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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�
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Â‰ÊÂ (ËÈהגלוי דרצו� הגלויי� מכחות שלמעלה מה הנפש, בעצ� שמושרש הנצוח עני�
דהתגלות פירוש העליו�, לאוצר להגיע יכולי� הנצח במדת ולכ� ומוחי�,
עני� דעיקר המלחמה, בעת האוצרות פתיחת וזהו הנצח. במדת הוא העליו� אוצר והמשכת
וכל הכמוסי�, האוצרות ג� פותחי� אז המנגד את לנצח ובשביל הנצוח, הוא המלחמה
הוא האוצר שמסירת הג� המנצחי�. ה� שה� החיל לאנשי נית� שבהאוצרות יקר הו�
בא יד� ועל בה� אשר חיל האנשי ה� פנימית הכוונה אבל דוקא, ופקידי� שרי� עלֿידי
הוא הנצחו� גו� וג� ישראל, בשביל הוא שהנצח ישראל נצח וג� וזהו בפועל. הנצוח
אוצרות פותחי� לפניה� הנה לכ� הוי' צבאות נקראי� שה� דלהיות ישראל, של נצחו�
לכ� הנצח, בחינת יש דבישראל ישראל, דנצח ולהיות המנגד, את לנצח בכדי שלמעלה

פסוק על טוב שוחר במדרש וכדאיתא הוי'. צבאות נקראי� אמר1ה� חיי� אורח תודיעני
בעי את חיי� לדוד הקב"ה אמר כו' חיי� אורח תודיעני עול� של רבונו הקב"ה לפני דוד
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יא.)1 טז, תהלי�

יח.)2 ג, משלי

ב.)3 פיסקא

ג.)4 פ"ל, ויק"ר

מ.)5 כג, אמור

ב.)6 ש�, ויק"ר

*h"kyz'd ,hay c"ei .c"qa

È˙‡·כלה אחותי דיו�1לגני בהמאמר ההילולא בעל אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ומביא ,
שלו ההילולא יו� למקו�2ההסתלקות לגנוני, לגני (במקומו) רבה במדרש דאיתא ,

רצויי� בלתי ענייני� שעלֿידי אלא היתה, בתחתוני� שכינה דעיקר בתחילה, עיקרי שהיה
צדיקי� שבעה עמדו כ� ואחרי השביעי, לרקיע עד למעלה מלמטה השכינה נסתלקה
חביבי� השביעי� וכל השביעי, שהוא משה שבא עד למטה, מלמעלה השכינה את ,3והורידו

בעיקר נעשה באר�) למטה השכינה וירידת (המשכת זה דעני� באר�. למטה 4והורידה

שנאמר כמו משה שעשה המשכ� צדיקי�5עלֿידי וזהו בתוכ�. ושכנתי מקדש לי ועשו
עליה לעד וישכנו אר� (ועמ�6יירשו שצדיקי� דזה צדיקי�7, ג�8כול� שהוא אר� יירשו ( ְֵַ

(ממשיכי� משכיני� שה� מפני הוא וקדוש9עד� מרו� עד שוכ� בחינת בגילוי10) שיהיה
דעלֿפי לומר, ויש שהצדיקי�למטה. הוא עליה לעד וישכנו שפירוש בהמאמר שכתוב מה

בגילוי שתהיה עד בחינת אר�dhnlממשיכי� הוא זה שבפסוק שאר� לומר בהכרח , ַ
הוא אר� יירשו שצדיקי� בהמאמר שכתוב ומה דכא�], אר� על קאי עליה [שהרי כפשוטו
כמו עד� להג� אלא גופי�, בלא שה� כמו הנשמות לעול� לא היא בזה הכוונה עד�, ג�
עיקר היתה שאז החטא, קוד� הגשמי) (בגופו הראשו� אד� בו שהיה הגשמי, באר� שהוא

בתחתוני�. שכינה

(לאחריÍÈ˘ÓÓÂב) למטה שכינה עיקר המשכת נעשתה שעלֿידה שהעבודה בהמאמר,
דאתכפיא העבודה היא רצויי�) הבלתי הענייני� ז' ידי על שנסתלקה

כמאמר בכולהו11ואתהפכא. הוא ברי� דקודשא יקרא אסתלק אחרא סטרא אתכפיא כד
נקראת [שלכ� לעולמות משייכות שלמעלה סו� אי� אור עצמות וגילוי המשכת עלמי�,
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ב לאור יצא (*h"nyz ± hay c"ei qxhpewיו"ד "לקראת ,

מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של הסתלקותֿהילולא יו� שבט,

זי"ע.. נבג"מ h"nyzזצוקללה"ה hay 'h `a 't w"yven."

"מיוסד לאורexwiraהמאמר ויוצא מההמש�, י"ט פרק על

בפע� הנ"ל פרק לומדי� בו – זו שנה שבט יו"ד לקראת

השני'*".

א.)1 ה, שה"ש

2(111 ע' ה'תש"י בסה"מ (נדפס ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

יו� ה'שי"ת, שבט ליו"ד המאמר בעל ידי על שנית� ואיל�),

הסתלקותו.

יא.)3 פכ"ט, ויק"ר

4(5 הערה ה'תשכ"ח לגני באתי ד"ה ראה – במ"ת משא"כ

שו). ע' לגני באתי סה"מ (תו"מ

ח.)5 כה, תרומה

כט.)6 לז, תהלי�

כא.)7 ס, ישעי'

8(– ס"ב הנ"ל לגני באתי ד"ה ג� (וראה בפני� מ"ש ע"פ

היא כא� ב"צדיקי�" שהכוונה שח) ע' לגני באתי סה"מ תו"מ

ג�(ל אלא) משה, ועד שמאברה� הצדיקי� לשבעה רק א

הפסוק בהמאמר שמביא מה יומתק צדיקי�", כול� ל"ועמ�

"בתוכו שאומר לזה) (ובהמש� לאחרי גו' אר� יירשו צדיקי�

ואחד". אחד כל בתו� בתוכ� אלא נאמר לא

לב"ר)9 מהרז"ו ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו מ"כ ראה

ז. פי"ט,

הנ"ל)10 לגני באתי ד"ה וראה ההילולא. בהמש� כ"ה

שח). ע' לגני באתי סה"מ (תו"מ 28ֿ27 הערות

(מזח"ב)11 פקודי ר"פ ולקו"ת א) (לד, פכ"ז תניא ראה

ד. פט, ויקהל תו"א א). קפד, ב. סז, ש� ג� וראה ב. קכח,

ג. סה, חוקת לקו"ת

ב. ובשוה"ג שו ע' לגני באתי סה"מ תו"מ – ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח ראה (*
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רוממות שבבחינת האור גילוי שהוא לפי אסתלק, בש� זו עלמי�12המשכה בכולהו שהוא ,[

ק� אי� עד מדריגות ריבוי יש דבעולמות שישנ�13בשווה. מקומות בכמה שמבואר דזה .

שנאמר כמו עולמות, דאתגליא14ב' ועלמא דאתכסיא עלמא שה� העול�, ועד העול� ,15מ�

בכללות יצירה16הוא בריאה [=אצילות אבי"ע עולמות לד' מתחלקי� ה� בפרטיות אבל ,

המדרש מאמר העני� בתחילת בהמאמר שמביא מה דזהו לומר [ויש ימינו17עשייה] ָָנטה
"ההפרש מבאר זה ולאחרי אר�, וברא שמאלו נטה שמי� כלca'וברא דכללות עולמות", ָָ

(אר�), תחתוני� ועולמות (שמי�) עליוני� עולמות כלליות, דרגות לשתי נחלקי� העולמות
ובפרטיותע אבי"ע], עולמות ד' ה� בפרטיות אבל דאתגליא, ועלמא דאתכסיא עלמא לֿדר�

עלמי�", "בכולהו שהוא זה דאור והעילוי החידוש וזהו ק�. אי� עד עולמות לריבוי יותר
הוא מקו� מכל דרגי�, כל סו� עד דרגי� כל מראש בעולמות התחלקות ריבוי שיש דהג�
שבכולהו זה אור והמשכת לעולמות. משייכות למעלה שהוא לפי בשווה, עלמי� בכולהו

ואתהפכא. דאתכפיא העבודה עלֿידי היא בשווה עלמי�

משייכותÌÚË‰Âג) שלמעלה זה אור נמש� ואתהפכא דאתכפיא העבודה ידי שעל
דווקא החוש� מ� הוא האור יתרו� כי בהמאמר, מבאר דכאשר18לעולמות, ,

שכינה עיקר דהמשכת לומר, יש ועלֿפיֿזה בהאור. יתרו� נעשה לאור נהפ� החוש�
ע� מחטא מתחיל רצויי�, הבלתי הענייני� ז' ידי על שנסתלקה (לאחרי עכשיו בתחתוני�
שכינה עיקר מהמשכת יותר נעלית היא ואתהפכא, דאתכפיא העבודה עלֿידי הדעת)

הראשו� אד� עבודת עלֿידי היתה19בתחתוני� אז העבודה כי החטא. קוד� עד� בג�
הנה לאור, החוש� להפו� היא שהעבודה עכשיו, מהֿשאי�ֿכ� מלמעלה, אלוקות להמשי�

וזהו יותר. נעלית המשכה היא זו עבודה שעלֿידי �טי�,20ההמשכה מעצי היה ִִשהמשכ�
שטות מלשו� לשטות21�טי� דלעומתֿזה השטות להפו� היא מקדש לי דועשו העבודה כי , ִִ

יותר למעלה בתחתוני�, שכינה עיקר המשכת בתוכ�, ושכנתי נעשה ועלֿידיֿזה דקדושה,
ע� שלוח� ידי שעל מישראל, ואחד אחד לכל נית� זה וכח החטא. קוד� שהיה מכמו
עד בתחתוני�, שכינה עיקר המשכת נעשתה דקדושה, לשטות ומהפכו דלעומתֿזה השטות

דווקא ועלֿידיֿזה העצמות. להמשכת ועד שכינה, דעיקר נעלית הכי נשלמת22לדרגא

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

סי"ד.)12 להל� ג� וראה ש�. תו"א

א).)13 (סט, פמ"ט תניא ג� ראה

מח.)14 קו, תהלי�

(וראה)15 ג כט, קדושי� לקו"ת ע"ב. ריש קנח, ח"א זהר

ד. לב, ש� לש�). מקומות" ב"מראי .n"kaeבהנסמ�

ש"ה�)16 ב), (פח, פי"א והאמונה היחוד שער ג"כ ראה

עולמות".ipinשני

ב.)17 פה, א. לז, א. כ, זח"ב פי"ח. פדר"א ראה

ב)18 כר� הערכי�ֿחב"ד ספר בארוכה וראה יג. ב, קהלת

תקעה). (ע' ס"ח לחוש� ביחס – אור .p"yeער�

עיקר)19 הבריאה שבתחלת דזה רטוֿז, ע' עת"ר סה"מ ראה

שיהי' באופ� נברא שהעול� הוא – היתה בתחתוני� שכינה
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h"kyz'd ,hay c"ei

בתחתוני� יתבר� לו דדירה ממנו23הכוונה למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה שעול� ,24

לעצמותו לו יתבר�, לו דירה .25נעשה

הוי'26בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂד) צבאות בש� נקראי� שישראל דזהו הוא27, מישראל אחד דכל ,
העול� את לכבוש למלחמה, שיוצא חיל), מלשו� (צבא ה' בצבאות חיל
כחות מלמעלה לה� נותני� המלחמה, את ינצחו שישראל ובכדי יתבר�. לו דירה ולעשותו
את מבזבזי� המלחמה את לנצח בכדי בגשמיות, שבמלחמה דכמו זה. על מיוחדי�

שאי�28האוצרות (ומכלֿשכ� רואה כל מעי� וחתומי� כמוסי� ה� הרגיל שעלֿדר� דהג� ,

כל מבזבזי� המנגדי� את לנצח בכדי ומכלֿמקו� גדול), לצור� אפילו בה� משתמשי�
שיי� אי� הנפש) (בעצ� דש� הנפש, בעצ� מושרש הנצח כי הוא לזה והטע� האוצרות,
לא בחינת הכתר בפנימיות הוא הנצח דשרש למעלה, ג� הוא דעלֿדר�ֿזה חשבונות,

בחינת29אד� דבזבוז, ובאופ� לה�, נותני� המלחמה, את ינצחו הוי' שהצבאות בכדי ולכ�, ,
מקדי� שלמעלה, האוצר עני� לבאר ובכדי שלמעלה. זהר30האוצר התיקוני אור31מאמר

מעלה למעלה מטה32אי�ֿסו� ולמטה ק� אי� ומבאר32עד תכלית. אי� אלו33עד עניני� שב'
שבבחינת האור הוא תכלית אי� עד מטה דלמטה גופא. באורֿאי�ֿסו� מדריגות ב' (ג�) ה�
הוא ק� אי� עד מעלה ולמעלה בעולמות, הגילוי אחרֿכ� בא וממנו כביכול בעצמותו גילוי
שלמעלה ה"עצמות" הוא שלמעלה האוצר ועני� בעצמותו. ג� גילוי בגדר שאינו האור עצ�
בעצמותו ג� גילוי בגדר שאינו מכיו� האור, עצ� שג� דהג� האור. מעצ� ג� וגילוי, מאור
שעיקר מוב�, (גילוי), אור בש� נקרא האור עצ� שג� מזה מכלֿמקו� אוצר, נקרא (כנ"ל)
כלל אור בגדר שאינו ה"עצמות", הוא ונעל�] סתו� שהוא הוא [שענינו האוצר .34עני�

המלחמה. לנצח בכדי הוי', לצבאות דבזבוז, ובאופ� נותני�, זה ואוצר

זוÍÈ˘ÓÓÂה) לשנה השיי� (הפרק י"ט הנפש35בפרק בעצ� מושרש שהנצח דמכיו� ,(

בפנימיות הוא הנצח ששרש למעלה הוא [דכמוֿכ� הגלויי� מכחות שלמעלה
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במדב"ר)23 ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

24(.22 הערה לעיל וראה ש�. תניא

לגני)25 באתי בד"ה נסמ� – ובכ"מ ג. ס"ע תרס"ו המש�

שח). ע' לגני באתי סה"מ (תו"מ 32 הערה ה'תשכ"ח

ואיל�.)26 י פרק

כל)27 יצאו הזה היו� בעצ� ויהי מא) יב, (בא וכמ"ש

מצרי�. מאר� הוי' צבאות

ובכ"מ.)28 .92 .70 הערה להל� הנסמ� ג� ראה

כט.)29 טו, שמואלֿא

ש�.)30 יב בפרק

מ,)31 – יט תיקו� ש� (וראה נז תיקו� סו� זהר תיקוני ראה

ד כר� הערכי�ֿחב"ד ספר וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר ב).

ס"ח. ש� סק"ו. ס"ז (ד) אוא"ס ער� ג) לכר� .p"ye(השלמה

ע' ניס� סה"מ (תו"מ ה'תשי"ד גו' ה' רוח עליו ונחה ד"ה וראה

וש"נ. ואיל�). קעא

32(– פעמי� שני מטה" ו"למטה מעלה", ד"למעלה הדיוק

הנ" ד"ה קעו).ראה ע' ש� סה"מ (תו"מ ס"ז ל

טזֿיז.)33 בפרקי�

בש�)34 הנקראת היא האור) (עצ� זו "ובחינה ש� יז בפרק

ג� וראה העצמות. הוא שאוצר ש�, העני� בהמש� אבל אוצר",

גילוי שהוא העליו� אוצר "המשכת ההמש�, וחות� בסיו�

zenvre 'inipt."ב"ה סו� אי�

ללימוד)35 הי"ט שנה – זה) מאמר אמירת (שנת תשכ"ט

ההמש� ללימוד הי"ט שנה היא (תשמ"ט) זו ושנה ההמש�.

(תו"מipyd'בפע� ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח ראה – .

ב). ובשוה"ג שו ע' לגני באתי סה"מ
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את לנצח שבכדי דזה והיינו העליו�. לאוצר להגיע יכולי� הנצח במדת לכ� כנ"ל], הכתר,
הנצח ששרש מפני רק לא הוא שלמעלה האוצר דבזבוז) (ובאופ� לישראל נותני� המלחמה
בשביל האוצרות בזבוז [ובדוגמת חשבונות ש� שיי� שאי� הכתר) (פנימיות כזו בדרגא הוא
בשביל לכ� חשבונות, אי� הנצח) (שרש הנפש שבעצ� שמכיו� בגשמיות, המלחמה נצוח
שעלֿידי אלא עניני�], שני ה� והאוצרות הנצחו� אבל האוצרות, את מבזבזי� הנצחו�
העליו� אוצר והמשכת דהתגלות "פירוש בהמאמר ומוסי� העליו�. לאוצר מגיעי� הנצח
גדול חידוש הוא העליו�, אוצר ונמש� מתגלה הנצח שבמדת זה, דעני� הנצח". במדת הוא
א� העליו�, לאוצר מגיעי� הנצח שעלֿידי דזה להאוצר. מגיעי� הנצח שעלֿידי מזה יותר
בלקוטיֿתורה וכמבואר התשובה, בעני� ג� עלֿדר�ֿזה מצינו ונעל�, סתו� הוא 36שהאוצר

הכתוב מעומק37בפירוש התשובה שעלֿידי אבקש, הוי' פני� את פני בקשו לבי אמר ל�
הפני� שבחינת דהג� הוי'. פני� שלמעלה, הפני� לבחינת מגיעי� פני, בקשו הלב, פנימיות

שכתוב כמו מגילוי, למעלה הוא מלמעלה38שלמעלה המשכה בבחינת הוא יראו, לא ופני
אבקש הוי' פני� את העלאה בבחינת אבל הנצח,39למטה, מדת – לעניננו בנוגע מוב� ומזה .

חידוש זה אי� למעלה, מלמטה "להגיע" העליו�, לאוצר להגיע יכולי� הנצח שעלֿידי דזה
התגלות העליו�, אוצר והמשכת התגלות הוא הנצח שבמדת הוא החידוש ועיקר כלֿכ�,

ל ונעל�, סתו� שהוא הוא אוצר של ענינו הרי להבי�, וצרי� מלמעלה. מעלהוהמשכה
ה"עצמות" הוא האוצר עני� שעיקר ד) (סעי� לעיל שנתבאר מה לפי [ובפרט גילוי מבחינת

הנצח. במדת והמשכתו התגלותו שתהיה שיי� והיא� כלל], אור בגדר שאינו

‰�‰Â�ש בלקוטיֿתורה (בחינת39מבואר הוי' פני� לבחינת מגעת שהתשובה דעלֿידי ,

ש� להמשי� [שבכדי הוי' בחינת גילוי להיות מש� נמש� מהוי'), שלמעלה הפני�
מהוי' שלמעלה הפני� מבחינת ההמשכה להיות צריכה בהוי', שפג� לאחרי מחדש, ].40הוי'

אבל גילוי, לידי באי� אי� בעצמ� שהפני� הוא יראו לא ופני שכתוב דמה ש�, ומבואר
שכתוב דמה לעניננו, בנוגע לכאורה לומר אפשר היה ועלֿפיֿזה מש�. נמש� הגילוי
שבמדת היא בזה הכוונה הנצח", במדת הוא העליו� אוצר והמשכת "דהתגלות בהמאמר
אמנ�, המלחמה. את לנצח כח נתינת הוא זה דגילוי העליו�, מאוצר גילוי נמש� הנצח

המאמר את41מלשו� לה� שנותני� משמע החיל" לאנשי נית� שבהאוצרות יקר הו� "וכל
שכתוב ממה ג� מוב� וכ� מהאוצרות. גילוי רק ולא שבה�), יקר הו� (וכל עצמ� האוצרות

מכל42בהמאמר למעלה הוא שבזבוז דמכיו� האוצרות. כל מבזבזי� הנצחו� שבשביל
הנצחו� שבמדת לומר ובהכרח בההמשכה, הגבלה שישנה לומר איֿאפשר והגבלה, מדידה

עצמו. האוצר (ג�) ומתגלה נמש�
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גֿד.)36 סו, שובה לשבת דרושי�

ח.)37 כז, תהלי�

כג.)38 לג, תשא

א.)39 סח, ש� לקו"ת

ובכ"מ.)40 ד. מה, נצבי� לקו"ת

בפי"א.)41 ועד"ז בפי"ט.

יא.)42 בפרק
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הואÂ‡ÎÏÂ¯‰ו) העליו� אוצר ונמש� מתגלה הנצח שבמדת דזה לומר, אפשר היה
הידוע מגעת43עלֿדר� דלתתא אתערותא שאי� דלעילא אתערותא בעני�

דלתתא האתערותא לאחרי אלא ומתגלה שורה שאינה מלמעלה, מתנה בדר� ובאה לש�
שאתערותא דהג� דלתתא. האתערותא עלֿידי ונמשכת שמתעוררת דלעילא והאתערותא
ברי� דקודשא לזה, כלי איזה להיות צרי� מכלֿמקו�, מלמעלה, במתנה באה זו דלעילא

שלי� באתר אלא שריא לא זו44הוא דלעילא אתערותא של הגילוי שיהיה בכדי ולכ�, ,
דלתתא [אתערותא התחתוני� דמעשה השלימות להיות צרי� מתנה) בדר� (הבאה
דמה לומר, אפשר היה ועלֿפיֿזה עלֿידה]. ונמשכת שמתעוררת דלעילא ואתערותא
הוא שהנצח הוא, הנצח, במדת הוא העליו� אוצר והמשכת שהתגלות בהמאמר שכתוב
בהמאמר שכתוב ממה אבל האוצר. וגילוי המשכת הוא שבו שלי�) (אתר השלימות דוגמת

העליו� לאוצר להגיע יכולי� הנצח הואyexitש"במדת העליו� אוצר והמשכת דהתגלות
שהנצח מפני (לא הוא העליו� אוצר ונמש� מתגלה הנצח שבמדת דזה מוכח, הנצח", במדת

העליו� באוצר מגיע שהנצח זה מצד אלא) שלי�, אתר כמו אוצר45הוא והרי להבי�, וצרי� .
באופ� להאוצר יגיעו הנצח מדת שעלֿידי שיי� והיא� גילוי, מגדר למעלה הוא העליו�

וגילוי. בהמשכה עצמו האוצר יבוא שעלֿידיֿזה

"דרושÈÂֿ˘ז) ב"תורהֿאור" הזק� אדמו"ר שכתב מה בהקדי� בזה הביאור לומר
אליהו פתח שכתוב46המתחיל" ומה בהמאור. ולא בהאור רק היה שהצמצו� ,

האריז"ל בזה47בכתבי הכוונה העולמות, לעמידת פנוי ומקו� חלל נעשה הצמצו� שעלֿידי
התהוות להיות שיוכל שבכדי וגילוי, אור בו נשאר שלא האור מ� וריק חלל שהוא היא
עמידת יהיה שבו שהמקו� יתבר� ברצונו עלה עליוני�, הכי עולמות ג� העולמות,
ב"תורהֿאור", ומוסי� מקו�. בכל נמצא המאור אבל האור, מ� פנוי יהיה העולמות
אלא בפועל, צמצו� בו היה שלא רק דלא היינו, חסֿושלו�. צמצו� שיי� לא שבהמאור
הצמצו� שעלֿידי רק דלא בהתגלות. הוא המאור ואדרבא צמצו�. בו שיי� שאי� מזו יתירה
אלא כנ"ל], בהמאור, ולא בהאור רק היה שהצמצו� [מכיו� בהמאור העל� נעשה לא

המאור התגלות הוא הצמצו� עלֿידי תינוקות48אדרבא, שאפילו הטע� דזהו ש�, וממשי� .
אחריוד במקו� המובא כהלשו� [או מצוי אלוקה ש� שיש בפי49עי� שגור שמי� שש� ,

למטה הוא התגלותו עיקר (ואדרבא, למעלה כמו למטה בהתגלות הוא המאור כי ).48כל],
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ואיל�.)43 סע"א כד, שה"ש לקו"ת

ב.)44 צ, זח"ג ראה

באופ�)45 הוא העליו� באוצר מגיע שהנצח דזה לומר, ואי�

נמש� שנמש�ielibשעי"ז דהוי' הגילוי (ע"ד העליו� מאוצר

ועי"ז הפני�), בבחינת מגעת שהתשובה ע"י ה"פני�" מבחינת

עפ"ז כי – עצמו האוצר בו שמתגלה שלי�" "אתר נעשה הוא

האוצר שהתגלות מצדenvrנמצא זהdlrnlnהוא מצד ולא

"שהנצח בהמאמר וממ"ש לש�, דזהyexitמגיע כו'",

מ"ש על פירוש הוא הנצח מדת הוא האוצר והמשכת שהתגלות

שג� מוכח העליו�", לאוצר להגיע יכולי� הנצח "במדת לפנ"ז

לש� מגיע שהנצח זה מצד הוא עצמו האוצר והמשכת התגלות

]znbecaמצד האתעדל"ת, ע"י ומתעוררת הנמשכת האתדל"ע

לש�]. מגעת שהאתעדל"ת זה

ב.)46 יד, וירא פ'

חיי�)47 אוצרות ב. ענ� ויושר) עגולי� (דרוש א שער ע"ח

בתחלת�. שערי� ומבוא

קעג.)48 ע' תרפ"ח לה. ע' תרפ"ו שס. ע' תרס"ב סה"מ וראה

א.)49 רצו, ח"ב קונטרסי� סה"מ מג. ע' תר"ס .n"kaeסה"מ
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הואÂ‡ÎÏÂ¯‰ו) העליו� אוצר ונמש� מתגלה הנצח שבמדת דזה לומר, אפשר היה
הידוע מגעת43עלֿדר� דלתתא אתערותא שאי� דלעילא אתערותא בעני�

דלתתא האתערותא לאחרי אלא ומתגלה שורה שאינה מלמעלה, מתנה בדר� ובאה לש�
שאתערותא דהג� דלתתא. האתערותא עלֿידי ונמשכת שמתעוררת דלעילא והאתערותא
ברי� דקודשא לזה, כלי איזה להיות צרי� מכלֿמקו�, מלמעלה, במתנה באה זו דלעילא

שלי� באתר אלא שריא לא זו44הוא דלעילא אתערותא של הגילוי שיהיה בכדי ולכ�, ,
דלתתא [אתערותא התחתוני� דמעשה השלימות להיות צרי� מתנה) בדר� (הבאה
דמה לומר, אפשר היה ועלֿפיֿזה עלֿידה]. ונמשכת שמתעוררת דלעילא ואתערותא
הוא שהנצח הוא, הנצח, במדת הוא העליו� אוצר והמשכת שהתגלות בהמאמר שכתוב
בהמאמר שכתוב ממה אבל האוצר. וגילוי המשכת הוא שבו שלי�) (אתר השלימות דוגמת

העליו� לאוצר להגיע יכולי� הנצח הואyexitש"במדת העליו� אוצר והמשכת דהתגלות
שהנצח מפני (לא הוא העליו� אוצר ונמש� מתגלה הנצח שבמדת דזה מוכח, הנצח", במדת

העליו� באוצר מגיע שהנצח זה מצד אלא) שלי�, אתר כמו אוצר45הוא והרי להבי�, וצרי� .
באופ� להאוצר יגיעו הנצח מדת שעלֿידי שיי� והיא� גילוי, מגדר למעלה הוא העליו�

וגילוי. בהמשכה עצמו האוצר יבוא שעלֿידיֿזה

"דרושÈÂֿ˘ז) ב"תורהֿאור" הזק� אדמו"ר שכתב מה בהקדי� בזה הביאור לומר
אליהו פתח שכתוב46המתחיל" ומה בהמאור. ולא בהאור רק היה שהצמצו� ,

האריז"ל בזה47בכתבי הכוונה העולמות, לעמידת פנוי ומקו� חלל נעשה הצמצו� שעלֿידי
התהוות להיות שיוכל שבכדי וגילוי, אור בו נשאר שלא האור מ� וריק חלל שהוא היא
עמידת יהיה שבו שהמקו� יתבר� ברצונו עלה עליוני�, הכי עולמות ג� העולמות,
ב"תורהֿאור", ומוסי� מקו�. בכל נמצא המאור אבל האור, מ� פנוי יהיה העולמות
אלא בפועל, צמצו� בו היה שלא רק דלא היינו, חסֿושלו�. צמצו� שיי� לא שבהמאור
הצמצו� שעלֿידי רק דלא בהתגלות. הוא המאור ואדרבא צמצו�. בו שיי� שאי� מזו יתירה
אלא כנ"ל], בהמאור, ולא בהאור רק היה שהצמצו� [מכיו� בהמאור העל� נעשה לא

המאור התגלות הוא הצמצו� עלֿידי תינוקות48אדרבא, שאפילו הטע� דזהו ש�, וממשי� .
אחריוד במקו� המובא כהלשו� [או מצוי אלוקה ש� שיש בפי49עי� שגור שמי� שש� ,

למטה הוא התגלותו עיקר (ואדרבא, למעלה כמו למטה בהתגלות הוא המאור כי ).48כל],
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(ורקÂ‰�‰ח) בהמקו� פועל שאינו באופ� הוא מקו�, בכל בהתגלות הוא שהמאור זה
וגילוי אור עלֿידי היא פעולה כל כי אלוקה), שיש כללית מהֿשאי�ֿכ�50ידיעה ,

הגילויxe`ndyזה עני� אינו בהתגלות הוא שהמאור [דזה בהתגלות פועל51הוא אינו ,[

שמי� ש� שהזכרת עלֿידי הוא בעול�, פעולה גילוי של באופ� יהיה שזה ובכדי בהמקו�.
הסיפור ע� זה לקשר ויש העול�. לעניני בנוגע היא בהתגלות] הוא שהמאור מצד [הבאה

של52הידוע ההשתדלות גודל ע"ד המגיד הרב מרבו ששמע הזק� אדמו"ר של
"ברו� [כמו להש�ֿיתבר� תהלה דברי יאמרו וט�) נשי� (אנשי� שישראל הבעלֿש�ֿטוב
באמרו ופרנסה, בריאות לה� שמשפיע זה על וכיוצאֿבזה] הש�ֿיתבר�" "געלויבט הש�",

שכתוב כמו כביכול, הקב"ה של פרנסתו ה� ישראל תהלות53שתהלות יושב קדוש ואתה
שישראל ישראל, תהלות היא כביכול) יושב הוא (שעליה קדוש ואתה של שפרנסתו ישראל,
אדמו"ר וביאר רויחי. ומזוני חיי בני לה� שמשפיע זה על יתבר� אותו ומהללי� משבחי�

הפסוק54הזק� על במדרש דאיתא עלֿדר� אותי55שהוא שירעו ה� מפרנסתי רעייתי, דמיתי�
הידוע ועלֿפי יו�. בכל תמידי� ז"ל56בשני רבותינו מאמר מפרנסי�57בפירוש ישראל

הגו�, ע� הנשמה חיבור נעשה שעלֿידה היא כפשוטה שפרנסה דכמו שבשמי�, לאביה�
אורֿאי�ֿסו� והתלבשות המשכת שתהיה הוא שענינה למעלה הפרנסה ג� הוא עלֿדר�ֿזה
ישראל, תהלות הוא קדוש ואתה של שפרנסתו דזה מוב�, גו�, בש� שנקראות בהספירות
– ועלֿיד� בהספירות, אורֿאי�ֿסו� המשכת נעשה ישראל תהלות שעלֿידי הוא
ההשפעות באות� – ובפרט הספירות, עלֿידי לישראל משפיע שהקב"ה בההשפעות
שה� כמו דההשפעות אלו. השפעות לה� שהשפיע זה על יתבר� אותו מהללי� שישראל
באי�ֿערו� שה� הספירות עלֿידי נמשכות ישראל), דתהלות העבודה (לפני עצמ� מצד
כוונת� [שהרי ה"עצמות" את יתבר�, אותו מהללי� שישראל ועלֿידי אורֿאי�ֿסו�, לגבי
יתבר�], לעצמותו היא וכיוצאֿבזה הש�ֿיתבר�" "געלויבט הש�", "ברו� שאומרי� בזה
בהשפעות אורֿאי�ֿסו� עצמות גילוי נמש� עלֿידיֿזה ההשפעות, לה� שהשפיע זה על
שעליה� ישראל שתהלות (הנ"ל) הבעלֿש�ֿטוב בתורת שכתוב מה יוב� ועלֿפיֿזה אלו.
געזונט דע� ("פאר בגשמיות לה� שמשפיע זה על התהלות ה� ומתפרנס יושב ַהקב"ה
אורֿאי�ֿסו� עצמות המשכת שתהיה בכדי כי זיי"), גיט ברו�ֿהוא ער וואס פרנסה ָאו�

