÈÈ ‡z�˜˙‡ Cz�ÎL ˙È·Ï ¯˙‡¬«¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»

:CÈ„È È‰B�˜˙‡ ÈÈ ‡Lc˜ÓיחÈÈ «¿¿»¿»«¿¿ƒ¿»¿»

ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ«¿≈»≈¿»»¿»¿≈

:‡iÓÏÚיט˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡ »¿«»¬≈«»«

‡nÈa È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯t«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ¿«»

È�·e ‡nÈ ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â«¬≈¿»¬≈»≈«»¿≈

:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

‡ÈÒ�ed˙Á·˙כ ‡˙‡È·� ÌÈ¯Ó ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈

ÏÎ e˜Ù�e d„Èa ‡tz ˙È Ô¯‰‡c¿«¬…»À»ƒ«¿»»

:ÔÈ‚pÁ·e ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL�¿«»«¿»»¿Àƒ¿ƒ¿ƒ

eÁaLכא ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡È�ÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»

ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e„B‡Â¿√»¿»¬≈ƒ¿»≈«

‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i�˙Âb≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ¿»

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯ÂכבÏÈh‡Â ¿»¿≈¿»¿«»¿«≈

ÛeÒ„ ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿

eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ù�e¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»

‡ÏÂ ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ï¿̇»»ƒ¿«¿¿»¿»

:‡iÓ eÁkL‡כג‰¯ÓÏ B˙‡Â «¿»«»«¬¿»»

é"ùø

י�נ ��א '�ביאנ�'.מ�ה נאמר לא לכ� לאר�, ס ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ

והכי וכ�' לאר� י�נס� ��א ל�מר ��רי� ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ(נראה

קי"ט �� נ�חלי�' 'י� �רק �הדיא ְְֲִִֵֶֶֶַָָאיתא

��א א� האב�ת' ולא י�נס� 'ה�ני� ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֹ�במכילתא:

ולא נ�א מק��, מ�ל עדי�, מר�לי� �זרת ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹנגזרה

מהר�"ל): ��א. מה Ez·LÏידע ÔBÎÓ.ל� מק�� ִַַָָ»¿ƒ¿¿ְִֶָ

�על�:מ�ה א�ר מעלה �ל ��א �נגד מכ�� ְַָ�ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

L„wÓ.מ�בת להפריד� �ד�ל, זק� עליו ה�ע� ƒ¿»ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

ה'. ידי�", "��ננ� א�ר ה�ק�� ��אחריו, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָה��

אחת, �יד נברא �הע�ל� ה�ק��, �ית ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָחביב

מט)��אמר: �מק��(ישעיה אר�", יסדה ידי "א� ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ

�"ה' �זמ� ידי�? ���י י�נה ואימתי ידי�, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ���י

ה�ל�כה ��ל לבא לעתיד ועד", לע�ל� ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹימל�

:���(ÁÈ)„ÚÂ ÌÏBÚÏ.,ה�א ע�למית ל��� ֶ¿»»∆ְִָ

�ת�חה, היא לפיכ�, יס�ד, �� (ירמיהאבלוה�י"ו ְְְְֲִִַָָָָ

קמ�צהכט) ,���� �� �ה�י"ו ועד" ה��דע ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ואנכי

Ú¯t‰(ËÈ)היא: ÒeÒ ‡· Èk.:א� �א�ר ִƒ»«¿…ֲֶַָ

Î)(‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ.?נתנ�אה היכ� «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ

קד� אהר�, אח�ת אמרה:��היתה מ�ה, ���לד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

�ס�טה �דאיתא וכ�'', �� ��לד א�י (ד�'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ

נפ��י''ב) ��סר לפי אהר�", "אח�ת אחר: �בר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

�מ�: על נקראת ���צטרעה, ‰Ûzעליה �לי.‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ

זמר: מיני ÏÁÓ·e˙�ל ÌÈt˙a.�הי מבטח�ת ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……�ְָָ

לה� ע��ה ה�א �ר�� �ה�ד�� ����ר ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנ��ת

מ�צרי�: ת�י� וה�ציא� Ì‰Ï(Î‡)נ�י�, ÔÚzÂ ְִִִ�ְִִִִַ«««»∆
ÌÈ¯Ó.�וה א�מר ה�א לאנ�י�: �ירה אמר מ�ה ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

�ירה אמרה �מרי� אחריו, :(מכילתא)ל��י�ע�ני� ְְֲִִִִַַָָָָָָ

(·Î)‰LÓ ÚqiÂ.(מכילתא),�רח� �על ה�יע� «««…∆ְְִִַָָָ

וכס� זהב �תכ�יטי ס�סיה� את מצרי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ע�ר�

ט�ב�ת א�ת�(מכילתא)ואבני� מ�צאי� י�ראל והי� ְְְֲִִִֵַָָָָ

מצרי�, מ��ת ה�� ��ת היתה �גד�לה ,���ְְְִִִִִַַַַַָָָָָ

א)��אמר: השירי� ע�(שיר ל� נע�ה זהב "��רי ֱֲִֵֶֶֶַַָָָ

�רח�: �על לה�יע� הצר� לפיכ� ה�ס�". ְְְְִַַַָָָ�ְִֶַָָ�ְנק��ת

(‚Î)‰˙¯Ó e‡·iÂ.יבה� �ס�� ה"א למרה, �מ� «»…»»»ְְְֵֵָָָ

ה"א �מק�� היא וה�י"ו �תח�ת� למ"ד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ�מק��

נד�קת ��היא �בסמיכת� מרה, �תיבת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָה��ר�ת

glyafhiying mei qelwpe`

ì eìëé àìå äúøîíéøî ék äønî íéî úzL ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−
äøî dîL-àø÷ ïk-ìr íäi''yx:ãëírä eðliå ¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²
äzLp-äî øîàl äLî-ìri''yx:äë-ìà ÷röiå ©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤

ýåýéíénä-ìà CìLiå õr ýåýé eäøBiå §Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

eäqði''yx:åëìB÷ì òîLz rBîL-íà øîàiå| ¦¨«©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´
éäìà ýåýézðæàäå äùrz åéðéra øLiäå E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½Ÿ§©«£©§¨Æ

-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk zøîLå åéúåöîì§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨ª®̈¨©©«£º̈£¤
éìr íéNà-àì íéøöîá ézîNýåýé éðà ék E ©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−

Eàôøi''yx:ñéùéîçæëíLå äîìéà eàáiå «Ÿ§¤«©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈
íéøîz íéráLå íéî úðér äøNr íézL§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦§¦§¦´§¨¦®

íénä-ìr íL-eðçiåi''yx:æèàíìéàî eòñiå ©©«£−̈©©¨«¦©¦§Æ¥«¥¦½

‰¯nÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»»

‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»

:‰¯Ó dÓLכד‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â ¿«»»¿ƒ¿»»«»

:ÈzL� ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ«…∆¿≈«»ƒ¿≈

‡Ú‡כה ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»

¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e ‡iÓÏ ‡Ó¯e¿»¿«»«ƒ«»«»¿«

:dÈq� Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ≈¿»¿ƒ¿«»«¿≈

˙˜Ïaכו ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈

¯LÎ„e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿»«

È‰B„ewÙÏ ˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿≈¿«≈¿ƒƒ

Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ

CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»

:Cq‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡כזB˙‡Â ¬≈¬»¿»«»«¬

ÔÈÚeaÓ ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ

Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»

:‡iÓ ÏÚאB˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏË�e ««»¿»≈≈ƒ«¬

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

È�ÈÒ ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„¿ƒƒ≈≈ƒ≈ƒ»

é"ùø

הה"א �הפ� ה�מ"ד, �מק�� מ�סי� �ה�א ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלה"א

��יבה �ר� �היא ה"א �ל וכ� לתי"ו, �ר� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ�ל

�מ� �סמיכת�, לתי"ו כז)�תה�� "חמה(ישעיה ְְְְִִִֵֵַָָָָ

לי", א)אי� ה"א(אסתר הרי ."�� �ערה "וחמת� ֲֲֲִֵֵֵַָָָ

ה�א"ו אל ��סמכת מ�ני לתי"ו נהפכת �ר� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ�ל

ואמה", "עבד וכ� ל)ה��ספת. אמתי(בראשית "ה�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ח�ה", "לנפ� לג)�להה". ח�ת�(איוב "וזהמ�� ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

הרמתה": "�ת��בת� הרמה", "�י� ְֵֶָָָָָָָָָלח�".

(„Î)e�liÂ.���ל ה�ר��� וכ� ה�א, נפעל ל��� «ƒ…ְְְְְִֵַַַ

ה�א "נפעל �ל�נה: ל��� �ר� וכ� ואתרעמ�", ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

האד�: אל ה���ר ולאלהסב מתר�ע�, מתל�נ�, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

דקומפ"ל ה��עז: יאמר וכ� ר�ע�, ל�נ�, ְֵֵֵֵַַַָֹאמר:

שי"י: �אמר� אליו ה���ר מ�סב שי"י ְְִֵַָָָישנ"ק

(‰Î)BÏ ÌN ÌL.ר���ת� מקצת לה� נת� �מרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ

אד�ה �פרה ��ת �ה�: ��תע�ק� ��רה ודיני��ל ְְֲִֶֶֶַַָָָָָ�ְִִָ

מ) �e‰q:(סנהדרי� ÌLÂ.��ער ק�י וראה לע�, ¿»ƒ»ְְְִָָָָָָ

רחמי� עלינ� ��� יפה: �ל��� �מ�ה נמלכ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ��א

נתל�ננ�: א�א ל���ת, מי� לנ� ‡Ì(ÂÎ)��היה ְְְְִִִִֶֶֶַָָƒ

ÚÓLz ÚBÓL.:�עליה ��ק�ל� ק�לה .NÚz‰ז� »«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆
ע��ה: �ה�.z�Ê‡‰Âהיא לדק�ק אזני� :��ה ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ

ÂÈwÁŒÏk.��� �לא מל� �זרת א�א �אינ� �ברי� »À»ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

�א��, א��ר 'מה עליה�: מקנטר הרע ויצר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטע�,

חזיר, ואכילת �לאי�, לבי�ת �ג��: נאסר�'? ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָל�ה

�ה�: וכ��צא אד�ה ‡N�פרה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ.�וא ֲָָ�ְֵֶַָָ…»ƒ»∆ְִ

ה��מה �לא ה�א הרי ר�פא�",א�י� ה' אני "�י ְְְֲֲִִִֵֶָָֹ

מדר��, ה'(מכילתא)זה� אני "�י ���ט�: �לפי ְְְֲִִִִֶָ

מה�, ��צל למע� �מצ�ת ��רה �מל�ד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָר�פא�",

�ברי� �אכל אל לאד�: הא�מר ה�ה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ�ר�פא

וכ� מצ�ת. א��� וזה� חלי, לידי א�ת� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹ��חזירי�

א�מר ג)ה�א ל�ר�":(משלי �הי "רפא�ת ְְְִִֵֶָ

(ÊÎ)ÌÈÓ ˙�ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL.�בטי� י"ב �נגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְִֶֶָ

לה�: ÌÈ¯Óz.נז��נ� ÌÈÚ·LÂ�בעי� �נגד ְְִֶַָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְִִֶֶ

ÌBÈ(‡)זקני�: ¯NÚ ‰MÓÁa.ל� ה��� נת�ר� ְִֵ«¬ƒ»»»ְִֵֶַָ

�ה�ציא� החררה �לתה ���� ��� לפי ז�, ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָחנ�ה

מ�ירי �אכל� למדנ�, ל��. וה�צרכ� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמ�צרי�,

המצה)ה�צק, משיורי רא''� ואחת(גירסת ��י� � ְִִֵַַַָ
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:ÈzL� ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ«…∆¿≈«»ƒ¿≈

‡Ú‡כה ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»

¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e ‡iÓÏ ‡Ó¯e¿»¿«»«ƒ«»«»¿«

:dÈq� Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ≈¿»¿ƒ¿«»«¿≈

˙˜Ïaכו ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈

¯LÎ„e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿»«

È‰B„ewÙÏ ˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿≈¿«≈¿ƒƒ

Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ

CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»
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‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

È�ÈÒ ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„¿ƒƒ≈≈ƒ≈ƒ»

é"ùø

הה"א �הפ� ה�מ"ד, �מק�� מ�סי� �ה�א ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלה"א

��יבה �ר� �היא ה"א �ל וכ� לתי"ו, �ר� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ�ל

�מ� �סמיכת�, לתי"ו כז)�תה�� "חמה(ישעיה ְְְְִִִֵֵַָָָָ

לי", א)אי� ה"א(אסתר הרי ."�� �ערה "וחמת� ֲֲֲִֵֵֵַָָָ

ה�א"ו אל ��סמכת מ�ני לתי"ו נהפכת �ר� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ�ל

ואמה", "עבד וכ� ל)ה��ספת. אמתי(בראשית "ה�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ח�ה", "לנפ� לג)�להה". ח�ת�(איוב "וזהמ�� ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

הרמתה": "�ת��בת� הרמה", "�י� ְֵֶָָָָָָָָָלח�".

(„Î)e�liÂ.���ל ה�ר��� וכ� ה�א, נפעל ל��� «ƒ…ְְְְְִֵַַַ

ה�א "נפעל �ל�נה: ל��� �ר� וכ� ואתרעמ�", ְְְְְְִִֵֶֶַָָָ

האד�: אל ה���ר ולאלהסב מתר�ע�, מתל�נ�, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

דקומפ"ל ה��עז: יאמר וכ� ר�ע�, ל�נ�, ְֵֵֵֵַַַָֹאמר:

שי"י: �אמר� אליו ה���ר מ�סב שי"י ְְִֵַָָָישנ"ק

(‰Î)BÏ ÌN ÌL.ר���ת� מקצת לה� נת� �מרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ

אד�ה �פרה ��ת �ה�: ��תע�ק� ��רה ודיני��ל ְְֲִֶֶֶַַָָָָָ�ְִִָ

מ) �e‰q:(סנהדרי� ÌLÂ.��ער ק�י וראה לע�, ¿»ƒ»ְְְִָָָָָָ

רחמי� עלינ� ��� יפה: �ל��� �מ�ה נמלכ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ��א

נתל�ננ�: א�א ל���ת, מי� לנ� ‡Ì(ÂÎ)��היה ְְְְִִִִֶֶֶַָָƒ

ÚÓLz ÚBÓL.:�עליה ��ק�ל� ק�לה .NÚz‰ז� »«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆
ע��ה: �ה�.z�Ê‡‰Âהיא לדק�ק אזני� :��ה ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ

ÂÈwÁŒÏk.��� �לא מל� �זרת א�א �אינ� �ברי� »À»ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

�א��, א��ר 'מה עליה�: מקנטר הרע ויצר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטע�,

חזיר, ואכילת �לאי�, לבי�ת �ג��: נאסר�'? ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָל�ה

�ה�: וכ��צא אד�ה ‡N�פרה ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ.�וא ֲָָ�ְֵֶַָָ…»ƒ»∆ְִ

ה��מה �לא ה�א הרי ר�פא�",א�י� ה' אני "�י ְְְֲֲִִִֵֶָָֹ

מדר��, ה'(מכילתא)זה� אני "�י ���ט�: �לפי ְְְֲִִִִֶָ

מה�, ��צל למע� �מצ�ת ��רה �מל�ד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָר�פא�",

�ברי� �אכל אל לאד�: הא�מר ה�ה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ�ר�פא

וכ� מצ�ת. א��� וזה� חלי, לידי א�ת� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹ��חזירי�

א�מר ג)ה�א ל�ר�":(משלי �הי "רפא�ת ְְְִִֵֶָ

(ÊÎ)ÌÈÓ ˙�ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL.�בטי� י"ב �נגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְִֶֶָ

לה�: ÌÈ¯Óz.נז��נ� ÌÈÚ·LÂ�בעי� �נגד ְְִֶַָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְִִֶֶ

ÌBÈ(‡)זקני�: ¯NÚ ‰MÓÁa.ל� ה��� נת�ר� ְִֵ«¬ƒ»»»ְִֵֶַָ

�ה�ציא� החררה �לתה ���� ��� לפי ז�, ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָחנ�ה

מ�ירי �אכל� למדנ�, ל��. וה�צרכ� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמ�צרי�,

המצה)ה�צק, משיורי רא''� ואחת(גירסת ��י� � ְִִֵַַַָ
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íçì eðìëàa øùaä øéñ-ìr eðzáLa íéøöî¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈Ÿ§¨§¥¬¤−¤
äfä øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì̈®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½

árøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäìi''yx:ñ §¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
ãíëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²

íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî íçì¤−¤¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´
àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì BîBéai''yx: §½§©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ

äeàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®
íBé eè÷ìé-øLà ìr äðLî äéäå|íBéi''yx: §¨¨´¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

åáør ìûøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízrãéåi''yx:æíúéàøe ø÷áe ¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤§¦¤Æ

‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa¿«¿««¿»»¿«¿»

‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡�È�ƒ̇¿»»¿ƒ»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„בÏk eÓÚ¯˙‡Â ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»

‰LÓ ÏÚ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«…∆

:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂגe¯Ó‡Â ¿««¬…¿«¿¿»«¬»

‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ È�a ÔB‰Ï¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

„k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«

„k ‡¯Ò· È„ec ÏÚ ÔÈ·˙È ‡�ÈÂ‰¬≈»»¿ƒ«≈ƒ¿»«

È¯‡ ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡�ÈÂ‰¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ¬≈
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ÔeÎ‰È‰ Ôepq�‡c ÏÈ„a dÓBÈa¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡aה‡ÓBÈa È‰ÈÂ ¿«¿ƒƒ»ƒ≈¿»

È‰ÈÂ Ôe˙ÈÈc ˙È Ôe�w˙ÈÂ ‰‡˙È˙L¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ≈

ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ««¿≈«¿ƒ¿¿

:ÌBÈוÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»

È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ¿»«≈»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

„ÈÈז ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»

é"ùø

���תסע��ת, א' וי�� �א�ר, �ט"ז מ� לה� וירד ְ�ְְְְְִֶַַָָָָָ

��תהיה, �מ�כת פז)�דאיתא .e�liÂ(·):(ד� ְְִִֶֶַַָָָָ«ƒ…
ה�ח�: ��לה e�˙eÓ(‚)לפי ÔzÈ ÈÓ.,מ�ת�� ְִֶֶֶַָָƒƒ≈≈ֶָ

�מ�: א�א (�ח�ל�), מ�תנ� �מ� �בר �� ְְְְֵֵֵֶָָָָואינ�

לחנ�ת אנחנ�, לע��ת ��בנ�, חנ�תנ�, ְֲֲֲֲֲֵֵֵַַַע��תנ�,

ותר��מ�: אנחנ�. למ�ת �מ�אנחנ�, דמיתנא", "לוי ְְְְְְְְֲֲִֵַַַָָ

מתי�: והיינ� הלואי מתנ�, ÌBÈ(„)ל� ¯·c ְְְִִֵַַַָ¿«
BÓBÈa.��י אכילת ילקט�צר� ולא �י�מ�, ילקט� ¿ְְְְְְֲִִִֶַֹֹ

מחר לצר� ‰CÏÈ:(מכילתא)ה��� epq�‡ ÔÚÓÏ ְֶַָָֹ¿««¬«∆¬≈≈
È˙¯B˙a.�� ה�ל�י�ת מצ�ת י�מר� ��אא� � ¿»ƒְְְְִִִֶַֹ

ללקט: ���ת יצא� ולא מ��� È‰Â‰(‰)י�תיר� ְְְְִִִֵֶַָֹֹ¿»»
.‰�LÓ:ול�חרת רגילי�.LÓ�‰ל��� �הי� על ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְִִֶַָ

ה�ב�ע. ימ�ת �אר �ל י��ֿי�� אני:ללקט וא�מר ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

ימצא� ��ביא� לאחר מ�נה", והיה יביא� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ"א�ר

י��ֿי��, וימ�� ילקט� א�ר על ��דידה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹמ�נה

נמצא היה �לקיטת� מ�נה", לח� "לקט� ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָוזה�:

���� לכ� נ�ת� ה�א �� "על וזה�: מ�נה, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָלח�

��ית �רכה לכ� נ�ת� י�מי�", לח� ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה��י

י�מי�: ללח� �עמי�, העמר .Ú¯·(Â)למ�א�ת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹ∆∆
לערב: ı¯‡Ó�מ� ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆

ÌÈ¯ˆÓ.,"�א�תנ ה�צאת� "�י לנ�: �אמר�� לפי ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ

ה�ציא ה' א�א ה��ציאי�, אנחנ� לא �י ְְֲִִִִֵֶַַָֹ�דע�

ה�לו: את לכ� ��גיז Ì˙È‡¯e(Ê)אתכ�, ¯˜·e. ְְִֶֶֶֶֶַָָָ…∆¿ƒ∆
נראה ה' �ב�ד "וה�ה ��אמר: ה�ב�ד על ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹלא
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˙È (È‰BÓ„˜) ÚÈÓL „k«¿ƒ«√»ƒ»

‡�Á�Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯zÀ¿¬¿«≈¿»«¿»¿«¿»

:‡�ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó»¬≈«¿««¿¬»»

ÔBÎÏח ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿

‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ ‡¯Òa ‡LÓ¯a¿«¿»ƒ¿»¿≈«¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«√»¿»

ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ

‡�ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡�Á�Â È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»

‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡ ÔBÎ˙eÓÚ¯zÀ¿¬¿∆»≈«≈¿»

:ÈÈ„ט¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â «¿»«¬«…∆¿«¬…¡«

e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

˙È È‰BÓ„˜ ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¬≈¿ƒ«√»ƒ»

:ÔBÎ˙eÓÚ¯zיÏÈlÓ „k ‰Â‰Â À¿¬¿«¬»««ƒ

È�·„ ‡zL�k Ïk ÌÚ Ô¯‰‡«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈

‡‰Â ‡¯a„ÓÏ ei�t˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»

:‡��Úa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aיב ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈

ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈ƒ¿¿≈«≈

‡¯Ùˆ·e ‡¯Òa ÔeÏÎÈz ‡iLÓLƒ¿«»≈¿ƒ¿»¿«¿»

‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNzƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈¬»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈיג‡LÓ¯· ‰Â‰Â ¿»¡»»«¬»¿«¿»

é"ùø

נאמר, �י�ענ�" וידע�� "ערב לה�: אמר �� א�א ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

י �ב�ר �אותכ� ל�� �יד� �פני�היכלת לא א� ,�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

�אל�� �הג� ��א �י לכ� י�נ�ה א�ת�מאיר�ת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

�ירידת� לצר�, ��אל�� וה�ח� מלאה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�מ�רס

לכ� ���רידה� �ניו, א�ר �ב�ד את �רא� ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹל�קר

וטל להכינ�, �ה�ת ��� � ��קר ח�ה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�

�ק�פסא: �מ�ח מלמ�ה וטל ‡˙מלמעלה ְְְְְִִַַַָָ�ְְָָ∆
'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz.:'ה על א�ר Ó‰�מ� e�Á�Â.מה ¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ

ח��בי�?: e�ÈÏÚאנחנ� e�Èl˙ Èk.�עלינ ��רעימ� ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְִֵֶַָ

רב. וערב �בנ�תיכ� �נ�יכ� �ניכ� את ה�ל, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹאת

�ל��� ��ינ� לפר� זק�ק אני �רחי ְְְְֲִִִִֵַַָָָועל

רפה היה �א�� �קר�ת�, �ג��ת� מ�ני � ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�פעיל�

�מ� ��על�, �ל��� מפר�� יז)הייתי "ו�ל�(לקמ� ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

י�"ד �� ואי� דג�� היה א� א� מ�ה", על ְִֵֶַָָָָָֹהע�

'�תל�ננ�'. ל��� מפר�� הייתי '���נ�', ְְְְְְְִִִִַָָָונקרא

�מ� אחרי�, את ��ינ� מ�מע ה�א ְְְֲִִֵֶַַַַָעכ�ו,

יד)��ר�לי�: העדה(במדבר �ל את עליו ":"ו��ינ� ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

(Á)ÏÎ‡Ï ¯Na.�ר� ��רה ל�דה ל�בע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

לה�ריד ראה �מה ל�בע. ��ר א�כלי� �אי� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאר�:

�הג�, �אל� �ה�ח� לפי �ערב? �ב�ר ��קר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלח�

�אל� ��ר אבל לח�, �לא לאד� ל� אפ�ר ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�אי

�היה וע�ד, לה�. הי� �המ�ת �הר�ה �הג�, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��א

��עת לה� נת� לפיכ� ��ר. �לא לה� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאפ�ר

�הג� ��א ÂÈÏÚ:טרח ÌÈ�ÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡.את ֶֶַַֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ

מתל�נני�: אתכ� ה��מעי� .˜¯·e(Ë)האחרי�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָƒ¿
ירד: �הענ� ו�מ�.‰ÂÈÏO(È‚)ל�ק�� ע�� מי� ֵֵֶֶַָָָ«¿»ְִֵָ

עה)מאד ‰Ïh:(יומא ˙·ÎL ‰˙È‰.על ��כב ה�ל ְֹ»¿»ƒ¿««»ֵַַָ

א�מר ה�א אחר �במק�� יא)ה��, "�ברדת(במדבר : ְְֵֵֶֶַַָָ
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k ízrãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàzé «Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤¦«©§¤¾¦²

:íëéäìà ýåýé éðàâéåìOä ìrzå áørá éäéå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈

˙È (È‰BÓ„˜) ÚÈÓL „k«¿ƒ«√»ƒ»

‡�Á�Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯zÀ¿¬¿«≈¿»«¿»¿«¿»

:‡�ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó»¬≈«¿««¿¬»»

ÔBÎÏח ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿

‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ ‡¯Òa ‡LÓ¯a¿«¿»ƒ¿»¿≈«¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«√»¿»

ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ

‡�ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡�Á�Â È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»

‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡ ÔBÎ˙eÓÚ¯zÀ¿¬¿∆»≈«≈¿»

:ÈÈ„ט¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â «¿»«¬«…∆¿«¬…¡«

e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

˙È È‰BÓ„˜ ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¬≈¿ƒ«√»ƒ»

:ÔBÎ˙eÓÚ¯zיÏÈlÓ „k ‰Â‰Â À¿¬¿«¬»««ƒ

È�·„ ‡zL�k Ïk ÌÚ Ô¯‰‡«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈

‡‰Â ‡¯a„ÓÏ ei�t˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»

:‡��Úa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aיב ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈

ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈ƒ¿¿≈«≈

‡¯Ùˆ·e ‡¯Òa ÔeÏÎÈz ‡iLÓLƒ¿«»≈¿ƒ¿»¿«¿»

‡�‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNzƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈¬»

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈיג‡LÓ¯· ‰Â‰Â ¿»¡»»«¬»¿«¿»

é"ùø

נאמר, �י�ענ�" וידע�� "ערב לה�: אמר �� א�א ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

י �ב�ר �אותכ� ל�� �יד� �פני�היכלת לא א� ,�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

�אל�� �הג� ��א �י לכ� י�נ�ה א�ת�מאיר�ת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