אלו. בעניני� ההילול ג� להיות צרי� הגשמיי� בעניני�
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האור)50 ע"י היתה שההתהוות זה על מהטעמי� שזהו

ובכ"מ). נא. ע' תרנ"ז (סה"מ דוקא

זה)51 משא"כ השגה, איזו בו שיש הוא הגילוי דעני�

שהוא כמו בהתגלות שהוא הוא בהתגלות הוא שהמאור

ezenvra�באופ אינה מצוי אלוקה שיש הידיעה שלכ� ,

תר"ס, סה"מ בארוכה ראה – גילוי עני� זה אי� ובמילא דתפיסא,

ש�. קונטרסי� וסה"מ תרפ"ו

ואיל�.)52 138 ע' אידיש סה"מ

ד.)53 כב, תהלי�

54(.140 ע' ש� אידיש סה"מ

(ו).)55 ט פ"א, שהש"ר ט. א, שה"ש

ב.)56 עו, האזינו לקו"ת א. פ, תרומה ד. לג, מק� תו"א

לקו"ת ג� הנ�וראה וד"ה ג) (יב, ס"ד הב' לסוסתי ד"ה שה"ש

ועוד. ואיל�). סע"ג (יג, ס"א יפה

ב.)57 ז, זח"ג

h"kyz'd ,hay c"ei

הידועÔ·ÂÈÂט) עלֿפי דלתתא,58זה אתערותא עלֿידי הנמשכת דלעילא אתערותא בעני�
מצד אינו דלעילא, האתערותא וממשיכה מעוררת דלתתא שאתערותא שזה דהג�
צריכה מכלֿמקו�, יתבר�, ברצונו עלה שכ� מפני אלא עצמה דלתתא האתערותא מעלת
הרב וכתורת ידה. על הנמשכת דלעילא האתערותא בדוגמת דלתתא האתערותא להיות

הפסוק59המגיד דמות60על (דפירוש מלמעלה, עליו אד� כמראה דמות הכסא דמות ועל
לומר, ויש מלמעלה. לו מראי� כ� מלמטה מראה שהאד� המדה שכפי הוא) אד� כמראה

הזהר מאמר הוא זה עני� אי61שמקור כו', מוחשית) בראיה זה לראות (שאפשר חזי תא
בנהיר קיימא משי�איהו דברֿנש חדוה כו' מעילא ליה נהרי� הכי כדי� מתתא דאנפי� ו

האד� עבודת שעלֿידי זה שג� מזו, ויתירה כו'. עילאה אחרא חדוה העניני�miyrpלגביה
המגיד62למעלה הרב כתורת ז"ל63, רבותינו מאמר מה64על דכל ממ�, למעלה מה דע

עלֿידה. שנעשה דלמעלה העני� בדוגמת העבודה להיות צריכה ממ�, הוא הכל שלמעלה
דתהלות העבודה שעלֿידי אורֿאי�ֿסו� "עצמות" בהמשכת הוא שעלֿדר�ֿזה לומר, ויש
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יושב בפסוק הבעלֿש�ֿטוב כפירוש פרטי�), לעניני� בנוגע ה� ישראל שהתהלות (עלֿידי
דעני� יושב. הוא שעליה� כביכול הקב"ה של פרנסתו ה� ישראל שתהלות ישראל, תהלות
בפנימיות, הגו� ע� הנפש חיבור נעשה ידה שעל כפשוטה הפרנסה דוגמת הוא הפרנסה

מהנפש. חי שהגו�

הואÊŒÈÙŒÏÚÂ‰יו"ד) העליו� אוצר והמשכת דהתגלות בהמאמר שכתוב מה ג� לבאר יש
הנצח במדת יפעול העליו� דאוצר שהגילוי שבכדי הנצח, במדת
תהיה האוצר והמשכת שהתגלות עלֿידי הוא המנגדי�, את לנצח בכחה שיהיה שבאד�,
יושב קדוש ואתה בעני� לעיל שנתבאר מה ועלֿפי הנצח. במדת התלבשות) (בדוגמת
פרנסה) מעני� (יושב התלבשות דוגמת באופ� תהיה שההמשכה שבכדי ישראל, תהלות
שבנוגע [הג� ההמשכה היא שבו העני� לאותו ששייכת עבודה עלֿידי הוא פרטי�, בעניני�
עבודה עלֿידי נמשכת שהיא לומר שיי� אי� ה"עצמות") (המשכת עצמה לההמשכה
שבכדי העליו�, אוצר והמשכת דהתגלות בהעני� הוא שעלֿדר�ֿזה לומר, יש שבדוגמתה],
עלֿידי הוא בה, יפעול שהגילוי באופ� שבאד� הנצח במדת תהיה וההמשכה שההתגלות
לאוצר להגיע יכולי� הנצח "במדת בהמאמר שכתוב מה דזהו לומר, ויש דנצח. העבודה
כו'" ב"פירוש שהכוונה הנצח", במדת היא העליו� אוצר והמשכת דהתגלות פירוש העליו�
שמעורר באופ� בהאוצר מגיע שהנצח לא הוא העליו� באוצר מגיע שהנצח דזה היא,
כי דלעילא], האתערותא שמעוררת דלתתא אתערותא [בדוגמת האוצר וגילוי המשכת
שמגעת הנפש מעצ� הבאה עבודה [וג� לש� מגעת דלתתא אתערותא אי� האוצר בבחינת
מבחינת גילוי שנמש� רק היא וההמשכה דהעלאה, באופ� רק הוא אי�ֿסו� בפנימיות
(לא הוא העליו� באוצר מגיע שהנצח דזה מפרש ולכ� עצמה], הפנימיות ולא הפנימיות
הנצח. במדת תהיה וההמשכה שההתגלות אלא) עצמה, וההמשכה ההתגלות את שמעורר

עני�ÍÈ˘ÓÓÂיא) עיקר כי הוא, המלחמה בעת האוצרות פתיחת על שהטע� בהמאמר,
האמצעי אדמו"ר שמבאר מה עלֿפי זה ויוב� הנצוח. הוא המלחמה

מלחמה70בארוכה לנצח בכדי (ושא�ֿעלֿפיֿכ�, האוצרות של והיוקר העילוי גודל בעני�
אוהבו גדול לשר להראות המל� חפ� כשלפעמי� דג� האוצרות), כל את המל� מבזבז
מכבר הטמוני� מהאוצרות יקח לא אצלו, שנמצאי� וכיוצאֿבזה יקר הכלי כנפשו וריעו
או חתונתו ביו� ושמחה משתה כשעושה מאד, רחוקי� לפרקי� ורק שני�. מאות כמה
את להראות מכבר, הטמוני� היקרי� הכלי� ג� להוציא יצווה אז וכיוצאֿבזה, בנו חתונת

ג� אבל מלכותו. כבוד ועושר גדולתו תפארת שנמצאי�יקר יקר הכלי כל מראה אינו אז,
להיושבי� מראה רק הוא אלו מכלי� וג� כלֿכ�), טמו� (שאינו מה� חלק ורק בהאוצרות
הכלי כל (מוכר) מוציא הוא מלחמה, לנצח בכדי מהֿשאי�ֿכ� לה�). נות� (ואינו במשתה
שלו דאוצר ההו� מספיק לא דכאשר הגבלה, שו� בזה ואי� המלחמה, הוצאות על וכו' יקר
המלחמה לנצח שבכדי דזה ש�, ומבאר אבותיו. ואבות אבותיו שאצרו מהאוצרות ג� יקח
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[רכד,)70 ואיל� א (שכב, בשלח בתו"ח פרזונו צדקת ואיל�]).בד"ה ב
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עוד שכובש עלֿידי ארצו גבול להרחיב שרוצה מפני זה אי� אוצרותיו, כל את מבזבז הוא
בשביל להשקיע כדאי הו� כמה משער היה אז [כי השלל עלֿידי רכושו להרבות או מדינה
את לנצח בכדי אלא מבזבז�], היה שלא ומכלֿשכ� אוצרותיו, כל את מוציא היה ולא זה,
כמבואר הנפש, לפנימיות נוגע המנגד את לנצח הנצחו� כי אליו. ומנגד כנגדו שלוח� זה
המלחמה בעת האוצרות פתיחת על שהטע� בהמאמר שכתוב דמה לומר, ויש בארוכה. ש�
המלחמה בעת האוצרות שפתיחת היא, בזה הכוונה הנצח, הוא המלחמה עני� עיקר כי הוא
הנצוח, בשביל אלא ארצו, גבול וירחיב מדינה עוד שיכבוש הכיבוש עני� בשביל לא הוא
לישראל שנותני� דזה בהנמשל, ג� הוא ועלֿדר�ֿזה המלחמה. עני� עיקר הוא (נצוח) שזה

דבזבוז את71(ובאופ� לכבוש בכדי לא הוא המלחמה את לנצח בכדי שלמעלה האוצר (

לו להיות הקב"ה שנתאוה הכוונה תושל� שעלֿידיֿזה יתבר�, לו דירה ולעשותו העול�
המנגד. את לנצח הנצחו�, בשביל א�, כי בתחתוני�, דירה יתבר�

הפסוקÊ·Â‰יב) על תהלי� במדרש דאיתא בהמאמר, שמביא מה אורח72יוב� תודיעני
לדוד הקב"ה אמר כו', חיי� אורח תודיעני הקב"ה לפני דוד אמר גו', חיי�

רבה ובמדרש כו'. לתורה צפה בעי את פני�73חיי� את שמחות שובע תקרי72איתא, (אל
שבע אלא להקביל74שובע שעתידי� צדיקי� כתות ז' אלו מודיענו75) מי כו', שכינה פני

הדא הקב"ה, של בימינו לעמוד עתידי� שה� (אלו) כו' שבה� והנעימה החביבה כת איזו
דכתיב דנצח72הוא השייכות על ההוכחה דלכאורה, ביאור, וצרי� נצח. בימינ� נעימות

ישראל, על זה קאי המדרש פירוש דלפי נצח, בימינ� נעימות הכתוב מסיו� היא לישראל
את שמחות שובע חיי� אורח תודיעני הכתוב על המדרש פירוש ג� בהמאמר מביא ולמה

חיי�,76פני� אורח (תודיעני שבהפסוק העניני� דג' בזה, הביאור לומר יש הנ"ל ועלֿפי .
שעלֿיד� ישראל, של בעבודת� עניני� ג' ה� נצח) בימינ� נעימות פני�, את שמחות שובע
צפה בעי את (חיי� התורה עסק עני� הוא חיי� אורח ותודיעני שלמעלה. האוצרות מתגלי�

כו' כא� א� כו' וביראה באימה להל� (מה תורה מת� דוגמת שהוא שבשעת77לתורה), ,(

תורה מת� זה חתונתו יו� תורה, בשר78מת� מל� בדוגמת שלמעלה, מהאוצרות נתגלו ,
מאוצרותיו מגלה חתונתו שביו� הוא79וד� כו' צדיקי� כתות ז' אלו שמחות שובע .

כי דוקא), (ז' צדיקי� כתות ז' דזהו יתבר�. לו לדירה העול� את לעשות דישראל העבודה
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ג�)71 היא – דבזבוז באופ� שלא האוצרות נתינת משא"כ

.84 הערה כדלקמ� בתחתוני�, דדירה הכוונה להשלי� בכדי

יא.)72 טז, תהלי�

במדרש)73 ג� איתא זה* שעני� ולהעיר ב. פ"ל, ויק"ר

תהלי� ובמדרש מויק"ר. זה הובא בהמאמר אבל ש�, שוח"ט

בזה. קיצר באבער) ָ(הוצאת

ש�.)74 תהלי� מדרש

"שעתידי�)75 ש� תהלי� ובמדרש ש�. בויק"ר כ"ה

לראות".

דנעימות)76 העני� מפרש (שש� ש� שבויק"ר ובפרט

חיי�" אורח "תודיעני מפרש נצח) `xgבימינ� ote`a.

שע,)77 יתרו תו"ח ב. סז, יתרו תו"א וראה א. כב, ברכות

כב, ש� ב. כא, ויצא תו"א ג� וראה ואיל�]. ב [רנג, ואיל� ב

ובכ"מ. ואיל�. סע"ג כד, ויצא תו"ח ב.

עה"פ.)78 בפרש"י ועד"ז (במשנה). כו, תענית יא. ג, שה"ש

ב)79 [רכא, כ (שכו, ש� בתו"ח פרזונו צדקת ד"ה ראה

ואיל�]).

בקיצור). אבל זה, עני� ג� הובא הנ"ל הוצאה תהלי� (ובמדרש נצח בימינ� דנעימות הפירוש משא"כ פני�, את שמחות דשובע הפירוש (*



טו h"kyz'd ,hay c"ei
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צדיקי�) כול� (ועמ� הצדיקי� עבודת ג� לכ� שבע, במספר ה� העול� עניני שכל מכיו�
צדיקי� כתות שבע לז', נחלקת יתבר� לו לדירה העול� את ג�80לעשות דזהו לומר, ויש .

הפסוק על לתהלי� ברשימותיו הצמחֿצדק אדמו"ר שכ"ק ז"ל81מה רבותינו מאמר מביא
ז"ל רבותינו לדרשת בהמש� צדיקי�) של כתות שבע הוא שמחות (דשובע דשובע82זה

יעשו שישראל הוא דהעול� הכוונה כי המקדש, בית של בכנור שהיו הנימי� ז' ה� שמחות
מקדש), לי ועשו הכתוב בפירוש דההילולא מההמש� ג� (כמוב� יתבר� לו למקדש אותו

העול� כללות של העניני� דז' השלימות ה� המקדש שבבית דהכנור הנימי� וזהו83וז' .
כי המקדש, דבית הכנור של הנימי� דז' לעני� בהמש� בא צדיקי� של כתות דז' שהעני�
(שהעול� זה ועני� יתבר�. לו למקדש העול� את לעשות היא צדיקי� כתות דז' העבודה
שג� ארצו, גבול להרחיב בכדי המלחמה בדוגמת הוא יתבר�) לו ודירה למקדש נעשה

מאוצרותיו מוציא זה עני�84בשביל הוא נצח בימינ� נעימות דבזבוז. באופ� לא אבל ,

כל של (נעימות) והנעימה החביבה היא זו שעבודה המנגד, את שמנצחי� דישראל הנצחו�
מחשבו�). (למעלה דבזבוז ובאופ� האוצרות, כל את נותני� זה שבשביל העבודות, ז'

במדרשÍÈ˘ÓÓÂיג) דאיתא בימי�,85בהמאמר, שניקח הלולב זה נצח בימינ� דנעימות ,

במדרש וכדאיתא בגילוי. הוא הנצחו� אצל86שעלֿידיֿזה שנכנסו לשני� משל
והדס (לולב באיי� דנסיב מא� אלא נוצח הוא מא� ידעי� אנ� ולית ידעי�87הדיי� אנ� בידיה (

שמביא דזה לומר, ויש נצוחייא. אינו� דישראל יודעי� אנו כו' ישראל כ� נצוחייא, דהוא
נוצח הוא מא� ידעי� אנ� ולית את88(מהמדרש) לנצח הוא הנצחו� עני� שכל מכיו� כי הוא, ,

"לית בהמאמר מביא ולכ� ביותר. הוא הנצחו� יותר, בתוק� הוא שהמנגד מה כל הרי המנגד,
המנצח יהיה שהוא ספק להיות שיכול עד כלֿכ� בתוק� הוא שהמנגד היינו כו'", ידעי� אנ�
ועלֿפיֿ הנצחו�. עני� ועיקר אמיתית הוא אז בתוק�, כשהוא המנגד וכשמנצחי� חסֿושלו�,
סטראֿאחרא, אתכפיא להיות הוא הנצחו� דעני� הפרק וחות� בסיו� שכתוב מה ג� יוב� זה
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לחמה)80 דומות כתות] שבע [של דפניה� ש� ויק"ר ראה

שבעול�. עניני� ז' – כו' ולבנה

מט.)81 ע' (להצ"צ) אור יהל

יא.)82 פט"ו, במדב"ר ב. יג, ערכי�

דבית)83 דהכנור הנימי� שז' ד. כא, תזריע מלקו"ת להעיר

"הנק' המדות ז' ה� mlerהמקדש ini�ש העני� ובהמש� ."

שלמעלה השמינית) על (למנצח השמינית לנימא שיי� דנצח

עול�". מ"ימי

לפי)84 הוא ארצו גבול להרחיב בכדי שמוציא שההו� וא�

לומר, יש – סי"א) (כנ"ל לכבוש שרוצה המדינה גודל ער�

"נתאוה" דעני� בתחתוני�", דירה כו' ש"נתאוה מכיו� דבנמשל,

הו� כמה כלל שיעור אי� הרי – והגבלה מטע� למעלה הוא

"חשבו�" ע� קשור זה שאעפ"כ, אלא זה. בשביל להשקיע כדאי

בתחתוני�" ד"דירה העני� כלi`ck(שבשביל להוציא

האוצרות נתינת משא"כ דבזבוז, באופ� זה ואי� האוצרות)

בזבוז. כ"א "חשבו�", ע� קשורה אינה – הנצחו� בשביל

באתי סה"מ (תו"מ ס"ג ה'תשכ"ח לגני באתי מד"ה ג� ולהעיר

שט). ע' לגני

ש�.)85 מ"כ וראה ג. ש�, ויק"ר

ב.)86 ש�, ויק"ר

בהמאמר)87 ומ"ש ואתרוגיה�". "לולביה� ש� במדרש

(שבויק"ר זה עני� הובא בהמאמר כי לומר, יש – והדס" "לולב

ד"נעימות העני� לבאר ב) ג),jpiniaפ"ל, ש�, (שבויק"ר נצח"

– והדס" "לולב אומר "לולביה�hinyneולכ� המדרש לשו�

בשמאל. הוא האתרוג כי – ואתרוגיה�"

לקמ� ראה – ערבה ומשמיט והדס" "לולב שנקט הטע�

.103 הערה

כו')88 דנסיב "מא� החיוב, רק כא� נוגע שלכאורה א�

נצוחייא".

h"kyz'd ,hay c"ei

ואתהפכא" "אתכפיא פעמי�) וכמה (כמה אומר ההמש� שבתחלת א� דוקא, כי89אתכפיא ,
דאתהפכא, העבודה עלֿידי בעיקר נעשה ההמש�, בתחלת מדבר שבזה מקדש לי ועשו עני�

בעול� ג� כ� נעשה לקדושה, שלו הבהמית נפש את מהפ� שהאד� נהפ�90דעלֿידי שהעול� ,

יותר בתוק� הוא שהמנגד מה (דכל הנצח עני� מהֿשאי�ֿכ� יתבר�. לו ודירה מקדש להיות
בתקפה בעודה סטראֿאחרא דאתכפיא העבודה עלֿידי בעיקר הוא כנ"ל) ביותר, הוא הנצחו�

שעיקר91ובגבורתה העליו�", אוצר התגלות הוא זה "ובשביל בהפרק שמסיי� מה ג� וזהו .
דוקא דאתכפיא העבודה בשביל הוא דבזבוז ובאופ� האוצר .92התגלות

˘ÈÂבהמאמר המבואר ע� זה ופקידי�93לקשר שרי� עלֿידי הוא האוצר שמסירת דהג�
כמו הוא, לאתהפכא אתכפיא בי� ההפרש כי חיל, האנשי ה� פנימית הכוונה דוקא,

מהר"ש אדמו"ר טוב94שמבאר דועשה בהקו עבודתו וכ� ברע, שמואס הוא דאתהפכא ,

שכתוב כמו בצדיקי�95היא רק הוא זה דעני� ורצו�, בחשק במצוות חפ� שהוא מאד, חפ�
לועשה בנוגע וג� ברע, מואס שאינו דהג� הוא, אתכפיא מהֿשאי�ֿכ� ופקידי�), (שרי�
ועשה מרע סור להיות עצמו את כופה הוא מכלֿמקו� במצוות, ורצו� חשק לו אי� טוב
בתניא כדאיתא חיל), (אנשי מישראל אחד לכל שיי� זה ועני� נצחו�. בדר� 96טוב,

היא הבינוני דמדת הבינוני�, מדת היא ובגבורתה בתקפה בעודה סטראֿאחרא דאתכפיא
אד� כל שבלולב97מדת דהמיני� ומיניו, לולב ע� ישראל דנצח הקשר ג� דזהו לומר, ויש .

דישראל הסוגי� על לא98מורי� בה שאי� לערבה שנמשל שבישראל תחתו� הכי סוג וג� ,
[וכידוע ביותר הוא הנצחו� כח בערבה דוקא ואדרבא, הנצחו�, כח בה� יש ריח ולא 99טע�

את מעוררי� שהערבות ועלֿידי ריח], ולא טע� לא בה� שאי� ערבות בדי ה� והוד שנצח
ובגבורתו), בתקפו בעודו היצר את (לנצח הנצחו� והלולבכח ההדסי� ע� מתקשרי� ,100ה�

מעי� ג� בה� נמש� דאתהפכא101ועלֿיד� ועלֿידיֿזה102העני� ,mircei�אינו דישראל
כל.103נצוחייא לעי� בגילוי הוא שהנצחו� ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

לבחי')89 ומעלה המביא "אתכפיא בתחלתו ובפ"ג בפ"א.

"אתכפיא, הפרק [ובסו� לידיxwirdeאתהפכא" המביא

בד"ה וג� פעמי�*), (כו"כ ובפ"ה בתחלתו, ובפ"ג אתהפכא"].

העני� רק מביא – פ"ו) (לפני בתחילתו בגני� היושבת

ד"אתהפכא".

ע"ב.)90 ריש ה, במדבר לקו"ת ראה

שבהערה)91 באוה"ת הובא – סע"א) (לד, פכ"ז תניא ראה

הבאה.

תרעט).)92 (ע' ס"ה פרזונו צדקת ד"ה בשלח אוה"ת ראה

(סה"מ תרכ"ט פרזונו צדקת כו' אושעיא א"ר ד"ה ג� וראה

ואיל�). נח ס"ע תרכ"ט

פי"א.)93 לעיל ג� וראה בפי"ט.

ש�.)94 תרכ"ט סה"מ

א.)95 קיב, תהלי�

א).)96 (לד, פכ"ז

רפי"ד.)97 תניא

יב.)98 פ"ל, ויק"ר

ועוד.)99 ב. קצג, ח"ג א. רסב, ח"א זהר

תרעו).)100 (ע' ס"ג ש� בשלח אוה"ת ראה

העבודה)101 בה� יש אז שג� באופ� "מעי�", רק אבל

ומובדל קדוש להיות "סופו ספכ"ז מתניא ולהעיר דאתכפיא.

"אולי א) (לד, זה לפני למש"ש סותר זה שאי� מהס"א", באמת

שסופו זה כי – תמיד" לס"א לאכפייא עבודתו וזאת נברא לכ�

ומובדל קדוש העניני�.`epiלהיות כל בנוגע

נמש�)102 והדסי�) (לולב הצדיקי� ע� התקשרות� ע"י כי

העני� מעי� ג� בעבודת� יש ועי"ז הגילויי� עני� ג� בה�

דאתהפכא.

בהמאמר)103 מ"ש לבאר יש ועפ"ז לפנ"ז. משא"כ

להפו�". "שפועל ומפרש סט"א", אתכפיא "כד להמאמר היא ש� הכוונה אבל סט"א". אתכפיא "כד פ"ה בסיו� (*



יז h"kyz'd ,hay c"ei

ואתהפכא" "אתכפיא פעמי�) וכמה (כמה אומר ההמש� שבתחלת א� דוקא, כי89אתכפיא ,
דאתהפכא, העבודה עלֿידי בעיקר נעשה ההמש�, בתחלת מדבר שבזה מקדש לי ועשו עני�

בעול� ג� כ� נעשה לקדושה, שלו הבהמית נפש את מהפ� שהאד� נהפ�90דעלֿידי שהעול� ,

יותר בתוק� הוא שהמנגד מה (דכל הנצח עני� מהֿשאי�ֿכ� יתבר�. לו ודירה מקדש להיות
בתקפה בעודה סטראֿאחרא דאתכפיא העבודה עלֿידי בעיקר הוא כנ"ל) ביותר, הוא הנצחו�

שעיקר91ובגבורתה העליו�", אוצר התגלות הוא זה "ובשביל בהפרק שמסיי� מה ג� וזהו .
דוקא דאתכפיא העבודה בשביל הוא דבזבוז ובאופ� האוצר .92התגלות

˘ÈÂבהמאמר המבואר ע� זה ופקידי�93לקשר שרי� עלֿידי הוא האוצר שמסירת דהג�
כמו הוא, לאתהפכא אתכפיא בי� ההפרש כי חיל, האנשי ה� פנימית הכוונה דוקא,

מהר"ש אדמו"ר טוב94שמבאר דועשה בהקו עבודתו וכ� ברע, שמואס הוא דאתהפכא ,

שכתוב כמו בצדיקי�95היא רק הוא זה דעני� ורצו�, בחשק במצוות חפ� שהוא מאד, חפ�
לועשה בנוגע וג� ברע, מואס שאינו דהג� הוא, אתכפיא מהֿשאי�ֿכ� ופקידי�), (שרי�
ועשה מרע סור להיות עצמו את כופה הוא מכלֿמקו� במצוות, ורצו� חשק לו אי� טוב
בתניא כדאיתא חיל), (אנשי מישראל אחד לכל שיי� זה ועני� נצחו�. בדר� 96טוב,

היא הבינוני דמדת הבינוני�, מדת היא ובגבורתה בתקפה בעודה סטראֿאחרא דאתכפיא
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dlkיח izeg` ipbl iz`a

דוקאÂ‡È·Â¯יד) דאתכפיא העבודה שעלֿידי האוצרות) (בזבוז דההמשכה העילוי
נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכתב מה עלֿפי יוב� יותר, בביאור104בפרטיות

דהטע� עלמי�, בכולהו הוא ברי� דקודשא יקרא אסתלק סטראֿאחרא אתכפיא כד המאמר
להיותו "אסתלק" בש� שנקרא כזה נעלה אור נמש� סטראֿאחרא אתכפיא שעלֿידי זה על

הפנימיות" מבחינת "שמסולק מקי� דוקא,105אור החוש� מ� הוא האור יתרו� כי הוא,
שנמדד שרש בסוד שנמש� מהאור שלמעלה אור, תוספות נמש� החוש� בירור שעלֿידי
מהמאכלי� חיות מקבל שהאד� זה על הטע� דזהו ש�, ומבאר העולמות. ער� לפי ונקצב
שבהמאכל הגשמי התענוג אחר להימש� שלא בעצמו שפועל דעלֿידי דדומ�ֿצומחֿחי,
בעצמו שיפעול [שבכדי ויתפלל ילמד האכילה שבכח שמי� לש� תהיה שכוונתו אלא
בהתבוננות דתפלה העבודה תחלה להיות צריכה שמי� לש� באמת תהיה בהאכילה שכוונתו
באלקות לרצות שצרי� ותשיג תבי� הבהמית הנפש שג� הבהמית, לנפש ג� שמובנת כזו
את ומעלה הרע את ממנו שמפריד המאכל את מברר שעלֿידיֿזה העול�], בחומריות ולא
אתכפיא כד וזהו המקי�. בחינת אור, תוספות לו נמש� זה, בירור עלֿידי הנה הטוב,
עלֿידי היא המקי� המשכת כי עלמי�, בכולהו הוא ברי� דקודשא יקרא אסתלק סטראֿאחרא
הוא סטראֿאחרא אתכפיא כד שפירוש ש� שמבאר דמזה ולהעיר, דוקא. החוש� בירור

עלֿ המאכל דבירור מהדוגמא [ובפרט החוש� לאחריבירור בא שזה שמי�, לש� שאוכל ידי
זה במאמר שג� מוב�, התפלה], עבודת עלֿידי הבהמית דנפש שהכוונה106הבירור מפרש

אתהפכא. לידי שמביאה לאתכפיא (בעיקר) היא סטראֿאחרא אתכפיא בכד

ÍÈ˘ÓÓÂכמו עצמה, מצד האלקית דנפש העבודה עלֿידי ג� הרי להבי�, דצרי� בהמאמר,
וכ� הבהמית לנפש שייכי� שאינ� בעניני� באלקות בהתבוננות התפלה בעבודת
אור שהתוספות [ובפרט אור תוספות דכל האלקית, בנפש אור תוספות נמש� התורה, בעסק
מקי�, מהאור הוא העיקר] על שמרובה תוספות הוא התורה ועסק התפלה עלֿידי שנמש�
דוגמא בהמאמר שמביא דזה לומר, [ויש דוקא. החוש� בירור עלֿידי שנעשה היתרו� ומהו
המצוות, כי (גמילותֿחסדי�), המצוות מקיו� ולא התורה ועסק (עבודה) התפלה מעבודת

הוא שענינ� הבריותmc`dlציוויי�107מכיו� את לצר� בכדי היא בה� בהכרח108והכוונה ,

שלו המצוות כשקיו� (ג� קצת בגילוי הוא הבהמית ונפש בהגו� יד� על שנעשה שהבירור
עצמה מצד הנשמה דעבודת באופ� היא109היא שהתורה מכיו� התורה, עסק מהֿשאי�ֿכ� ,(

שלאd'דבר אפשר לכ� האד�, בשכל ונתלבשה למטה שירדה אלא הקב"ה, של חכמתו ,
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"ואז ש� בהמאמר כי – ערבה ולא והדס, לולב הוא ד"באיי�"

שנראהd`xpdהוא באופ� (שבהערבה) דנצח והגילוי דנצח",

וההדסי�. הלולב ע"י נעשה כל לעי�

קנז)104 ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר החילותי ראה ד"ה

ואיל�).

קנט.)105 ס"ע ש� בסה"מ הלשו� כ"ה

משא"כ)106 .(89 הערה (כנ"ל בתחלתו ההילולא כבהמש�

גֿד. פט, ויקהל בתו"א

ובכ"מ.)107 .65 ע' ח"ט לקו"ש ראה

וש"נ.)108 רפמ"ד. ב"ר

לא)109 היא הגו� באברי המצוות בקיו� שכוונתו היינו

ידו שעל "אמצעי" רק הוא (אצלו) והגו� הגו�, את לברר בכדי

ד"הdnypdתקיי� קכז. ע' שלו� תורת ראה – המצוות את

רפב). ע' לגני באתי סה"מ (תו"מ ס"ד ה'תשי"ב לגני באתי

h"kyz'd ,hay c"ei

התורה בעסק לכ� עלֿידיֿזה, שנעשה הגשמי דמוח והזיכו� הבירור נרגש שיי�110יהיה
כידוע מדריגות. שתי יש דבמקי� בזה, ומבאר הנשמה]. מצד עסק שתהיה שבהעל�111יותר ,

שבתו� האש כמו במציאות, שישנו העל� בחינות. שתי יש העל�] בחינת הוא [דמקי�
יכבה המי� עלֿידי שלכ� אש, מציאות הוא בהגחלת ומכוסה נעל� היותו שע� הגחלת,
לעול� יכבה שלא החלמיש שבצור האש כמו במציאות, שאינו והעל� שבהגחלת, האש
התגלות� באופ� ג� הוא אלה בחינות שתי שבי� והחילוק אש. במציאות שאינו מפני

עלֿי היא מהגחלת האש וגילוי דהוצאת מהצורמהעלמ�. האש והוצאת במפוח, נפיחה די
דוקא, החוש� בירור עלֿידי שנמש� בהמקי� היתרו� וזהו דוקא. ביגיעה הכאה עלֿידי היא
– ובכללות לפנימי, השיי� מקי� הוא האלקית דנפש העבודה עלֿידי שנמש� דהמקי�
מצד האלקית דנפש העבודה עלֿידי היא והתגלותו המשכתו שלכ� במציאות, שישנו העל�
שנמש� המקי� מהֿשאי�ֿכ� במפוח), נפיחה בדוגמת כלֿכ�, יגיעה בזה (שאי� עצמה
לפנימי, שיי� שאינו המקי� הוא גדולה, יגיעה שהיא החוש�, דבירור העבודה עלֿידי

סטראֿאחרא אתכפיא כד וזהו העצמי. העל� במציאות, שאינו העל� – `wlzqובכללות

לגמרי. הפנימיות מבחינת שמסולק העצמי העל� כו', הוא ברי� דקודשא יקרא

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂהעבודה כי סטראֿאחרא, אתכפיא שעלֿידי דההמשכה העילוי גדול יוב�
בעניני� האתכפיא [ובפרט ובגבורתה בתקפה בעודה סטראֿאחרא דאתכפיא

עצומה מלחמה עלֿידי שבאה מהיגיעה112אלו יותר עוד ועצומה גדולה יגיעה היא [

הוא) ברי� דקודשא יקרא (אסתלק עלֿידיֿזה שנמש� ההעל� ולכ�, הבירורי�, שבעבודת
הנ"ל). שבמאמר ("אתכפיא" הבירורי� עבודת עלֿידי שנמש� מההעל� ג� יותר נעלה הוא

ויגיעהÂ‰�‰טו) עבודה עלֿידי היא שההמשכה מכיו� דאתכפיא, בהעבודה זו 113מעלה

הכאה עלֿידי מהצור האש הוצאת שעלֿידי114(בדוגמת ההמשכה בדוגמת היא ,(
דאתכפיא המעלה עיקר אמנ�, יותר. נעלית שהיא אלא הבירורי�, דעבודת היגיעה
בדר� היא ובגבורתה בתקפה בעודה סטראֿאחרא דאתכפיא שהעבודה הוא, סטראֿאחרא
אתערותא ואי� מלמעלה הוא זה דגילוי העליו�, אוצר התגלות הוא שעלֿידיֿזה נצחו�,
דלעילא באתערותא (המעלה בפנימיות נמש� זה שגילוי בזה, עני� ועוד לש�. מגעת דלתתא

דלתתא אתערותא עלֿידי הוא115שנמשכת האוצר והמשכת שהתגלות יו"ד) (סעי� וכנ"ל ,(
(שהרי עדיי� בגילוי אינו שהנצחו� שעכשיו, אלא שבאד�. הנצח במדת בהתלבשות כמו
רק עצמו האוצר לא הוא בגילוי בהאד� שנרגש זה המלחמה), באמצע עדיי� נמצאי�
יהיה אז בגילוי, יהיה כשהנצחו� הנצחו�, ובגמר המנגד. את לנצח שבכחו מזה, התוצאה
ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה עצמו, האוצר בגילוי נרגש
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התורה בעסק לכ� עלֿידיֿזה, שנעשה הגשמי דמוח והזיכו� הבירור נרגש שיי�110יהיה
כידוע מדריגות. שתי יש דבמקי� בזה, ומבאר הנשמה]. מצד עסק שתהיה שבהעל�111יותר ,
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סטראֿאחרא אתכפיא כד וזהו העצמי. העל� במציאות, שאינו העל� – `wlzqובכללות

לגמרי. הפנימיות מבחינת שמסולק העצמי העל� כו', הוא ברי� דקודשא יקרא
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עצומה מלחמה עלֿידי שבאה מהיגיעה112אלו יותר עוד ועצומה גדולה יגיעה היא [

הוא) ברי� דקודשא יקרא (אסתלק עלֿידיֿזה שנמש� ההעל� ולכ�, הבירורי�, שבעבודת
הנ"ל). שבמאמר ("אתכפיא" הבירורי� עבודת עלֿידי שנמש� מההעל� ג� יותר נעלה הוא

ויגיעהÂ‰�‰טו) עבודה עלֿידי היא שההמשכה מכיו� דאתכפיא, בהעבודה זו 113מעלה

הכאה עלֿידי מהצור האש הוצאת שעלֿידי114(בדוגמת ההמשכה בדוגמת היא ,(
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בדר� היא ובגבורתה בתקפה בעודה סטראֿאחרא דאתכפיא שהעבודה הוא, סטראֿאחרא
אתערותא ואי� מלמעלה הוא זה דגילוי העליו�, אוצר התגלות הוא שעלֿידיֿזה נצחו�,
דלעילא באתערותא (המעלה בפנימיות נמש� זה שגילוי בזה, עני� ועוד לש�. מגעת דלתתא

דלתתא אתערותא עלֿידי הוא115שנמשכת האוצר והמשכת שהתגלות יו"ד) (סעי� וכנ"ל ,(
(שהרי עדיי� בגילוי אינו שהנצחו� שעכשיו, אלא שבאד�. הנצח במדת בהתלבשות כמו
רק עצמו האוצר לא הוא בגילוי בהאד� שנרגש זה המלחמה), באמצע עדיי� נמצאי�
יהיה אז בגילוי, יהיה כשהנצחו� הנצחו�, ובגמר המנגד. את לנצח שבכחו מזה, התוצאה
ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה עצמו, האוצר בגילוי נרגש
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מוגה בלתי

רבנ�".‡. מלכי "מא� כמרז"ל תורה, ע� קשורה מלכות והרי – מלכות" בדבר "פותחי� הכלל ידוע
"נעו� כמאמר התחלתה, ע� קשור [שסיומה תורה ספר כתיבת לסיו� בקשר נערכת זו שהתוועדות ובפרט

להשלמה"]. התחלה "מתכיפי� – שמח"ת ביו� שאומרי� "מרשות" בפיוט וכמ"ש בסופ�", תחלת�

תהלי� בחומש היומיי� השיעורי� שלשת ע� הקשורי� בעניני� ההתוועדות את להתחיל הראוי מ� ולכ�,
קבוע שיעור ותניא, תהלי� בחומש נפש לכל השוי� השיעורי� ג' אודות נשיאינו רבותינו הוראת כידוע – ותניא

ביומו. יו� מידי

אדמו"ר כ"ק מקומו) (וממלא לבנו הצ"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה קכז) ע' לתניא (קצוה"ע הידוע ע"פ [ובפרט
מ"ש ע"פ – ותניא תהלי� חומש דלימוד העני� גודל אודות הה�) בימי� שהיו למאורעות (בקשר מהר"ש
ר"ת "חתת" יעקב", בני אחרי רדפו ולא סביבותיה� אשר הערי� על אלקי� חתת ויהי "ויסעו ה) לה, (וישלח

כו']. וההסתרי� ההעלמות כל משברי� יד� שעל תניא, תהלי� חומש

ובהקדי�:

שבכל ועאכו"כ לבוראו. בעבודתו הוראה ישנה שומע או רואה שיהודי דבר שבכל הבעש"ט תורת ידועה
שישנה היינו, עבידתי'", עביד ויומא יומא "כל כמאמר זה, ליו� במיוחד השייכת מיוחדת עבודה ישנה ויו� יו�

גרמא. שהזמ� מיוחדת עבודה

הוראה) (מלשו� התורה בעניני להתבונ� צריכי� – זה ליו� השייכת המיוחדת העבודה מהי לדעת וכדי
זה. ליו� במיוחד השייכי�

מפרשת יו� היו� בחיי הוראות ללמוד היינו, הזמ�, ע� "לחיות" שצריכי� הידועה הזק� אדמו"ר וכתורת
זה. ליו� ונלמד השיי� הסדרה מחלק – ובמיוחד זה, בשבוע הנלמדת השבוע

(שלמדי� ה' בעבודת הוראה ג� ישנה – ותניא ותהלי� דחומש השיעורי� לימוד על נוס� אומרת: זאת
זה. ליו� במיוחד השייכת אלו) משיעורי�

"חומש":·.
על יד� נטה משה אל ה' "ויאמר הפסוק ע� מתחיל – בא בפ' שלישי עד משני – זה דיו� חומש השיעור

כג). (ש�, במושבות�" אור הי' ישראל בני "ולכל בפסוק ומסיי� יב), (י, גו'" בארבה מצרי� אר�

בני "ולכל � זה דיו� חומש השיעור לסיו� זה זמ� שיי� � המנחה תפלת לאחרי שני, יו� בסיו� ובעמדנו
במושבות�". אור הי' ישראל

"תהלי�":

וגו'". האיש "אשרי � התהלי� ספר התחלת הוא: � חודש ראש � זה דיו� תהלי� השיעור

שבט: חודש דראש העני� כללות ע� קשור זה ועני�

עשר "בעשתי ג) א, (דברי� כמ"ש תורה", "משנה דברי�, ספר בנ"י ע� ללמוד משה התחיל שבט בר"ח
דברי�. ספר כל את שסיי� עד גו'", ישראל בני אל משה דבר לחודש באחד חודש

מ"אבות החל ישראל, ומנהיגי ישראל נשיאי של ברכותיה� אודות ויחי) ס"פ (ב"ר מארז"ל ידוע והנה,
חת� "במה שלפניו: זה שסיי� במה פתח מה� א' שכל המל�, ודוד רבינו משה וכ� ויעקב, יצחק העול�",
אשרי � התחיל מש� משה שפסק ממקו� תהלה, לומר כשבא דוד וא� ישראל, אשרי� � דברי�) ספר (את משה

וגו'". האיש
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סיו� ע� קשור � זה) דיו� תהלי� השיעור (שזהו גו'" האיש "אשרי התהלי�, ספר התחלת אומרת: זאת
התחיל לחודש") באחד חודש עשר ("בעשתי אז כי � שבט לר"ח הקשר וזהו גו'". ישראל "אשרי� דברי�, ספר

דברי�. ספר בנ"י ע� ללמוד רבינו משה

"תניא":

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(סי"ח))]. טבת דכ"ד

קאי מישראל) דכאו"א האמונה כח אודות הנ"ל בשיעור (המובא דבר" לכל יאמי� "פתי שהפסוק � ולהעיר
א). פ"ג, שמו"ר (ראה במדרז"ל כמבואר רבינו, משה על
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סיו� ע� קשור � זה) דיו� תהלי� השיעור (שזהו גו'" האיש "אשרי התהלי�, ספר התחלת אומרת: זאת
התחיל לחודש") באחד חודש עשר ("בעשתי אז כי � שבט לר"ח הקשר וזהו גו'". ישראל "אשרי� דברי�, ספר

דברי�. ספר בנ"י ע� ללמוד רבינו משה

"תניא":

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(סי"ח))]. טבת דכ"ד

קאי מישראל) דכאו"א האמונה כח אודות הנ"ל בשיעור (המובא דבר" לכל יאמי� "פתי שהפסוק � ולהעיר
א). פ"ג, שמו"ר (ראה במדרז"ל כמבואר רבינו, משה על
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של אחדות� היא: � זה דיו� חת"ת ושיעורי שבט, ר"ח � אלו עניני� דכל המשותפת שהנקודה מוב� ועפ"ז
בנ"י. כל

תורה:„ ספר כתיבת דסיו� העני� בכללות ג� מודגשת בנ"י) של (אחדות� לעיל האמורה הנקודה .

� זה) למאורע בקשר מחדש עתה (שנדפס תורה ספר הכנסת סדר אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב ידוע
בגדי ומלובשי� שיר ובכלי בנגינות דולקי� ובנרות בחופה גדול, ופרסו� ע� "ברוב � להער� צרי� זה שעני�

שבדבר. המנהגי� פרטי את בארוכה ומבאר פזמוני�", ובאמירת בריקודי� גלוי' ובשמחה יו"ט

בשמחת כמו � הראת אתה פסוקי "מכריזי� � הכנסת לבית תורה הספר את מכניסי� שכאשר ש�, ומסיי�
וכו'". בשמח"ת כמו הס"ת ע� מרקדי� הקפה ובכל הקפות ז' עושי� הפסוקי� וכשמסיימי� � תורה

שלוקחי� באופ� היא הכנסת) לבית והכנסתה תורה ספר כתיבת סיו� בעת (ועד"ז דשמח"ת השמחה והנה,
התורה. ספר ע� ורוקדי� שמחי� וכ� התורה, כתר ע� ביחד ובמעיל, בחגורה כרוכה שהיא כפי תורה הספר את

השמחה אלא בנ"י), בי� דרגות חילוקי ישנ� (שבזה התורה לימוד ע� קשורה אינה זו שמחה אומרת: זאת
בנ"י. כל שוי� ובזה � והשגה והבנה מלימוד למעלה שהיא כפי התורה, עני� עצ� ע� קשורה

אודות מדובר כאשר [ובפרט דבנ"י האחדות עני� כללות מתבטא תורה הספר כתיבת שבסיו� מוב� ועפ"ז
ס"ט)]. (כדלקמ� בנ"י כל את לאחד � היא כתיבתה ומטרת שתכלית תורה ספר

האמו‰ [כח החכמה בחי' כאשר והנה, כאו"א. אצל בגלוי מאירה היומי] תניא בשיעור המבואר � ומס"נ נה
הוא בעבודה נפש שמסירת חסידות בדרושי כמבואר נפש, דמסירת באופ� היא הנהגתו מזה וכתוצאה מישראל,
האר�" "בקרב אפילו שנמצא, מקו� בכל הקב"ה של שליחותו במילוי מצליח הוא הרי � הרצו� מסירת עני�

ס"ב). ז. ש. טבת כ"ד שיחת (ראה
התורה ציווי את ומקיי� ודעת, מטע� שלמעלה נפש ומסירת האמונה בכח חדורה עבודתו כאשר ובפשטות:
את� "אותי התורה שע"י וכמרז"ל יהבית", כתבית נפשי ש"אנא [עי"ז ומהות עצמות ע� התקשרותו מצד
� כולו העול� כל על בעה"ב נעשה הוא הרי ומהות, עצמות הקב"ה, של בכחו שהול� מאחר הנה � לוקחי�"]

הקב"ה. של שליחותו את ש� למלא

Â:היומי חומש בשיעור מודגש זה עני� .

מצרי� אר� על ויעל בארבה מצרי� אר� על יד� נטה משה אל ה' "ויאמר נאמר חומש השיעור בהתחלת
ועד בכיפה, מושל הי' מצרי� מל� ופרעה מצרי�, באר� עדיי� הי' רבינו שמשה למרות אומרת, זאת גו'",
רבינו משה פעולת מספיקה אעפ"כ, � יג) ו, וארא (פרש"י כבוד" לו "לחלוק רבינו משה את צוה שהקב"ה
הרי הקב"ה, של ובשליחותו בכחו שהול� מאחר כי מצרי�, אר� כל על לפעול כדי בלבד יד�" ד"נטה באופ�

מצרי�. אר� כל על בעה"ב נעשה הוא

לנו צוה "תורה כמ"ש הדורות, כל סו� עד מבנ"י כאו"א � רבינו משה של לתלמידיו בנוגע מוב� ועד"ז
[וכידוע "יורש" בתור הקב"ה של שליחותו במילוי ממשי� מישראל שכאו"א היינו, יעקב", קהלת מורשה משה
בכחו הול� שכאשר � הכל] יורש יומו ב� תינוק אפילו כי כו', וידיעה והשגה הבנה נוגע לא הירושה שבעני�
נעשה שהוא באופ� שנמצא, מקו� בכל הקב"ה של שליחותו במילוי מצליח הוא הרי הקב"ה, של ובשליחותו

כולו. העול� כל על בעה"ב

במושבות�": אור הי' ישראל בני "ולכל � היומי חומש השיעור בסיו� וכמ"ש

זקופה", "בקומה היא עמידת� הרי � הגלות דזמ� וגבולי� במיצרי� מצרי�, באר� נמצאי� בנ"י כאשר ג�
נמצאי� מצרי�) (באר� "במושבות�" שג� היינו, במושבות�", אור הי' ישראל בני ש"לכל ובאופ� רמה", "ביד

ד"אור". ומצב במעמד ה�

הי' המצרי שאצל אע"פ הנה חוש�, מכת בעת המצרי של לביתו נכנס יהודי שכאשר במדרז"ל וכמסופר
ועי"ז אור), הי' היהודי אצל (כי המצרי של חפציו כל את היהודי ראה � חוש�" "וימש מזו: ויתירה חוש�,
כאשר כי ושמלות", זהב וכלי כס� כלי ביתה ומגרת משכנתה אשה "ושאלה הקב"ה ציווי את לקיי� בנ"י יכלו
(פרש"י הוא" פלוני ובמקו� בבית� ראיתיו אני (היהודי) לו אומר כלו�, בידינו אי� אומרי� "היו המצרי�

כב). י, פרשתנו
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שייכי� אמת" "תורת שע"פ [היינו, המצרי של וחפציו מצרי, של ביתו אודות מדובר כאשר ג� אומרת: זאת
"במושבות�" שמאיר ה"אור" הנה � ליהודי] אלו חפצי� משאיל שהמצרי לומר אפשר ולכ� למצרי, אלו חפצי�

כמוב�). ליהודי, (ביחס המצרי של ובחפציו בביתו ג� ומאיר חודר בנ"י של

וכלי כס� כלי ביתה ומגרת משכנתה אשה "ושאלה הקב"ה ציווי את למלא היהודי יכול שעי"ז בלבד זו ולא
בביתו, ושמלות" זהב וכלי כס� ה"כלי של קיומ� את ולהכחיש לשקר ניסה המצרי כאשר (כי ושמלות" זהב
של "במושבות�" שהי' ה"אור" מזו: יתירה אלא � הוא") פלוני ובמקו� בבית� ראיתיו "אני היהודי לו אמר
לבנ"י להשאיל � עליה� המוטל והציווי התפקיד את למלא המצריי� על אפילו פעל חוש�) מכת (בעת בנ"י

גדול". ברכוש ש"יצאו כדי ושמלות", זהב וכלי כס� "כלי

אחר: בסגנו�

אר� על יד� ["נטה ה"ארבה" מכת את עליה� ומביא מצרי�, אר� על בעה"ב נעשה שיהודי בלבד זו לא
הטוב היפ� הברכה, דהיפ� עני� שזהו היומי], חומש השיעור התחלת � גו'" מצרי� אר� על ויעל בארבה מצרי�
אור הי' ישראל בני "ולכל אדרבה: אלא � ה'"] אני כי "וידעת� � היא בזה שהכוונה [למרות והנגלה הנראה
המוטלות המצוות את ויקיי� ימלא הוא שג� המצרי, של ובחפציו בביתו ג� ופועל חודר זה ואור במושבות�",

הקב"ה. ציווי מפני זאת ויעשה עליו,

שכלית בטענה באו לא � ושמלות" זהב וכלי כס� "כלי ממצרי� שאלו בנ"י שכאשר בפועל שרואי� וכפי
ריבוא ששי� של עבודה שכר לנו "תנו מצרי� לבני שאמר פסיסא ב� גביהה טענת בדוגמת ודעת, טע� ע"פ
הקב"ה של שליחותו שזוהי אמרו אלא � א) צא, (סנהדרי� שנה" מאות וארבע שנה שלושי� במצרי� ששיעבדת�
ושמלות". זהב וכלי כס� "כלי לבנ"י להשאיל המצריי� על פעל זה ודיבור רבינו), משה ע"י שנמסרה (כפי

Ê(היומי תניא בשיעור (המבואר ומס"נ האמונה כח [שכאשר לעיל האמור הוא. הרי יהודי, אצל בגלוי מאיר
מודגש � בארוכה)] כנ"ל היומי, חומש בשיעור (כמודגש כולו העול� כל על ופועל הקב"ה, של בכחו הול�

תורה: ספר כתיבת דסיו� העני� בכללות ג�
הספר ע� ורוקדי� ששמחי� מאחר � בנ"י של אחדות� מודגשת תורה הספר כתיבת שבסיו� לעיל נתבאר
והשגה. מהבנה שלמעלה התורה מציאות עצ� ע� שמחה היינו, כו', ובמעיל בחגורה כרוכה שהיא כפי תורה
בנ"י. כל שוי� ובזה והשגה. מהבנה שלמעלה ומס"נ, האמונה כח שבישראל, החכמה בחי' ע� קשור זה ועני�

(בחי' מישראל שבכאו"א היהדות נקודת מתגלה תורה ספר כתיבת בסיו� הנערכת השמחה שבעת ומאחר
העול� כל על ופועל הקב"ה, של בכחו הול� הוא הרי � ומס"נ) האמונה כח והשגה, מהבנה שלמעלה החכמה
כתיבת נסתיימה שבו במקו� רק לא נערכת תורה הספר כתיבת סיו� ע� הקשורה השמחה � ובפשטות כולו,
(אומות אר�" אפסי כל ש"ראו ועד הרבי�, ברשות ברחוב, ג� נמשכי� והריקודי� השמחה אלא תורה, הספר
הנמצאי� דתרמודאי" ריגלא ד"כליא העני� נפעל שעי"ז ובאופ� תורה, ספר כתיבת בסיו� שמחי� שבנ"י העול�)

חנוכה). לימי בנוגע המבואר (בדוגמת הרבי� ברשות

דסיו� העני� וכללות חת"ת, שיעורי ג' שבט, (ר"ח האמורי� העניני� שבכל השוה והצד הקשר מוב� ועפ"ז
ודעת מטע� שלמעלה החכמה בחי' ע� הקשורה בנ"י, של אחדות� מודגשת שבכול� � תורה) ספר כתיבת

כולו). העול� כל על יהודי פועל (שבזה

Áובדיבור טובה, והחלטה במחשבה � שלאח"ז הס"ת כתיבת (והתחלת תורה הספר כתיבת שסיו� ויה"ר .
ממש, בקרוב הגלות סיו� את ותזרז תמהר � שבתורה המצוות) (סיו� האחרונה המצוה שהיא עכ"פ), בזה

נגאלי�". ה� "מיד � הרמב"� ובלשו�
אור הי' ישראל בני ד"לכל באופ� בנ"י של ומצב� מעמד� יהי' � האחרוני� הגלות בימי נמצאי� כאשר וג�

במושבות�".

"עלהו"] וה� "פריו" ה� האיש", "אשרי ישראל", ש"אשרי� [באופ� בנ"י כל ירקדו לבב, וטוב שמחה ומתו�
שכל (הנ"ל) אדמו"ר מו"ח כ"ק במכתב המבואר [ע"ד זו תורה ספר ע� ובמיוחד התורה, ספרי כל ע� ביחד
צדקנו, משיח פני לקבל לביהכנ"ס] עתה שמכניסי� התורה ספר לקראת יוצאי� הכנסת שבבית התורה ספרי

ממש. בקרוב משיחא, מלכא דוד
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שייכי� אמת" "תורת שע"פ [היינו, המצרי של וחפציו מצרי, של ביתו אודות מדובר כאשר ג� אומרת: זאת
"במושבות�" שמאיר ה"אור" הנה � ליהודי] אלו חפצי� משאיל שהמצרי לומר אפשר ולכ� למצרי, אלו חפצי�

כמוב�). ליהודי, (ביחס המצרי של ובחפציו בביתו ג� ומאיר חודר בנ"י של

וכלי כס� כלי ביתה ומגרת משכנתה אשה "ושאלה הקב"ה ציווי את למלא היהודי יכול שעי"ז בלבד זו ולא
בביתו, ושמלות" זהב וכלי כס� ה"כלי של קיומ� את ולהכחיש לשקר ניסה המצרי כאשר (כי ושמלות" זהב
של "במושבות�" שהי' ה"אור" מזו: יתירה אלא � הוא") פלוני ובמקו� בבית� ראיתיו "אני היהודי לו אמר
לבנ"י להשאיל � עליה� המוטל והציווי התפקיד את למלא המצריי� על אפילו פעל חוש�) מכת (בעת בנ"י

גדול". ברכוש ש"יצאו כדי ושמלות", זהב וכלי כס� "כלי

אחר: בסגנו�

אר� על יד� ["נטה ה"ארבה" מכת את עליה� ומביא מצרי�, אר� על בעה"ב נעשה שיהודי בלבד זו לא
הטוב היפ� הברכה, דהיפ� עני� שזהו היומי], חומש השיעור התחלת � גו'" מצרי� אר� על ויעל בארבה מצרי�
אור הי' ישראל בני "ולכל אדרבה: אלא � ה'"] אני כי "וידעת� � היא בזה שהכוונה [למרות והנגלה הנראה
המוטלות המצוות את ויקיי� ימלא הוא שג� המצרי, של ובחפציו בביתו ג� ופועל חודר זה ואור במושבות�",

הקב"ה. ציווי מפני זאת ויעשה עליו,

שכלית בטענה באו לא � ושמלות" זהב וכלי כס� "כלי ממצרי� שאלו בנ"י שכאשר בפועל שרואי� וכפי
ריבוא ששי� של עבודה שכר לנו "תנו מצרי� לבני שאמר פסיסא ב� גביהה טענת בדוגמת ודעת, טע� ע"פ
הקב"ה של שליחותו שזוהי אמרו אלא � א) צא, (סנהדרי� שנה" מאות וארבע שנה שלושי� במצרי� ששיעבדת�
ושמלות". זהב וכלי כס� "כלי לבנ"י להשאיל המצריי� על פעל זה ודיבור רבינו), משה ע"י שנמסרה (כפי

Ê(היומי תניא בשיעור (המבואר ומס"נ האמונה כח [שכאשר לעיל האמור הוא. הרי יהודי, אצל בגלוי מאיר
מודגש � בארוכה)] כנ"ל היומי, חומש בשיעור (כמודגש כולו העול� כל על ופועל הקב"ה, של בכחו הול�

תורה: ספר כתיבת דסיו� העני� בכללות ג�
הספר ע� ורוקדי� ששמחי� מאחר � בנ"י של אחדות� מודגשת תורה הספר כתיבת שבסיו� לעיל נתבאר
והשגה. מהבנה שלמעלה התורה מציאות עצ� ע� שמחה היינו, כו', ובמעיל בחגורה כרוכה שהיא כפי תורה
בנ"י. כל שוי� ובזה והשגה. מהבנה שלמעלה ומס"נ, האמונה כח שבישראל, החכמה בחי' ע� קשור זה ועני�

(בחי' מישראל שבכאו"א היהדות נקודת מתגלה תורה ספר כתיבת בסיו� הנערכת השמחה שבעת ומאחר
העול� כל על ופועל הקב"ה, של בכחו הול� הוא הרי � ומס"נ) האמונה כח והשגה, מהבנה שלמעלה החכמה
כתיבת נסתיימה שבו במקו� רק לא נערכת תורה הספר כתיבת סיו� ע� הקשורה השמחה � ובפשטות כולו,
(אומות אר�" אפסי כל ש"ראו ועד הרבי�, ברשות ברחוב, ג� נמשכי� והריקודי� השמחה אלא תורה, הספר
הנמצאי� דתרמודאי" ריגלא ד"כליא העני� נפעל שעי"ז ובאופ� תורה, ספר כתיבת בסיו� שמחי� שבנ"י העול�)

חנוכה). לימי בנוגע המבואר (בדוגמת הרבי� ברשות

דסיו� העני� וכללות חת"ת, שיעורי ג' שבט, (ר"ח האמורי� העניני� שבכל השוה והצד הקשר מוב� ועפ"ז
ודעת מטע� שלמעלה החכמה בחי' ע� הקשורה בנ"י, של אחדות� מודגשת שבכול� � תורה) ספר כתיבת

כולו). העול� כל על יהודי פועל (שבזה

Áובדיבור טובה, והחלטה במחשבה � שלאח"ז הס"ת כתיבת (והתחלת תורה הספר כתיבת שסיו� ויה"ר .
ממש, בקרוב הגלות סיו� את ותזרז תמהר � שבתורה המצוות) (סיו� האחרונה המצוה שהיא עכ"פ), בזה

נגאלי�". ה� "מיד � הרמב"� ובלשו�
אור הי' ישראל בני ד"לכל באופ� בנ"י של ומצב� מעמד� יהי' � האחרוני� הגלות בימי נמצאי� כאשר וג�

במושבות�".

"עלהו"] וה� "פריו" ה� האיש", "אשרי ישראל", ש"אשרי� [באופ� בנ"י כל ירקדו לבב, וטוב שמחה ומתו�
שכל (הנ"ל) אדמו"ר מו"ח כ"ק במכתב המבואר [ע"ד זו תורה ספר ע� ובמיוחד התורה, ספרי כל ע� ביחד
צדקנו, משיח פני לקבל לביהכנ"ס] עתה שמכניסי� התורה ספר לקראת יוצאי� הכנסת שבבית התורה ספרי
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ובראש�. עמה� הנשיאי� וכל הזק� ואדמו"ר עמה�, ואהר� ומשה עפר", שוכני ורננו "והקיצו היעוד ויקויי�

וכפי (פל"ו), קדישא תניא בספר כמבואר � כולו העול� בכל חושית", "בראי' במוחש, אלקות גילוי יהי' ואז
ובאופ� סיני", הר על ה' ד"וירד הגילוי הי' (שאז תורה" מת� בשעת זה מעי� לעולמי� הי' ש"כבר ש� שמבאר

המתחיל"). ד"אני

יחישנה", ד"זכו באופ� תהי' הגאולה כי � ארובותיה�" אל וכיוני� תעופינה כעב אלה "מי היעוד ויקויי�
ביאת ע� הקשורי� העניני� בפרטי העוסקת בסוגיא � א) (צח, סנהדרי� במסכת (כמבואר שמיא" ענני ע� "וארו

ממש. בימינו במהרה � צדקנו) משיח

***

ÊË�מצרי אר� על יד� "נטה בפסוק שהתחלתו היומי, חומש השיעור אודות לעיל להמדובר בהמש� ... .