�ירידת� לצר�, ��אל�� וה�ח� מלאה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ�מ�רס

לכ� ���רידה� �ניו, א�ר �ב�ד את �רא� ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹל�קר

וטל להכינ�, �ה�ת ��� � ��קר ח�ה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�

�ק�פסא: �מ�ח מלמ�ה וטל ‡˙מלמעלה ְְְְְִִַַַָָ�ְְָָ∆
'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz.:'ה על א�ר Ó‰�מ� e�Á�Â.מה ¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ

ח��בי�?: e�ÈÏÚאנחנ� e�Èl˙ Èk.�עלינ ��רעימ� ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְִֵֶַָ

רב. וערב �בנ�תיכ� �נ�יכ� �ניכ� את ה�ל, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹאת

�ל��� ��ינ� לפר� זק�ק אני �רחי ְְְְֲִִִִֵַַָָָועל

רפה היה �א�� �קר�ת�, �ג��ת� מ�ני � ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�פעיל�

�מ� ��על�, �ל��� מפר�� יז)הייתי "ו�ל�(לקמ� ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

י�"ד �� ואי� דג�� היה א� א� מ�ה", על ְִֵֶַָָָָָֹהע�

'�תל�ננ�'. ל��� מפר�� הייתי '���נ�', ְְְְְְְִִִִַָָָונקרא

�מ� אחרי�, את ��ינ� מ�מע ה�א ְְְֲִִֵֶַַַַָעכ�ו,

יד)��ר�לי�: העדה(במדבר �ל את עליו ":"ו��ינ� ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

(Á)ÏÎ‡Ï ¯Na.�ר� ��רה ל�דה ל�בע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

לה�ריד ראה �מה ל�בע. ��ר א�כלי� �אי� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאר�:

�הג�, �אל� �ה�ח� לפי �ערב? �ב�ר ��קר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלח�

�אל� ��ר אבל לח�, �לא לאד� ל� אפ�ר ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�אי

�היה וע�ד, לה�. הי� �המ�ת �הר�ה �הג�, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��א

��עת לה� נת� לפיכ� ��ר. �לא לה� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאפ�ר

�הג� ��א ÂÈÏÚ:טרח ÌÈ�ÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡.את ֶֶַַֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ

מתל�נני�: אתכ� ה��מעי� .˜¯·e(Ë)האחרי�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָƒ¿
ירד: �הענ� ו�מ�.‰ÂÈÏO(È‚)ל�ק�� ע�� מי� ֵֵֶֶַָָָ«¿»ְִֵָ

עה)מאד ‰Ïh:(יומא ˙·ÎL ‰˙È‰.על ��כב ה�ל ְֹ»¿»ƒ¿««»ֵַַָ

א�מר ה�א אחר �במק�� יא)ה��, "�ברדת(במדבר : ְְֵֵֶֶַַָָ
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ìhä úáëL äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈
äðçnì áéáñi''yx:ãéäpäå ìhä úáëL ìrzå ¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©¨®§¦¥º

-ìr øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ©
õøàäi''yx:åèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³

øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

äìëàìi''yx:æèeè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´
øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà epnî¦¤½¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ

eçwz Bìäàa øLàì Léà íëéúLôði''yx: ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
æéäaønä eè÷ìiå ìûøNé éða ïë-eNriå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−

èérînäåi''yx:çéécrä àìå øîòá ecîiåó §©©§¦«©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ
Bìëà-éôì Léà øéñçä àì èérînäå äaønä©©§¤½§©©§¦−´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−

:eè÷ìèéøúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå ¨¨«©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬

‡˙È¯LÓ ˙È ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»«¬«»«¿ƒ»

lË ˙˙Á� ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e¯BÁÒ ‡ ¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒיד˙˜ÈÏÒe ¿¿«¿ƒ»¿≈«

‡¯a„Ó Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á�¿»««»¿»««≈«¿¿»

‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»

:‡Ú¯‡ ÏÚטוÏ‡¯NÈ È�· BÊÁÂ ««¿»«¬¿≈ƒ¿»≈

‡e‰ ‡pÓ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ«»

¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡¬≈»¿»»«¬«

ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»

:ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏטזÈc ‡Ób˙t ÔÈc ¿¿≈»≈ƒ¿»»ƒ

ÌeÙÏ ¯·b dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿

ÔÈ�Ó ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

d�kLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈

:Ôe·qzיזÏ‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ ƒ¿«¬»≈¿≈ƒ¿»≈

:¯ÚÊ‡„e ÈbÒ‡c eË˜ÏeיחBÏÎe ¿»¿«¿≈¿«¿≈¿

¯ÚÊ‡„e ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ·¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈

dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈

:eË˜ÏיטL�‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿»«¬«…∆¿¡«

é"ùø

עליו, י�רד וה�� האר� על י�רד הטל וג�'", ְְֵֵֶַַַַַַָָָָָהטל

�ק�פסא �מ�ח ה�א והרי עליו טל וי�רד ְְָָ�ְְְֲֵֵֵַַָָוח�זר

מכילתא) עה. B‚Â'(È„):(יומא Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ. «««ƒ¿««»¿
לקראת ה�� �על הטל ע�לה ז�רחת, ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָ��הח�ה

א� א� הח�ה. לקראת ע�לה טל, �דר� ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָהח�ה,

�יה את ותס�� טל �יצה �ל �פ�פרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�מ�א

ור��תינ� �אויר. מאליה ע�לה היא �ח�ה, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָות�יח�

�אויר, האר� מ� ע�לה �הטל וכעל�ת�ר��: ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָ

ורא� ה��, נת��ה הטל �ני�כבת על "וה�ה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ

וג�': �ק:.c˜ה�ד�ר" ואי�.ÒtÒÁÓ�בר מג�ה, ְְִַָ«ַָָ¿À¿»ְ�ְֵֶ

ל��� מחס�ס, לפר�: וי� ��קרא. ל� ְְָ�ְְְְִֵֵֶַָָ��מה

�דל�סקמא, ���ת��החפיסה מ�נה. ��ל��� ְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

�ת�כ�, מחס�ס �ק �בר �היה רא� ה�ל ְְָ�ְְִִֶַַַָָָָָָמ�כבת

'מק��', �ר��: וא�נקל�ס ה�ל. �כב�ת ��י ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָ�י�

ה�ב�": "מח�� �לע"ז..Ùkk¯ל��� גליד"א �פר ְְַַָָֹ«¿…ְְַַֹ

�חר, צבע מי� וה�א �יר, �אבני �גיר, ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹדעדק

דעדק וה�רני�'. 'ה�יר ה��: ���י ��י ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ�דאמרינ�

�גיר, היה �ק ארעא, על �גלידא ו��כב�גיר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

�� �ק �ר���: וכ� האר�, על �קרח פרמגלד �ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹ

�לע"ז, טינב"� �ק �גליד. �מח�ר קל�� ְְִִַַַָ�ְַָָ�ט�ח

��ר�� ��גיר מלמעלה, �ק �לד מגליד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�היה

ל� ואי� העברית, ל��� על ה�א ��ספת ְְְְְִִֵֶֶַָא�נקל�ס,

��ס�ק: ‰e‡(ÂË)�בה ÔÓ.�מ� ה�א, מז�� הכנת ֵַָָ»ְֲַָָ

א) ה�ל�":(דניאל לה� "וימ� :eÚ„È ‡Ï Èk ְֶֶֶַַַָƒ…»¿
‡e‰Œ‰Ó.:�מ�� ��.ÓÚ¯(ÊË)��קרא�ה� «ְְְִִֶ…∆ֵ

�ÌÎÈ˙LÙמ�ה: ¯tÒÓ.��� נפ��ת מני� �פי ִָƒ¿««¿…≈∆ְְְִִֵֶַָ

�ל�לת: לכל עמר �קח� �אהל�, ְֶֹ�ְְְְֳִִֶָָֹלאי�

(ÊÈ)ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰.�וי הר�ה, ���ט� י� ««¿∆¿««¿ƒְְְִֵֵֵֶַ

מעט, אי����ט� �עמר, �מדד� לבית� �כ��א� ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

לא ללקט, �ה�ר�ה �מצא� ���ט�, מה ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹאי�

וה�מעיט �אהל�, א�ר לגל�לת עמר על ְְְְֲֳִֶֶַַָֹ�ְְִֶֶַֹהע�י�

�ד�ל נס וזה� לגל�לת, מעמר חסר מצא לא ְְֵֶֶָֹ�ְְִֵֵֶָָָֹֹֹללקט,
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:ø÷a-ãr epnîëeøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå ¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧
Làáiå íérìBz íøiå ø÷a-ãr epnî íéLðà£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®

äLî íäìr óö÷iåi''yx:àëø÷aa Búà eè÷ìiå ©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤
ñîðå LîMä íçå Bìëà éôk Léà ø÷aai''yx: ©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬©¤−¤§¨¨«

áëéäéå|éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬
ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòäeãébiå äãr ¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−

äLîìi''yx:âëøac øLà àeä íäìà øîàiå §¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´
úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´
eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàz-øLà£¤Ÿº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½
-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©

ø÷aäi''yx:ãëøLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå ©«Ÿ¤©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−
:Ba äúéä-àì änøå Léàáä àìå äLî äeö¦¨´¤®§´Ÿ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«

äëíBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−

:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ¯‡LÈ ‡Ïכ‡ÏÂ »«¿«ƒ≈««¿»¿»

‡i¯·‚ e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa«̃ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»

‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓƒ≈««¿»¿≈ƒ¬»

:‰LÓ ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe¿ƒ¿≈¬≈…∆

b·¯כא ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«

dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈

È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ««≈«¿»«¬»¬ƒ

:¯Lt ‡LÓLכב‡ÓBÈa ‰Â‰Â ƒ¿»»»«¬»¿»

„Á ÏÚ ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L¿ƒ»»¿»«¿»««

Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zL�Î È·¯·«̄¿¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

ÈÈכג ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»

¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ˙·L ‡˙·L¿»»¿«¿»√»¿»¿»

BÙ‡ ‡ÙÓÏ ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È»ƒ«¬ƒƒ¿≈»¡

‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»

eÚ�ˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»

:‡¯Ùˆ „Ú ˙¯hÓÏ ÔBÎÏ¿¿«¿«««¿»

Ók‡כד ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚ�ˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»

‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ „ÈwÙcƒ«ƒ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»

:d· ‰Â‰ ‡Ïכה‰LÓ ¯Ó‡Â »¬»≈«¬«…∆

é"ùø

:�� ‡�ÌÈL(Î)��ע�ה e¯È˙BiÂ.(רבה �ת�(שמות ֲֶַָ«ƒ¬»ƒָָ

ÌÈÚÏBzואביר�: Ì¯iÂ.���ר�ה:לL‡·iÂ.הרי ֲִַָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵ

התליע, �לב��� הבאי� ���ח�ה הפ��: מקרא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָזה

,"�� היתה לא ור�ה הבאי� "ולא ��אמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹ�עני�

ה�תליעי�: �ל �ר� ‰LÓM(Î‡)וכ� ÌÁÂ ְְִִֵֶֶַַָ¿««∆∆
ÒÓ�Â.דה�� ו��תי�ה��אר נחלי� ונע�ה נ��ח ¿»»ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מה� צדי� הע�ל� וא��ת �צבאי�, אילי� ִֵֶָָָ�ְְִִִֵֶָמ���

�ל �בח� מה וי�דעי� מ� טע� �ה� ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָוט�עמי�

על��ר,ÒÓ�Â.:(מכילתא)י�ראל ���רי�, ל��� ְִֵָ¿»»ְְִַַָ

�מפ�יר: מתח�� ה�מ� דישטנ"פריר,.ÒÓ�Âידי ְְְִִֵֵֶֶַַַ¿»»
מית�ת: ד' �ס�� �סנהדרי� eË˜Ï(Î·)ודגמת� ְ�ְְְְְִִֶַָ»¿

‰�LÓ ÌÁÏ.,�אהליה� לקיטת� את ���דד� ∆∆ƒ¿∆ְְְְֳִֵֶֶֶָָָָ

א�דה: �מדר� לאחד, העמר �ני �פלי�. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא�

�ריח� ל�בח נ���ה ה��� א�ת� מ��נה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָלח�

והלא(מכילתא)וטעמ�. הי�, ��ני� לה�יד (�א� ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹ

וריח): �טע� מ��ה א�א לאחד? העמר �ני ְֵֶַַַָ�ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ�תיב

‰LÓÏ e„ÈbiÂ.�מ�א� מ��מי�? ה��� מה �אל�ה�: ««ƒ¿…∆ְִִִַַַָָ

��ת �ר�ת מ�ה לה� ה�יד לא �עדי� ללמד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹי�

והכינ� ה��י ���� "והיה לה�: ל�מר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ��צט�ה

א�ר "ה�א לה�: אמר זאת, את ��אל� עד ְֲֲֶֶֶֶַַָָָֹוג�'"

ה�ת�ב, ענ�� �לכ� לכ�, ל�מר ��צט�יתי ה'" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��ר

מ� ה�ציא� ולא מאנ��" אנה "עד ל�: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ�אמר

‡eÙ(Î‚)ה�לל: eÙ‡z ¯L‡ �א��.‡˙ מה ְַָ∆¬∆…≈ֶֶַַ

ה���, אפ� ����ר, לאפ�ת ימי�,ר�צי� ל�ני ה�ל ְֱִִִֵֵֶַַַַָֹ

��ל� �מי�, מ��� לב�ל צריכי� �א�� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַ�מה