על יד� ("נטה ש"ארבה" בספרי� איתא � במושבות�" אור הי' ישראל בני "ולכל בפסוק וסיומו גו'", בארבה
יצחק". את לו ואת� זרעו את "וארבה וכמ"ש "יצחק", בגימטריא בארבה") מצרי� אר�

לבוא שלעתיד ב) פט, (שבת במדרז"ל המבואר ע"פ � העתידה הגאולה עני� כללות ע� זאת לקשר ויש
כמבואר � גו'" יכירנו לא וישראל ידענו לא אברה� כי אבינו אתה "כי כמ"ש אבינו", אתה "כי ליצחק יאמרו
יאמרו זה שמשו� ויעקב, אברה� לעבודת יצחק עבודת שבי� החילוק ובכ"מ) ב. יז, (תו"א חסידות בדרושי

אבינו". אתה "כי דוקא ליצחק

ד"ה בסידור האמצעי אדמו"ר בדרושי בארוכה כמבואר החיות, תגבורת הוא יצחק של ענינו � ובפשטות
ומאחר יצחק. דברכות העילוי גודל ש� וכמבואר א�ב), (רמז, ז"ל הבעש"ט כוונות ע"פ תק"ש עני� להבי�
לכ�, � שלפנ"ז הזמני� בכל הגילויי� לגבי בער� שלא החיות, דתגבורת באופ� יהיו לבוא דלעתיד שהגילויי�

יצחק. של ענינו ע� קשור זה הרי

הי חומש השיעור סיו� שבי� הקשר מוב� השיעורועפ"ז בסיו� כי � בתחלת�" סופ� "נעו� � להתחלתו ומי
במושבות�", אור הי' ישראל בני ש"לכל הגלות, זמ� בסו� בנ"י של ומצב� מעמד� אודות מדובר חומש
העתידה. לגאולה קשור שענינו "יצחק", בגימטריא ה"ארבה", עני� אודות מדובר היומי חומש השיעור ובהתחלת

"והי' הנה", ישובו גדול "קהל לעת"ל כי � העתידה הגאולה ע� קשור זרעו" את "וארבה שמ"ש ג� וכמוב�
והגבלה. ממדידה למעלה � יספר" ולא ימד לא אשר הי� כחול ישראל בני מספר

ששי� בה יש והגבלה, ממדידה למעלה התורה היות שלמרות � תורה ספר כתיבת סיו� ע� הקשר וזהו
ישראל. בני למספר בנוגע מוב� ועד"ז כנ"ל), כו', הניקוד אותיות ע� (ביחד אותיות ריבוא

ÊÈ:העתידה הגאולה עני� מודגש היומי תהלי� בשיעור ג� והנה, .
התענוג ושלימות אמיתית והרי ושחוק. תענוג מלשו� האיש", "אשרי � הוא היומי תהלי� השיעור התחלת
אז שנאמר בעוה"ז, פיו שחוק שימלא לאד� "אסור א) לא, (ברכות כמרז"ל דוקא, לבוא לעתיד יהי' והשחוק

אלה". ע� לעשות ה' הגדיל בגוי� שיאמרו בזמ� אימתי, רנה, ולשוננו פינו שחוק ימלא

באופ� הוא ומצב� שמעמד� היות ישראל", "אשרי� נאמר שש� � הס"ת כתיבת סיו� ע� הקשר וזהו
העתידה, הגאולה על קאי שזה בה'", נושע ע� כמו� "מי ש�: וממשי� יעקב", עי� בדד בטח ישראל ד"וישכו�
מאר� גלינו מרצוננו "לא אביו) (בש� דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� כידוע � דוקא הקב"ה ע"י שתבוא
� הרמב"� וכפס"ד כו'". נדחינו ויקב� יגאלנו . . מלכנו אבינו ישראל, לאר� נשוב אנו מרצונינו ולא ישראל,
המקו� מרחק מפני לדאוג ואי� אתה", אינש כבר שמיא ענני ע� "וארו ד"אחישנה", באופ� נגאלי�", ה� "מיד

הקב"ה. ע"י ד"אחישנה" באופ� באה הגאולה כי כו',

ברכתו סיו� זה הרי כולה, התורה בסיו� שנאמר � בה'" נושע ע� כמו� מי ישראל "אשרי� � הנ"ל ופסוק
עני� שעיקר לעיל כאמור האיש", "אשרי � משיחא מלכא � דוד התחיל משה שחת� ובמה רבינו, משה של
יבול", לא ועלהו בעתו ית� ד"פריו באופ� בנ"י, כל של גאולת� תהי' ואז לבוא, לעתיד יהי' והשחוק התענוג

ס"ג). (כנ"ל האר� עמי וה� חכמי� תלמידי ה�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

a"nyz'd hay yceg y`x `a zyxt 'a mei zgiy

ÁÈהגאולה עני� וכללות היומי:. תניא בשיעור ג� מודגש העתידה
דמסירת ומצב במעמד כולו העול� יהי' לבוא ולעתיד נפש. המסירת כח אודות מדובר היומי תניא בשיעור

נפש:

עמי� אל אהפו� "אז וכמ"ש שדי", במלכות עול� ד"לתק� ומצב במעמד כולו העול� יהי' לבוא לעתיד
דעבדא באופ� ומצב� מעמד� הי' הגלות שבזמ� זה תמורת אומרת, זאת אחד". שכ� לעבדו גו' ברורה שפה

אחד". שכ� ד"לעבדו באופ� ומצב� מעמד� יהי' לי', ניחא בהפקירא

כללות וזהו האדו�. מציאות היא מציאותו כל אלא לעצמו, מציאות שאינו � הוא העבד עני� כללות והנה,
וכל כלל, עצמי רצו� לו שאי� היינו, הרצו�, מסירת � ענינו שמס"נ חסידות בדרושי כמבואר נפש, המסירת עני�

האדו�. רצו� את למלא הוא רצונו

� אחד" שכ� לעבדו גו' ברורה שפה עמי� אל אהפו� "אז היעוד יקויי� כאשר לבוא, שלעתיד מוב� ועפ"ז
נפש. דמסירת באופ� כולו העול� ומצב מעמד יהי'

ורעו זרי� "ועמדו וכמ"ש � לבנ"י אוה"ע בי� בער� שלא חילוק יהי' לבוא לעתיד שג� בפשטות [ומוב�
ו"מניקותי�", "אומני�" בלבד, "זרי�" בבחי' שה� היינו, מניקותי�", ושרותיה� אומני� מלכי� "והיו צאנכ�",

ו"מניקותי�"]. "אומני�" צאנכ�", "ורעו � זה ומשו� לבנ"י, שייכות איזה לה� תהי' אעפ"כ, אבל

ËÈ.(רפל"ז (תניא הגלות" מש� זמ� כל ועבודתנו "במעשינו תלויי� לבוא דלעתיד הגילויי� כללות והנה, .
וחציו זכאי חציו העול� כל וכ� . . עצמו שיראה אד� כל "צרי� ה"ד) פ"ג תשובה (הל' הרמב"� ובלשו�
והצלה" תשועה ולה� לו וגר� זכות, לכ� כולו העול� כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת מצוה עשה . . חייב

ס"ט). אגה"ק (ראה הנופלת" דוד "סוכת נמצאת שש� הגשמי, בעוה"ז כפשוטה, והצלה תשועה �

ספר ע� הקשור ("משפט"), התורה לימוד ע"י � בצדקה" ושבי' תפדה במשפט "ציו� היעוד לקיו� וזוכי�
הנ"ל). אגה"ק (ראה הצדקה ע"י � ובעיקר תורה,

כלאפצי. זשוריצי ניע בבות). (ד' הזק� אדמו"ר ניגו� הכנה. ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו.

ובודאי ינהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו 

הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה - ובהן לכל לראש, כמובן, 

ע' כב( טפי, הנהלת ק"ק  ]קיץ ה'ש"ת[  ועיין ס' השיחות   - גם מאיר  )ובמילא,  זהיר  מצוה אשר צ"ל בה 

דילי'.

בברכה.
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
?‰ÏÈÏ· Â‡ ÌÂÈ· - ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ

היו�1בפרשתנו "בעצ� היתה מצרי� שיציאת נאמר,

היו�" "בחצי כלומר: "2הזה", שנאמר ומה .lil...�שמורי

מצרי�" מאר� דברי�3להוציא� בחומש הנאמר וכ� ,4

ממצרי� אלקי� ה' נתינתdlil"הוציא� לגבי אמור � "

ממצרי� ליציאה פרעה של אשר5הרשות ,`idהיתה

בפרשתנו כמסופר ולאהר�6בלילה, למשה dlil"ויקרא

בפועל היציאה א� עמי...". מתו� צאו קומו ויאמר

ביו�. רק התבצעה

ש בלבד זו לא מכ�: ישראלlretaיותר בני יצאו

שבלילה אלא ביו�, mdlממצרי� did xeq`לצאת

ביתו מפתח איש תצאו "לא משה כהוראת crממצרי�,

xwea"7.

� מועדי� שני יש מצרי� שביציאת לעיל, האמור לפי

לכ� הרשות ונתינת הזה", היו� "בעצ� בפועל היציאה

בית בי� מחלוקת לבאר לכאורה, היה, אפשר � בלילה

להל�. שיוסבר כפי הלל, בית לבי� שמאי

.·
È·˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï "Ï‡¯˘È ˙‡ˆ·" ˙¯ÈÓ‡ :È‡Ó˘ ˙

"ÁÒÙ‰
הפסח, בליל הלל אמירת הפסח,iptlבעני� אכילת

במשנה את8נאמר אומרי� הא� � אומר" הוא היכ� "עד

שמאי, בית דעת שזוהי שמחה", הבני� "א� עד רק ההלל

"חלמיש עד ממצרי�" ישראל "בצאת את ג� שאומרי� או

הלל. בית שסוברי� כפי מי�", למעינו

הירושלמי בתלמוד נאמר כ� בית9על של שטעמ� ,

יציאת מזכיר שהוא ממצרי� ישראל יצאו "וכי הוא שמאי

"ממתי� שאפילו שכיו� סוברי�, הלל בית ואילו מצרי�".

אומרי� לכ� גאולה", לחצי הגיעו לא עדיי� הגבר קרות עד

של הראשו� הפרק לאחר מיד ממצרי�" ישראל "בצאת

מרק". לו אומר במצוה, שהתחיל "מכיו� � כי ההלל,

שיש שמאי, בית של לדעת� הטע� אכ� מהו ולכאורה,

והרי הפסח, אכילת לאחר ממצרי�" ישראל "בצאת לומר

עדיי� נמצאי� אז הלל?iptlג� בית כקושיית הגאולה, זמ�

נתינת שג� שכיו� זאת, להסביר נית� לעיל האמור לפי

ב מוגדרת ממצרי� ליציאה במילי�dxezהרשות

"j`iveda,"�ממצרי ...dfe10,הלילה חצות לאחר מיד היה

ישראל "בצאת לומר שצרי� שמאי, בית סוברי� לכ�

שזמנה הפסח, אכילת לאחר חצות11ממצרי�" (זמ�12עד

"יציאה"). המכונה הרשות, נתינת

זה לפי כי שמאי. בית דעת את כ� להסביר קשה א�

עד זה פרק באמירת להמתי� שיש לקבוע, צריכי� היו ה�

xg`lשסיומה הפסח, אכילת לאחר מיד ולא חצות,

זאת לומר שיש סוברי�, ה� מדוע חצות. לפני ג� אפשרי

ג� � הפסח אכילת לאחר ?13חצותiptlמיד

.‚
"ÏÚÂÙ·" ÈÙÏ Â‡ "ÁÎ·" ÈÙÏ

מוצאי� שאנו ולבאר, להקדי� יש זאת להבי� כדי

שהבסיס הלל, בית לבי� שמאי בית בי� רבות מחלוקות

ואילו בכח", בתר ש"אזלינ� סוברי� שמאי שבית הוא, לה�

בפועל" בתר ש"אזלינ� סוברי� הלל לדוגמא14בית .15:
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נא.1) מא. יב,

מח.2) לב, האזינו ורש"י ספרי ו. ש�, תוספתא ה"ה. פ"י פסחי� ירושלמי

מב.3) ש�, פרשתנו

א.4) טז, ראה

ש�.5) ופרש"י סע"א ט, ברכות

לא.6) יב,

כב.7) ש�, פרשתנו

מ"ו.8) פ"י פסחי�

ש�.9) בתוספתא ג� וכ"ה בפסחי�. הנ"ל

"דסברי10) ש�): לתוספתא בכורי� במנחת ג� (וכ"ה ש� לירוש' בקה"ע

d`ivideב"ש dle`bdcנתינת לעני� היא בזה שהכוונה ואפשר, היתה". בחצות

כבפני�. רשות,

ש�).11) בכורי� (מנחת מקרבינ�" למקרבי' דמצינ� כמה ש"כל לפי או:

מ"ח.12) פ"ה זבחי�

ישראל,13) בצאת אומר ואח"כ חצות עד הפסח "ואוכל ש�: בקה"ע

היא (לב"ש) הלל שאמירת נזכר לא מקו� בשו� אבל, כו'". ב"ש wec`דסברי

חצות. לאחר

לאור14) ב. כלל ב מע' כז. כלל א מע' � ענגל להר"י � האוצר בית ראה

הצריכותא). ש� נתבאר (ולא וב"ה" ב"ש "לשיטות � זוי� להרש"י � ההלכה

וב"ה ב"ש פלוגתת טע� ג� שזהו (וש�, ואיל� ס"ה 114 ע' ח"ז שיחות לקוטי

הערה לקמ� ג� וראה עיי"ש. עשר". אחד יו� "הרואה בדי� מ"ח) פ"י (נדה

תשמ"ח. (קה"ת משנה סדרי ששה על הדר� בארוכה וראה בשוה"ג). � 62 ;28

תשמ השיחות לס' בהוספות ח"ב).נדפס "ח

(ב"מ15) וב"ה ב"ש דפלוגתת הטע� ג� שזהו לומר, אפשר לכאורה

" בדי� עדayegdספ"ג) חייב אינו ובה"א חייב. בש"א בפקדו� יד לשלוח

בו ש�).ciשישלח האוצר בית (ראה "

וחשב ברה"ר "בעומדת רפ"ח) (שבועות בירוש' שאמרו ממה אבל

מש� שלא עד א� lkdלגוזלה.. ixacב"ש ג� יד שליחות שגבי מוכח פטור",

הואlc`סברי � באבוסו" "בעומדת שמחייבי� ומה בכח*, בתר mrhnאזלינ�

xg`:הוא דב"ש שטעמא (180 (ע' בהיקמטות מהדו"ת פענח צפנת (וראה .

d`neh ipiprn el 'i`x `iadl oi` la` .f"ir el iepw 'idiy ciwtnd ly evtga lertl dleki dpi` cwtpd ly ezaygn ixd .ciwtnd ly `ed utgdy oeikn ik mrhd l"ie (*

utgdy dxez dxn`c 'eke daipbe dlifb ip`y ik - (cere .a"r yix .bt zenai 'qez d`xe .dÎc"n f"t mi`lk .(f"d c"kt my n"lnae) `"id d"kt milk 'ld m"anx) 'eke xeqi`e

.n"k`e olfbdc dyrpe lfbpd ly ezeyxn `vei

`a zyxt zegiyÎihewl

דבש "חלות משקה16א) משו� מיטמאות מאימתי

טומאה), קבלת לעני� כמשקה נחשבות ה� שלב (מאיזה

משיהרהר אומרי� שמאי אחרת17בית גירסא :18(לפי

משירסק". אומרי� הלל בית "משיחרחר").

המצב עלֿפי נקבעת שהמציאות סוברי� הלל בית כי �

אז רק כי "משירסק", היא דעת� ולכ� "בפועל", הקיי�

סוברי� שמאי בית א� ממש. למשקה הדבש חלת נהפכת

קובעי� ה� ולכ� "בכח", קיימת שהמציאות בכ� שדי

זהו זה בשלב כי "משיחרחר", לפחות, או, "משיהרהר",

"בכח". משקה כבר

בית כדברי לאיל�, השנה ראש בשבט "באחד ב)

בו" עשר בחמשה אומרי�: הלל בית חל19שמאי. מדוע .

לפי לאיל�, השנה שבט?izyראש בחודש רק הדעות,

הירושלמי בתלמוד מוסבר כ� ש"עד20על מפני שזאת ,

ממי חיי� ה� ואיל� מכא� שעברה, השנה ממי חיי� ה� כא�

רק היא האילנות על המי� השפעת כלומר, הבאה". השנה

לפני שחונטי� והאילנות יותר, מאוחר חדשי� ארבעה

מתחילת הדשי� ארבעה שחלפו לפני שבט, חודש

השנה "ממי חיות� את יונקי� שנה, באותה הגשמי�

שעברה".

לומר יש זה ב21לפי בי� שהמחלוקת לבי�, שמאי ית

"באחד � לאיל� השנה ראש של המועד לגבי הלל בית

לגבי מחלוקת אינה � בו" עשר "בחמשה או בשבט"

"ממי האילנות שביניקת מכ� נובעת היא אלא המציאות,

ד': בסעי� כדלהל� מועדי�, שני יש הבאה" השנה

בשבט",gkaיניקת� "באחד היא הבאה" השנה מ"מי

יניקת� בשבט.lretaא� עשר בחמשה היא אלו ממי�

בכח", בתר "אזלינ� שלדעת� שמאי, בית סוברי� ולפיכ�

הלל, בית ואילו בשבט, באחד חל לאיל� השנה שראש

חל שהוא סוברי� בפועל", בתר "אזלינ� שלדעת�

בו". עשר "בחמשה

.„
ÏÚÂÙ· Â‡ ÁÎ· "ÌÈÓ‰ ÏÚ ÌÈ�Â„È�"

הוא: לכ� ההסבר

המי�" על "נידוני� שבו ielbaeהמועד lretaהוא

א�22"בחג" בתשרי. ט"ו � mlrdae(סוכות) gka�מתקיי

נער� בתשרי, באחד השנה, בראש כי בתשרי, באחד הדי�

על ומשפט שבעול�lkדי� "על23העניני� כולל �

.24המי�"

ארבעה המי� מ� לינוק מתחילי� שהאילנות וכיו�

האילנות שיניקת יוצא, המי�, על הדי� לאחר חדשי�

לאחר חדשי� ארבעה – בשבט באחד היא ובכח בהעל�

היא ובגלוי בפועל יניקת� א� ובהעל�. בכח הדי� מועד

הדי� שנער� לאחר חדשי� ארבעה � בשבט עשר בחמשה

ובגלוי. בפועל

.‰
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לבי� שמאי בית בי� שהמחלוקת לכ� ההסברי� אחד

"ראש לגבי וה� דבש" "חלות לגבי ה� מפורטת הלל בית

המחלוקת נובעת הנושאי� שבשני למרות לאיל�", השנה

הוא: הטע�, מאותו

כי בלבד. "בכח" של עני� הוא לאיל�" השנה "ראש

"חיי� האילנות יהיו מכ� לאחר חדשי� שארבעה העובדה

ג� תהיה הבאה", השנה "חנטה",`fממי לגבי רק

ה משלמות מאד יותרהרחוקה הרבה שתגיע צמיחה,

מאוחר.

בתר ש"אזלינ� שמאי, בית שיטת היתה אילו ולפיכ�,

היה אפשר לאיל�, השנה ראש לגבי רק מופיעה בכח",

רק תהיה בשבט עשר בחמשה שאפילו מפני שזאת לומר

עצמו שה"בכח" (אלא, "בכח" של עני� – האילנות חנטת

מבדילי� אי� עצמו "בכח" לגבי א� "בפועל"), אז יהיה

ה"בכח". של "בפועל" לבי� "בכח" בי�
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"וע"י המפקיד של רשותו ש�, מונח שהחפ� זה מקו� הי' בתחלה הרי

משיכה זה והוי הנפקד, רשות נעשה שמירתו, שכלתה והריzixevמחשבתו � "

משיכה היא צורית" "משיכה lreta.(54ג� הערה לקמ� וראה .

מי"א.16) פ"ג עוקצי�

ועוד.17) רא"ש ר"ש, גאו�, האי רב בפירוש י"א גירסת

בנדפס.18) וכ"ה ועוד. הרמב"� הערו�,

ר"ה.19) מס' ריש

הבבלי20) ג� � באחד) ד"ה א יד, (ר"ה התוס' פי' ולפי ה"ב. פ"א ר"ה

) כ� ש�).ס"ל לר"ה אב� טורי ראה

(21.130 ע' ח"א [המתורג�] לקו"ש ג� ראה

א.22) טז, בר"ה משנה

ג�23) כ"ה � ה"ג) פ"א (ר"ה הירוש' ולפי ר"י. (בדעת ש� ר"ה ראה

על קאי המי�, על נידוני� שבחג ומה בר"ה", נידוני� "הכל המשנה) כוונת

הבבלי (שלפי ר"י דבי התנא לפי וג� בזמנו. נחת� שכאו"א די�, הגזר חתימת

"אד� והרי להאד�, הוא נוגע המי� על שהדי� מכיו� � כוותי') מתנית� קאי

וראה המי�. על הדי� ג� (בהעל�) נכלל דר"ה שבהדי� צ"ל בר"ה", נידו�

השנה כל של החיות כללות גילוי נמש� בר"ה ע"ב: ריש מז, נצבי� לקו"ת

נידו�. העול� שבה� פרקי� ובארבעה .. פרטי� להתחלקות חיות נמש� וממנו

"אנו24) שבחג שבר"ה, הדי� לכללות בנוגע ג� הוא דישראלoirceiעד"ז

ג� וראה ב. רלה, (סידור מהידוע ג� ולהעיר ב). פ"ל, (ויק"ר נצוחייא" אינו�

בר"ה ההמשכות שכל חגנו", ליו� "בכסה הכתוב בפי' סע"ב) מח, ש� לקו"ת

הסוכות. בחג הוא והגלות� "בכסה", ה�
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דבש "חלות משקה16א) משו� מיטמאות מאימתי

טומאה), קבלת לעני� כמשקה נחשבות ה� שלב (מאיזה

משיהרהר אומרי� שמאי אחרת17בית גירסא :18(לפי

משירסק". אומרי� הלל בית "משיחרחר").

המצב עלֿפי נקבעת שהמציאות סוברי� הלל בית כי �

אז רק כי "משירסק", היא דעת� ולכ� "בפועל", הקיי�

סוברי� שמאי בית א� ממש. למשקה הדבש חלת נהפכת

קובעי� ה� ולכ� "בכח", קיימת שהמציאות בכ� שדי

זהו זה בשלב כי "משיחרחר", לפחות, או, "משיהרהר",

"בכח". משקה כבר

בית כדברי לאיל�, השנה ראש בשבט "באחד ב)

בו" עשר בחמשה אומרי�: הלל בית חל19שמאי. מדוע .

לפי לאיל�, השנה שבט?izyראש בחודש רק הדעות,

הירושלמי בתלמוד מוסבר כ� ש"עד20על מפני שזאת ,

ממי חיי� ה� ואיל� מכא� שעברה, השנה ממי חיי� ה� כא�

רק היא האילנות על המי� השפעת כלומר, הבאה". השנה

לפני שחונטי� והאילנות יותר, מאוחר חדשי� ארבעה

מתחילת הדשי� ארבעה שחלפו לפני שבט, חודש

השנה "ממי חיות� את יונקי� שנה, באותה הגשמי�

שעברה".

לומר יש זה ב21לפי בי� שהמחלוקת לבי�, שמאי ית

"באחד � לאיל� השנה ראש של המועד לגבי הלל בית

לגבי מחלוקת אינה � בו" עשר "בחמשה או בשבט"

"ממי האילנות שביניקת מכ� נובעת היא אלא המציאות,

ד': בסעי� כדלהל� מועדי�, שני יש הבאה" השנה

בשבט",gkaיניקת� "באחד היא הבאה" השנה מ"מי

יניקת� בשבט.lretaא� עשר בחמשה היא אלו ממי�

בכח", בתר "אזלינ� שלדעת� שמאי, בית סוברי� ולפיכ�

הלל, בית ואילו בשבט, באחד חל לאיל� השנה שראש

חל שהוא סוברי� בפועל", בתר "אזלינ� שלדעת�

בו". עשר "בחמשה

.„
ÏÚÂÙ· Â‡ ÁÎ· "ÌÈÓ‰ ÏÚ ÌÈ�Â„È�"

הוא: לכ� ההסבר

המי�" על "נידוני� שבו ielbaeהמועד lretaהוא

א�22"בחג" בתשרי. ט"ו � mlrdae(סוכות) gka�מתקיי

נער� בתשרי, באחד השנה, בראש כי בתשרי, באחד הדי�

על ומשפט שבעול�lkדי� "על23העניני� כולל �

.24המי�"

ארבעה המי� מ� לינוק מתחילי� שהאילנות וכיו�

האילנות שיניקת יוצא, המי�, על הדי� לאחר חדשי�

לאחר חדשי� ארבעה – בשבט באחד היא ובכח בהעל�

היא ובגלוי בפועל יניקת� א� ובהעל�. בכח הדי� מועד

הדי� שנער� לאחר חדשי� ארבעה � בשבט עשר בחמשה

ובגלוי. בפועל

.‰
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לבי� שמאי בית בי� שהמחלוקת לכ� ההסברי� אחד

"ראש לגבי וה� דבש" "חלות לגבי ה� מפורטת הלל בית

המחלוקת נובעת הנושאי� שבשני למרות לאיל�", השנה

הוא: הטע�, מאותו

כי בלבד. "בכח" של עני� הוא לאיל�" השנה "ראש

"חיי� האילנות יהיו מכ� לאחר חדשי� שארבעה העובדה

ג� תהיה הבאה", השנה "חנטה",`fממי לגבי רק

ה משלמות מאד יותרהרחוקה הרבה שתגיע צמיחה,

מאוחר.

בתר ש"אזלינ� שמאי, בית שיטת היתה אילו ולפיכ�,

היה אפשר לאיל�, השנה ראש לגבי רק מופיעה בכח",

רק תהיה בשבט עשר בחמשה שאפילו מפני שזאת לומר

עצמו שה"בכח" (אלא, "בכח" של עני� – האילנות חנטת

מבדילי� אי� עצמו "בכח" לגבי א� "בפועל"), אז יהיה

ה"בכח". של "בפועל" לבי� "בכח" בי�
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"וע"י המפקיד של רשותו ש�, מונח שהחפ� זה מקו� הי' בתחלה הרי

משיכה זה והוי הנפקד, רשות נעשה שמירתו, שכלתה והריzixevמחשבתו � "

משיכה היא צורית" "משיכה lreta.(54ג� הערה לקמ� וראה .

מי"א.16) פ"ג עוקצי�

ועוד.17) רא"ש ר"ש, גאו�, האי רב בפירוש י"א גירסת

בנדפס.18) וכ"ה ועוד. הרמב"� הערו�,

ר"ה.19) מס' ריש

הבבלי20) ג� � באחד) ד"ה א יד, (ר"ה התוס' פי' ולפי ה"ב. פ"א ר"ה

) כ� ש�).ס"ל לר"ה אב� טורי ראה

(21.130 ע' ח"א [המתורג�] לקו"ש ג� ראה

א.22) טז, בר"ה משנה

ג�23) כ"ה � ה"ג) פ"א (ר"ה הירוש' ולפי ר"י. (בדעת ש� ר"ה ראה

על קאי המי�, על נידוני� שבחג ומה בר"ה", נידוני� "הכל המשנה) כוונת

הבבלי (שלפי ר"י דבי התנא לפי וג� בזמנו. נחת� שכאו"א די�, הגזר חתימת

"אד� והרי להאד�, הוא נוגע המי� על שהדי� מכיו� � כוותי') מתנית� קאי

וראה המי�. על הדי� ג� (בהעל�) נכלל דר"ה שבהדי� צ"ל בר"ה", נידו�

השנה כל של החיות כללות גילוי נמש� בר"ה ע"ב: ריש מז, נצבי� לקו"ת

נידו�. העול� שבה� פרקי� ובארבעה .. פרטי� להתחלקות חיות נמש� וממנו

"אנו24) שבחג שבר"ה, הדי� לכללות בנוגע ג� הוא דישראלoirceiעד"ז

ג� וראה ב. רלה, (סידור מהידוע ג� ולהעיר ב). פ"ל, (ויק"ר נצוחייא" אינו�

בר"ה ההמשכות שכל חגנו", ליו� "בכסה הכתוב בפי' סע"ב) מח, ש� לקו"ת

הסוכות. בחג הוא והגלות� "בכסה", ה�
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דבש" "חלות לגבי ג� שמאי בית שיטת מופיעה ,25לכ�

הוא הדבש ריסוק לאחר ג� כאשר ש�, שג� להודיענו, כדי

שמאי בית ממשיכי� עדיי� – ממש בפועל למשקה ייהפ�

בכח" בתר ש"אזלינ� .26בשיטת�,

רק מופיעה שמאי בית שיטת היתה אילו שני, מצד א�

שבית לומר היה שאפשר לכ� בנוס� הרי דבש, חלות לגבי

השנה ראש לגבי לעיל, שהוזכרה מהסיבה מסכימי�, הלל

היה אפשר אי עצמ� שמאי בית לגבי ג� הרי לאיל�,

כי לאיל�, השנה ראש בעני� שיטת� לגבי מכ� להסיק

בתר "אזלינ� ה� הדבש חלות שבעני� לומר, היה אפשר

למרות הרי מחרחר), (או שמהרהר שבזמ� מפני בכח"

הרי "בכח", רק קיי� הכחcinלהביאוeciaשהריסוק מ�

הפועל .27אל

לגבי ג� שיטת� את לפרט שמאי בית צריכי� ולפיכ�

כאשר שג� להבהיר, כדי לאיל�, השנה `oi`zexytראש

ע� זמנית בו תתקיי� � החנטה � "בפועל" שהמציאות

אז ג� � בשבט באחד – בכח"28ה"בכח" בתר .29"אזלינ�

.Â
˙È¯˜ÈÚ‰ ‡È‰ "ÁÎ·" ˙Â‡ÈˆÓ‰ :È‡Ó˘ ˙È·
קובעת, בכח", בתר ש"אזלינ� שמאי, בית שלאשיטת

זה הרי בכח רק קיי� מסויי� דבר שכאשר בלבד witqnזו

בפועל, קיי� היה שהדבר כפי בדיוק ההלכה, לצור�

"חלות כאשר שמאי, בית שלדעת דלעיל, (כבדוגמאות

של די� עליה� חל כבר "בכח", רק למשקה הפכו הדבש"

שבאחד כיו� � לאיל�" השנה "ראש לגבי וכ� משקה.

של מהמי� "בכח" האילנות יניקת מתחילה כבר בשבט

יהיה בשבט, אחד זה, שיו� כדי בכ� די החדשה, השנה

לאיל�), השנה ראש

ה"בכח" חשוב שמאי בית לדעת מכ�: יותר xzeiאלא

הוא ודוקא ה"בפועל", הדבר.raewמאשר של למציאותו

"מצות לגבי הלל בית על במחלוקת� שרואי� כפי

החנוכה30חנוכה" נרות שמספר שמאי בית סוברי� שבה ,

הימי� לפי � הנכנסי�" ימי� "כנגד כלומר,eribiyנקבע ,

ה� ובינתיי� יותר, מאוחר רק בפועל שיבואו הימי�

ראשו� ש"יו� שמאי, בית סוברי� ולכ� בכח. רק קיימי�

של מהותו כי והול�", פוחת ואיל� מכא� שמונה, מדליק

השניoey`xdהיו� היו� ואילו ימי�, שמונה בכח, כוללת,

וכדומה. ימי�, שבעה רק כולל

נקבע הנרות שמספר הלל בית סוברי� זאת לעומת

בפועל. עברו שכבר הימי� לפי היוצאי�", ימי� "כנגד

ואיל� מכא� אחד, מדליק ראשו� "יו� אומרי� ה� ולפיכ�

יו� רק "בפועל" קיי� הראשו� ביו� כי � והול�" מוסי�

וכדומה. ימי�, שני � השני ביו� אחד,

בתר שב"אזלינ� שמאי, בית לשיטת רואי� מכ�

נחשב שה"בכח" בלבד זו לא הרי היהeli`kבכח", כבר

אלא בפועל, ג� קיי� "בכח"daxc`31הדבר של המצב :

נקבעתxwirdהוא הדבר ומציאות ,eitlנקבע ולכ� �

ימי� "כנגד בחנוכה הנרות "כנגדle32`הנכנסי�",מספר
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עצ�25) ולא הוא דבש" ב"חלות (דב"ש) שהחידוש (בפשטות�, י"ל ג�

כ"א) דא, בכגו� ג� בכח בתר דאזלינ� ote`deהעני� xeriyd:"ה"בכח של

לאמירת בנוגע 67 הערה להל� המבואר (וע"ד "משיחרחר" או "משיהרהר"

ממצרי�"). ישראל "בצאת

ממנו26) ללמוד א"א שלכ� � דבש" ד"חלות בה"בכח" מעלה עוד

(בשוה"ג). 33 הערה לקמ� ראה � לאיל�" ב"ר"ה ג� בכח בתר דאזלינ�

ב).27) קד, (יבמות בו מעכבת בילה אי� לבילה הראוי כל וע"ד

בכח28) בתר דאזלינ� לב"ש ס"ל עשר" אחד יו� ב"הרואה שג� וא�

הוא רחוק עשר אחד דיו� שה"בכח" א� � (14 הערה לעיל מ�ixnbl(ראה

בפועל לידי יבא לא שהרי ב"שmlerlה"בפועל", שיטת לשנות צרי� (שלכ�

מ"מ � לאיל�") ב"ר"ה משיטת� זה ללמוד וא"א עשר" אחד יו� ב"הרואה

דבש). (וחלות לאיל� לר"ה בנוגע ב"ש שיטת מש� ללמוד א"א גופא זה מטע�

בהכרח הרי בפועל, לידי לעול� יבוא לא י"א שביו� שה"בכח" מכיו� כי

הבכח מפני הוא ש� בכח" בתר ד"אזלינ� envrשהגדר cvn,י"א שיו� (מה

ed`מצד epiprוכמבואר הזיבה), ימי בשאר � גדולה זיבה לידי לבא יכול

של החנטה הוא שענינו לאיל� בר"ה משא"כ .52 הערה 116 ע' ח"ז בלקו"ש

לומר אפשר הי' "בפועל"), של (עני� האיל� ולכ�lc`פירות בכח. בתר אזלינ�

שכולל לפי בכח בתר אזלינ� כא� דג� לאיל� בר"ה ג� מחלוקת� לשנות צרי�

lretad.