נ�פל אפ�ה ל��� ���לה���. �ל��� �לח�, ְְְֲִִֵֶֶַָ

LÓ‰(Î‰)לגניזה:.ÓLÓÏ¯˙�תב�יל: ¯Ó‡iÂ ְְִַ¿ƒ¿∆∆ְִִָ«…∆…∆
'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡.(מכילתא)�רגילי �הי� �חרית, ƒ¿«¿ְֲִִִֶַָ

לאו? א� נצא א� ל�אל: �א� וללקט, אמרלצאת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ

לפניו חזר� לערב אכל�, ��ידכ� את ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָלה�:

ה���". "��ת לה�: אמר לצאת? מה� ְֵֶַַַַָָָָָ��אל�ה�:

ע�ד, ירד ולא ה�� �סק ��א ��אגי� א�ת� ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹראה



קמי glyafhiyy mei qelwpe`

:ø÷a-ãr epnîëeøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå ¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧
Làáiå íérìBz íøiå ø÷a-ãr epnî íéLðà£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®

äLî íäìr óö÷iåi''yx:àëø÷aa Búà eè÷ìiå ©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤
ñîðå LîMä íçå Bìëà éôk Léà ø÷aai''yx: ©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬©¤−¤§¨¨«

áëéäéå|éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬
ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòäeãébiå äãr ¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−

äLîìi''yx:âëøac øLà àeä íäìà øîàiå §¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´
úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´
eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàz-øLà£¤Ÿº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½
-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©

ø÷aäi''yx:ãëøLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå ©«Ÿ¤©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−
:Ba äúéä-àì änøå Léàáä àìå äLî äeö¦¨´¤®§´Ÿ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«

äëíBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−

:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ¯‡LÈ ‡Ïכ‡ÏÂ »«¿«ƒ≈««¿»¿»

‡i¯·‚ e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa«̃ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»

‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓƒ≈««¿»¿≈ƒ¬»

:‰LÓ ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe¿ƒ¿≈¬≈…∆

b·¯כא ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«

dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈

È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ««≈«¿»«¬»¬ƒ

:¯Lt ‡LÓLכב‡ÓBÈa ‰Â‰Â ƒ¿»»»«¬»¿»

„Á ÏÚ ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L¿ƒ»»¿»«¿»««

Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zL�Î È·¯·«̄¿¿≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

ÈÈכג ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»

¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ˙·L ‡˙·L¿»»¿«¿»√»¿»¿»

BÙ‡ ‡ÙÓÏ ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È»ƒ«¬ƒƒ¿≈»¡

‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»

eÚ�ˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»

:‡¯Ùˆ „Ú ˙¯hÓÏ ÔBÎÏ¿¿«¿«««¿»

Ók‡כד ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚ�ˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»

‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ „ÈwÙcƒ«ƒ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»

:d· ‰Â‰ ‡Ïכה‰LÓ ¯Ó‡Â »¬»≈«¬«…∆

é"ùø

:�� ‡�ÌÈL(Î)��ע�ה e¯È˙BiÂ.(רבה �ת�(שמות ֲֶַָ«ƒ¬»ƒָָ

ÌÈÚÏBzואביר�: Ì¯iÂ.���ר�ה:לL‡·iÂ.הרי ֲִַָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵ

התליע, �לב��� הבאי� ���ח�ה הפ��: מקרא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָזה

,"�� היתה לא ור�ה הבאי� "ולא ��אמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹ�עני�

ה�תליעי�: �ל �ר� ‰LÓM(Î‡)וכ� ÌÁÂ ְְִִֵֶֶַַָ¿««∆∆
ÒÓ�Â.דה�� ו��תי�ה��אר נחלי� ונע�ה נ��ח ¿»»ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מה� צדי� הע�ל� וא��ת �צבאי�, אילי� ִֵֶָָָ�ְְִִִֵֶָמ���

�ל �בח� מה וי�דעי� מ� טע� �ה� ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָוט�עמי�

על��ר,ÒÓ�Â.:(מכילתא)י�ראל ���רי�, ל��� ְִֵָ¿»»ְְִַַָ

�מפ�יר: מתח�� ה�מ� דישטנ"פריר,.ÒÓ�Âידי ְְְִִֵֵֶֶַַַ¿»»
מית�ת: ד' �ס�� �סנהדרי� eË˜Ï(Î·)ודגמת� ְ�ְְְְְִִֶַָ»¿

‰�LÓ ÌÁÏ.,�אהליה� לקיטת� את ���דד� ∆∆ƒ¿∆ְְְְֳִֵֶֶֶָָָָ

א�דה: �מדר� לאחד, העמר �ני �פלי�. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצא�

�ריח� ל�בח נ���ה ה��� א�ת� מ��נה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָלח�

והלא(מכילתא)וטעמ�. הי�, ��ני� לה�יד (�א� ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹ

וריח): �טע� מ��ה א�א לאחד? העמר �ני ְֵֶַַַָ�ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ�תיב

‰LÓÏ e„ÈbiÂ.�מ�א� מ��מי�? ה��� מה �אל�ה�: ««ƒ¿…∆ְִִִַַַָָ

��ת �ר�ת מ�ה לה� ה�יד לא �עדי� ללמד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹי�

והכינ� ה��י ���� "והיה לה�: ל�מר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ��צט�ה

א�ר "ה�א לה�: אמר זאת, את ��אל� עד ְֲֲֶֶֶֶַַָָָֹוג�'"

ה�ת�ב, ענ�� �לכ� לכ�, ל�מר ��צט�יתי ה'" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��ר

מ� ה�ציא� ולא מאנ��" אנה "עד ל�: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ�אמר

‡eÙ(Î‚)ה�לל: eÙ‡z ¯L‡ �א��.‡˙ מה ְַָ∆¬∆…≈ֶֶַַ

ה���, אפ� ����ר, לאפ�ת ימי�,ר�צי� ל�ני ה�ל ְֱִִִֵֵֶַַַַָֹ

��ל� �מי�, מ��� לב�ל צריכי� �א�� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַ�מה

נ�פל אפ�ה ל��� ���לה���. �ל��� �לח�, ְְְֲִִֵֶֶַָ

LÓ‰(Î‰)לגניזה:.ÓLÓÏ¯˙�תב�יל: ¯Ó‡iÂ ְְִַ¿ƒ¿∆∆ְִִָ«…∆…∆
'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡.(מכילתא)�רגילי �הי� �חרית, ƒ¿«¿ְֲִִִֶַָ

לאו? א� נצא א� ל�אל: �א� וללקט, אמרלצאת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ

לפניו חזר� לערב אכל�, ��ידכ� את ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָלה�:

ה���". "��ת לה�: אמר לצאת? מה� ְֵֶַַַַָָָָָ��אל�ה�:

ע�ד, ירד ולא ה�� �סק ��א ��אגי� א�ת� ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹראה



glyafhiyyקמב meiqelwpe`

äãOa eäàöîú àì íBiä ýåýéìi''yx:åëúLL ©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«¥¬¤
àì úaL éréáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé̈¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ

Ba-äéäéi''yx:æë-ïî eàöé éréáMä íBia éäéå ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦
:eàöî àìå è÷ìì íräñçëýåýé øîàiå ¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−

ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìàéúåöî øîL ¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−
éúøBúåi''yx:èëúaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø §«Ÿ¨«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼

íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä ïk-ìr©Â¥´Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤®̈¦
eáL|Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà §´¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−

éréáMä íBiai''yx:ìíBia írä eúaLéå ©¬©§¦¦«©¦§§¬¨−̈©¬
:éráMäàìïî BîL-úà ìûøNé-úéá eàø÷iå ©§¦¦«©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®

úçétök Bîrèå ïáì ãb òøæk àeäå§À§¤³©©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬
Láãai''yx:áìîàiåøLà øácä äæ äLî ø ¦§¨«©´Ÿ¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´

úøîLîì epnî øîòä àìî ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤
ïrîì íëéúøãì|øLà íçlä-úà eàøé §Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤£¤̧

íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

‡˙aL È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ƒ¿ƒ»≈¬≈«¿»

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL˙כוÔÈÓBÈ ‡zL «¿¿À≈¿«¿»ƒ»ƒ

‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïzƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»«¿»

:d· È‰È ‡Ïכז‡ÓBÈa ‰Â‰Â »¿≈≈«¬»¿»

Ë˜ÏÓÏ ‡nÚ ÔÓ e˜Ù� ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»ƒ«»¿ƒ¿»

:eÁkL‡ ‡ÏÂכח‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿»«¿»«¬«¿»¿…∆

¯hÓÏ ÔÈ·¯ÒÓ Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»««¿»¿ƒ¿ƒ«

:È˙È¯B‡Â È„ewtכטÈÈ È¯‡ BÊÁ ƒ«¿»»ƒ¬¬≈¿»

·‰È ‡e‰ Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È¿«¿«¿»«≈»≈

ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ÔBÎÏ¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈

‡Ï È‰B˙BÁz L�‡ e·Èz ÔÈÓBÈƒƒ¡«¿ƒ»

‡ÓBÈa d¯˙‡Ó L�‡ ˜BtÈƒ¡«≈«¿≈¿»

:‰‡ÚÈ·Lל‡ÓBÈa ‡nÚ eÁ�Â ¿ƒ»»¿»«»¿»

:‰‡ÚÈ·LלאÏ‡¯NÈ ˙È· B¯˜e ¿ƒ»»¿≈ƒ¿»≈

‡cb Ú¯Ê ¯·k ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È»¿≈»¿¿«¿««»

:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

Ècלב ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ

‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿≈À¿»ƒ≈¿«¿»

‡ÓÁÏ ˙È ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿ƒ¿∆¡»«¿»

‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Ècƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»

é"ùø

ל�מר �למ�ד מה תמצא�ה�. לא ה��� לה�: ְְִֶַַַַַָָָֹאמר

�מצא�ה�: מחר אבל תמצא�ה�", לא "ה��� ְְֲִִַַָָָָָֹה���?

(ÂÎ)˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.לא ה�� ה�א, ��ת ««¿ƒƒ«»ַַָָֹ

ה���רי� י�� לר��ת א�א ה�ת�ב �א ולא ,�� ְְְִִִֶֶַַַָָָֹיהיה

ט�בי� Ìz�‡Ó(ÁÎ):(מכילתא)וימי� ‰�‡ „Ú. ְִִָ«»»≈«¿∆
�רבא, לקי ה�צא �הדי ה�א: הדי�ט ידימ�ל על ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ

ה��רי� מת��י� צב)הר�עי�, .¯‡e(ËÎ):(ב''ק ְְְִִִִֵַַָָ¿
ה��ת, על אתכ� מזהיר �כב�ד� ה' �י ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�עיניכ�

��ת ערב �כל נע�ה נס לח��הרי לכ� לתת ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ÂÈzÁzי�מי�: LÈ‡ e·L.'ד חכמי� סמכ� מ�א� ִַ¿ƒ«¿»ְֲִִָָָ

ל�ח��, ח�� ל��צא לפ��טא��ת וא' לג�פ� ג' ְְְְִֵַַַ

ורגלי�: B‚Â'.ידי� ‡ˆÈŒÏ‡� א�ה אל�י� לא�� ְְִִַַַָ«≈≈¿ְִֵֶַַַָ

א�א �ח�מי� �אי� �מפר�, ולא ��ת, ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ�ח��
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�זה 'רא�', א�א נאמר, לא '�מע�' ה'". ְְְֱִֶֶֶַַָָֹ�בר

ל�ק�� ל� י� �ל�חי� הר�ה אב�תיכ�. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָנת�רנס�

glyafiiriay mei qelwpe`

íéøöî õøàîi''yx:âìïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ
ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö ç÷©µ¦§¤¤́©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®
úøîLîì ýåýé éðôì Búà çpäå§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤

íëéúøãìi''yx:ãìäLî-ìà ýåýé äeö øLàk §Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:úøîLîì úãrä éðôì ïøäà eäçépiåäìéðáe ©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−§¦§¨«¤§¥´

-ãr äðL íéraøà ïnä-úà eìëà ìûøNé¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈©
-ãr eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàaŸ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©

ïrðk õøà äö÷-ìà íàai''yx:åìøîòäå Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©§¨¾Ÿ¤
àeä äôéàä úéøNri''yx:ôéòéáùæéàeòñiå £¦¦¬¨«¥−̈«©Â¦§Â

íäérñîì ïéñ-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk̈£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²§©§¥¤−
ì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìrúzL ©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦¦§¬Ÿ

:íräáeðì-eðz eøîàiå äLî-ír írä áøiå ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬
ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå íéî©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ

ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnri''yx:âíL àîöiå ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧¨³
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä̈¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:ÌÈ¯ˆÓ„לגÔ¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»ƒ«¬«…∆¿«¬…

ÈÏÓ Ônz ·‰Â ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò«¿ƒ¬»¿««»¿≈

ÈÈ Ì„˜ d˙È Ú�ˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚÀ¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏלדÈ„ ‡Ók ¿«¿«¿»≈¿»ƒ

Ô¯‰‡ dÚ�ˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…

:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜להÈ�·e √»«¬»¿«¿»¿≈

ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ

‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú ÔÈ�L¿ƒ«¿≈≈¿«¿»

B˙‡c „Ú eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È»¿»»»«»¬»«¿»

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏלו‡¯ÓÚÂ ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«¿À¿»

:‡e‰ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

Ï‡¯NÈא È�·„ ‡zL�k Ïk eÏË�e¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚ ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓƒ«¿¿»¿ƒ¿«¿»≈«

˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯a B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ:‡ב‡nÚ ‡ˆ�e «»¿ƒ¿≈«»¿»«»

‡iÓ ‡�Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬»»»»«»

Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzL�Â¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ Ôeq�Ó ‰Ó ÈnÚ Ôˆ�»»ƒƒ»¿««√»¿»