בכח.29) בתר אזלינ� דלא ב"ה בדברי ג� הוא זו צריכותא וע"ד

ב.30) כא, שבת

רק31) [לא שיטת� על חנוכה", ב"מצות ב"ש שבדעת החידוש שזהו

ס"ה, (כנ"ל שמהרהר בשעה ג� ה"בפועל" להביא שבידו � דבש" ב"חלות

ב"ר"ה שיטת�] על ג� אלא בחנוכה, משא"כ (115 ע' ש� לקו"ש וראה

לאיל�"*.

בשבט באחד הוא לאיל� שר"ה ב"ש דסברי מהא ש"בכח"`oiאבל ראי'

שלשיטת�, א� – מ"בפועל" מא'`oiעדי� שחנטו מהפירות וכו' מעשרי�

ממי ה� חיי� שבפועל הג� העברה שנה של הפירות על בו ט"ו עד בשבט

יהי' אחד שזמ� א"א כי � העברה כשנאמרa'לjiiyהשנה ג� ולכ� שני�,

מ"מ, מ"בכח"), עדי� ש"בפועל" נאמר א� (ואפילו ל"בפועל" שוה ש"בכח"

לאיל� לר"ה בשבט אחד נקבע ו(לכ�) "בפועל" כמו נחשב "בכח" שג� מכיו�

הרי �`vi `linn.העברה שנה מכלל

ש"בכח"32) מודי� ב"ש שג� לומר אפשר מ"בפועל",`epiלכאורה עדי�

כנגד ולא הנכנסי� ימי� כנגד רק מדליק האחרוני� ימי� בד' שג� דס"ל ומה

(ועד"ז הנכנסי� ימי� כנגד נרות ח' מדליק הראשו� שביו� מכיו� היוצאי�: ימי�

ב"ש שלדעת לפי שלאחריו) הימי� להדליקwitqnבג' א"א במילא הבכח, ג�

סעי� (וכדלקמ� הכירא שיהי' צרי� שהרי � האחרוני� ימי� בד' ג� זה מספר

ח').

:"dkepg zevn"a y"a zhiya yecig cer (*

dkepgc oey`xd meiy df ixd ,dkepg zevna k"`yn .("yac zelg"l rbepa mb `ed f"cre) ely lretad oiicr lgzed `ly drya `ed haya '`ay (eli`l d"xc) "gka"d

`c oebkay xnel xyt` 'id - lretad cvn `a gkady oeikne .dkepg ini ly lretad lgzed xaky itl epiid .dkepgd inin cg` `edy itl - `ed mini zpeny "gka" llek

.gka xza opilf` `le lretad `ed xwirdy micen y"a mb
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ר' שבי� המחלוקת את להסביר נית� לעיל האמור לפי

קריאת זמ� סו� לגבי גמליאל ורב� חכמי� לבי� אליעזר

ערבית של האשמורה34שמע סו� "עד סובר אליעזר ר' :

שהזמ� סוברי� גמליאל ורב� חכמי� ואילו הראשונה",

השחר".35מדאורייתא עמוד שיעלה "עד הוא

מפרש המילה36רש"י פירוש הוא למחלוקת� שהבסיס ,

של37"בשכב�" שהמשמעות סובר, אליעזר רבי :

אד� שבני זמ� "כל היא ולשכב",oiwqer"בשכב�" ליל�

ורב� חכמי� ואילו הראשונה. האשמורת לסו� עד רק וזאת

זמ� "כל היא "בשכב�" של שהמשמעות סוברי�, גמליאל

הלילה. כל � שוכבי�" אד� שבני

ל" היא שהכוונה אליעזר רבי סובר מדוע oiwqerואכ�,

"שבני � סוברי� גמליאל ורב� חכמי� ואילו ולשכב", ליל�

הוא:miakeyאד� לכ� ההסבר לעיל, האמור לפי ?"

כל בכח בכ� נכלל לישו�, ללכת מתכונ� אד� כאשר

חכמי� מבארי� ולכ� בפועל. כ� אחר ייש� שהוא הזמ�

הלל בית בשיטת הנוקטי� גמליאל, בתר38ורב� ש"אזלינ� ,

שבו הזמ� היא "בשכב�" של שהמשמעות � בפועל"

"שוכבי�" שהיהlretaאנשי� אליעזר, רבי ואילו .

שמא בית בתר39ימתלמידי ש"אזלינ� כ� משו� וסובר ,

שבו לזמ� היא הכוונה "בשכב�" שבמילה מבאר בכח",

ולשכב.oiwqerאנשי� ליל�

מתחשבי� שמאי בית שיטת שלפי רואי�, אנו wxכא�

האשמורה שלאחר אליעזר, רבי סובר ולכ� ב"בכח",

כבר � בפועל האנשי� שוכבי� שאז למרות `iהראשונה,

xyt`.�קיי אינו ה"בכח" כי שמע, קריאת לקרוא
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צריכה בכח", בתר ש"אזלינ� שמאי, בית של דעת�

נרות לגבי וה� שמע קריאת זמ� לגבי ה� במפורש להיכתב

על שמע, קריאת זמ� לגבי בשיטת� חידוש יש כי חנוכה,

חנוכה: מצות לגבי שיטת� פני

שונה. נרות מספר לילה בכל מדליקי� חנוכה במצות

שמונה, מדליק ראשו� ש"יו� שמאי בית מדברי ולכ�,

שה� כ� כל ניכר אי� עדיי� והול�" פוחת ואיל� מכא�

"בכח"wxמתחשבי� של לומר,40במציאות אפשר כי �

של מועט מספר מדליקי� האחרוני� הימי� שבארבעת

כברwxנרות, ש"בפועל" למרות – הנכנסי�" ימי� "כנגד

אז הבדלxzeiעברו ליצור כדי זה הרי מספר41ימי�, בי�

מספר לבי� האחרוני�, הימי� בארבעת שמדליקי� הנרות

הראשוני�. הימי� בארבעת שמדליקי� הנרות

אליעזר רבי סובר שמע קריאת זמ� לגבי שג� מכ� אבל

השכיבה רק קיימת כאשר � הראשונה האשמורת שלאחר

יותר מובנת שמע, קריאת לקרוא אפשר אי כבר בפועל,

ג� "בכח", במצב רק שמתחשבי� � שמאי בית שיטת

ג� יתחשבו שלא לכ� מיוחדות סיבות אי� כאשר

ב"בפועל".

קריאת זמ� לגבי אליעזר רבי של מדעתו שני, מצד א�

חנוכה. מצות לגבי שמאי בית שיטת מהי להסיק אי� שמע

קריאת42כי זמ� המילהלגבי משמעות חשובה שמע
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א� (ובפרט ה� שווי� ובפועל) (בכח שניה� בא� כי קצת, דוחק אבל

ג� לומר סברא יש כי מילתא, פסיקא לא � מבכח) עדי� שבפועל נאמר

כבר (שישנ� היוצאי� ימי� כנגד ידליק האחרוני� ימי� שבד' להיפ�*:

לב"שlinae`בפועל). דס"ל ומהא זה. במספר הראשוני� ימי� בד' ידליק לא

מזה, מוכח ח'**, מדליק דוקא ראשו� שביו� היתה, הנרות דמספר שהקביעות

מ"בפועל".sicrשלדעת� "בכח"

ו"ר"ה33) דבש"*** ב"חלות ג� וב"ה ב"ש פלוגתת לשנות שהוצר� ומה

בדעת ש� שבפלוגתת� החידוש על [נוס� כי � הצריכותאd"aלאיל�" ע"פ �

ה" כבר הותחל הראשו� ביו� ג� הרי חנוכה, בימי שלlretaהנ"ל] "zpeny

עוד יתוס� רק שלאחריו בהימי� (שהרי משא"כzenkaהימי� דהבפועל).

החרחור), (או ההרהור בעת שישנו ה"בכח" לאיל�", וב"ר"ה דבש" ב"חלות

ה"ב עדיי� בו אי� בשבט שבא' ה"בכח" התחלתו.llkפועל"וכ� לא ג� ,

ברכות.34) מס' ריש

ע"ב.35) ריש ד, ש� ראה

היא.36) ר"א לאו ד"ה א ג, ש� ג� וראה ואיל�. סע"א ש�

יט.37) יא, עקב ז. ו, ואתחנ�

ב"ה38) מתלמידי – גמליאל ורב� הבאה. הערה ראה – לחכמי� בנוגע

א). טו, יבמות (ראה הי'

וראה39) ב. קל, שבת � דשמותי) דר"א (ד"ה ותוס' שמותי) (ד"ה רש"י

ש"מחלפא וחכמי�, ר"א אפלוגתת בפשיטות שמקשה ע"ב ריש לד, ביצה תוס'

וב"ה. דב"ש שיטתייהו"

רק40) (ולא מ"בפועל" עדי� "בכח" ב"ש שלדעת מוכיח מש� ג� אבל

.32 הערה לעיל ראה � ה"בכח") ג� שמספיק

ב).41) (כא, שבת והמהדרי�, בתוד"ה מש"כ וע"ד

אז42) הותחל שכבר לפי הוא דחנוכה ראשו� שביו� ה"בכח" לזה: נוס�

� ולשכב" ליל� ש"עוסקי� מה משא"כ בשוה"ג. � 31 הערה כנ"ל הבפועל,

ור"ג) לחכמי� ג� ק"ש זמ� הוא (שלכ� בפועל השכיבה ג� יש זו שבשעה א�

ולשכב, ליל� שעוסקי� מה זה הרי �aaeqn epi`.בפועל אז ששוכבי� מזה

dfn d`vezky `l`) d`ad dpy zlgzd zriawl rbepa `id dl`yd ,(zncewd dxrd d`x) oli`l d"x rbepa k"`yn .dkepg ini lk lr `id dfa dl`yd dlgzkln ixdy (*

.(zncewd dpy meiq r"ed

.minid x`yc xcqd rawp `linae ,'g wilcdl opixngn o`kle o`kl `xaq yiy '` meiac - mrhd l"i la` (**

k"`yn .onf xqegn wx `ede ,`linn `ai (oey`xd meia lelkd) dkepgd ini x`y ly "lreta"d :dkepgc '` meiay "gka"d lr ztqep zeticr dpyi ."yac zelg"l rbepa (***

.(my f"g y"ewla x`eank) weqixd zlert l"v lretd `aiy icka ."yac zelg"a

.`linn ,envrn `ai (haya xyr dynga 'idiy) "lreta"d ik - "oli`l d"x" lr "yac zelg"a y"a zhiya yecig cer (d"q l"zpy dnl sqep) oaen f"tre
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ר' שבי� המחלוקת את להסביר נית� לעיל האמור לפי

קריאת זמ� סו� לגבי גמליאל ורב� חכמי� לבי� אליעזר

ערבית של האשמורה34שמע סו� "עד סובר אליעזר ר' :

שהזמ� סוברי� גמליאל ורב� חכמי� ואילו הראשונה",

השחר".35מדאורייתא עמוד שיעלה "עד הוא

מפרש המילה36רש"י פירוש הוא למחלוקת� שהבסיס ,

של37"בשכב�" שהמשמעות סובר, אליעזר רבי :

אד� שבני זמ� "כל היא ולשכב",oiwqer"בשכב�" ליל�

ורב� חכמי� ואילו הראשונה. האשמורת לסו� עד רק וזאת

זמ� "כל היא "בשכב�" של שהמשמעות סוברי�, גמליאל

הלילה. כל � שוכבי�" אד� שבני

ל" היא שהכוונה אליעזר רבי סובר מדוע oiwqerואכ�,

"שבני � סוברי� גמליאל ורב� חכמי� ואילו ולשכב", ליל�

הוא:miakeyאד� לכ� ההסבר לעיל, האמור לפי ?"

כל בכח בכ� נכלל לישו�, ללכת מתכונ� אד� כאשר

חכמי� מבארי� ולכ� בפועל. כ� אחר ייש� שהוא הזמ�

הלל בית בשיטת הנוקטי� גמליאל, בתר38ורב� ש"אזלינ� ,

שבו הזמ� היא "בשכב�" של שהמשמעות � בפועל"

"שוכבי�" שהיהlretaאנשי� אליעזר, רבי ואילו .

שמא בית בתר39ימתלמידי ש"אזלינ� כ� משו� וסובר ,

שבו לזמ� היא הכוונה "בשכב�" שבמילה מבאר בכח",

ולשכב.oiwqerאנשי� ליל�

מתחשבי� שמאי בית שיטת שלפי רואי�, אנו wxכא�

האשמורה שלאחר אליעזר, רבי סובר ולכ� ב"בכח",

כבר � בפועל האנשי� שוכבי� שאז למרות `iהראשונה,

xyt`.�קיי אינו ה"בכח" כי שמע, קריאת לקרוא
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צריכה בכח", בתר ש"אזלינ� שמאי, בית של דעת�

נרות לגבי וה� שמע קריאת זמ� לגבי ה� במפורש להיכתב

על שמע, קריאת זמ� לגבי בשיטת� חידוש יש כי חנוכה,

חנוכה: מצות לגבי שיטת� פני

שונה. נרות מספר לילה בכל מדליקי� חנוכה במצות

שמונה, מדליק ראשו� ש"יו� שמאי בית מדברי ולכ�,

שה� כ� כל ניכר אי� עדיי� והול�" פוחת ואיל� מכא�

"בכח"wxמתחשבי� של לומר,40במציאות אפשר כי �

של מועט מספר מדליקי� האחרוני� הימי� שבארבעת

כברwxנרות, ש"בפועל" למרות – הנכנסי�" ימי� "כנגד

אז הבדלxzeiעברו ליצור כדי זה הרי מספר41ימי�, בי�

מספר לבי� האחרוני�, הימי� בארבעת שמדליקי� הנרות

הראשוני�. הימי� בארבעת שמדליקי� הנרות

אליעזר רבי סובר שמע קריאת זמ� לגבי שג� מכ� אבל

השכיבה רק קיימת כאשר � הראשונה האשמורת שלאחר

יותר מובנת שמע, קריאת לקרוא אפשר אי כבר בפועל,

ג� "בכח", במצב רק שמתחשבי� � שמאי בית שיטת

ג� יתחשבו שלא לכ� מיוחדות סיבות אי� כאשר

ב"בפועל".

קריאת זמ� לגבי אליעזר רבי של מדעתו שני, מצד א�

חנוכה. מצות לגבי שמאי בית שיטת מהי להסיק אי� שמע

קריאת42כי זמ� המילהלגבי משמעות חשובה שמע
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א� (ובפרט ה� שווי� ובפועל) (בכח שניה� בא� כי קצת, דוחק אבל

ג� לומר סברא יש כי מילתא, פסיקא לא � מבכח) עדי� שבפועל נאמר

כבר (שישנ� היוצאי� ימי� כנגד ידליק האחרוני� ימי� שבד' להיפ�*:

לב"שlinae`בפועל). דס"ל ומהא זה. במספר הראשוני� ימי� בד' ידליק לא

מזה, מוכח ח'**, מדליק דוקא ראשו� שביו� היתה, הנרות דמספר שהקביעות

מ"בפועל".sicrשלדעת� "בכח"

ו"ר"ה33) דבש"*** ב"חלות ג� וב"ה ב"ש פלוגתת לשנות שהוצר� ומה

בדעת ש� שבפלוגתת� החידוש על [נוס� כי � הצריכותאd"aלאיל�" ע"פ �

ה" כבר הותחל הראשו� ביו� ג� הרי חנוכה, בימי שלlretaהנ"ל] "zpeny

עוד יתוס� רק שלאחריו בהימי� (שהרי משא"כzenkaהימי� דהבפועל).

החרחור), (או ההרהור בעת שישנו ה"בכח" לאיל�", וב"ר"ה דבש" ב"חלות

ה"ב עדיי� בו אי� בשבט שבא' ה"בכח" התחלתו.llkפועל"וכ� לא ג� ,

ברכות.34) מס' ריש

ע"ב.35) ריש ד, ש� ראה

היא.36) ר"א לאו ד"ה א ג, ש� ג� וראה ואיל�. סע"א ש�

יט.37) יא, עקב ז. ו, ואתחנ�

ב"ה38) מתלמידי – גמליאל ורב� הבאה. הערה ראה – לחכמי� בנוגע

א). טו, יבמות (ראה הי'

וראה39) ב. קל, שבת � דשמותי) דר"א (ד"ה ותוס' שמותי) (ד"ה רש"י

ש"מחלפא וחכמי�, ר"א אפלוגתת בפשיטות שמקשה ע"ב ריש לד, ביצה תוס'

וב"ה. דב"ש שיטתייהו"

רק40) (ולא מ"בפועל" עדי� "בכח" ב"ש שלדעת מוכיח מש� ג� אבל

.32 הערה לעיל ראה � ה"בכח") ג� שמספיק

ב).41) (כא, שבת והמהדרי�, בתוד"ה מש"כ וע"ד

אז42) הותחל שכבר לפי הוא דחנוכה ראשו� שביו� ה"בכח" לזה: נוס�

� ולשכב" ליל� ש"עוסקי� מה משא"כ בשוה"ג. � 31 הערה כנ"ל הבפועל,

ור"ג) לחכמי� ג� ק"ש זמ� הוא (שלכ� בפועל השכיבה ג� יש זו שבשעה א�

ולשכב, ליל� שעוסקי� מה זה הרי �aaeqn epi`.בפועל אז ששוכבי� מזה

dfn d`vezky `l`) d`ad dpy zlgzd zriawl rbepa `id dl`yd ,(zncewd dxrd d`x) oli`l d"x rbepa k"`yn .dkepg ini lk lr `id dfa dl`yd dlgzkln ixdy (*

.(zncewd dpy meiq r"ed

.minid x`yc xcqd rawp `linae ,'g wilcdl opixngn o`kle o`kl `xaq yiy '` meiac - mrhd l"i la` (**

k"`yn .onf xqegn wx `ede ,`linn `ai (oey`xd meia lelkd) dkepgd ini x`y ly "lreta"d :dkepgc '` meiay "gka"d lr ztqep zeticr dpyi ."yac zelg"l rbepa (***

.(my f"g y"ewla x`eank) weqixd zlert l"v lretd `aiy icka ."yac zelg"a

.`linn ,envrn `ai (haya xyr dynga 'idiy) "lreta"d ik - "oli`l d"x" lr "yac zelg"a y"a zhiya yecig cer (d"q l"zpy dnl sqep) oaen f"tre
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הכתובה שמשמעותdxeza"ובשכב�", סובר אליעזר ורבי ,

" "בכח", היא בתורה וכיו�oiwqerהמילה ולשכב". ליל�

לשו�..." לעצמה, תורה שג�43ש"לשו� הוכחה, מכא� אי� ,

`ll."בכח בתר (רק) "אזלינ� תורה", ל"לשו� קשר

.Ë
ı¯‡ Â‡ ÌÈÓ˘ - "‰ÏÈÁ˙" ‡¯·� ÈÓ

העיקר א� � הלל בית לבי� שמאי בית בי� זו מחלוקת

בכלל: הבריאה לגבי ג� קיימת � "בפועל" או "בכח" הוא

נבראת כ� ואחר תחילה נבראו שמי� אומרי� שמאי "בית

כ� ואחר תחילה נבראת אר� אומרי� הלל ובית האר�...

.44שמי�"

מוסבר כ� שבהתהוות45על ,lretaנבראו "שמי�

של בדר� היא העולמות שהתהוות כיו� תחילה".

השמי�, תחילה נבראו לפיכ� למטה, מלמעלה השתלשלות

mdneשל כפי האר�, מקבלת`xgנבראה האר� בריאת�,

.46מהשמי�

dpeekaeואילו daygnaבמחשבה" עלתה האר� ,

נבראהiptlתחילה" שהאר� לכ� ההסבר וזהו השמי�,

תחילה" במחשבה מעשה "סו� כי יותר, כדוגמא47מאוחר .

הוא הבניה תהלי� לכל הגור� � בני� שבבניית הידועה,

חפצי�. שבו המושל�, הבני�

להבי�: צרי� אבל

עוסקי� הלל ובית שמאי שבית יוצא, לעיל האמור לפי

בפועל, ההתהוות על מדברי� שמאי בית שוני�: בנושאי�

הביטויו ואילו והמחשבה. הכוונה על � הלל בית אילו

על מצביע אומרי�" הלל ובית אומרי� שמאי "בית

ביניה� המחלוקת אפוא מהי ?48מחלוקת.

בית לבי� שמאי בית בי� שהמחלוקת לומר, הכרחי לכ�

" מיהו – היא ראשו�dligzהלל � "dlrnazeaiygae49:

כדלעיל, החסידות, בתורת והנאמר האר�. או השמי�

בפועל, ההתהוות לגבי אמור תחילה" נבראו ש"שמי�

� והכוונה המחשבה לגבי אמור תחילה" נבראת וש"אר�

במעלהminrhd50ה� ראשו� מי לגבי השונות לשיטות

ובחשיבות:

"במחשבה עלתה שהאר� שכיו� סוברי�, הלל בית

היא דוקא לכ� הבריאה, תכלית עיקר והיא תחילה",

ובחשיבות במעלה .51ה"תחילה"

נבראו שלמעשה שכיו� סוברי�, שמאי בית ואילו

תחילה, האר�,mdneהשמי� נבראה

הבריאה תכלית שה� והתורה", "ישראל קיימי�52וא� ,

ב"שמי�", כ� לאר�myneלפני וירדו "נמשכו" ,53ה�

תחילה, במחשבה עלה אשר ה"אר�", של ה"בכח" לכ�

במעלה ה"תחילה" ה� השמי� ולפיכ� ב"שמי�", נמצא

הוא שהעיקר בשיטת�, נוקטי� שמאי בית כי ובחשיבות,

.54ה"בכח"

.È
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תחילה" נבראו ש"שמי� שמאי, בית בשיטת החידוש

בתר ש"אזלינ� שיטת� לעומת ה"בכח", ה� שהשמי� מפני

הוא: המקומות, שאר בכל בכח"

הנבראי�, שלigxkdאצל מצב בראשונה שיהיה

לגבי א� ה"בפועל". נובע ולאחריו ממנו שדוקא "בכח",

שכיו� מוב�, הקדושֿברו�ֿהוא, שברא ואר�, שמי� בריאת

ח"ו, הגבלות בשו� מוגבל אינו שהקדושֿברו�ֿהוא

ה"בפועל" את לברוא ללאiptlביכולתו או ה"בכח",

בכלל. "בכח"

לגבי שמאי בית של שיטת� מהי להסיק אי� לכ�

בשאר בכח" בתר ש"אזלינ� משיטת� ואר�, שמי� בריאת

היא "בכח" של שהחשיבות לומר, אפשר שהרי המקומות,

לא א� ה"בפועל", את לבצע אפשרות אי� שבלעדיו בכ�

צור� יש לפיכ� הקדושֿברו�ֿהוא. של בריאתו לגבי כ�
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ב.43) קלז, חולי� ב. נח, ע"ז

טו.44) פ"א, ב"ר א. יב, חגיגה

יח45) ע' תרכ"ט סה"מ קצת). באו"א – ש� (ובתו"ח ויגש ר"פ תו"א

תרס"ו. הזאת המצוה כי ד"ה .n"kaeואיל�.

השמי�46) את "אענה כג) ב, (הושע האר�".mdeכמ"ש את יענו

דודי.47) לכה פיוט

עני�48) על מאד יקשה לפי"ז ג): (פט, ש� בתו"ח שמקשה וכמו

עיי"ש. הנ"ל. לפי כלל מחלוקת בזה אי� דלכאורה . . מחלקות�

לברכה",49) מוקד� .. בפסוק המוקד� "כל א) מא, (ברכות מהדי� להעיר

לאדה"ז ברה"נ סדר ס"ד. סרי"א או"ח טושו"ע (ראה יותר חשוב שהוא לפי

ה"ב). פ"י

מוכח,50) ש� וב"ר בחגיגה ושרפר� דעלי' בנוגעmzzbeltyמהמשל היא

.61 הערה לקמ� מ"ש ע"פ זה ויוב� בזמ�. לתחלה

במחשבה51) עלתה שהאר� זה דמצד ,45 בהערה שנסמנו מקומות ראה

להצמיח הכח (� וחשיבות (עילוי בה יש yilתחלה, oi`n.(�בשמי (שאינו

(52(62 הערה 159 ע' ח"ה [המתורג�] שיחות בלקוטי (נסמ� וכמרז"ל

העול� שכל בפני�, ש� (וראה התורה". ובשביל ישראל הואlth"בשביל

ותורה). לישראל

ג�53) וראה ועוד. ב. כט, (זח"ג הכבוד כסא מתחת גזורות נשמות שהרי

שמי�" "דאיקרי בערבות שהוא ב) קנב, שבת � החיי� בצרור ד"ה רש"י

– ומש� חלק), ר"פ (משנה השמי�" מ� (היא) "תורה וכ� סע"ב), יב, (חגיגה

באר�. למטה נמשכו

הוא,54) תחלה" נבראו ד"שמי� דב"ש שהטע� ,180 ע' מהדו"ח בצפע"נ

דעת (לפי ד"שמי�" שהמעלה י"ל אבל העיקר. היא שהצורה שסוברי� לפי

ג� בו כלול (שמי�) שבה"בכח" לפי � כ"א ה"צורה" מצד רק לא היא ב"ש)

כבפני�. (אר�), ה"חומר"

`a zyxt zegiyÎihewl

ואר� שמי� בריאת לגבי ג� שמאי בית שיטת את ,55לפרט

היתה כאשר הקדושֿברו�ֿהוא, של במעשיו שאפילו

זאת בכל "בכח", ללא "בפועל" של לקיומו אפשרות

ברא שלמעשה כיו� זה, במקרה ג� בכח" בתר "אזלינ�

מכ� נובעת שהיא באופ� האר� את הקדושֿברו�ֿהוא

"בכח". בשמי� קיימת היא כ� שלפני

שמאי בית בי� המחלוקת את לפרט יש זאת בכל א�

את להבהיר כדי האחרי�, במקומות ג� הלל בית לבי�

הלל בית המצב56שיטת הכרחי כאשר בנבראי�, שג� ,

בתר ש"אזלינ� סוברי� ה� כא� ג� "בכח", של הראשוני

בפועל".

.‡È
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שמאי, בית לדברי הטע� את להבי� צרי� עדיי� א�

תחילה": נבראו ש"שמי�

השמי� בריאת שלאחר העובדה �d`xapעצ� האר�

מוכיחה, � "בכח" האר� נמצאת כבר שב"שמי�" עלֿא�

שהיא כפי האר� בריאת היא ודוקאlretaשהתכלית ,df

כ�, א� תחילה. במחשבה עלה האר�) של (ה"בפועל"

ושה� השמי�, בריאת הוא שהעיקר לומר אפשר כיצד

ובחשיבות? במעלה "תחילה"

שמאי בית שיטת לגבי ג� מתעוררת זו מעי� שאלה

ב בתר ש"אזלינ� שלבכללותה, החשיבות לכאורה, כח":

משמעות וא� "בפועל". יוצא שממנו בכ� היא "בכח"

את ליצור שביכולתו כ� על מצביעה "כח" המילה

וא� ה"בכח", הוא שהעיקר לומר, אפשר כיצד ה"פועל".

"בכח" רק מסויימות בהלכות �57"בפועל"le`מתחשבי�

ליצור שביכולתו היא, "כח" של והמעלה החשיבות כאשר

ה"פועל"? את

.·È
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שבי� הקשר את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� כדי

פועל" בתר "אזלינ� או כח" בתר "אזלינ� � השיטות שתי

הלל ולבית שמאי לבית �58:

משורש ה� הלל ובית הגבורות, משורש ה� שמאי בית

הלל59החסדי� ובית מחמירי� שמאי בית (ולכ�

הוא60מקילי� וחסד "העל�", היא שגבורה וכיו� .(

ה"בכח", הוא שהעיקר שמאי בית סוברי� לפיכ� "גילוי",

"כח" כי � "בפועל" הוא שהעיקר סוברי�, הלל בית ואילו

גילוי. הוא ו"פועל" העל�, הוא

הלל בית לבי� שמאי בית בי� למחלוקת ההסבר ג� זהו

תחילה": נבראת "אר� או תחילה" נבראו "שמי� א�

ב"שמי�" ה� צור� יש הבריאה, לתכלית להגיע כדי

שרש� � הגבורה שמצד בכ�, הוא ההבדל ב"אר�". וה�

מלמטה ו"העלאה "העל�" שהיא � שמאי בית של

היא, האר�, ה"מטה", בבריאת שהתכלית יוצא, למעלה",

בית אומרי� ולכ� לשמי�. ל"מעלה", ותעלה תימש� שהיא

תחילה" נבראו ש"שמי� –61שמאי, החסד מצד ואילו .

מלמעלה ו"המשכה "גילוי" שהוא � הלל בית של שרש�

התכלית וא� עצמו, ה"מטה" היא שהתכלית יוצא, למטה",

ובהתגלותו ב"המשכתו" היא ה"מעלה" לפיכ�dhnlשל .

תחילה". נבראת ש"אר� הלל, בית אומרי�

בריאת לגבי הלל בית לבי� שמאי בית בי� זו ומחלוקת

בתורה, העניני� בשאר למחלוקת� היסוד היא ואר� שמי�

פועל": "בתר או כח" בתר "אזלינ� א�

יוצא ה"מטה", היא שהתכלית הלל, בית שיטת לפי

ה"בפועל הוא בכ�שהעיקר הוא ה"בכח" של וחשיבותו ,"

ה"בפועל". יוצא שממנו
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והביאור55) המקור הוא תחלה" נבראו ש"שמי� ב"ש דעת (ועיקר: ועוד

בא� מזו: (ויתירה סי"ב. כדלקמ� מקו�, בכל בכח" בתר ד"אזלינ� לשטת�

אפשר הי' תחלה, נבראו ששמי� דעת� יודעי� היינו שסוברי�zerhlלא שזה

לפי כ"א עצמו, מצד הכח מעלת מצד לא הוא בכ"מ בכח" בתר "אזלינ�

אפשריות ישנה lretadl.(62שהבכח הערה כדלקמ� ,

שכללות56) א� גופא, אר� בעניני שג� ב"ש, בדעת ג� חידוש שזהו וי"ל

הוא שבו) ה"בכח" (ג� בכח.lreta)dhnענינה בתר אזלינ� מ"מ ,(

ב"ש57) מתלמידי) להיותו � (ר"א דלדעת ערבית, של ק"ש שבזמ� וכמו

רק ולשכבoiwqerykהוא בפועל*.le`ליל� כששוכבי�

סעי� לעיל (וראה בכתוב שנאמר "בשכב�" פירוש זהו ב"ש שלדעת וא�

אמרה מדוע בעי: טעמא גופא הא � אחרי�) לדיני� ממנו ללמוד אי� שלכ� ח',

השכיבה בעת רק הוא ק"ש שזמ� ב"ש) (לפי' הנ"ל.gkaתורה הערה וראה .

ש�.58) האוצר בית ג� ראה

ובכ"מ.59) ג. מח, שה"ש לקו"ת

רע"א).60) (ד, בהקדמה תניא ראה

שיתעלה61) היא (אר�) בה"מטה" הכוונה ב"ש שלדעת ומכיו�

– השמי� אופ� כפי הוא האר� בריאת שאופ� מוב� הרי (שמי�), לה"מעלה"

השרפר�". מתק� הוא הכסא גובה "ולפי שרפר�) (ד"ה ש� חגיגה רש"י ראה

בריאת אופ� � ה"מטה" בשביל היא בה"מעלה" שהכוונה ב"ה לדעת משא"כ

הנמשל מזה יוב� "כמו"כ ב: ד, ויקרא מלקו"ת ולהעיר האר�. כפי הוא השמי�

למטה". הוא כ� למעלה שהוא שכמו או .. למעלה

ג� היא ב"תחלה" שהכוונה י"ל הלשו�onfaועפ"ז מפשטות (כדמוכח

מסובב האר� ב"ש לדעת ומסובב": ד"סיבה בהעני� היינו ש�), וב"ר בחגיגה

היא האר� ב"ה ולדעת תחלה; נבראו שמי� � משמי� �daiqהיא לשמי�

תחלה. נבראת אר�

.g"q zlgz l"pk 'ek `xikd 'idiy icka edfy ,(wgeca) l"i - "dkepg zevn"a y"a zrcl rbepa (*



לי `a zyxt zegiyÎihewl

ואר� שמי� בריאת לגבי ג� שמאי בית שיטת את ,55לפרט

היתה כאשר הקדושֿברו�ֿהוא, של במעשיו שאפילו

זאת בכל "בכח", ללא "בפועל" של לקיומו אפשרות

ברא שלמעשה כיו� זה, במקרה ג� בכח" בתר "אזלינ�

מכ� נובעת שהיא באופ� האר� את הקדושֿברו�ֿהוא

"בכח". בשמי� קיימת היא כ� שלפני

שמאי בית בי� המחלוקת את לפרט יש זאת בכל א�

את להבהיר כדי האחרי�, במקומות ג� הלל בית לבי�

הלל בית המצב56שיטת הכרחי כאשר בנבראי�, שג� ,

בתר ש"אזלינ� סוברי� ה� כא� ג� "בכח", של הראשוני

בפועל".

.‡È
?"ÁÎ·"‰ ˙Â·È˘Á È‰Ó

שמאי, בית לדברי הטע� את להבי� צרי� עדיי� א�

תחילה": נבראו ש"שמי�

השמי� בריאת שלאחר העובדה �d`xapעצ� האר�

מוכיחה, � "בכח" האר� נמצאת כבר שב"שמי�" עלֿא�

שהיא כפי האר� בריאת היא ודוקאlretaשהתכלית ,df

כ�, א� תחילה. במחשבה עלה האר�) של (ה"בפועל"

ושה� השמי�, בריאת הוא שהעיקר לומר אפשר כיצד

ובחשיבות? במעלה "תחילה"

שמאי בית שיטת לגבי ג� מתעוררת זו מעי� שאלה

ב בתר ש"אזלינ� שלבכללותה, החשיבות לכאורה, כח":

משמעות וא� "בפועל". יוצא שממנו בכ� היא "בכח"

את ליצור שביכולתו כ� על מצביעה "כח" המילה

וא� ה"בכח", הוא שהעיקר לומר, אפשר כיצד ה"פועל".

"בכח" רק מסויימות בהלכות �57"בפועל"le`מתחשבי�

ליצור שביכולתו היא, "כח" של והמעלה החשיבות כאשר

ה"פועל"? את

.·È
ÌÏÚ‰ - ‰¯Â·‚ ,ÈÂÏÈ‚ - „ÒÁ

שבי� הקשר את ולבאר להקדי� יש זאת להבי� כדי

פועל" בתר "אזלינ� או כח" בתר "אזלינ� � השיטות שתי

הלל ולבית שמאי לבית �58:

משורש ה� הלל ובית הגבורות, משורש ה� שמאי בית

הלל59החסדי� ובית מחמירי� שמאי בית (ולכ�

הוא60מקילי� וחסד "העל�", היא שגבורה וכיו� .(

ה"בכח", הוא שהעיקר שמאי בית סוברי� לפיכ� "גילוי",

"כח" כי � "בפועל" הוא שהעיקר סוברי�, הלל בית ואילו

גילוי. הוא ו"פועל" העל�, הוא

הלל בית לבי� שמאי בית בי� למחלוקת ההסבר ג� זהו

תחילה": נבראת "אר� או תחילה" נבראו "שמי� א�

ב"שמי�" ה� צור� יש הבריאה, לתכלית להגיע כדי

שרש� � הגבורה שמצד בכ�, הוא ההבדל ב"אר�". וה�

מלמטה ו"העלאה "העל�" שהיא � שמאי בית של

היא, האר�, ה"מטה", בבריאת שהתכלית יוצא, למעלה",

בית אומרי� ולכ� לשמי�. ל"מעלה", ותעלה תימש� שהיא

תחילה" נבראו ש"שמי� –61שמאי, החסד מצד ואילו .

מלמעלה ו"המשכה "גילוי" שהוא � הלל בית של שרש�

התכלית וא� עצמו, ה"מטה" היא שהתכלית יוצא, למטה",

ובהתגלותו ב"המשכתו" היא ה"מעלה" לפיכ�dhnlשל .

תחילה". נבראת ש"אר� הלל, בית אומרי�

בריאת לגבי הלל בית לבי� שמאי בית בי� זו ומחלוקת

בתורה, העניני� בשאר למחלוקת� היסוד היא ואר� שמי�

פועל": "בתר או כח" בתר "אזלינ� א�

יוצא ה"מטה", היא שהתכלית הלל, בית שיטת לפי

ה"בפועל הוא בכ�שהעיקר הוא ה"בכח" של וחשיבותו ,"

ה"בפועל". יוצא שממנו
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והביאור55) המקור הוא תחלה" נבראו ש"שמי� ב"ש דעת (ועיקר: ועוד

בא� מזו: (ויתירה סי"ב. כדלקמ� מקו�, בכל בכח" בתר ד"אזלינ� לשטת�

אפשר הי' תחלה, נבראו ששמי� דעת� יודעי� היינו שסוברי�zerhlלא שזה

לפי כ"א עצמו, מצד הכח מעלת מצד לא הוא בכ"מ בכח" בתר "אזלינ�

אפשריות ישנה lretadl.(62שהבכח הערה כדלקמ� ,

שכללות56) א� גופא, אר� בעניני שג� ב"ש, בדעת ג� חידוש שזהו וי"ל

הוא שבו) ה"בכח" (ג� בכח.lreta)dhnענינה בתר אזלינ� מ"מ ,(

ב"ש57) מתלמידי) להיותו � (ר"א דלדעת ערבית, של ק"ש שבזמ� וכמו

רק ולשכבoiwqerykהוא בפועל*.le`ליל� כששוכבי�

סעי� לעיל (וראה בכתוב שנאמר "בשכב�" פירוש זהו ב"ש שלדעת וא�

אמרה מדוע בעי: טעמא גופא הא � אחרי�) לדיני� ממנו ללמוד אי� שלכ� ח',

השכיבה בעת רק הוא ק"ש שזמ� ב"ש) (לפי' הנ"ל.gkaתורה הערה וראה .

ש�.58) האוצר בית ג� ראה

ובכ"מ.59) ג. מח, שה"ש לקו"ת

רע"א).60) (ד, בהקדמה תניא ראה

שיתעלה61) היא (אר�) בה"מטה" הכוונה ב"ש שלדעת ומכיו�

– השמי� אופ� כפי הוא האר� בריאת שאופ� מוב� הרי (שמי�), לה"מעלה"

השרפר�". מתק� הוא הכסא גובה "ולפי שרפר�) (ד"ה ש� חגיגה רש"י ראה

בריאת אופ� � ה"מטה" בשביל היא בה"מעלה" שהכוונה ב"ה לדעת משא"כ

הנמשל מזה יוב� "כמו"כ ב: ד, ויקרא מלקו"ת ולהעיר האר�. כפי הוא השמי�

למטה". הוא כ� למעלה שהוא שכמו או .. למעלה

ג� היא ב"תחלה" שהכוונה י"ל הלשו�onfaועפ"ז מפשטות (כדמוכח

מסובב האר� ב"ש לדעת ומסובב": ד"סיבה בהעני� היינו ש�), וב"ר בחגיגה

היא האר� ב"ה ולדעת תחלה; נבראו שמי� � משמי� �daiqהיא לשמי�

תחלה. נבראת אר�

.g"q zlgz l"pk 'ek `xikd 'idiy icka edfy ,(wgeca) l"i - "dkepg zevn"a y"a zrcl rbepa (*
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ב"שמי�", היא שהתכלית שמאי, בית שיטת לפי ואילו

יש ל"שמי�", ובעלייתה בהמשכתה היא ב"אר�" והכוונה

העיקר להיפ�: אלא ל"פועל", אמצעי אינו שה"כח" לומר,

הבוח�" "אב� רק הוא וה"פועל" עצמו, ה"כח" הוא

ה"בכח" מעלת ומתאמתת מתגלית .62שבאמצעותה

.‚È
"ÁÎ·" ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ - ÁÒÙ‰ Ô·¯˜ ˙ÏÈÎ‡

שיש שמאי, בית דברי מובני� לעיל האמור כל לפי

הפסח, אכילת לאחר מיד ממצרי�" ישראל "בצאת לומר

חצות: לפני א�

הפסח ד� בזכות היתה מצרי� ש"שכר63יציאת וכיו� .

ה הוא המצוהd`vezמצוה" בה64של כלולה היא ולפיכ� ,

ה"מסובב" ומסובב, סיבה ותוצאה, גור� שבכל (כש�

הפסח, שבאכילת מוב�, ב"סיבה"), "בכח" כלול

באznlypשבאמצעותה "לא אשר הפסח, קרב� מהות

מתרחשת65לאכילה"`l`מתחילתו כבר ,mlrdae gka

מצרי� .66יציאת

שמידלאחראכילתהפסחאומרי� סוברי�ביתשמאי, לכ�

מצרי� יציאת קיימת אז כבר כי ממצרי�", ישראל "בצאת

בכח" בתר ש"אזלינ� בשיטת�, נוקטי� וה� .67"בכח",

.„È
˘ÓÓ ÏÚÂÙ· ‰ÏÂ‡‚ ÌÈˆÂ¯ Â�‡

נפלאות" אראנו מצרי� מאר� צאת� "כימי .68נאמר

"בית (והרי הלל בית סוברי� מצרי� יציאת שלגבי כש�

הלל" כבית הלכה הלל, ובית שמאי69שמאי "בית וא� ,

משנה" אינה הלל בית בפועל",70במקו� בתר ש"אזלינ� ,(

"`i`xytו מצרי� יציאת על "הלל" ",gkaלומר

העתידה, בגאולה נפלאות" "אראנו לגבי ג� כ�

שבכח בגאולה להסתפק יכולי� אינ� שישראל

ובודאי71וברוחניות מהקדושֿברו�ֿהוא, תובעי� ה� אלא ,

� ובגשמיות בפועל הגאולה את ממש, בקרוב זאת ישיגו

הפלאות" ק� מתי מזמ�72"עד כבר הקיצי�, כל כלו !

"בנערינו ובגשמיות, בפשטות מהגלות לצאת העת הגיעה

ובבנותינו" בבנינו תשאר73ובזקנינו "לא אשר עד ,

ראש�"74פרסה" על עול� "שמחת של ובאופ� ,75,

תקויי� ציו�76ההבטחהlretaשכבר יושיע אלקי� "כי

ינחלוה עבדיו וזרע וירשוה, ש� וישבו יהודא ערי ויבנה

בה" ישכנו שמו דיד�.77ואוהבי בעגלא ,

(f"kyz miyecw t"ye t"yg` zegiyn)
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(62] הוא בכח בתר דאזלינ� דב"ש שהטע� לומר, אפשר הי' l`לכאורה

הכח מעלת אפשריותr"vnמצד ישנה שבה"בכח" לפי כ"א] ,lretadlומה ,

–sicrשהבכח להבפועל האפשריות הוא מעלתו שעיקר א� – מהבפועל

הבפועל) (של שהמציאות לפי שזהו ואפשריותdycgzpנפרש הכח כשנתחדש

הבפועל*, של מציאותו עיקר הוא ה"בכח" ולכ� אליו,

ולא ולשכב ליל� כשעוסקי� רק הוא ש"בשכב�" סוברי� זה [ומטע�

ש מה הוא ד"בשכב�" המציאות עצ� כי בפועל, לשכב,wqerכששוכבי�

� השכיבה מציאות עיקר של והגילוי ההמש� רק היא בפועל והשכיבה

ולשכב]. ליל� שעוסק בשעה שנתחדשה

היא המעלה שעיקר ב"ש סוברי� ואר� שמי� בבריאת שג� מכיו� אבל,

ה"בכח"

שהיא כמו האר� היא תחלה במחשבה שעלה בזה המכוו� שתכלית א� �

מה מספיק שאינו היינו בשמי�), בכח כלולה שהיא כמו (ולא דוקא בפועל

� להתהוות) צריכה האר� היתה לא (דאל"כ להבפועל ואפשריות כח שישנו

הכח עני� מצד הוא דבכח שהמעלה היא ב"ש שדעת מזה, מוכח

יתעלה ה"מטה" שג� בכדי הוא האר� לבריאת שהוצר� ומה גופא, ("מעלה")

בכח" בתר "אזלינ� שיטת� � המקומות בשאר שג� מסתבר, ולכ� לה"מעלה".

כבפני�. גופא, הבכח מעלת מצד היא

ו.63) יב, בא ורש"י מכילתא פכ"ט. פרדר"א

(64.23 הערה 137 ע' ח"ה [המתורג�] לקו"ש p"ye.ראה

ב.65) עו, פסחי�

סי"ד).66) תעב סי' אדה"ז (שו"ע חירות דר� נאכל הי' שהפסח מזה ולהעיר

לא67) (25 הערה לעיל עד"ז (ראה הוא בזה ב"ש בדעת mvrוהחידוש

עניני�: כמה ישנ� דיצי"מ בה"בכח" כ"א: בכח", בתר ד"אזלינ� zghadהעני�

d"awdעוד שהיתה גדול" ברכוש יצאו כ� zelbd"ואחרי mcewהעבודה ביטול ;

גו'" חדשי� ראש לכ� הזה "החדש רע"א); יא, (ר"ה בר"ה שהי' מאבותינו

שה"בכח" ב"ש וקמ"ל � ניס� בר"ח שהי' אז) ישראל של לגאולת� (ששיי�

ועני� הפסח.דאמירת אכילת הוא � ממצרי�" ישראל "בצאת

טו.68) ז, מיכה

ב.69) יג, עירובי�

ע"ב.70) ריש לו, ברכות

שאלתו71) (על מהר"ש אדמו"ר לכ"ק הצ"צ אדמו"ר כ"ק מענה כידוע

אדמו"ר כ"ק ואמר הלקו"ת! נדפס והרי תר"ח): שנת על שהי' לה"ק�" בנוגע

טפחי�"! מעשרה למטה משיח) (=צריכי� משיח'� האב� דאר� "מע� מהר"ש

ו).72) יב, (דניאל הכתוב לשו�

ט.73) י, בא

כו.74) ש�,

יא.75) נא, י. לה, ישעי'

לוֿז.76) סט, תהלי�

כסלו,77) יו"ד מכ' ראה בה) ישכנו ינחלוה, (ירשוה, שבזה העניני� ג'

ואיל�). 419 ע' ח"ה בלקו"ש (נדפס תשל"א

opilf`"c xcbd (`) ik - envr cvn `id "gka"c dlrndy 'i`x oi` (lreta icil `ai `l mlerly s`) "xyr cg` mei d`exd"a "gka xza opilf`"c y"al l"qc dfn mbe (*

.eixg`ly minid cvn `ed "lreta" icil mlerl `ai `l "gka"dy dn (a) .("lreta"n sicr `edye xwird `edy `l la`) 'ek witqn k"b gkay df wx `ed my "gka xza
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dxitqd `id "zekln" ,envr diyrd mlerae .xzeia oezgzd mlerd

,dnype gex ,ytp opyi ,dnvr "zekln"ae ;zexitqd xyra dpexg`d

iryet"l e` "milway lw"le ;ylyd oia dpexg`d `id ytpde

ly ytpn d`ad ytp ,xnelk .cala "ytp" zkynp ,"l`xyi

,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly "zekln"

:dyecway xzeia dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawnàéäL¤¦
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãîzexnl - ©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥

,dpezgzd dbixcndn `id ef ytpyàéäL øçàî,ytpd -øNòî ¥©©¤¦¥¤¤
,úBLBã÷ úBøéôñ`ed dyecwa xac lky ,"llk" ixd miiw - §¦§

okle ,zebixcnd lkn dlelk dbixcn lky ,zellkzdaàéämb - ¦
,diyrd mler ly dyecwa xzeia dpezgzd dbixcndäìeìk§¨

,ïlkîx`y lkn -,"diyr" ly zexitqde zebixcndäîëçî íb ¦ª¨©¥¨§¨
,äiNòc,diyrd mlera xzeia dpeilrd dxitqd `idy -dëBúaL ©£¦¨¤§¨

,"diyrc dnkg"a -,úeìéöàc úeëìîc äîëç úLaìî,oky - §ª¤¤¨§¨§©§©£¦
,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq ,a"p wxta ,oldl xaqeiy itk

mlera dxi`ne zyalzn

"zekln"ay xg`ne .diyrd

xyr lk zelelk zeliv`c

xyry ixd ,zexitqd

"zekln" ly zexitqd

xyra zeyalzn ,zeliv`c

:diyrd mler ly zexitqd

zekln ly "dnkg"

ly "dnkg"a - zeliv`c

ly "dpia" ,diyrd mler

"dpia"a - zeliv`c zekln

jke ,diyrd mler ly

"dnkg"ay - ixd .d`ld

zyalzn ,diyrd mler ly

"zekln" ly "dnkg"

:zeliv`cdëBúaL- ¤§¨
zekln ly "dnkg"a

dpyi ,zeliv`cäîëç̈§¨
,úeìéöàcxyr ,oky - ©£¦

mler ly zexitqd

mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk ,zeliv`d

,zeliv`d mler ly "dnkg"daL,zeliv`d mler ly "dnkg"a - ¤¨
áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà øéàî2äîëça 'ä" : ¥¦¥¨©¨§¦§¦§¨§¨

,"õøà ãñédnkga" ;"dnkg"a xi`n seq oi` xe` - "dnkga 'd" - ¨©¨¤
,oky ,"ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi

dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aäîëç úðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦©¨§¨

,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaLly eznypa -lk ¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥
cg`xi`n `ed recn .`ed jexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin

.oldl "`ipz"d xiaqi - dnypay "dnkg"d zpigaa `wecúðéçáe§¦©
,daL äîëçä,ytpay -Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà íò ©¨§¨¤¨¦¥¨©§ª¨

,da,"dnkg"a -dúBéçäì ,dlk Lôpä úBðéça ìëa úèMtúî ¨¦§©¤¤§¨§¦©¤¤ª¨§©£¨
,ziwl` zeiga -,dìâø úðéça ãò dLàø úðéçaîdbixcndn - ¦§¦©Ÿ¨©§¦©©§¨

dbixcnl cr ,ytpd ly "y`x" z`xwpd ,ytpay xzeia dpeilrd

.ytpd ly "lbx" z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzdáéúëãk4: §¦§¦
"äéìòa äiçz äîëçä"gek zlra `id ,"dilra" z`xwp ytpd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.dnkgdìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå],mdiclil -úBîLð §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥§¨
,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBábzedeab zenyp zeid iptne - §§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

oi`"y ,epicia "llk" ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el`

"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd5zefxten zeyixca `a d"awd oi` -

ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd icin mi`iven `l ,eizeixan
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íéøîà éèå÷éì
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî
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יט.2. ג, כד.3.משלי קד, יב.4.תהלי� ז, א.5.קהלת ג, זרה עבודה

hay '` ipy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט א' שני יו�

,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr.ïáåîå

eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn eid `l zetilwd ;ozeyxa

,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly dxwna `l` ,ozeyxa

rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab dnyp dze`y

zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd "miyeal"dn

dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn dcna zeig

dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey" `id - ddeab

."wicv" ly dbixcnl dlrzne ,mixedd iciÎlráeúkL Bîk§¤¨

:[íéìebìbä øôñadxew ,zenypay zepeyd zebixcnay ,ixd §¥¤©¦§¦
.efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi iryet" mixeda `wecy

,dyecw ly dnyp ea yi icedi lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr

.`ed jexa seq oi` xe` "dxey" dnypd ly "dnkg"d zpigaaye

qÎoi`Îxe`n d`xydd recn ,xac ly enrh xaqei oldl`id se

dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg" zpigaa `wec

."dpad"ne "lky"n

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
.eihxt lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`exewn."dpad"de "lky"dàéäå,"dnkg"d - §¦
àeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -äîëçäå ,BúâOäå ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤§©¨¨§©¨§¨

äðáääî äìòîì àéä¦§©§¨¥©£¨¨
.ïäì øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨¨¤

ì eäæåïBLdlnd zernyn - §¤§
,"äî çk" ¯ äîëç- ¨§¨Ÿ©¨

epnny gek `id "dnkg"

zlret `ide ,"lky"d raep

- jk mr cgie ."gek" xeza

`idy - "d"n" zpigaa `id

itk ,?`id "dn" :dl`y oeyl

`ly xac lr mil`eyy

- eze` mibiynäî àeäL¤©
Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM¤¥ª¨¨§¥
ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a - ¦§©¥¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
déa àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨¥

.ììklkye daygn oi`y - §¨
,"qetzl" mzexyt`ay

oi` xe` z` oiadle biydl

zegekd .`ed jexa seq

"lky"d z` mieednd

mday xcba mpi` "dpad"de

mileki mpi` "dpad"e "lky" ,oky ,`ed jexa seq oi` xe` yalzi

,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl `edy seq oi` xe` z` biydl

oi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n dlrnl `ed ,xen`ky xg`n

.seq:epiax w"k oeyl(gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"

'ixcna xacnczg`oipr k"b - d"n g"k yxtne .cg`epi`y gk - ,

,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id 'kgc - xe`iad zcewpe .byen

onwlcke lirlck n"ecgna 'it` lret dlbznykexewn edf la` (

'rnl `vnpe qtzp epi`yepi`ye gk."(ea yalzn q"`e` okle) ,byen

,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìk ,ïëìåmikiiy mpi`y dl` - §¨¥¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤

,d"awd zlecba "dpad"le "lky"läðeîàäL ,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©¤¨¡¨
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéädn z` "hlew" "dpen`d gek" - ¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

,biydl mileki mpi` "dpad"de "lky"dy,øác ìëì ïéîàé éút" ék¦¤¦©£¦§¨¨¨
"'Bâå ïéáé íeøòå6,,ixd .ea dpen`d iciÎlr xac lk qtez iztd - §¨¨¦§

Îlr `ly xac ly ezqitzy

iciÎlr `id ,lkya ezpad ici

lr xaecnyk ,mxa .dpen`

,eqtezl lbeqn lkydy xac

el oi` ,iztd ,`edy `l`

- "dpen`"a eqtez `ede lky

eli`e .oexqg meyn jka yi

zewl` zece` xaecnyk

ixnbl dlrnl `idy

zxg` jxc lk oi` ,"lky"n

iciÎlr `l` ,"dbiydl"

dpen`calaxne` jke .

:"`ipz"d-LBãwä éaâìe§©¥©¨
äìòîì àeäL ,àeä-Ceøä¤§©§¨
úéìå ,úòcäå ìëOä ïî¦©¥¤§©©©§¥
ììk déa àñéôz äáLçî- ©£¨¨§¦¨¥§¨

lkye daygn mey oi`

,llk ebiydl milbeqnd

,Cøaúé Bìöà íééúôk ìkä©Ÿ¦§¨¦¤§¦§¨¥
mixenb miiztk eplek -

xyt` i` "lky"a oky ,eiabl

ebiydl gxkdd one ,ebiydl

,"lky"dn dlrnly dpen` iciÎlráéúëãk7,òãà àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ¥¨
éðàL äæaL øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§§©¤¨¤¤£¦

."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa".d"awd mr -ì÷ elôà ,ïëìå ©©§¥£¦¨¦¦¨§¨¥£¦©
,áøä ìò ,'ä úMã÷ ìò íLôð íéøñBî ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥§¦©§¨©§ª©©¨Ÿ
íéøea íä íà óàå .ãçà 'äa øtëì àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå§§¦¦¦¨¦¤Ÿ¦§Ÿ©¤¨§©¦¥¦

íéòãBiL èòna íâå ,'ä úlãb íéòãBé ïéàå õøàä énòåzlecba - §©¥¨¨¤§¥§¦§ª©§©©§©¤§¦
,'dïéà,md -,ììk íéððBaúîmytp zexiqny xnel mewn didiy - ¥¦§§¦§¨

,d"awd zlecba mzpadn zraepúòc úîçî íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨¥£©©©
,úeððBaúäå úòc íeL éìa àlà ,ììk 'äa úeððBaúäåmipken md - §¦§§©§¨¤¨§¦©©§¦§§
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íéøîà éèå÷éì
äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
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טו.6. יד, כב.7.משלי עג, תהלי�



לה hay '` ipy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט א' שני יו�

,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr.ïáåîå

eltpy zedeabd zenypd z` zexxgyn eid `l zetilwd ;ozeyxa

,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly dxwna `l` ,ozeyxa

rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab dnyp dze`y

zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd "miyeal"dn

dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn dcna zeig

dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey" `id - ddeab

."wicv" ly dbixcnl dlrzne ,mixedd iciÎlráeúkL Bîk§¤¨

:[íéìebìbä øôñadxew ,zenypay zepeyd zebixcnay ,ixd §¥¤©¦§¦
.efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi iryet" mixeda `wecy

,dyecw ly dnyp ea yi icedi lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr

.`ed jexa seq oi` xe` "dxey" dnypd ly "dnkg"d zpigaaye

qÎoi`Îxe`n d`xydd recn ,xac ly enrh xaqei oldl`id se

dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg" zpigaa `wec

."dpad"ne "lky"n

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
.eihxt lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`exewn."dpad"de "lky"dàéäå,"dnkg"d - §¦
àeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -äîëçäå ,BúâOäå ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤§©¨¨§©¨§¨

äðáääî äìòîì àéä¦§©§¨¥©£¨¨
.ïäì øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨¨¤

ì eäæåïBLdlnd zernyn - §¤§
,"äî çk" ¯ äîëç- ¨§¨Ÿ©¨

epnny gek `id "dnkg"

zlret `ide ,"lky"d raep

- jk mr cgie ."gek" xeza

`idy - "d"n" zpigaa `id

itk ,?`id "dn" :dl`y oeyl

`ly xac lr mil`eyy

- eze` mibiynäî àeäL¤©
Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM¤¥ª¨¨§¥
ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a - ¦§©¥¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
déa àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨¥

.ììklkye daygn oi`y - §¨
,"qetzl" mzexyt`ay

oi` xe` z` oiadle biydl

zegekd .`ed jexa seq

"lky"d z` mieednd

mday xcba mpi` "dpad"de

mileki mpi` "dpad"e "lky" ,oky ,`ed jexa seq oi` xe` yalzi

,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl `edy seq oi` xe` z` biydl

oi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n dlrnl `ed ,xen`ky xg`n

.seq:epiax w"k oeyl(gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"

'ixcna xacnczg`oipr k"b - d"n g"k yxtne .cg`epi`y gk - ,

,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id 'kgc - xe`iad zcewpe .byen

onwlcke lirlck n"ecgna 'it` lret dlbznykexewn edf la` (

'rnl `vnpe qtzp epi`yepi`ye gk."(ea yalzn q"`e` okle) ,byen

,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìk ,ïëìåmikiiy mpi`y dl` - §¨¥¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤

,d"awd zlecba "dpad"le "lky"läðeîàäL ,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©¤¨¡¨
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéädn z` "hlew" "dpen`d gek" - ¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

,biydl mileki mpi` "dpad"de "lky"dy,øác ìëì ïéîàé éút" ék¦¤¦©£¦§¨¨¨
"'Bâå ïéáé íeøòå6,,ixd .ea dpen`d iciÎlr xac lk qtez iztd - §¨¨¦§

Îlr `ly xac ly ezqitzy

iciÎlr `id ,lkya ezpad ici

lr xaecnyk ,mxa .dpen`

,eqtezl lbeqn lkydy xac

el oi` ,iztd ,`edy `l`

- "dpen`"a eqtez `ede lky

eli`e .oexqg meyn jka yi

zewl` zece` xaecnyk

ixnbl dlrnl `idy

zxg` jxc lk oi` ,"lky"n

iciÎlr `l` ,"dbiydl"

dpen`calaxne` jke .