ÌÚ¯˙‡Âג ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿««

Ô�„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ«»«…∆«¬«¿»¿«

È˙È ‡Ïh˜Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡�z˜q‡«∆¿»»ƒƒ¿«ƒ¿«»»»ƒ

:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ È�a ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

é"ùø

ליראיו: מז�� �ל.ˆ�ˆ�˙(Ï‚)להכי� צל�חית ְִִֵָָָƒ¿∆∆ְִֶ

�תר��מ�: ‰'חרס, È�ÙÏ B˙‡ Áp‰Â.,��האר לפני ְְֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְִֵָָ

א�א מ�עד, אהל ��בנה עד זה מקרא נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

ה��: �פר�ת �א� L�‰‡¯(Ï‰)��כ�ב ÌÈÚa. ְְִֶַַַָָָָ«¿»ƒ»»
ה�� לה� ירד �א�ר �ט"ו �הרי י��, ל' חסר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהלא

��אמר: �סק, �ניס� �בט"ו ה)�ח�ה (יהושע ְְְֱִִֶֶַַָָָ

�הע�ג�ת מ�יד א�א מ�חרת"? ה�� ְֳִִִֶֶַַַָָָָָֹ"ו���ת

מ�: טע� �ה� טעמ� מ�צרי�, י�ראל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ה�ציא�

˙·LB� ı¯‡ Ï‡..��ה�ר את �עבר� (קידושי�לאחר ∆∆∆»∆ְְְֵֶֶַַַַָ

ה�ר��,לח) ��עבר �א�ת� אחרי�: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ(ספרי�

��אמר: וט�בה, ג)מי�בת "אע�רהֿנא(דברי� ְ�ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָ

ה�ר��", �עבר א�ר ה��בה האר� את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואראה

מי�בת. ל�מר: רצה יתבתא, נ��בת, �ל ֶֶ�ְְְְֶֶַַָָָָָָותר���

י��) ÔÚ�k:ר�"י ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡.ה�ב�ל �תח�ת ִַָָ∆¿≈∆∆¿»«ְְִִַַ

נמצא� מ�אב. ערב�ת וה�א ה�ר��, את �עבר� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹקד�

���ת מ�אב, �ערב�ת א�א זה? את זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָמכחי�י�

מ�� ונס��ק� מ�ירד, ה�� �סק �אדר �ז' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמ�ה

ע�ר ���ה העמר �הקריב� עד ���� �� ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ��קט�

��אמר ה)�ניס�, האר�(יהושע מעב�ר "ו�אכל� : ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

ה�סח": ‰‡ÙÈ‰(ÂÏ)מ�חרת ˙È¯NÚ.האיפה ֳִֶַַַָ¬ƒƒ»≈»ֵָָ

וה��ג ל�גי�, ד' וה�ב ק�י�, ו' וה�אה סאי�, ְְְְְִִִַַַַַָָֹ�ל�

�יצי� מ"ג האיפה, ע�רית נמצא �יצי�, ְֲִִִִִִֵֵֵָָָָ��ה

�יצה, ולמנח�ת:וחמ� לח�ה �ע�ר וה�א ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

(·)Ôeq�z ‰Ó.�אר� מי� לתת הי�כל ל�מר «¿«ְֲִֵֶֶַַַָ
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א�א מ�עד, אהל ��בנה עד זה מקרא נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹולא

ה��: �פר�ת �א� L�‰‡¯(Ï‰)��כ�ב ÌÈÚa. ְְִֶַַַָָָָ«¿»ƒ»»
ה�� לה� ירד �א�ר �ט"ו �הרי י��, ל' חסר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהלא

��אמר: �סק, �ניס� �בט"ו ה)�ח�ה (יהושע ְְְֱִִֶֶַַָָָ

�הע�ג�ת מ�יד א�א מ�חרת"? ה�� ְֳִִִֶֶַַַָָָָָֹ"ו���ת

מ�: טע� �ה� טעמ� מ�צרי�, י�ראל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ה�ציא�

˙·LB� ı¯‡ Ï‡..��ה�ר את �עבר� (קידושי�לאחר ∆∆∆»∆ְְְֵֶֶַַַַָ

ה�ר��,לח) ��עבר �א�ת� אחרי�: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ(ספרי�

��אמר: וט�בה, ג)מי�בת "אע�רהֿנא(דברי� ְ�ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָ

ה�ר��", �עבר א�ר ה��בה האר� את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואראה

מי�בת. ל�מר: רצה יתבתא, נ��בת, �ל ֶֶ�ְְְְֶֶַַָָָָָָותר���

י��) ÔÚ�k:ר�"י ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡.ה�ב�ל �תח�ת ִַָָ∆¿≈∆∆¿»«ְְִִַַ

נמצא� מ�אב. ערב�ת וה�א ה�ר��, את �עבר� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹקד�

���ת מ�אב, �ערב�ת א�א זה? את זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָמכחי�י�

מ�� ונס��ק� מ�ירד, ה�� �סק �אדר �ז' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמ�ה

ע�ר ���ה העמר �הקריב� עד ���� �� ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ��קט�

��אמר ה)�ניס�, האר�(יהושע מעב�ר "ו�אכל� : ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

ה�סח": ‰‡ÙÈ‰(ÂÏ)מ�חרת ˙È¯NÚ.האיפה ֳִֶַַַָ¬ƒƒ»≈»ֵָָ

וה��ג ל�גי�, ד' וה�ב ק�י�, ו' וה�אה סאי�, ְְְְְִִִַַַַַָָֹ�ל�

�יצי� מ"ג האיפה, ע�רית נמצא �יצי�, ְֲִִִִִִֵֵֵָָָָ��ה

�יצה, ולמנח�ת:וחמ� לח�ה �ע�ר וה�א ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

(·)Ôeq�z ‰Ó.�אר� מי� לתת הי�כל ל�מר «¿«ְֲִֵֶֶַַַָ
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:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−

éðì÷ñei''yx:äéðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨ª«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´
øLà Ehîe ìûøNé éð÷fî Ezà ç÷å írä̈½̈§©¬¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧

zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úà Ba úékäi''yx: ¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨
åéðôì ãîò éððäíM E|áøça øevä-ìr ¦§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼

írä äúLå íéî epnî eàöéå øevá úékäå§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®
ìàøNé éð÷æ éðérì äLî ïk Nriåi''yx:æàø÷iå ©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¨Æ

áéø-ìr äáéøîe äqî íB÷nä íL|éða ¥´©¨½©−̈§¦®̈©¦´§¥´
Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯

:ïéà-íà eðaø÷a ýåýéôçíçliå ÷ìîr àáiå §Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤
íãéôøa ìàøNé-íri''yx:è-ìà äLî øîàiå ¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤¤³¤

Ó‰ד ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»

ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ „aÚ‡∆¿≈¿«»»≈¿≈

:È�Ób¯ÈÂה¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿¿Àƒ«¬«¿»¿…∆ƒ«

È·qÓ CnÚ ¯·„e ‡nÚ Ì„√̃»«»¿«ƒ»ƒ»≈

˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‰‡ו�‰¯‡ «¬»«ƒ»¿≈≈»

‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡�‡¬»»≈√»»«»«ƒ»»

Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â ·¯BÁa¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿

Ôk „·ÚÂ ‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓƒ≈«»¿ƒ¿≈«»«¬«≈

:Ï‡¯NÈ È·Ò È�ÈÚÏ ‰LÓז‡¯˜e …∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈¿»

ÏÚ ‡˙evÓe ‡˙Èq� ‡¯˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»ƒ≈»«»«

e‡Èq�c ÏÚÂ Ï‡¯NÈ È�a Bˆ�cƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

ÈÈ„ ‡z�ÎL ˙È‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈««ƒ¿ƒ¿»«¿»

:‡Ï Ì‡ ‡��Èaח˜ÏÓÚ ‡˙‡Â ≈»»ƒ»«¬»¬»≈

:Ì„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â«¬«¿»»ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

Ï�‡ט ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»

˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe ‡i¯·‚À¿«»¬«¿»»«¬»≈

‡˙Ó¯ LÈ¯ ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ¯ÁÓ¿»¬»»≈«≈»»»

é"ùø

ËÚÓ(„)צ�ה?: „BÚ.,מעט ע�ד אמ�י� א� ִָ¿«ְְִִַַ

‰ÌÚ(‰)�סקלני: È�ÙÏ ¯·Ú.,��יסקל א� �ראה ְָ�ִ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵ

�ני?: על לעז ה�צאת È�˜fÓל�ה Ez‡ Á˜Â ֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈
Ï‡¯NÈ.�מ י�צאי� ה�י� יד� �על ��רא� לעד�ת, ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

קד�': מימי �� הי� 'מעינ�ת יאמר�: ולא ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹה��ר,

¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe.ל�מר �למ�ד מה «¿¬∆ƒƒ»∆«¿…ְַַַ

י�ראל �הי� א�א אתֿהיאר"? �� ה�ית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ"א�ר

�� לפרענ�ת: א�א מ�כ� �אינ� ה��ה על ְָ�ְְִֵֶֶֶַַַָָא�מרי�

ה��, ועל �מצרי� מ��ת ��ה �מצרי� �רעה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֹלקה

ע�ה ירא� אתֿהיאר", �� ה�ית "א�ר נאמר: ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹלכ�

מ�כ�: ה�א לט�בה eva¯(Â)�א� ˙Èk‰Â.על ְֶַָָ¿ƒƒ»«ַ

היה �ה��ה מ�א� ���ר. א�א נאמר, לא ֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה��ר

נבקע וה��ר סנ�רינ�� ��מ� חזק �בר מי� ְְְְִִִִֶַַָָָָָ�ל

B‚Â'(Á)מ�ניו: ˜ÏÓÚ ‡·iÂ.�ז �ר�ה סמ� ִָָ«»…¬»≈¿ַָָָָ

לכל �מז�� �יניכ� אני "�מיד ל�מר: זה, ְָָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָלמקרא

א� �קר�נ� ה' "הי� א�מרי� וא�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָצרכיכ�

וא�� אתכ� ונ��� �א �ה�לב ח�יכ�, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאי�"?,

�הר�יב לאד� מ�ל אני. היכ� ותדע� אלי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָצ�עקי�

ר�אה ה�� א�ת� היה ל�ר�. ויצא �תפ� על ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ�נ�

נ�ת� וה�א לי, ות� זה חפ� טל א�א, וא�מר: ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹחפ�

אמר אחד, �אד� �גע� �לי�ית. וכ� �נ�ה וכ� ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָל�,

אביו: ל� אמר א�א'? את 'ראית ה��: א�ת� ִִֵֶַַַָָָָָל�

ה�לב �בא מעליו ה�ליכ� אני'? היכ� י�דע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'אינ�

e�Ï(Ë)�נ�כ�: ¯Áa.�מ�א ל�, ה�וה� �ל�, לי ְָ¿«»ְְִִִָָ

עלי� חביב �למיד� �ב�ד "יהי חכמי�: ְְְְֲִִִִֶַָָָָָאמר�

מ�י�? ר��", �מ�רא חבר� �"כב�ד ."����ְְְְֲִִֶֶַַָָָ

יב)��אמר: �י(במדבר מ�ה אל אהר� "ו�אמר ֱֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ

את וע��ה היה מאחיו �ד�ל אהר� והלא ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹאדני"

מ�י�? �מי�", �מ�רא ר�� "�מ�רא �ר��. ְְֲִִִֵַַַַָָָָחבר�

יא)��אמר: מ�(ש� ��� �לא�". מ�ה "אדני ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

מרד� �א�� �� ה��רדי� �ליה. ה� ח�בי� ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהע�ל�,

ה�א �ר�� ‰ÌÁl:�ה�ד�� ‡ˆÂ.�הענ מ� צא ְַָָ¿≈ƒ»≈ִֵֶָָ

�� ה�לחמה.ÁÓ¯:(מכילתא)וה�ח� אנכי�עת ְִֵָ»»ְְִִֵַָָָֹ

‡�ÌÈLנ�ב: e�Ï ¯Áa.הא�� חטא ויראי ���רי� ִָ¿«»¬»ƒְְְְִִִֵֵֵֶ

אנ�י�, לנ� �חר אחר: �בר מס�ע��. ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָזכ�ת�

מכ�פי� עמלק ��ני לפי ��פי�, לב�ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ���דעי�
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÷ìîra íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´©«£¨¥®
ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî̈À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬

éãéa íéýìûäi''yx:éøLàk rLBäé Nriå ¨«¡Ÿ¦−§¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³
ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì äLî Bì-øîà̈«©Æ¤½§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ

ärábä Làø eìr øeçåi''yx:àéøLàk äéäå §½¨−¬Ÿ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧
Bãé çéðé øLàëå ìûøNé øáâå Bãé äLî íéøé̈¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−

÷ìîr øáâåi''yx:áé-eç÷iå íéãák äLî éãéå §¨©¬£¨¥«¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§
øeçå ïøäàå äéìr áLiå åézçú eîéNiå ïáà¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹
åéãé éäéå ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz̈«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²

LîMä àa-ãr äðeîài''yx:âéìçiårLBäé L ¡−̈©¬Ÿ©¨«¤©©«£¯§ª²©
áøç-éôì Bnr-úàå ÷ìîr-úài''yx:ôøéèôî ¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤

ãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ

-úà*(øëæ)íéîMä úçzî ÷ìîr øëæi''yx:åèàø÷iå çaæî äLî ïáiå ¤¤¤¥¤́£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬

ÔÓ ÔÈq� d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„˜יÚLB‰È „·ÚÂ √»¿»ƒƒ«¬«¿À«

‡Á‚‡Ï ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók¿»«¬«≈…∆«¬»»

¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï e˜ÈÏÒיא„k ÈÂ‰Â ¿ƒ¿≈»»»«¬ƒ«

˙È·c ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·cיב‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂ ¿≈¬»≈ƒ≈…∆¿»»

È‰B˙BÁ˙ e‡ÈeLÂ ‡�·‡ e·ÈÒ�e¿ƒ«¿»¿«ƒ¿ƒ

ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»

„Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èa‰Â‰Â ƒƒƒ»«ƒ»««¬»

ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t È‰B„È¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿«

:‡LÓLיג˙È ÚLB‰È ¯a˙Â ƒ¿»¿««¿À«»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»¿»∆

c‡יד ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»

ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ ‡¯ÙÒa ‡�¯Îe„¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ√»¿À«

‡�¯Îec ˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡¬≈ƒ¿»∆¿≈»¿»»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„טו‡�·e «¬»≈ƒ¿¿«»¿»

Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»

*mixne`y epibdpnzlin miinrt.xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd¤«¤¥«¤

é"ùø

eÁÂ¯(È)הי�: Ô¯‰‡ ‰LÓe.לתענית מ�א� ָ…∆«¬…¿ְֲִִַָ

הי� ��תענית ה�בה, לפני לעבר �ל�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ��ריכי�

�על�:.eÁ¯�ר�יי�: וכלב היה מרי� �ל �נ� ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

(‡È)B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k.מ�ה �ל ידיו "וכי «¬∆»ƒ…∆»ְִֶֶָָֹ

�ר"ה: �דאיתא וכ�'"? ��לחמה הי� ְְְְְִִִַָָָָנ�צח�ת

(·È)ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ.מצוה� ��תע�ל ��ביל ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְִִִִֵֶַָ

ידיו נתי�ר� �ח�יו, אחר אהר�.eÁ˜iÂ:�מ�ה ְְְִִֵַַַָָָָ«ƒ¿ֲַֹ

˙ÂÈzÁוח�ר: eÓÈNiÂ Ô·‡.ר� על ל� י�ב ולא ְ∆∆«»ƒ«¿»ְַַָָֹ

אהיה אני א� �צער, �ר�יי� 'י�ראל אמר: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת.

�צער': ‡eÓ�‰ע�ה� ÂÈ„È È‰ÈÂ.ידיו מ�ה ויהי ְִֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִֶַָָֹ

נאמנה �תפ�ה ה�מי� �ר���ת �נכ�נה:�אמ�נה ְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָָ

LÓM‰ ‡aŒ„Ú.את מח�בי� עמלקי� �הי� «…«»∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

נ�צחי�, ה� �עה �איז� �איצטר�ל�גיא"ה ְְְְְְִִֵֵַָָָָה�ע�ת

וער� ח�ה מ�ה לה� ה�ע�ת:והעמיד את ב ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(‚È)ÚLB‰È LÏÁiÂ.(תנחומא)ריו��� רא�י חת� ««¬…¿À«ִֵַָָָ

.��� הרג� ולא ��ה� ח��י� א�א ה�איר ָ�ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹולא

�כינה: �ל ה���ר �י על �ע�� למדי� אנ� ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמ�א�

(„È)ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k.להז��ג עמלק ��א ¿……ƒ»ְְֲִֵֵֶַָָ

הא��ת לכל קד� È�Ê‡a:(מכילתא)לי�ראל ÌÈNÂ ְְְִֵֶָָָֹ�¿ƒ¿»¿≈
ÚLB‰È.את ��צ�ה לאר�, י�ראל את ה�כניס ¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

למ�ה ל� נרמז �א� �מ�ל�, את ל� ל��� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹי�ראל

לאר�: י�ראל את מכניס ÁÓ‰��ה��ע Èk ְֶ�ְְִִֵֶֶַַָָָƒ»…
‰ÁÓ‡.:�למח�ת אני חפ� �י ,�� מזהיר� אני לכ� ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(ÂË)BÓL ‡¯˜iÂ.:מז�ח �Èq�ל ה�ד��.‰' «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ

�ה�ז�ח לא �ד�ל. נס �א� לנ� ע�ה ה�א ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ר��

ה�ס את ז�כר מז�ח �ל �מ� ה�ז�יר א�א ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקר�י



קמה glyafiiriay mei qelwpe`

÷ìîra íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´©«£¨¥®
ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî̈À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬

éãéa íéýìûäi''yx:éøLàk rLBäé Nriå ¨«¡Ÿ¦−§¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³
ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì äLî Bì-øîà̈«©Æ¤½§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ

ärábä Làø eìr øeçåi''yx:àéøLàk äéäå §½¨−¬Ÿ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧
Bãé çéðé øLàëå ìûøNé øáâå Bãé äLî íéøé̈¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−

÷ìîr øáâåi''yx:áé-eç÷iå íéãák äLî éãéå §¨©¬£¨¥«¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§
øeçå ïøäàå äéìr áLiå åézçú eîéNiå ïáà¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤¨¤®¨§©«£¸Ÿ§¹
åéãé éäéå ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz̈«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²

LîMä àa-ãr äðeîài''yx:âéìçiårLBäé L ¡−̈©¬Ÿ©¨«¤©©«£¯§ª²©
áøç-éôì Bnr-úàå ÷ìîr-úài''yx:ôøéèôî ¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤

ãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ

-úà*(øëæ)íéîMä úçzî ÷ìîr øëæi''yx:åèàø÷iå çaæî äLî ïáiå ¤¤¤¥¤́£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬

ÔÓ ÔÈq� d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„˜יÚLB‰È „·ÚÂ √»¿»ƒƒ«¬«¿À«

‡Á‚‡Ï ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók¿»«¬«≈…∆«¬»»

¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï e˜ÈÏÒיא„k ÈÂ‰Â ¿ƒ¿≈»»»«¬ƒ«

˙È·c ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·cיב‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂ ¿≈¬»≈ƒ≈…∆¿»»

È‰B˙BÁ˙ e‡ÈeLÂ ‡�·‡ e·ÈÒ�e¿ƒ«¿»¿«ƒ¿ƒ

ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»

„Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èa‰Â‰Â ƒƒƒ»«ƒ»««¬»

ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t È‰B„È¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿«

:‡LÓLיג˙È ÚLB‰È ¯a˙Â ƒ¿»¿««¿À«»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»¿»∆

c‡יד ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»

ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ ‡¯ÙÒa ‡�¯Îe„¿»»¿ƒ¿»¿«ƒ√»¿À«

‡�¯Îec ˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡¬≈ƒ¿»∆¿≈»¿»»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„טו‡�·e «¬»≈ƒ¿¿«»¿»

Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»

*mixne`y epibdpnzlin miinrt.xkf.(dxiva) xkf ipyae (lebqa) xkf oey`xd¤«¤¥«¤

é"ùø

eÁÂ¯(È)הי�: Ô¯‰‡ ‰LÓe.לתענית מ�א� ָ…∆«¬…¿ְֲִִַָ

הי� ��תענית ה�בה, לפני לעבר �ל�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ��ריכי�

�על�:.eÁ¯�ר�יי�: וכלב היה מרי� �ל �נ� ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ

(‡È)B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k.מ�ה �ל ידיו "וכי «¬∆»ƒ…∆»ְִֶֶָָֹ

�ר"ה: �דאיתא וכ�'"? ��לחמה הי� ְְְְְִִִַָָָָנ�צח�ת

(·È)ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ.מצוה� ��תע�ל ��ביל ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְִִִִֵֶַָ

ידיו נתי�ר� �ח�יו, אחר אהר�.eÁ˜iÂ:�מ�ה ְְְִִֵַַַָָָָ«ƒ¿ֲַֹ

˙ÂÈzÁוח�ר: eÓÈNiÂ Ô·‡.ר� על ל� י�ב ולא ְ∆∆«»ƒ«¿»ְַַָָֹ

אהיה אני א� �צער, �ר�יי� 'י�ראל אמר: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת.

�צער': ‡eÓ�‰ע�ה� ÂÈ„È È‰ÈÂ.ידיו מ�ה ויהי ְִֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִֶַָָֹ

נאמנה �תפ�ה ה�מי� �ר���ת �נכ�נה:�אמ�נה ְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָָ

LÓM‰ ‡aŒ„Ú.את מח�בי� עמלקי� �הי� «…«»∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

נ�צחי�, ה� �עה �איז� �איצטר�ל�גיא"ה ְְְְְְִִֵֵַָָָָה�ע�ת

וער� ח�ה מ�ה לה� ה�ע�ת:והעמיד את ב ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(‚È)ÚLB‰È LÏÁiÂ.(תנחומא)ריו��� רא�י חת� ««¬…¿À«ִֵַָָָ

.��� הרג� ולא ��ה� ח��י� א�א ה�איר ָ�ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹולא

�כינה: �ל ה���ר �י על �ע�� למדי� אנ� ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמ�א�

(„È)ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k.להז��ג עמלק ��א ¿……ƒ»ְְֲִֵֵֶַָָ

הא��ת לכל קד� È�Ê‡a:(מכילתא)לי�ראל ÌÈNÂ ְְְִֵֶָָָֹ�¿ƒ¿»¿≈
ÚLB‰È.את ��צ�ה לאר�, י�ראל את ה�כניס ¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

למ�ה ל� נרמז �א� �מ�ל�, את ל� ל��� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹי�ראל

לאר�: י�ראל את מכניס ÁÓ‰��ה��ע Èk ְֶ�ְְִִֵֶֶַַָָָƒ»…
‰ÁÓ‡.:�למח�ת אני חפ� �י ,�� מזהיר� אני לכ� ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(ÂË)BÓL ‡¯˜iÂ.:מז�ח �Èq�ל ה�ד��.‰' «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ

�ה�ז�ח לא �ד�ל. נס �א� לנ� ע�ה ה�א ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ר��

ה�ס את ז�כר מז�ח �ל �מ� ה�ז�יר א�א ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקר�י



glyafiiriayקמו meiqelwpe`

ýåýé BîL|éqði''yx:æèñk-ìr ãé-ék øîàiå §−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´
øc øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî déi''yxôôô : ½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

.ïîéñ ä"àðñ .ïîéñ ä"ðåîà ã"é ,íé÷åñô å"é÷

:ÔÈq� dÏ „·Úc ÈÈטז¯Ó‡Â ¿»«¬«≈ƒƒ«¬«

Ì„˜ ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·Laƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»

d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dz�ÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈

ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c „È˙Úc¿»ƒ¿ƒ»«¿»»√»¿»

È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ ˜ÏÓÚ ˙È·„aƒ¿≈¬»≈¿≈»¿ƒ»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ»¿»

é"ùø

��נ�: נס ה�א ה' ה�ק��. .Ó‡iÂ¯(ÊË)�ע�ה ֵֶֶַָָָָ«…∆
dÈ:מ�ה ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk.��ר� ה�ד�� �ל יד� ֶֹƒ»«≈»ֶַָָָ

מלחמהה�א ל� להי�ת �כסא�, לי�בע ְְְְְִִִִַָָָָה�רמה

��א, נאמר ולא �ס �מה� ע�למית. �עמלק ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹואיבה

ה�א �ר�� ה�ד�� נ��ע לחצי�? נחלק ה�� ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָוא�

���חה עד �ל� �סא� ואי� �ל� �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�אי�

ה�� יהיה �מ�, �כ���חה ,��� עמלק �ל ְְְִִֵֶֶֶַָ�ְֲֵֶָ�מ�

��אמר: �ל�, וה��א ט)�ל� "הא�יב(תהלי� ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

:�� ��ת�ב עמלק זה� � לנצח" חרב�ת ���ֲֳֵֶֶֶַַָָָָ

א) נצח".(עמוס �מרה ש�)"ועברת� (תהלי� ְְְֶֶַָָָ

א�מר מה� ה�ה", זכר� אבד נת�� ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ"וערי�

�ל�, ה�� הרי י�ב", לע�ל� "וה' ְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָאחריו?