:"`ipz"d-LBãwä éaâìe§©¥©¨
äìòîì àeäL ,àeä-Ceøä¤§©§¨
úéìå ,úòcäå ìëOä ïî¦©¥¤§©©©§¥
ììk déa àñéôz äáLçî- ©£¨¨§¦¨¥§¨

lkye daygn mey oi`

,llk ebiydl milbeqnd

,Cøaúé Bìöà íééúôk ìkä©Ÿ¦§¨¦¤§¦§¨¥
mixenb miiztk eplek -

xyt` i` "lky"a oky ,eiabl

ebiydl gxkdd one ,ebiydl

,"lky"dn dlrnly dpen` iciÎlráéúëãk7,òãà àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ¥¨
éðàL äæaL øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§§©¤¨¤¤£¦

."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa".d"awd mr -ì÷ elôà ,ïëìå ©©§¥£¦¨¦¦¨§¨¥£¦©
,áøä ìò ,'ä úMã÷ ìò íLôð íéøñBî ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥§¦©§¨©§ª©©¨Ÿ
íéøea íä íà óàå .ãçà 'äa øtëì àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå§§¦¦¦¨¦¤Ÿ¦§Ÿ©¤¨§©¦¥¦

íéòãBiL èòna íâå ,'ä úlãb íéòãBé ïéàå õøàä énòåzlecba - §©¥¨¨¤§¥§¦§ª©§©©§©¤§¦
,'dïéà,md -,ììk íéððBaúîmytp zexiqny xnel mewn didiy - ¥¦§§¦§¨

,d"awd zlecba mzpadn zraepúòc úîçî íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨¥£©©©
,úeððBaúäå úòc íeL éìa àlà ,ììk 'äa úeððBaúäåmipken md - §¦§§©§¨¤¨§¦©©§¦§§
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íéøîà éèå÷éì
äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
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טו.6. יד, כב.7.משלי עג, תהלי�



hayלו 'a iyily mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ב' שלישי יו�
פרקיט ,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,48 'nr cr.ä"á ñ"à

,mytp z` xeqnl cinzøtëì ììk øLôà éàL øác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨¤¦¤§¨§¨¦§Ÿ
.ììk äðòîe äðòèe íòè íeL éìa ,ãçà 'äadaiqe ripn mey ila ©¤¨§¦©©§¨¨©£¤§¨

dlekie ,cecne lewy `ed "lky"d on raepy xac lk oky ,miipeibd

`xaqe o`kl `xaq zeidl

zexiqnl zepekpd m`e ,o`kl

"lky"d on zraep dzid ytp

Îlr o`k did ,"mrh"d one

zeprh"l mewn miptÎlk

z` xeqnl :lkya "zeprne

,`id zn`d j` .`l e` ytpd

xeqnl zihlgdd dpwqnay

i`y ,zhlgend dgpdd `l` ,`ixheÎ`lwy mey oi` - ytpd z`

."lky"dn raep epi` df xac - !zxg` zeidl xyt`,eðéäåedf - §©§

,zngn,Lôpä ìk äiçîe øéàî ãçà 'äL íeMî,icedi ly -éãé ìò ¦¤¤¨¥¦§©¤¨©¤¤©§¥
,daL äîëç úðéçáa BúeLaìúä,ytpay -àéäL,dnkgd gek - ¦§©§¦§¦©¨§¨¤¨¤¦

:ïáeîe âOnä ìëOäå úòcä ïî äìòîìmpi`y dl`a mb okl - §©§¨¦©©©§©¥¤©ª¨¨
"lky"l llk mikiiy

gekd mda yi ,"dpad"le

yeciw lr mytp z` xeqnl

epl xdaed ,jka .myd

dad`d ly dyxey

zyxyen `id :zxzeqnd

,ytpd ly "dnkgd gek"a

- eae ,"lky"n dlrnly

icedi lka raep myn .`ed jexa seq oi` xe` yaeln - "dnkgd gek"a

.ytpd zexiqne dpen`d gek

.èé ÷øtzeevne dxez miiwl "c`n aexw" icedi lkly xaqed mcewd wxta ¤¤
mdn cg` lk alay zxzeqnd dad`dn raep dfe ,'d z`xiae 'd zad`a

mlehiae mzcear iciÎlry ,zea`dn dyexia mdl d`a ef dad` .d"awdl

dyecw dnyp ekiynd ,d"awdllkl,ef dyecw dnypa .gvpl mdivlg i`vei

yaeln ,day "dnkg"d zpigaa

epnn ,`ed jexa seq oi` xe`

dad` l`xyin cg` lka zraep

ytp zexiqn ickl cr ,d"awdl

xaqed jka .myd yeciw lr

`id cvike ,ef dad` "yxey"

oiicr ,j` .dyexia epl d`a

,ef dad` "oipr" (` :xaqd oerh

ly dzti`y z`hazn dna

dkeza zllek cvik (a .ef dad`

da jxevy ,d`xi mb ef dad`

mipipr .zeevne dxez meiwl

zece` agxp xaqd xg`l ,cenll micner ep` eze` h"i wxta exdaei ,dl`

.zxzeqnd dad`d

,øeàa úôñBzìemihxtd ipyl zekiiya ,zxzeqnd dad`d oipr - §¤¤¥
,"(d`xi) eligc mb da llkp ji`"e "dpipr" :mixen`déøöøàáì C ¨¦§¨¥

áeúkM äî áèéä1ìàøNiL ,Leøt ."íãà úîLð 'ä øð" : ¥¥©¤¨¥¦§©¨¨¥¤¦§¨¥
,"íãà" íéeøwäl"f epinkg xn`nk -2ipay ,"mc` miexw mz`" : ©§¦¨¨

,"mc`" mi`xwpd md l`xyiøpä øBàk ,ìLîì ,àéä íúîLð¦§¨¨¦§¨¨§©¥
,Bòáèa äìòîì ãéîz òðòðúnL- ?dnl jk lke -øBàL éðtî ¤¦§©§¥©¨¦§©§¨§¦§¦§¥¤

äìéútäî ãøtì òáha õôç Làäz` dwifgn y`d da - ¨¥¨¥©¤©¦¨¥¥©§¦¨
,dnvrìbìb úçzL éììkä Làä ãBñéa äìòîì BLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§§©§¨¦¨¥©§¨¦¤©©©§©

.íéiç õòa áeúkL Bîk ,çøiäxpay y`d -draha zkynp ©¨¥©§¤¨§¥©¦
,dlrnl `vnpd ,"y`d ceqi" ,dyxey mr cg`zdl ick ,dlrnll

,xtr ,min ,gex ,y` :zeceqid drax` ,oky .dpald lblbl zgzn

ceqid z` siwn ,xzei oicrde lwd ceqidy ,efk dxeva mixceqn

:xzei cakdxtroezgzd mb `ed - xzeia cakd ceqid `edy

;xzeiaminxtrl lrn zeidl mikixv ,mdly rahd zpigan

ux`d rwexl" ixd ,cala 'd cqg zngn `l` ,xtrd z` siwdle

"mind lr3wlg gznp ,

xtrdnlrn;minlgex`id

dtiwne mind on dlrnl

;mind z`y`z` dtiwn

y`d ceqi `vnp jk .gexd

.gxid lblbl zgzn ,illkd

äæ éãé ìòL óàåiciÎlr - §©¤©§¥¤
dliztdn y`d zewzpzid

dyxeya dzewaczide

,dlrnløéàé àìå äaëé¦§¤§Ÿ¨¦
äìòîì íâå ,ähîì íeìk§§©¨§©§©§¨
BøBà ìhaúé BLøLa§¨§¦§©¥

,BLøLa úeàéöna,xi`dl ick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - ©§¦§¨§
ca`n - lecb xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz eyxeyae

rvn`a welc xp :lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn z`

,ixd .eyxey iabl ixnbl eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid

ze`ivn my didiy ick `id eyxeyl xpd zkiyny xnel oi`y

eze`ivn lhazz my ,daxc` .xzei dlrpixnblllk miiw ixde .

,df "llk"l m`zdae ,"eneiwa utg xac lk"y`lxpay y`d dzid

,"yxey"l jynidl dkixvàeä Cëa ïë-ét-ìò-óà,y`d xe` - ©©¦¥§¨
.Bòáèa õôç,xnelk -eli`kep` ok`y enk ,jka "dvex" xpd xe` ¨¥§¦§

,eyxeyl cinz jynp `edy "xp"a mi`exïëå ,"íãà"ä úîLð Ck̈¦§©¨¨¨§¥
,Lôðå çeø úðéçadbixcnd ea "zlret"y ina `wec e`l - §¦©©¨¤¤

zepigaa `id mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd

,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzdd÷Lçå döôçly - ¤§¨§¤§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù

úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá
ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
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כז.1. כ, א.2.משלי סא, ו.3.יבמות קלו, תהלי�

hay 'b iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ג' רביעי יו�

,48 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ììë åäæå,dk 'nr cr.'åë àèåç

,dnypddøB÷îe dLøLa ÷ácìå óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©§¦¨¥§¨§¨§¨
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa,dnypd ly "miig"d `ed ixd - ©©¥©©¦¨

cg`zdle dtebn wzpidl dvex draha dnypde ,zeig - dpipry

.d"awd - "miigd iig"a ,dyxeyaäéäzL íâä,my -ñôàå ïéà £©¤¦§¤©¦¨¤¤
íL ìhaúúå,dyxeya - §¦§©¥¨

àìå ,éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§Ÿ
äîeàî äpnî øàMé¦¨¥¦¤¨§¨
dúeîöòå dúeänî¦¨¨§©§¨

,ïBLàøäxnel xyt` i` - ¨¦
,dne`n dpnn x`yi `ly

dzedn ,daxc` ,oky

,`id dnypd ly zizin`d

mr zcg`zn `idyk

epax xne` okl ,dyxey

dzenvre dzednn" :owfd

`idy itk ,"oey`xd

- dnecke "zecn"e "lky" ly zegek mr dnyp - dteba dzeida

`id dnypd zweyzy xnel jiiy `l ok .melk x`yi `l dfn

dpeilr dbixcnl dweyz ,oky .xzei dpeilr dbixcnl zelrzdl

dbixcnl dribn `id "zedn" dze`a dzeidayk wx zkiiy ,xzei

j` .lecb mkg zeyridl se`yl leki ohw mkg :enk .xzei dpeilr

jiiy `l - "dweyz" jkl dni`zn `l - zxg` "zedn"l jtdidl

.ixnbl zxg` "zedn" ef ik ,j`lnl jtdidl wwezyi mc`y xacd

,`eti` ,recn - jky oeiknedvxzcg`zdle dtebn z`vl dnypd

- ?dyxeya.dòáèa döôçå dðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà,mxa - ©©¦¥¤§¨§¤§¨§¦§¨

,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl llk jxca aygp "rah" byend

d"awd l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke - "lky"d xcd o`k xqg

"rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l aygp ,raha

xacdyk mb ,"lky"de "mrh"d itl epi`y oipr lk ,drnyn ,o`k

`eddlrnl,"lky"dn

."rah" dlna eze` mipiivn

,äæ òáèå,"rah" dlnd - §¤©¤
ìëì ìàLnä íL àeä¥©ª§¨§¨
íòè úðéçáa BðéàL øác̈¨¤¥¦§¦©©©

.úòãåepi`y xac lk - ¨©©
zn dyrp,lkye oeibd je

,"rah" mya x`ezníâå§©
ïàkzkyndl qgia - ¨

,dyxeyl dnypd,äðekä©©¨¨
:rah dlna zeynzyda -

Lôpa äæ õôçå ïBöøL- ¤¨§¥¤¤©¤¤
,dyxeya weac zeidlâOî ìëNå úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©§¥¤ª¨

àéäå ,ïáenäå âOnä ìëNå úòcäî äìòîì àlà ,ïáeîe¨¤¨§©§¨¥©©©§¥¤©ª¨§©¨§¦
LôpaL äîëç úðéça,mcewd wxta xaqedy dn itly - §¦©¨§¨¤©¤¤

,"dpad"e "lky"n dlrnly gek `id "dnkg"daLdnkga - ¤¨
dxey ,ytpay.àeä Ceøa óBñ-ïéà-øBàzkynp ,jk meyne - ¥¨

"lky"dn dlrnly dkynd ,dyxeya cg`zdl dnypd

iniptd dpevx - `ed zxzeqnd dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de

recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey mr cg`zdl dnypd ly

."zxzeqn dad`" - ef dad` z`xwp

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -äî àlà BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥¤¨©
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpMdlnd -ycewzfnex ¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

,"dnkg" lrdyecwe."dnkg"n dkynd - "ycew"n dkynd `id

dkyndd zernyn dn

,oldl xaqei - ?"dnkg"n

oipr `id "dnkg"y

seq oi` xe`l "lehia"d

:d"awdl ,`ed jexa

dyexit "dnkgn dkynd"

df lehia zkynd -

cv df f`y ,zewl`l

xqgyk ,j` .dyecwd

oi` - "dnkg"dn df "lehia"

epax xne` jke .dyecw ef

:(dnkg) "oeilrd ycew"l qgia owfdìèaä"oeilrd ycew" - ©¨¥
lha (dnkg),Ba Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa úeàéöîa¦§¦§¥¨©§ª¨

ìéòì økæpk Bîöò éðôa øác Bðéàå4å ,."äî çk" àø÷ð ïëì- §¥¨¨¦§¥©§©¦§¨§¥§¨¥¦§¨Ÿ©¨

gek ,"dn gk" :milnd izyn zakxend ,"dnkg" mya `xwp df okle

lydndkynd ea yiy xac `wec `id dyecwy ixd .lehia ly ,

,llk envrl "ze`ivn" epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"nàeäå§
úðéçaî Lnî Côä¥¤©¨¦§¦©
,àøçà àøèñå ätìwä©§¦¨§¦§¨¨¢¨
úBnà úBLôð äpnnL¤¦¤¨©§ª
,eäéîøâì ïéãáòc íìBòä̈¨§¨§¦§©§©§
myl wx zeyerd -

,zikep`d oze`ivn:ïéøîàå§¨§¦
"áä áä"5oz" zexne`e - ©©

"oz"éðèéòìä"å6,enk - §©§¦¥¦
,"iphirld" :eyr xn`y

éðôa øáãå Lé úBéäì¦§¥§¨¨¦§¥
,Bîöò,zewl`l lha `le - ©§

ìéòì økæpk4,zwzepnd (ze`ivn) "yi" zpiga `id dtilwy - ©¦§¨§¥
,zewl`n;äîëçä úðéça Côä.lehia - dpipry -ïëìådl` - ¥¤§¦©©¨§¨§¨¥

,dtilwd cvny"íéúî" íéàø÷ð7"äiçz äîëçä" ék ,8,,j` - ¦§¨¦¥¦¦©¨§¨§©¤

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì

.ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù

àøèñ ìëá ììë åäæå
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, קהלת



לז hay 'b iriax mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ג' רביעי יו�

,48 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ììë åäæå,dk 'nr cr.'åë àèåç

,dnypddøB÷îe dLøLa ÷ácìå óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©§¦¨¥§¨§¨§¨
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa,dnypd ly "miig"d `ed ixd - ©©¥©©¦¨

cg`zdle dtebn wzpidl dvex draha dnypde ,zeig - dpipry

.d"awd - "miigd iig"a ,dyxeyaäéäzL íâä,my -ñôàå ïéà £©¤¦§¤©¦¨¤¤
íL ìhaúúå,dyxeya - §¦§©¥¨

àìå ,éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§Ÿ
äîeàî äpnî øàMé¦¨¥¦¤¨§¨
dúeîöòå dúeänî¦¨¨§©§¨

,ïBLàøäxnel xyt` i` - ¨¦
,dne`n dpnn x`yi `ly

dzedn ,daxc` ,oky

,`id dnypd ly zizin`d

mr zcg`zn `idyk

epax xne` okl ,dyxey

dzenvre dzednn" :owfd

`idy itk ,"oey`xd

- dnecke "zecn"e "lky" ly zegek mr dnyp - dteba dzeida

`id dnypd zweyzy xnel jiiy `l ok .melk x`yi `l dfn

dpeilr dbixcnl dweyz ,oky .xzei dpeilr dbixcnl zelrzdl

dbixcnl dribn `id "zedn" dze`a dzeidayk wx zkiiy ,xzei

j` .lecb mkg zeyridl se`yl leki ohw mkg :enk .xzei dpeilr

jiiy `l - "dweyz" jkl dni`zn `l - zxg` "zedn"l jtdidl

.ixnbl zxg` "zedn" ef ik ,j`lnl jtdidl wwezyi mc`y xacd

,`eti` ,recn - jky oeiknedvxzcg`zdle dtebn z`vl dnypd

- ?dyxeya.dòáèa döôçå dðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà,mxa - ©©¦¥¤§¨§¤§¨§¦§¨

,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl llk jxca aygp "rah" byend

d"awd l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke - "lky"d xcd o`k xqg

"rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l aygp ,raha

xacdyk mb ,"lky"de "mrh"d itl epi`y oipr lk ,drnyn ,o`k

`eddlrnl,"lky"dn

."rah" dlna eze` mipiivn

,äæ òáèå,"rah" dlnd - §¤©¤
ìëì ìàLnä íL àeä¥©ª§¨§¨
íòè úðéçáa BðéàL øác̈¨¤¥¦§¦©©©

.úòãåepi`y xac lk - ¨©©
zn dyrp,lkye oeibd je

,"rah" mya x`ezníâå§©
ïàkzkyndl qgia - ¨

,dyxeyl dnypd,äðekä©©¨¨
:rah dlna zeynzyda -

Lôpa äæ õôçå ïBöøL- ¤¨§¥¤¤©¤¤
,dyxeya weac zeidlâOî ìëNå úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©§¥¤ª¨

àéäå ,ïáenäå âOnä ìëNå úòcäî äìòîì àlà ,ïáeîe¨¤¨§©§¨¥©©©§¥¤©ª¨§©¨§¦
LôpaL äîëç úðéça,mcewd wxta xaqedy dn itly - §¦©¨§¨¤©¤¤

,"dpad"e "lky"n dlrnly gek `id "dnkg"daLdnkga - ¤¨
dxey ,ytpay.àeä Ceøa óBñ-ïéà-øBàzkynp ,jk meyne - ¥¨

"lky"dn dlrnly dkynd ,dyxeya cg`zdl dnypd

iniptd dpevx - `ed zxzeqnd dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de

recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey mr cg`zdl dnypd ly

."zxzeqn dad`" - ef dad` z`xwp

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -äî àlà BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥¤¨©
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpMdlnd -ycewzfnex ¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

,"dnkg" lrdyecwe."dnkg"n dkynd - "ycew"n dkynd `id

dkyndd zernyn dn

,oldl xaqei - ?"dnkg"n

oipr `id "dnkg"y

seq oi` xe`l "lehia"d

:d"awdl ,`ed jexa

dyexit "dnkgn dkynd"

df lehia zkynd -

cv df f`y ,zewl`l

xqgyk ,j` .dyecwd

oi` - "dnkg"dn df "lehia"

epax xne` jke .dyecw ef

:(dnkg) "oeilrd ycew"l qgia owfdìèaä"oeilrd ycew" - ©¨¥
lha (dnkg),Ba Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa úeàéöîa¦§¦§¥¨©§ª¨

ìéòì økæpk Bîöò éðôa øác Bðéàå4å ,."äî çk" àø÷ð ïëì- §¥¨¨¦§¥©§©¦§¨§¥§¨¥¦§¨Ÿ©¨

gek ,"dn gk" :milnd izyn zakxend ,"dnkg" mya `xwp df okle

lydndkynd ea yiy xac `wec `id dyecwy ixd .lehia ly ,

,llk envrl "ze`ivn" epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"nàeäå§
úðéçaî Lnî Côä¥¤©¨¦§¦©
,àøçà àøèñå ätìwä©§¦¨§¦§¨¨¢¨
úBnà úBLôð äpnnL¤¦¤¨©§ª
,eäéîøâì ïéãáòc íìBòä̈¨§¨§¦§©§©§
myl wx zeyerd -

,zikep`d oze`ivn:ïéøîàå§¨§¦
"áä áä"5oz" zexne`e - ©©

"oz"éðèéòìä"å6,enk - §©§¦¥¦
,"iphirld" :eyr xn`y

éðôa øáãå Lé úBéäì¦§¥§¨¨¦§¥
,Bîöò,zewl`l lha `le - ©§

ìéòì økæpk4,zwzepnd (ze`ivn) "yi" zpiga `id dtilwy - ©¦§¨§¥
,zewl`n;äîëçä úðéça Côä.lehia - dpipry -ïëìådl` - ¥¤§¦©©¨§¨§¨¥

,dtilwd cvny"íéúî" íéàø÷ð7"äiçz äîëçä" ék ,8,,j` - ¦§¨¦¥¦¦©¨§¨§©¤
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hayלח 'c iying mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ד' חמישי יו�

,dk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæä úåìâù àìà,50 'nr cr.ììë

,miigd jtid mb `ed ,"dnkg"d jtid `edy xacáéúëe9eúeîé" : §¦¨
;"äîëça àìådfe ,"dnkg"d oipr ea oi`y dna dxeyw dzin - §Ÿ§¨§¨

.zetilwdn ozeig zelawnd mlerd zene`l qgia xen`ïëå§¥
ã÷ ìàøNé éòLBôe íéòLøä;íMä Lc÷ì ïBéqð éãéì eàaL í ¨§¨¦§¥¦§¨¥Ÿ¤¤¨¦¥¦¨§©¥©¥

icil mi`a mdyk ,oky -

,'d yeciw ly oeiqp

zpiga mda zxxerzn

,mznypay "dnkg"d

eli`e .mytp z` f` digne

ly oeiqp zrya `ly

f` mby zexnl ,'d yeciw

zpiga ,mda zniiw

ytpay "dnkg"d

df j` ,d"awdl "lehia"de

- zelbae mlrda mlv`

:oldl xiaqiy itkék¦
LôpaL äîëçä úðéça§¦©©¨§¨¤©¤¤
õBöéð íò úéäìàä̈¡Ÿ¦¦¦

,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî úeäìà,dnkgd geka - ¡Ÿ¥¥¨©§ª¨¨
ätìwä ãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa úeìb úðéçáa íä¥¦§¦©¨§¨§¤¤©§¥¦¦©©§¦¨

íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaL éìàîOä ììçaLdrya - ¤¤¨¨©§¨¦¤©¥©¤¤¤¤§¨
ly "dnkg"d zpiga ,f` mi`vnp ,seba zlyen zindad ytpdy

- seba zelba ,iwl`d uevipde ziwl`d ytpdúeìb ãBña§¨
ìéòì økæpk ,äðéëMä10Lôpa Bæ äáäà úàø÷ð ïëìå . ©§¦¨©¦§¨§¥§¨¥¦§¥©£¨©¤¤

,àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa ÷ácì döôçå dðBöøL ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¤§¨§¤§¨¦¨¥©©¥©©¦¨
,ef dad` z`xwp -,"úøzñî äáäà" íLa"dad`" :dxe`kl - §¥©£¨§ª¤¤

mix`zny dnl m`ez df cvik ,ielib icil `ay ybx ixd `id

dad`" mya o`k dze`zxzeqnxaqeiy dnl m`zda `l` ?"

ef "dxzqd" d`a ,oldlixnbl xg` oiprnlr xizqne dqknd .

:dtilwd ly wyd yeal `ede ,dad`dàéä ék,ef dad` - ¦¦
äpnîe ,ìàøNé éòLBôa ätì÷c ÷N Leáìa äqëîe úøzñî§ª¤¤§ª¨¦§©¦§¦¨§§¥¦§¨¥¦¤¨

,dtilwdn -ì"æø øîàîk ,àèçì úeèL çeø íäa ñðëð11: ¦§©¨¤©§©£Ÿ§©£©©©
.'eë àèBç íãà ïéà- ¥¨¨¥

gex ea dqpkp ok m` `l`

ehy gex" ."zehyef "z

,oldl xaqenk ,z`hazn

,`hegd mc`l dncpy ,jka

`ed ,`heg `edy zexnly

`ed oi`e ,icedi eze` x`yp

,jka cxtp `edy yibxn

did el .d"awdn ,dlilg

`ed `hgd iciÎlry yg

`l - d"awdn wzipe cxtp

dad`d zngn ,`heg did

,d"awdl eala drehpd

z` xqen did ixd dllbay

zythn ef "zehy gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly ick eytp

,mxa .`hgd iciÎlr znxbpd d"awdn zewzpida yibxi `ly eze`

mivexyk ,'d yeciw ly "oeiqp" zrya mby ixd ,xacd jk m`

`ed jkÎiciÎlry yegl jixv did `l ,d"awda xetkl eilr zetkl

,owfd epax xiaqn - ?eytp z` xeqnl `l - `linne ,d"awdn wzip

zexiyi mirbep mpi`y mixac lr wx xizqdl dtilwd zexyt`ay

oeiqpa xaecnyk - eli`e .ziwl`d ytpd ly "dnkg"d zpigaa

,"dnkgd gek"a zexiyi rbetd ,'d yeciw lydpen`azraepd

yibxn icedie ,xizqdle zeqkl dleki dtilwd oi` my ,"dnkg"dn

:eytp z` xqen `ed okle ,d"awdn wzpii ok` jkÎiciÎlry yge f`

äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL àlà¤¨¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨
,dúBéçäì dlk Lôpa äpnî úèMtúnä.ziwl` zeiga - ©¦§©¤¤¦¤¨©¤¤ª¨§©£¨

ly cala ef zehytzd

didzy xyt` ,"dnkg"

dl xyt`zi `le ,zelba

,ytpd lka hytzdl

mzeigdl ,sebd lka dpnne

xenyle dyecw ly zeiga

.dxiar xearln mdilr

ìL øwòå LøL ìáà£¨Ÿ¤§¦¨¤
LôpaL äîëç úðéça§¦©¨§¨¤©¤¤
,ïéçîa àeä úéäìàä̈¡Ÿ¦§Ÿ¦

dðéàå,dnkgay "xwir"d - §¥¨
dpi`éìàîOä ììça álaL ätì÷c ÷N Leáìa úLaìúî¦§©¤¤¦§©¦§¦¨¤©¥¤¨¨©§¨¦

,Lnî úeìb úðéçáa`ly -lkei,drtyd mey dl zeidl÷ø ¦§¦©¨©¨©

àéäL,ef dnkg zpiga -,íéòLøa äðL úðéçáaoyi mc` - ¤¦¦§¦©¥¨¨§¨¦
`l enk ,zegekd lk ea miniiwzegekd dpiyd zryay `l` ,xr mc

,mixzqene minecxdðéàå§¥¨
íäa dúlòt úìòBt- ¤¤§ª¨¨¨¤

ixd dkixv dzlerty

didz dlek ytpdy ,zeidl

,d"awdl dlhaïîæ ìk̈§©
íúðéáe ízòãa íé÷eñòL¤£¦§©§¨¦¨¨

.íìBòä úBåàúaonf lk - §©£¨¨
ody ,"dpia"de "zrc"dy

dhnle miielbd zegekd

zee`za zerewy ,"dnkg"n

`id "dnkg"d zpiga -

.dpiya dpezpe zncxpkíéàaLk Cà,miryxd -ïBéqð éãéì ©§¤¨¦¦¥¦¨
Lôpä ãò äòâðå ,úòcäî äìòîì àéäL ,äðeîà øáãacr - ¦§©¡¨¤¦§©§¨¥©©©§¨§¨©©¤¤
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åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
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'åë àèåç
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ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
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כא.9. ד, יז.10.איוב א.11.פרק ג, סוטה

hay 'c iying mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

daL äîëç úðéçáì,"dnkg"a ,xen`k ,`ed dpen`d yxey - ¦§¦©¨§¨¤¨
àéä éæà,"dnkg"d -,dúðMî äøBòð,dlbzn `id ,xnelk - £©¦¥¨¦§¨¨

,da Laìîä 'ä çëa dúlòt úìòBôe"dnkg"d ly dzrtyd - ¤¤§ª¨¨§Ÿ©©§ª¨¨
,'d yeciw lr eytp z` xeqnl oken mc` eze`y ,jka z`hazn

áeúkL Bîëe12õwiå" : §¤¨©¦©
,"'ä ïLéklr fnexd - §¨¥

ytpay "dnkg"d zpiga

,da yaelnd seq oi` xe`e

`le ,dnecxk mcew dzidy
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úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,ìàøNé úeììëaL¤¦§¨¦§¨¥
dòáèa dðBöøe döôçL¤¤§¨§¨§¦§¨
døB÷îe dLøLa ÷ácì¦¨¥§¨§¨§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
äæ ïBöøå Bæ äáäà éðtnL¤¦§¥©£¨§¨¤

,d"awda wacidl -àéä- ¦
,ziwl`d ytpdäàøé§¥¨

òâpî dòáèa úãçôîe§©¤¤§¦§¨¦§Ÿ©
äøæ äãBáò úàîè äö÷a¦§¥ª§©£¨¨¨

íéðBöéçä äéLeáìa elôà ,ãçà 'ä úðeîà ãâð àéäL ,íBìLå ñç©§¨¤¦¤¤¡©¤¨£¦¦§¤¨©¦¦
,äNòî Bà øeac íäL,dxf dceara mixeywd -ála äðeîà éìa ¤¥¦©£¤§¦¡¨©¥

:ììk,ef d`xie ,icedi ly eznyp d`xi jkn mb .ef dxf dceara - §¨
zllekd - zxzeqn dad`ay ,ixd .zxzeqnd dad`a dlelkd `id

,oldl hxetiy itk ,zeevne dxez miiwl icedi leki - d`xi mb dkeza

mb didy xg`n :oeayg dyery iciÎlreytp z` xqen`ly calae ,

iciÎlr ik ,dxiar xearln rpnidl i`cea eilr ,d"awdn cxtp zeidl

ociÎlr ik ,zeevn miiwl eilr .d"awdn melye qg micxtp dxiar

.d"awda weac zeidl - izin`d epevx ixd dfe ,d"awd mr micg`zn

xqen l`xyi ryet mby ,"`ipz"a df wxta epcnly dnl xywda

e`xd on ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk eytp z``iadl i

zeclez" xtqa `aend ,aehÎmyÎlrad ly epnfa rxi`y xetiq

ieb lv` icedi cli jpege lcb ,zepey zeaiq llba :"sqei awri

xac mey rci `le ,"uixt"

eze` zvw xbayk .zecdin

xindl "uixt"d hilgd ,cli

oikde ,inyx ote`a ezc z`

dcerq rxe`n eze` ceakl

clidy geha ezeida .dlecb

el riced ,jkl cbpzi `l

miieqn meiay "uixt"d

lgd clid .ezc z` exini

.xacd zernynl le`yl

z` exiniyke - yieeiit jl mi`xew dzr cr ,melk :el dpr "uixt"de

?"yieeiit" `xwp ip` - recn :clid l`y ."o`eei`" jl e`xwi jzc

cli `edy clid rnyyn .icedi cli `edy ,el xtql "uixt"d ul`p

"yieeiit" `xwp ip` :eprha ,ezc z` exiniy mikqdl dvx `l icedi

eze` xqiiy miaxd mixeqid elired `le !"yieeiit" x`y` -

lr d`hazd .'d yeciw lr eytp z` xqn yieeiit .jk lr "uixt"d

mb ,j` ,ja epirh `l ,ok` ,epgp` ,mler ly epeaix :dicedi dy` jk

lr eytp z` xqn ,l`xyi ryet ,yieeiit .epa zirh `l dz`

.'d yeciw

.ë ÷øtcg` lkl "c`n aexw" cvik ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
- 'd z`xie 'd zad` ly ybx jezn zeevne dxez miiwl ,l`xyin

zpiga `id ef zxzeqn dad` ,d"awdl eay zxzeqnd dad`d zervn`a

raep myne ,`ed jexa seq oi` xe` dxey da ,ziwl`d ytpay "dnkg"d

eytp z` xeqnl icedia gekd

qg wzpidle cxtidl `le

.d"awdn melye

Îlry ,yibxn did icedid m`

cxtpe wzip `ed ,dxiar ici

lr xaer did `l ,d"awdn

mey`ed oi` ,j` .dxiar

mby ,el dncp ,jka yibxn

x`yp `ed ,`heg `edy drya

cearle d"awda xetkl eilr zetkl mi`ayk - eli`e .didy itk icedi

`ed f`e ,d"awdn eze` cixtdle wzpl mivexy yibxn `ed - dxf dcear

n xnyidl leki ok` `ed ,ytp zexiqn ly df geka .eytp z` xqenlk

miiwle dxiarlk`ly ,ytp zexiqn ly gek eze`a yi cvik ,j` .zeevnd

egeka mb yi cvike ?zexg` zexiarl qgia mb ritydl ,dxf dcear cearl

dgpd ceqi lr mi`ad miwxta mixacd exaqei - ,zeevnd lk meiwl `iadl

lky'd ikp`" - 'd zecg`e dpen`d zevna zexeyw dyrdÎzeevn

- dxf dcear ly "dyrzÎ`l"a zexeyw dyrzÎ`lÎzeevn lke :"jiwl`

gekd z` lvpl xyt` cvik ,xdaei jka ,- "mixg` miwl` jl didi `l"

."dyrzÎ`l"de "dyr"d zeevn lk zxinyl ytp zexiqn ly

úàæ úòãeî äpäåreci - §¦¥©©Ÿ
,xacdúåöî ék ,ìkì- ©Ÿ¦¦§©

zecg`e dpen` ly dyrd

,'d,äøæ äãBáò úøäæàå§©§¨©£¨¨¨
úBøac éðL íäL¤¥§¥¦§

,íéðBLàøäzxyrn - ¨¦¦
,zexaicdàì"å "éëðà"¨Ÿ¦§Ÿ
"Eì äéäé1,'d ikp`" - ¦§¤§

ly dyrd zevn - "jiwl`

dcear ly dyrzÎ`ld zevn - "jl 'idi `l" ,'d zecg`e dpen`

,dxf;dlk äøBzä ìk úeììk íädxezd lk z` zellek od - ¥§¨¨©¨ª¨
.dlekäéäé àì"å ,äNò úBöî ç"îø ìk ììBk "éëðà" øeac ék¦¦¨Ÿ¦¥¨§¨¦§£¥§Ÿ¦§¤

,äNòú àì úBöî ä"ñL ìk ììBk "Eìod ,el` zeevn izy - §¥¨§¨¦§Ÿ©£¤
."llk" eze`n "mihxt" od ,zeevnd x`y lke ,"llk"deðòîL ïëìå§¨¥¨©§