�ל�: ה��א הרי �סא�", ל���ט חסלת"��נ� ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

בשלח פרשת

.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

çìùá úùøôì äøèôää ã ÷øô íéèôåùá

ãã:àéää úra ìûøNé-úà äèôL àéä úBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeäàéäå §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«§Â¦Â
ìàøNé éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác øîz-úçz úáLBé¤̧¤©«©¹Ÿ¤§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬¦§¨¥−

:ètLnìåäeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå|ýåýé ©¦§¨«©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´
éðáîe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´¨½§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−¦§¥¬

:ïeìáææéìà ézëLîeBðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E §ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®
:Eãéa eäézúðeç:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéå §©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«

èñôà Cnr Cìà Cìä øîàzåék CìBä äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz äéäú àì ék ©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ¦«§¤¹¦«§©§§À©©¤¸¤Æ£¤´©¨´¥½¦µ
:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ-úà ýåýé økîé äMà-ãéáé÷øa ÷ræiå §©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¤¦§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈¤«§¨©©§¥̧¨¹̈

:äøBác Bnr ìrzå Léà éôìà úøNr åéìâøa ìriå äLã÷ éìzôð-úàå ïìeáæ-úààéøáçå ¤§ª³§¤©§¨¦Æ¤½§¨©©´©§©§½̈£¤¬¤©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤
:Lã÷-úà øLà íéðpröa ïBìà-ãr Bìäà èiå äLî ïúç ááç éðaî ïéwî ãøôð éðéwä©¥¦Æ¦§¨´¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®©¥´¨«¢½©¥¬§©«£©¦−£¤¬¤¤«¤

áéáà-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiå:øBáz-øä írðéâéòLz Baëø-ìk-úà àøñéñ ÷ræiå ©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤£¦−Ÿ©©¨«©©§¥̧¦«§¹̈¤¨¦§À§©³
:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbä úLøçî Bzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàîãéøîàzå ¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®¥«£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©¦«©ŸÁ¤Á

éðôì àöé ýåýé àìä Eãéa àøñéñ-úà ýåýé ïúð øLà íBiä äæ ék íe÷ ÷øa-ìà äøácE §Ÿ̈¸¤¨¹̈À¦´¤³©Æ£¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤¦«§¨Æ§¨¤½£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®
:åéøçà Léà íéôìà úøNrå øBáz øäî ÷øa ãøiååèàøñéñ-úà ýåýé íäiå ©¥³¤¨¨Æ¥©´¨½©«£¤¯¤£¨¦²¦−©«£¨«©¨´¨§ÂŸ̈Â¤¦«§¨¸

ñðiå äákønä ìrî àøñéñ ãøiå ÷øá éðôì áøç-éôì äðçnä-ìk-úàå áëøä-ìk-úàå§¤¨¨¤¯¤§¤¨©©«£¤²§¦¤−¤¦§¥´¨¨®©¥¤̄¦«§¨²¥©¬©¤§¨¨−©¨¬̈
:åéìâøaæèàøñéñ äðçî-ìk ìtiå íéBbä úLøç ãr äðçnä éøçàå áëøä éøçà óãø ÷øáe §©§¨«¨À̈¨©º©«£¥³¨¤¸¤Æ§©«£¥´©©«Ÿ£¤½©−£´Ÿ¤©¦®©¦ºŸ¨©«£¥³¦«§¨Æ

:ãçà-ãr øàLð àì áøç-éôìæéék éðéwä øáç úLà ìré ìäà-ìà åéìâøa ñð àøñéñå §¦¤½¤¬Ÿ¦§©−©¤¨«§¦«§¨Æ¨´§©§½̈¤´Ÿ¤¨¥½¥−¤¤´¤©¥¦®¦´
:éðéwä øáç úéa ïéáe øBöç-Cìî ïéáé ïéa íBìLçéøîàzå àøñéñ úàø÷ì ìré àözå ¨À¥µ¨¦´¤«¤¨½¥¾¥−¤¬¤©¥¦«©¥¥´¨¥»¦§©´¦«§¨¼©´Ÿ¤

:äëéîOa eäqëzå äìäàä äéìà øñiå àøéz-ìà éìà äøeñ éðãà äøeñ åéìàèéøîàiå ¥À̈¨¯£Ÿ¦²¨¬¥©−©¦¨®©¨³©¥¤̧¨Æ¨½Ÿ¡¨©§©¥−©§¦¨«©Ÿ̄¤
:eäqëzå eä÷Lzå áìçä ãåàð-úà çzôzå éúîö ék íéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìàëøîàiå ¥¤²¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦´¨¥®¦©¦§©º¤¯Ÿ¤«¨¨²©©§¥−©§©¥«©Ÿ́¤

:ïéà zøîàå Léà ät-Léä øîàå CìàLe àáé Léà-íà äéäå ìäàä çút ãîr äéìà¥¤½¨£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤§¨¨Á¦¦̧¨¹Ÿ§¥¥À§¨©²£¥«¬Ÿ¦−§¨©¬§§¨«¦
àëèàla åéìà àBázå dãéa úáwnä-úà íNzå ìäàä ãúé-úà øáç-úLà ìré çwzå©¦©´¨¥´¥«¤¤Â¤¤§©̧¨¹Ÿ¤©¨¯¤¤©©¤´¤§¨À̈©¨³¥¨Æ©½̈

:úîiå óriå ícøð-àeäå õøàa çðözå Búwøa ãúiä-úà ò÷úzåáëóãø ÷øá äpäå ©¦§©³¤©¨¥Æ§©¨½©¦§©−¨¨®¤§«¦§©¬©−̈©©¨«Ÿ§¦¥´¨¨»Ÿ¥´
àáiå Lwáî äzà-øLà Léàä-úà jàøàå Cì Bì øîàzå Búàø÷ì ìré àözå àøñéñ-úà¤¦«§¨¼©¥¥³¨¥Æ¦§¨½©´Ÿ¤½¥´§©§¤½¨¤¨¦−£¤©¨´§©¥®©¨´Ÿ

ñ äpäå äéìà:Búwøa ãúiäå úî ìôð àøñéâëïéáé úà àeää íBia íéýìû òðëiå ¥¤½¨§¦¥³¦«§¨ÆŸ¥´¥½§©¨¥−§©¨«©©§©³¡Ÿ¦Æ©´©½¥−¨¦´
:ìàøNé éða éðôì ïrðk-Cìîãëãr ïrðk-Cìî ïéáé ìr äL÷å CBìä ìàøNé-éða ãé Cìzå ¤«¤§¨®©¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©¥¹¤©³§¥«¦§¨¥Æ¨´§¨½̈©−¨¦´¤«¤§¨®©©µ

:ïrðk-Cìî ïéáé úà eúéøëä øLàäà:øîàì àeää íBia írðéáà-ïa ÷øáe äøBác øLzå £¤´¦§¦½¥−¨¦¬¤«¤§¨«©©¨´©§½̈¨−̈¤£¦®Ÿ©©¬©−¥«Ÿ
á:ýåýé eëøa ír ácðúäa ìàøNéa úBòøt røôaâéëðà íéðæø eðéæàä íéëìî eòîL ¦§³Ÿ©§¨Æ§¦§¨¥½§¦§©¥−¨®¨§−§Ÿ̈«¦§´§¨¦½©«£¦−«Ÿ§¦®¨«Ÿ¦À

:ìàøNé éýìû ýåýéì øîæà äøéLà éëðà ýåýéìãäãOî Ecröa øérOî Eúàöa ýåýé ©«Ÿ̈Æ¨«Ÿ¦´¨¦½¨£©¥¾©Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«§Ÿ̈À§¥«§³¦¥¦Æ§©§§Æ¦§¥´
:íéî eôèð íéár-íb eôèð íéîL-íb äLrø õøà íBãàäéðéñ äæ ýåýé éðtî eìæð íéøä ¡½¤´¤¨½̈¨©¨©−¦¨¨®©¨¦−¨¬§¨«¦¨¦¬¨«§−¦§¥´§Ÿ̈®¤´¦©½



קמז

:ètLnìåäeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå|ýåýé ©¦§¨«©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´
éðáîe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´¨½§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−¦§¥¬

:ïeìáææéìà ézëLîeBðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E §ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®
:Eãéa eäézúðeç:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéå §©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«

èñôà Cnr Cìà Cìä øîàzåék CìBä äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz äéäú àì ék ©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ¦«§¤¹¦«§©§§À©©¤¸¤Æ£¤´©¨´¥½¦µ
:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ-úà ýåýé økîé äMà-ãéáé÷øa ÷ræiå §©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¤¦§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈¤«§¨©©§¥̧¨¹̈

:äøBác Bnr ìrzå Léà éôìà úøNr åéìâøa ìriå äLã÷ éìzôð-úàå ïìeáæ-úààéøáçå ¤§ª³§¤©§¨¦Æ¤½§¨©©´©§©§½̈£¤¬¤©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤
:Lã÷-úà øLà íéðpröa ïBìà-ãr Bìäà èiå äLî ïúç ááç éðaî ïéwî ãøôð éðéwä©¥¦Æ¦§¨´¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®©¥´¨«¢½©¥¬§©«£©¦−£¤¬¤¤«¤

áéáà-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiå:øBáz-øä írðéâéòLz Baëø-ìk-úà àøñéñ ÷ræiå ©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤£¦−Ÿ©©¨«©©§¥̧¦«§¹̈¤¨¦§À§©³
:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbä úLøçî Bzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàîãéøîàzå ¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®¥«£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©¦«©ŸÁ¤Á

éðôì àöé ýåýé àìä Eãéa àøñéñ-úà ýåýé ïúð øLà íBiä äæ ék íe÷ ÷øa-ìà äøácE §Ÿ̈¸¤¨¹̈À¦´¤³©Æ£¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤¦«§¨Æ§¨¤½£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®
:åéøçà Léà íéôìà úøNrå øBáz øäî ÷øa ãøiååèàøñéñ-úà ýåýé íäiå ©¥³¤¨¨Æ¥©´¨½©«£¤¯¤£¨¦²¦−©«£¨«©¨´¨§ÂŸ̈Â¤¦«§¨¸

ñðiå äákønä ìrî àøñéñ ãøiå ÷øá éðôì áøç-éôì äðçnä-ìk-úàå áëøä-ìk-úàå§¤¨¨¤¯¤§¤¨©©«£¤²§¦¤−¤¦§¥´¨¨®©¥¤̄¦«§¨²¥©¬©¤§¨¨−©¨¬̈
:åéìâøaæèàøñéñ äðçî-ìk ìtiå íéBbä úLøç ãr äðçnä éøçàå áëøä éøçà óãø ÷øáe §©§¨«¨À̈¨©º©«£¥³¨¤¸¤Æ§©«£¥´©©«Ÿ£¤½©−£´Ÿ¤©¦®©¦ºŸ¨©«£¥³¦«§¨Æ

:ãçà-ãr øàLð àì áøç-éôìæéék éðéwä øáç úLà ìré ìäà-ìà åéìâøa ñð àøñéñå §¦¤½¤¬Ÿ¦§©−©¤¨«§¦«§¨Æ¨´§©§½̈¤´Ÿ¤¨¥½¥−¤¤´¤©¥¦®¦´
:éðéwä øáç úéa ïéáe øBöç-Cìî ïéáé ïéa íBìLçéøîàzå àøñéñ úàø÷ì ìré àözå ¨À¥µ¨¦´¤«¤¨½¥¾¥−¤¬¤©¥¦«©¥¥´¨¥»¦§©´¦«§¨¼©´Ÿ¤

:äëéîOa eäqëzå äìäàä äéìà øñiå àøéz-ìà éìà äøeñ éðãà äøeñ åéìàèéøîàiå ¥À̈¨¯£Ÿ¦²¨¬¥©−©¦¨®©¨³©¥¤̧¨Æ¨½Ÿ¡¨©§©¥−©§¦¨«©Ÿ̄¤
:eäqëzå eä÷Lzå áìçä ãåàð-úà çzôzå éúîö ék íéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìàëøîàiå ¥¤²¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦´¨¥®¦©¦§©º¤¯Ÿ¤«¨¨²©©§¥−©§©¥«©Ÿ́¤

:ïéà zøîàå Léà ät-Léä øîàå CìàLe àáé Léà-íà äéäå ìäàä çút ãîr äéìà¥¤½¨£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤§¨¨Á¦¦̧¨¹Ÿ§¥¥À§¨©²£¥«¬Ÿ¦−§¨©¬§§¨«¦
àëèàla åéìà àBázå dãéa úáwnä-úà íNzå ìäàä ãúé-úà øáç-úLà ìré çwzå©¦©´¨¥´¥«¤¤Â¤¤§©̧¨¹Ÿ¤©¨¯¤¤©©¤´¤§¨À̈©¨³¥¨Æ©½̈

:úîiå óriå ícøð-àeäå õøàa çðözå Búwøa ãúiä-úà ò÷úzåáëóãø ÷øá äpäå ©¦§©³¤©¨¥Æ§©¨½©¦§©−¨¨®¤§«¦§©¬©−̈©©¨«Ÿ§¦¥´¨¨»Ÿ¥´
àáiå Lwáî äzà-øLà Léàä-úà jàøàå Cì Bì øîàzå Búàø÷ì ìré àözå àøñéñ-úà¤¦«§¨¼©¥¥³¨¥Æ¦§¨½©´Ÿ¤½¥´§©§¤½¨¤¨¦−£¤©¨´§©¥®©¨´Ÿ

ñ äpäå äéìà:Búwøa ãúiäå úî ìôð àøñéâëïéáé úà àeää íBia íéýìû òðëiå ¥¤½¨§¦¥³¦«§¨ÆŸ¥´¥½§©¨¥−§©¨«©©§©³¡Ÿ¦Æ©´©½¥−¨¦´
:ìàøNé éða éðôì ïrðk-Cìîãëãr ïrðk-Cìî ïéáé ìr äL÷å CBìä ìàøNé-éða ãé Cìzå ¤«¤§¨®©¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©¥¹¤©³§¥«¦§¨¥Æ¨´§¨½̈©−¨¦´¤«¤§¨®©©µ

:ïrðk-Cìî ïéáé úà eúéøëä øLàäà:øîàì àeää íBia írðéáà-ïa ÷øáe äøBác øLzå £¤´¦§¦½¥−¨¦¬¤«¤§¨«©©¨´©§½̈¨−̈¤£¦®Ÿ©©¬©−¥«Ÿ
á:ýåýé eëøa ír ácðúäa ìàøNéa úBòøt røôaâéëðà íéðæø eðéæàä íéëìî eòîL ¦§³Ÿ©§¨Æ§¦§¨¥½§¦§©¥−¨®¨§−§Ÿ̈«¦§´§¨¦½©«£¦−«Ÿ§¦®¨«Ÿ¦À

:ìàøNé éýìû ýåýéì øîæà äøéLà éëðà ýåýéìãäãOî Ecröa øérOî Eúàöa ýåýé ©«Ÿ̈Æ¨«Ÿ¦´¨¦½¨£©¥¾©Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«§Ÿ̈À§¥«§³¦¥¦Æ§©§§Æ¦§¥´
:íéî eôèð íéár-íb eôèð íéîL-íb äLrø õøà íBãàäéðéñ äæ ýåýé éðtî eìæð íéøä ¡½¤´¤¨½̈¨©¨©−¦¨¨®©¨¦−¨¬§¨«¦¨¦¬¨«§−¦§¥´§Ÿ̈®¤´¦©½



קמח

:ìàøNé éýìû ýåýé éðtîåúBáéúð éëìäå úBçøà eìãç ìré éîéa úðr-ïa øbîL éîéa ¦§¥¾§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦¥º©§©³¤£¨Æ¦¥´¨¥½¨«§−¢¨®§«Ÿ§¥´§¦½
:úBl÷ì÷r úBçøà eëìéæíà ézîwL äøBác ézîwL ãr elãç ìûøNéa ïBæøô eìãç ¥§¾¢¨−£©§©«¨«§¯§¨²§¦§¨¥−¨¥®©³©©̧§¦Æ§½̈©©¬§¦¥−

:ìàøNéaçóìà íéraøàa çîøå äàøé-íà ïâî íéørL íçì æà íéLãç íéýìû øçáé §¦§¨¥«¦§©Æ¡Ÿ¦´£¨¦½¨−¨¤´§¨¦®¨¥³¦¥«̈¤Æ¨½Ÿ©§©§¨¦¬¤−¤
:ìàøNéaè:ýåýé eëøa íra íéácðúnä ìàøNé é÷÷Bçì éaìééáLé úBøçö úBðúà éáëø §¦§¨¥«¦¦Æ§§¥´¦§¨¥½©¦§©§¦−¨¨®¨«§−§Ÿ̈««Ÿ§¥Á£Ÿ¸§Ÿ¹«Ÿ§¥¯

:eçéN Cøc-ìr éëìäå ïécî-ìràéýåýé úB÷ãö epúé íL íéaàLî ïéa íéööçî ìBwî ©¦¦²§«Ÿ§¥¬©¤−¤¦«¦´§©«§¦À¥µ©§©¦½¨³§©Æ¦§´§Ÿ̈½
:ýåýé-ír íéørMì eãøé æà ìûøNéa BðBæøt ú÷ãöáééøeò éøeò äøBác éøeò éøeò ¦§¬Ÿ¦§−§¦§¨¥®¨²¨«§¬©§¨¦−©§Ÿ̈«¦³¦Æ§½̈¬¦−¦

éáL äáLe ÷øa íe÷ øéL-éøac:írðéáà-ïa Eâééì-ãøé ýåýé ír íéøécàì ãéøN ãøé æà ©§¦¦®¬¨¨²«£¥¬¤§§−¤£¦«Ÿ©¨µ§©´¨¦½§©¦¦−¨®§Ÿ̈¾§©¦−
:íéøBabaãééøçà ÷ìîra íLøL íéøôà épîéîîra ïéîéðá Eíé÷÷çî eãøé øéëî épî E ©¦¦«¦¦´¤§©À¦¨§¨Æ©«£¨¥½©«£¤¬¦§¨¦−©«£¨¤®¦¦´¨¦À¨«§Æ§´Ÿ§¦½

:øôñ èáLa íéëLî ïìeáfîeåèçlL ÷îra ÷øa ïk øëùOéå äøác-ír øëùOéa éøNå ¦̧§ª½«Ÿ§¦−§¥¬¤Ÿ¥«§¨©³§¦¨¨Æ¦§Ÿ̈½§¦¨¨Æ¥´¨½̈¨¥−¤ª©´
:áì-é÷÷ç íéìãb ïáeàø úBbìôa åéìâøaæèì íéútLnä ïéa záLé änìúB÷øL rîL §©§¨®¦§©´§¥½§Ÿ¦−¦«§¥¥«¨´¨¨©À§¨¥µ©¦§§©½¦¦§−Ÿ©§¦´
:áì-éø÷ç íéìBãb ïáeàø úBbìôì íéøãræéúBiðà øeâé änì ïãå ïëL ïcøiä øára ãrìb £¨¦®¦§©´§¥½§¦−¦§¥¥«¦§À̈§¥³¤©©§¥Æ¨¥½§¾̈¨¬¨¨−¢¦®

:ïBkLé åéöøôî ìrå íéné óBçì áLé øLàçéìr éìzôðå úeîì BLôð óøç ír ïeìáæ ¨¥À¨©Æ§´©¦½§©¬¦§¨−̈¦§«§ªÀ©´¥¥¬©§²¨−§©§¨¦®©−
:äãN éîBøîèéðrúa ïrðë éëìî eîçìð æà eîçìð íéëìî eàaóñk òöa Bcâî éî-ìr C §¥¬¨¤«¨³§¨¦Æ¦§½̈¨³¦§£Æ©§¥´§©½©§©§¨«−©¥´§¦®¤¬©¤−¤

:eç÷ì àìë:àøñéñ ír eîçìð íúBlñnî íéáëBkä eîçìð íéîL-ïîàëíôøb ïBLé÷ ìçð ¬Ÿ¨¨«¦¨©−¦¦§¨®©«¨¦Æ¦§¦½̈¦§£−¦¬¦«§¨«©³©¦Æ§¨½̈
:ær éLôð éëøãz ïBLé÷ ìçð íéîeã÷ ìçðáë:åéøéaà úBøäc úBøäcî ñeñ-éáwr eîìä æà ©¬©§¦−©´©¦®¦§§¦¬©§¦−«Ÿ¨¬¨«§−¦§¥®¦©«£−©«£¬©¦¨«

âëýåýé úøærì ýåýé úøærì eàá-àì ék äéáLé øBøà eøà ýåýé Càìî øîà æBøî eøBà́¥À¨©Æ©§©´§Ÿ̈½¬Ÿ¨−«Ÿ§¤®¨¦³Ÿ¨̧Æ§¤§©´§Ÿ̈½§¤§©¬§Ÿ̈−
:íéøBabaãë:Cøáz ìäàa íéLpî éðéwä øáç úLà ìré íéLpî Cøázäëáìç ìàL íéî ©¦¦«§Ÿ©Æ¦¨¦½¨¥¾¥−¤¤´¤©¥¦®¦¨¦¬¨−Ÿ¤§Ÿ̈«©¬¦¨©−¨¨´

:äàîç äáéø÷ä íéøécà ìôña äðúðåëíéìîr úeîìäì dðéîéå äðçìLz ãúiì dãé ¨¨®¨§¥¬¤©¦−¦¦§¦¬¨¤§¨«¨¨Æ©¨¥´¦§©½§¨¦«¦−̈§©§´£¥¦®
:Búwø äôìçå äöçîe BLàø ä÷çî àøñéñ äîìäåæëïéa áëL ìôð òøk äéìâø ïéa §¨«§¨³¦«§¨Æ¨«£¨´Ÿ½¨«£¨¬§¨«§−̈©¨«¥´©§¤½¨¨©¬¨©−¨¨®¥³

:ãeãL ìôð íL òøk øLàa ìôð òøk äéìâøçëàøñéñ íà áaézå äô÷Lð ïBlçä ãra ©§¤̧¨Æ¨©´¨½̈©«£¤´¨©½−̈¨©¬¨«§©Á©«©¸¦§§¨¯©§©¥²¥¬¦«§−̈
:åéúBákøî éîrt eøçà recî àBáì Baëø LLa recî áðLàä ãraèëäéúBøN úBîëç §©´¨«¤§¨®©À©Ÿ¥³¦§Æ¨½©´©¤«¡½©«£¥−©§§¨«©§¬¨«¤−¨

:dì äéøîà áéLz àéä-óà äpéðrzìøáb Làøì íéúîçø íçø ììL e÷lçé eàöîé àìä ©«£¤®¨©¦¾¨¦¬£¨¤−¨¨«£¸Ÿ¦§§¹§©§´¨À̈©³£©«£¨©̧¦Æ§´Ÿ¤½¤
:ììL éøàeöì íéúî÷ø òáö äî÷ø íéráö ììL àøñéñì íéráö ììLàìeãáàé ïk §©µ§¨¦¸§¦´§½̈§©¬§¨¦−¦§¨®¤¬©¦§¨©−¦§©§¥¬¨¨«¥Â«Ÿ§³

éáéBà-ìë:äðL íéraøà õøàä è÷Lzå Búøáâa LîMä úàök åéáäàå ýåýé E ¨«§¤̧¸§Ÿ̈½§´Ÿ£½̈§¥¬©¤−¤¦«§ª¨®©¦§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦¬¨¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמט

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תש"כ

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מה' שבט, ובו גם ר"פ מהתועדות דיום הבהיר יום סגולה י"ט 

כסלו, ויהי רצון שיהי' רישומה ניכר בכל השנה כולה, ובזה גם בנקודה הפנימית ותפקידם של כל אלו שיש 

להם השפעה על ישראל בדורנו זה, הוא הפצת המעינות חוצה.

ובסגנונו במכתבו, כי האור הי' יכול להיות חזק ובהיר וכו', שאור שבעיסה מעכב וכו', קצת אמת 

יש בהאמור, אבל לא כולה, כוונתי כי העיקר המניעה הוא מ"הכלים", ז.א. מפעולות האדם שהוא צריך 

להמשיך התורה ועניני' בכל מקום שידו מגעת, אבל דברי תורה אינם מקבלים וכו' בכל זה קצת אמת יש 

בדבר, כי ע"י פעולות כדבעי ובהידור מוסיפים גם באור, ובלשון הזהר בהנוגע לתורה, לאפשא לה, והוא 

ע"ד מארז"ל שישראל מוסיפין כח בפמליא של מעלה, וכמ"ש למעשה ידיך תכסוף.

ויהי רצון, אשר כמו בענין המים, אין מים אלא תורה, התפקיד הוא מעין מים חיים דוקא, הנה גם 

בהנוגע לאור ואין אור אלא תורה, יהי' במאור שבתורה הוא המעין שבתורה )עיין קרבן העדה לירושלמי 

חגיגה פ"א הלכה ז'( שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט.



לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח שירה בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ח)

חיפה (ח)

ירושלים (ח)

תל אביב (ח)

אוסטריה וינה (ח)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ח)

אוק. דנייפרופטרובסק (ח)

אוק. ז'יטומיר (ח)

אוקראינה קייב (ח)

אוקראינה דונייצק (ח)

איטליה מילאנו (ח)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ח)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ח)

ארה“ב ג‘רסי (ח)

ארה"ב דטרויט (ח)

ארה"ב היוסטן (ח)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ח)

ארה"ב מיאמי (ח)

ארה"ב ניו הייבן (ח)

ארה"ב שיקאגו (ח)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ח)

בלגיה בריסל (ח)

בלרוס ליובאוויטש (ח)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ח)

בריטניה מנצ'סטר (ח)

גרמניה ברלין (ח)

גרמניה פרנקפורט (ח)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ח)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ח)
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08:50 08:52
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09:37 09:40
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08:59 09:02

09:08 09:11
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08:50 08:50
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08:31 08:28

09:06 09:10

בשלח שירה

09:47 09:51

09:10 09:11

09:06 09:08

09:09 09:11

09:08 09:10

09:58 10:01

09:40 09:43

09:26 09:30

09:54 09:54

09:59 10:00

10:11 10:15

09:56 10:01

10:00 10:05

09:48 09:52

08:47 08:45

10:30 10:35

09:01 08:58

09:49 09:54

10:29 10:34

09:29 09:27

09:26 09:29

09:28 09:31

09:45 09:46

09:22 09:24

09:48 09:50

10:09 10:12

09:32 09:34

09:31 09:34

09:41 09:44

10:24 10:20

09:41 09:37

09:20 09:20

10:04 10:07

09:12 09:16

09:44 09:48

09:52 09:56

09:24 09:28

09:39 09:42

09:03 09:00

09:38 09:42
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10:05 10:06

10:02 10:03

10:04 10:05

10:04 10:05

10:52 10:53
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10:17 10:19
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10:57 10:57

11:00 11:03
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10:37 10:40

09:54 09:52

10:35 10:33

10:07 10:06

10:36 10:39

11:19 11:21
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10:24 10:26
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10:02 10:05

10:34 10:36

10:41 10:44

10:14 10:17

10:30 10:32

10:14 10:11

10:28 10:30

18:08

18:24 18:18

17:49 17:40

17:47 17:42

17:48 17:43

17:46 17:41

17:49 17:44

17:59 17:52

17:28 17:19

18:58 18:55

17:42 17:31

19:00 18:57

18:06 17:56

17:41 17:30

17:38 17:28

19:05 19:08

19:20 19:23

17:25 17:14

18:21 18:11

18:19 18:09

19:41 19:43

17:46 17:39

17:46 17:38

18:35 18:31

17:59 17:53
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18:26 18:19

17:52 17:45
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18:04 17:57

21:33 21:40

20:23 20:28

19:01 19:01

18:11 18:03

17:13 17:04

17:37 17:27

17:44 17:34

17:21 17:12

17:43 17:34

19:58 20:04

17:39 17:29

17:19 17:10

17:23 17:17

17:24 17:19

17:22 17:16
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17:58 17:51

17:31 17:24

16:58 16:48

18:35 18:32

18:37 18:34

17:34 17:24

17:07 16:56

17:08 16:56

17:05 16:54

18:42 18:45

18:56 18:59

16:50 16:38

17:49 17:38

17:46 17:35

19:19 19:21

17:19 17:11

17:18 17:11

18:12 18:07

17:34 17:28

18:07 18:02

17:59 17:51

17:25 17:17

17:25 17:18

17:37 17:30

21:04 21:11

19:57 20:02

18:40 18:39

17:42 17:33

16:42 16:33

17:05 16:55

17:12 17:01

16:50 16:40

17:13 17:04

19:31 19:37

17:08 16:58
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח שירה 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
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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מיום ראשון לאחר צאת הכוכבים
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