ì"æø øîàîk äøeábä étî ãáì "Eì äéäé àì"å "éëðà"2,ikp`" - ¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§§©¦¦©§¨§©£©©©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð
àä ùôðáùäðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäì

éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
åìéôà ãçà 'ä úðåîà ãâð àéäù å"ç æ"ò úàîåè äö÷á
äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá

:ììë áìá

äðäå ë ÷øôúøäæàå úåöî éë ìëì úàæ úòãåî
íéðåùàøä úåøáã éðù íäù æ"ò
øåáã éë .äìåë äøåúä ìë úåììë íä êì äéäé àìå éëðà
ììåë êì äéäé àìå .äùò úåöî ç"îø ìë ììåë éëðà
êì äéäé àìå éëðà åðòîù ïëìå ú"ì úåöî ä"ñù ìë
äøåúä úåììë íäù éðôî ì"æøàîë äøåáâä éôî ãáì
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ב.1. כ, א.2.שמות כד, מכות

hay 'd iyiy mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"eprny dxeabd itn jl didi `leíäL éðtî,el` zexaic izy - ¦§¥¤¥
.dlk äøBzä úeììkly eitn ,"dxeabd itn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awdlk"llk"d od el` zexaic izyy xg`n ,dlek dxezd

zeevn lky - jka .dxezd lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`dÎ

Îzevna zexeyw dyrd

lke ,dpen` ly dyrd

zexeyw dyrzÎ`ld zeevn

dxf dcear ly dyrzÎ`la

gekd z`y ,`linn oaei -

lr xenyl ,ytp zexiqn ly

dcearl cbpzdle dpen`d

meiwl mb lvpl xyt` ,dxf

lkzerpnidle ,zeevnd

nlk,oaenk ,yi .zexiard

zekiiy efi` :xiaqdl

,zexiard lk oia yi zcgein

oiay xywd - ?dxf dcearl

,oaen "dpen`"l zeevnd lk

`zlikna xaqeny itk3,

ux`l `ay jlnl lyn

xefbl edeywa diyp`e

,izekln z` mkilr elaw dlgz :jlnd mdl dpr .zexifb mdilr

'd ikp`" zevnl qgia mb oaen jk .zexifb mkilr xefb` okn xg`le

zekln ler envr lr lawl l`xyin cg` lk deevn da - "jiwl`

d"awdy zeevnd lkl ceqike dncwdk zynyn `idy - miny

lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr xexa `l ,j` .l`xyi ipa z` devn

mixacd exaqeie .dxf dcear ly "dyrzÎ`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn

mb `l` ,cg` `xea epyiy wx dppi` "'d zecg`" zernyn :oldl

oi`yxac`linn .d"awd mr cgeine lha lkd ik ,d"awdl uegny

`ed jkae ,d"awd ly epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk

"cxtp xac"e "yi"l envr z` yibxne d"awdn envr z` wzpn

z`f xiaqi owfd epaxy itke ,dxf dcear z`xwp ef mb - zewl`n

:oldl,äæ ïéðò áèéä øàáìedcear"l zexiard lk zeqgizd - §¨¥¥¥¦§¨¤
,"dxféøöìL Búecçà úeäîe ïéðò äøö÷a älçz øékæäì C ¨¦§©§¦§¦¨¦§¨¨¦§¨¨©§¤

,"ãçéîe ãéçé" àø÷pL ,àeä-Ceøa-LBãwäiehiad zernyn - ©¨¨¤¦§¨¨¦§ª¨
xnel xyt` " 'd zecg`" byena ik :`id ,d"awd iabl "cgeine cigi"

cg` `ed d"awdy xnel xyt` ok ,cigi `xea ,cg` dwel` `edy

sqep oipr ybcen df iehiaa eli`e ,d`ld jke - akxen `le heyt

:oldlck 'd zecg`a,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî ìëå"mlek - §Ÿ©£¦¦¤§©
lk z` `xay ixg` mb ,ecal cg` `ed d"awdy ,mipin`n ixd

,mi`xapd lke zenlerd,Lnî íìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨©¨
,Bcáì àeä äéäLixg` mb jk - did `l ixd ,epnn ueg xac mey - ¤¨¨§©

.cala `ed wx miiw - mlerd z` `xayíéøîBàL Bîëe4äzà" : §¤§¦©¨
,"'eë àøápMî àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä,mvra - ©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨¦¤¦§¨

dn - "`xapyn dz`e mlerd `xap `ly cr dz`" :xnel jixv did

:zepiivn od `l` - ?miinrt o`k zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne`

,`ed - `ed,cigie cg` eze`Leøt,"`ed" dlnd (oeiv) zernyn - ¥
:`idLnî "àeä"-`edcg` eze` ,mlerd `xapy iptl didy ©¨

weica`ed`xapy xg`l

,mlerd,éepL íeL éìa§¦¦
áéúëãk5àì 'ä éðà" : §¦§¦£¦Ÿ
."éúéðLd`ixad iptln - ¨¦¦

mr - d`ixad ixg` cre

`l ,zenlerd z`ixa

ezecg`a xac mey dpzyp

;d"awd ly ziheleqa`d

sqep `l - zenlerd zxivia

owfd epaxy itk ,xac mey

:xiaqnïëå äfä íìBò ék¦¨©¤§¥
¯ íéðBéìòä úBîìBòä ìk̈¨¨¨¤§¦
éepL íeL íéìòBt ïðéà¥¨£¦¦
íàøaäa Cøaúé Búecçàa§©§¦§¨¥§¦¨§¨
äéäL BîkL ,Léì ïéàî¥©¦§¥¤§¤¨¨
ãéçé àeä Bcáì àeä"§©¨¦
ïk ,íàøaä íã÷ "ãçéîe§ª¨Ÿ¤¦¨§¨¥

,íàøaL øçà "ãçéîe ãéçé àeä Bcáì àeä"?xacd ok` cvik - §©¨¦§ª¨©©¤§¨¨
- `l` ?mcew eid `ly ,mi`xape zenler etqep ixd ,dxe`klíeMî¦

,áéLç àìk dén÷ àlëcmleke ,xac meyl jxr oi` d"awd iabl - §ª¨©¥§¨¨¦
,md.Lnî ñôàå ïéàëe,xaqei oldl -ji`lk d"awd iabl §©¦¨¤¤©¨

zniiwe dxvep dlek d`ixad ;llk zniiw dppi` eli`k `id d`ixad

jxr mey oi`y ,mi`ex ep` mc` ipaa mb ixde ;d"awd ly exeaicn

lekiy ,ytpd ly xeaicd gek mvr iabl mc`d ly cg` xeaicl

,miln dnkl e` ,zg` dlnl yi jxr dfi` - seq `ll miln xacl

xeaic eze`l oi`y xacd i`cee oky lk ,seq ila xacl gekd iabl

dnk zg` lre ;xeaicd raep epnny ,daygnd gek iabl jxr mey

ila dnke dnk zg` lre oky lk ;mc`ay ytpd mvr iabl - dnke

jxr dfi` ,llk laben epi`y ,d"awd iabl xaecnyk ,llk d`eeyd

zenlerd lk miniiwe e`xap epnny xeaic eze`l ,eiabl yi

:owfd epax xne` jke .mi`xapdeúBîìBòä ìk úeeäúä ék¦¦§©¨¨¨
àlL íîi÷îä íîei÷å íúeiçå ,Léì ïéàî íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦¥©¦§¥§©¨§¦¨©§©§¨¤Ÿ

,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì eøæçéoldl xaqeiy itk ,oky - ©§§¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
iciÎlr ilk zxivie ceairl mlerd z`ixa dnec dpi` ,"`ipz"a

exveiy ixg` mb ezipazae ezxeva miiwzdl leki ilk :mce xya

`xapdy xg`n :xacd dpey d`ixaa eli`e .epnn eici z` jyen

"n xvepoi`"l "yieze` diigie `xai iwl`d gekdy gxkdd on ,"

.qt`e oi`l xfeg `xapd did ,df iwl` gek `lel - ycgn cinz

,mi`xapde zenlerd lk ly meiwde zeigd ,ef dxiviàlà Bðéà¥¤¨
.íäa Laìîä Cøaúé åét çeøå 'ä øác.mi`xapae zenlera - §©§©¦¦§¨¥©§ª¨¨¤
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íéøîà éèå÷éì
äìçú øéëæäì êéøö äæ ïéðò áèéä øàáìå .äìåë
ãéçé àø÷ðù ä"á÷ä ìù åúåãçà úåäîå ïéðò äøö÷á
íãå÷ äéäù åîë àåä åãáì àåäù íéðéîàî ìëå ãçåéîå
äúà ù"îëå åãáì àåä äéäù ùîî íìåòä àøáðù
'éô 'åë àøáðùî àåä äúà íìåòä àøáð àìù ãò àåä
éë éúéðù àì 'ä éðà áéúëãë éåðéù íåù éìá ùîî àåä
éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé
íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë ùîî ñôàå ïéàëå áéùç
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé

.íäá ùáåìîä 'úé åéô
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ב.3. כ, שמות שחרית.4.מכילתא ו.5.בתפילת ג, מלאכי



מי hay 'd iyiy mei Ð k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"eprny dxeabd itn jl didi `leíäL éðtî,el` zexaic izy - ¦§¥¤¥
.dlk äøBzä úeììkly eitn ,"dxeabd itn" eprnyy ,ixd - §¨©¨ª¨

z` ,d"awdlk"llk"d od el` zexaic izyy xg`n ,dlek dxezd

zeevn lky - jka .dxezd lk - "mihxt"d lk z` ekeza xve`dÎ

Îzevna zexeyw dyrd

lke ,dpen` ly dyrd

zexeyw dyrzÎ`ld zeevn

dxf dcear ly dyrzÎ`la

gekd z`y ,`linn oaei -

lr xenyl ,ytp zexiqn ly

dcearl cbpzdle dpen`d

meiwl mb lvpl xyt` ,dxf

lkzerpnidle ,zeevnd

nlk,oaenk ,yi .zexiard

zekiiy efi` :xiaqdl

,zexiard lk oia yi zcgein

oiay xywd - ?dxf dcearl

,oaen "dpen`"l zeevnd lk

`zlikna xaqeny itk3,

ux`l `ay jlnl lyn

xefbl edeywa diyp`e

,izekln z` mkilr elaw dlgz :jlnd mdl dpr .zexifb mdilr

'd ikp`" zevnl qgia mb oaen jk .zexifb mkilr xefb` okn xg`le

zekln ler envr lr lawl l`xyin cg` lk deevn da - "jiwl`

d"awdy zeevnd lkl ceqike dncwdk zynyn `idy - miny

lk oia zcgeind zekiiyd ,oiicr xexa `l ,j` .l`xyi ipa z` devn

mixacd exaqeie .dxf dcear ly "dyrzÎ`l"l ,"dyrzÎ`l" zeevn

mb `l` ,cg` `xea epyiy wx dppi` "'d zecg`" zernyn :oldl

oi`yxac`linn .d"awd mr cgeine lha lkd ik ,d"awdl uegny

`ed jkae ,d"awd ly epevx cbp `edy xac - dxiar xaer mc`yk

"cxtp xac"e "yi"l envr z` yibxne d"awdn envr z` wzpn

z`f xiaqi owfd epaxy itke ,dxf dcear z`xwp ef mb - zewl`n

:oldl,äæ ïéðò áèéä øàáìedcear"l zexiard lk zeqgizd - §¨¥¥¥¦§¨¤
,"dxféøöìL Búecçà úeäîe ïéðò äøö÷a älçz øékæäì C ¨¦§©§¦§¦¨¦§¨¨¦§¨¨©§¤

,"ãçéîe ãéçé" àø÷pL ,àeä-Ceøa-LBãwäiehiad zernyn - ©¨¨¤¦§¨¨¦§ª¨
xnel xyt` " 'd zecg`" byena ik :`id ,d"awd iabl "cgeine cigi"

cg` `ed d"awdy xnel xyt` ok ,cigi `xea ,cg` dwel` `edy

sqep oipr ybcen df iehiaa eli`e ,d`ld jke - akxen `le heyt

:oldlck 'd zecg`a,"àeä Bcáì àeäL íéðéîàî ìëå"mlek - §Ÿ©£¦¦¤§©
lk z` `xay ixg` mb ,ecal cg` `ed d"awdy ,mipin`n ixd

,mi`xapd lke zenlerd,Lnî íìBòä àøápL íã÷ äéäL Bîk§¤¨¨Ÿ¤¤¦§¨¨¨©¨
,Bcáì àeä äéäLixg` mb jk - did `l ixd ,epnn ueg xac mey - ¤¨¨§©

.cala `ed wx miiw - mlerd z` `xayíéøîBàL Bîëe4äzà" : §¤§¦©¨
,"'eë àøápMî àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä,mvra - ©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨¦¤¦§¨

dn - "`xapyn dz`e mlerd `xap `ly cr dz`" :xnel jixv did

:zepiivn od `l` - ?miinrt o`k zxkfpy "`ed" dlnd epl zxne`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד טבת, בו כותב אודות החלטתו הטובה בעת קבלתו מכתבי הקודם, ושלאחרי 

זמן, בכל זה לא יכול לעמוד בנסיון וכו'.

וידועים דברי חכמנו ז"ל בכגון זה, אשר אל יפול לב האדם עליו באם לא עמד בנסיון ונכשל ח"ו, 

וכל שכן שלא יבוא לידי יאוש ח"ו במלחמתו עם היצר הרע, כי אדרבה, היאוש ונפילת רוח הם מכלי זינו 

ותכסיסי מלחמתו של היצר הרע, באמרו לאדם - ישראל עם קרובו אתם קרוים אדם - שכל אחד מהם 

נקרא בן אברהם יצחק ויעקב, לשלול המלחמה אתו, כיון שלא תצליח ח"ו וכו', ואדרבה באם נכשל ורואה 

איך שרע ומר הכשלון שלא לבד שזהו היפך רצון הבורא נותן התורה ומצוה המצוה, אלא שזהו גם כן מביא 

חורבן והירוס חייו הגשמים, חייו בעולם הזה, על ידי זה יתוסף בו כח חדש וחזק במלחמה האמורה וסוף 

סוף מתקיימת ההבטחה, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

יהי' אצלו מעות  ולקרב הנצחון, מהנכון ביותר, שישתדל שלא  א( בכדי לחזק מלחמה האמורה 

מלבד סכומים הכי נחוצים לקנות דברים קטנים וכיו"ב.

ב( ויתחבר ככל האפשרי אך ורק עם אנשים שומרי תורה ומצוה, ובפרט שכל אחד מישראל נצטוה 

על זה, וכמאמר חכמנו ז"ל הרבה חברות עושה, וטוב לצדיק וטוב לשכנו ולהיפך.

ג( כיון שכמה רופאים יודעים תרופות בכדי להתחזק ולהתגבר על הרצון, הנוטה למשקים חריפים 

כיו"ב ובמשך הזמן לבטלו כלה, ישאל אותם וימלא ההוראות שלהם, ועוד וגם זה עיקר יעשה בקי באיזה 

נתעורר  לו שכאילו  ובפרט בזמן שנדמה  יחזור עליהם,  לזמן  ומזמן  פרקים משניות איזה סימני תהלים 

הרצון שלא כציווי האמור.

ההתמדה,  שנתמעטה  כשרואה  בזה,  היעוצות  מהעצות   - שצריך  כמו  התמדה  לו  שאין  לכתבו 

להחליף הלימוד מהלכה לאגדה, מתורה שבכתב לתורה שבעל פה או להיפך.

ולעת קבלת מכתבי זה, יהי' הזמן בסמיכות ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, 

וכמו מכל ענין גם בזה יש על כל אחד מאתנו וגם הוא בכלל כמובן, ללמוד הוראה בעבודת האדם לקונו, 

והוא: ומה במקום של סכנת נפשות ממש אשר אין לך רצון חזק יותר באדם מהרצון לחיים, הנה למען 

התורה והמצוה מסר בעל ההילולא נפשו בשביל לקיים רצון הבורא ואמר אשר זהו המקוה מכל אחד, 

עאכו"כ כשאין כל סכנה ח"ו כלל וכלל כי אם תאוה עוברת ורצון עובר, שלאחרי איזה רגעים יתחרט על 

הרצון והתאוה, שמביא רק לידי הירוס חייו, הרי פשוט שצריך לקיים מצות הבורא ולהתנהג בדרכי נועם 

בדרכי שלום דרך תורתנו תורת חיים,

ואחכה למענתו בכל האמור לעיל בהקדם האפשרי ות"ח מראש.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ה'תשס"ט טבת כ"ט ראשו�, יו� בשבת יבש מעץ פירות תלישת

:„ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,ïìéàä Láé íà¦¨¥¨¦¨

.ïéLeìúk ïä éøä ¯ úBøt Báe¥£¥¥¦§¦

שבת בהלכות הרמב"� ה"ד)וכתב פירותיו(פ"ח שיבשו "איל� :

לעני� כעקורי� שה� פי על א� חייב, בשבת מה� התולש בו,

לא עדיי� גזעו א� התייבשו שפירותיו ע� כלומר: טומאה".

אות� והתולש כמחוברי� נחשבי� פירותיו שבת לעני� התייבש,

טומאה. ומקבלי� כתלושי� ה� נחשבי� טומאה לעני� ואילו חייב

היינו האיל�", "יבש כאשר הפירות די� urdומה rfby

ה� אלו שפירות הרמב"� כא� פסק טומאה לעני� התייבש?

פירש! ולא סת� שבת בהלכות אבל כתלושי�

אברה� המג� א)וכתב ס"ק שלו סי' היא(או"ח הרמב"� ששיטת

הע� פירות � שבת שלעני� היינו תלישה", שיי� "דביבש

חייב. אות� והתולש כמחוברי� נחשבי� שהתייבש

חינו�' ה'מנחת ה)א� ס"ק קוצר השבת, וכותב,(מוס� עליו תמה

שיבשו לאיל� מתייחסי� הרמב"� ולאeizexitשדברי בלבד,

מ פירות תלישת די� מדברי`oliהזכיר ואדרבה, שהתייבש

אלו פירות נחשבי� שבת, לעני� שג� משמע כא� הרמב"�

באיביה�" שיבשו ב"תאני� כי ה)כתלושי�, רק(בהל' כתב

ובו האיל� "יבש לעניי� כא�, ואילו אוכלי�", טומאת ש"מטמאות

שהגדרת לדייק, יש ומכ� תלושי�". ה� "הרי וכתב דייק פירות"

לעני� רק לא היא הע�, התייבשות עקב כתלושי� אלו פירות

'קוצר'. משו� בה� ואי� זו שבת לעני� א� אלא טומאה

ה'תשס"ט שבט א' שני, יו� האוכלין ידות

:· ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰,ãé àeäL ìkŸ¤¨

,ãia äàîè äòâð íàL ...óøèöî àìå ,ànèîe ànhî ¯ øîBL Bðéàå§¥¥¦©¥§©¥§Ÿ¦§¨¥¤¦¨§¨ª§¨©¨

ïéàå .ãiä úàîèð ,ìëàa äàîè äòâð íàå ;Ba éeìzä ìëàä àîèð¦§¨¨Ÿ¤©¨§¦¨§¨ª§¨¨Ÿ¤¦§¥©¨§¥

...äöéáëì BîéìLäì ,ìëàä íò úôøèöî ãiä©¨¦§¨¤¤¦¨Ÿ¤§©§¦¦§¥¨

הפרי את בה� שמחזיקי� הפירות עוקצי ה� האוכלי�, ידות

יזרע אשר זרע כל על מנבלת� יפול "וכי ונאמר האכילה. בשעת

שיש מה כל שבצרככ�, לכל – "לכ�" ודרשו לכ�". הוא טמא

בעת בה� שמחזיקי� הקצוות כגו� ומסייע, צור� בו לכ�

נטמא היד נטמאה וא� ידו, נטמאת האוכל נטמא א� – האכילה

מבואר הדבר ובטע� להרמב"�). המשניות פירוש (ראה הפרי

טז) תרכט, אדה"ז עצמו(שו"ע כפרי ונחשבת לפרי טפלה שהיד

לשיעור. להשלימו ממנו חלק נחשבת אינה א� לטומאה,

ראשוני� כמה לדעת מ"א)אמנ� פ"א עוקצי� ר"ש א. קיח, חולי� היד(רש"י

אחרי�, לטמא מהפרי טומאה ומוציאה הפרי אל טומאה מעבירה

אוכל. תורת עליה ואי� בעלמא ע� היא כי טמאה אינה היא אבל

מהפרי: נפלה היד א� השיטות שתי בי� מינה נפקא ולכאורה

אי� א� טמאה, היד הרמב"� ולדעת טהורה היד רש"י לדעת

נופלת כשהיד הרמב"� לדעת שג� לומר יש כי בדבר, הכרח

שהיתה בזמ� עליה שהיתה הטומאה ממנה פקעה מהפרי

ש�)מחוברת חולי� יעקב .(תפארת

פרי של יד למקדש שהכניס במי מינה נפקא שמצאו ויש

חייב אינו טמאה, אינה שהיד רש"י לדעת לפרי). (מחוברת טמא

עצמה שהיד הרמב"� לדעת א� למקדש, טומאה מכניס משו�

חייב לטומאה)טמאה, יד ער� אנצת"ל .(ראה

ה'תשס"ט שבט ב' שלישי, יו� דרזין רזין

:È ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïélç ìL ät÷î¦§¨¤ª¦
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ב)במדרש א, ושמ�.(שהש"ר יי� למי�, נמשלה שהתורה נאמר

ו'רזא 'רזא', – והסוד הקבלה התורה, בפנימיות שיש מובא, ובזהר

יצא יי� "נכנס ל'יי�', נמשלת 'רזא' בחינת ceq(70)דרזא'. ו'יי�' ,"

כי לשמ� נמשלה דרזא" "רזא בחינת ואילו .(70) 'סוד' בגימטריא

החסידות, כ� בזית, בהעל� שנמצאת הפנימיות הוא שהשמ� כש�

התורה פנימיות את לגלות 26)עניינה עמ' שלו�, .(תורת

הרבי: ומבאר

דומ�, חלקי מכל שמ� להוציא ש"יכולי� הזק� אדמו"ר כתב

שכתוב: וכמו כאבני�, דומ� מבחינת ג� – מדבר חי, צומח

בכל ונמצא החכמה בחינת הוא השמ� כי צור'", מחלמיש 'ושמ�

ד)דבר קי, אור .(תורה

צ� הוא אחד מצד הפכיות: תכונות שתי יש שבשמ� נמצא

שני ומצד כא�; הרמב"� כדברי מעליה�, ונותר המשקי� כל על

דבר בכל מפעפע השמ� א)� צז, חולי� שמצד(ראה משו� זאת, .

גופא מזה � ולאיד� דבר, כל של התמצית נקודת הוא אחד

לו הייתה אילו (כי דבר מכל הוא מובדל עצמו שמצד מוכרח

כל של התמצית נקודת להיות יכול היה לא פרטי, לדבר שייכות

בכל. נמצא וה'עצמי'" 'עצמי' בחינת שהוא אלא דבר),

'רזי� ה'עצ�', הוא שבתורה השמ� אחד מצד בנמשל: וכ�

יישארו לא דרזי�' שה'רזי� היא התכלית שני, ומצד דרזי�'.

תורת ולכ�, העול�. גדרי בתו� פרט בכל יחדרו אלא למעלה,

של האמיתית שמציאותו השכל הבנת על דגש שמה החסידות

אותו. שמהווה האלוקי הכוח היא העול�

ז) אות החסידות, תורת של עניינה (קונטרס

ה'תשס"ט שבט ג' רביעי, יו� זיתים מסיק

:Á ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ï÷ñnL íéúéæ¥¦¤§¨¨

ïéçpî eäéå ,ïú÷éñî øîbzMî ?ïzëàìî øîb éúîéàî ,äëéøãì¦§¦¨¥¥¨©§©§©§¨¦¤¦¨¥§¦¨¨¦§ª¨¦

eàöé àìå ,ïé÷Lî ïäéìò eìôð àlL ét ìò óàå ;äëéøãì ïéðëeîe¨¦¦§¦¨§©©¦¤Ÿ¨§£¥¤©§¦§Ÿ¨§

.eøLëä ,ïzëàìî äøîâðå ìéàBä ¯ ïé÷Lî ïäî¥¤©§¦¦§¦§§¨§©§¨ª§§

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עד טומאה לקבל מכשיר� אינו לדריכה, זיתי� המוסק

מהזיתי� היוצא והמוהל לדריכה, ומוכני� מלאכתו שנגמרה

האוכלי� את מכשירי� המשקי� אי� כי מכשיר�, אינו לכ� קוד�

הבעלי�. ברצו� אלא טומאה לקבל

מלאכת� ונגמרה "הואיל � הרמב"� לשו� ומפשטות

הוכשרו הזיתי� המסיקה גמר שע� לכאורה משמע � הוכשרו"

"לא שהרי כ� לפרש קשה אבל משקי�, ללא ג� טומאה לקבל

ומטמא" טמא הכשר בלא דבר ב)מצינו לו, חולי� הרמב"� !(לשו�

לעיל לדבריו סותרי� כא� הרמב"� דברי כ�, א� מזו: יתרה

ו רפ"ט)בהלכה לטהרות בפיה"מ הזיתי�(ועד"ז יוכשרו מה "ומפני

מלאכת�? mdlyשנגמרה ldena exykedy ozwfgy!"

מתרצי� רפ"ט)יש טהרות אחרונה כא�(משנה הרמב"� שכוונת ,

לטומאה הוכשרו משקי�, מה� שיצאו ידוע לא א� שג� היא

שלא ידוע א� אבל שלה�, במוהל שהוכשרו שחזקה מפני

מתרצי� ויש הוכשרו. לא במוהל� רפ"י)נתלחלחו טהרות דוד (חסדי

שא� לומר הרמב"� הוכשרו.שכוונת מוהל מעט יצא א�

מה� יצאו ש"לא כא� שהאמור לתר� נית� ובפשטות

היינו אתoiwynמשקי�", כולל זה אי� אבל זיתי�, מסחיטת

ldend") לח� כדי תו� מהזיתי� שהוכשרוozwfgyהיוצא

הרי גמור, משקה אינו כי שא� הוא והחידוש שלה�"). במוהל

הרמב"� שדייק וכמו לטומאה הכשר לעני� כמשקי� הוא

"שהמוהל... � ו הלכה בסו� dwynבלשונו aeyg."ומכשיר

ה'תשס"ט שבט ד' חמישי, יו� קטן של וקנין מעשה

:· ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Løç íeìòä¤¡¥¥

;eøLëä àì ,ìhä ïäéìò ãøiL eáMçL ét ìò óà ¯ ïè÷å äèBL¤§¨¨©©¦¤¦§¤¥¥£¥¤©©Ÿª§§

éøácî elôàå ,äáLçî íäì ïéàå ;äøBz ïéc ,äNòî íäì LiL¤¥¨¤©£¤¦¨§¥¨¤©£¨¨©£¦¦¦§¥

.íéøôBñ§¦

יב)בגמרא ח, מציעא לפיקח,(בבא להקנות יכול אינו שקט� מובא

גזל זה אי� קונה, אינו שקט� מאחר וכ� דעת. ב� ואיננו הואיל

שלו�. דרכי משו� רק זאת ואסרו שמצא, מציאה ממנו לקחת

שכוונתו הגמרא אומרת גמור, גזל שזהו ש�, יוסי ר' לדעת ג�

גמור לגזל א)mdixacnהיא סא, א. נט, .(גיטי�

בגמרא ב)אמנ� סד, "צרור(גיטי� בקט�: שוני� שיעורי� נאמרו

חפ� לאחרי�; זוכה ואי� לעצמו זוכה ונוטלו, אגוז וזורקו

לא א� לאחרי�" בי� לעצמו בי� זוכה שעה, לאחר ומחזירו

וכתב מדרבנ�. או מדאורייתא הוא קט� של זה קניי� א� מבואר

סוברי� ראשוני� ועוד ותוספות מדרבנ�, בזכייה שמדובר רש"י

גזל יש קט� במציאת כ�, פי על וא� מדאורייתא. זוכה שקט�

אחרת דעת יש כאשר רק מדאורייתא קונה קט� כי מדרבנ�, רק

שמקנה. אחרת דעת אי� הרי ובמציאה לו, שמקנה

הש"� ו)וכתב רמג, נזכר(חו"מ לא זה שחילוק מאחר כי

ואת מקנה, אחרת דעת ללא א� מדאורייתא זוכה הקט� בגמרא,

פי על מיישב הוא וקט� שוטה חרש מציאת לגבי המשנה

פ"ד)הירושלמי שני (מתנה(מעשר שוני� תחומי� בי� מחלק שאינו

מדאורייתא שקונה קט� יש שוני�: גילאי� בי� אלא ומציאה),

קונה אינו � זה מגיל פחות ואילו ונוטלו, אגוז של גיל מעל �

גזל. אי� מדאורייתא שבו הגיל וזה מדאורייתא,

ה'תשס"ט שבט ה' שישי, יו� טומאה? מקבל הנייר-

:‡È ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰øîvî ïéa ¯ âéøà àeäL ìk̈¤¨¦¥¦¤¤

.øác ìëì íéãâák íéãáläå .äàîè ïéðòì 'ãâa' àø÷pä àeä ...íézLôe¦§¦©¦§¨¤¤§¦§©ª§¨§©§¨¦¦§¨¦§¨¨¨

לחשוש יש א� בגדה, על או גופה על ד� כת� המוצאת אישה

הכת� נמצא וא� מדרבנ�. טמאה � ממקורה הוא הכת� שמקור

טהורה טומאה� מקבל שאינו דבר ה"ז)על פ"ט איסו"ב הל' .(ראה

נייר? גבי על הנמצא כת� של דינו ומה

ביהודה' ה'נודע קה)לדעת סי' יור"ד הרמב"�(מהדו"ת מדברי ,

ללמוד נית� טומאה, המקבלי� כבגדי� דינ� שה'לבדי�' כא�

בדי� של מסחבות עשוי הנייר שהרי טומאה, מקבל הנייר שא�

ה'לבדי�'. בכלל הוא כ� וא�

הרמב"� שכתב ה"א)וא� פ"ב מקבל(להל� הנייר ש"אי�

ביהודה' ה'נודע של בנו מבאר לט)טומאה", סי' ציו� ,(שיבת

אמורי� כלשהדברי� מעובד היה שלא הה�, בימי� נייר על

בלויי�, מבגדי� מיוצר הנייר יותר מאוחרי� בדורות א� כ�,

טומאה. המקבלי� 'לבדי�' היינו

סופר' פי"א)וה'חת� סי' ח"ו מקבל(שו"ת אינו נייר שכל סובר

הנייר נעשה מה� הבגדי� כי טהור, עליו שנמצא וכת� טומאה,

כ� אחרות", לפני� ונהפכו במי� ונמסו היטב הדק "נכתשו

ופשתי�". "צמר ש� עליה� שאי�

לצורכי הוא בו שהשימוש בתנאי עליו שמו 'בגד' ועוד:

מוגדר אינו אחרות למטרות ששימושו והנייר וכדומה, הלבשה

'בגד'.

צדק' ה'צמח אדמו"ר פסק י)וכ� ק"צ, יו"ד דיני� שהנייר(פסקי ,

טומאה. מקבל אינו

ה'תשס"ט שבט ו' קודש, שבת לכלי עושה שהציפוי מה

:„ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰eéäL ïéa ¯ ïééetçä ìk ...¨©¦¦¥¤¨

èøt ...ïéøBäè ,úëzî ìL Bà øBò ìL Bà íöò ìL Bà õò ìL¤¥¤¤¤¤¤©¤¤§¦§¨

ätvL ìea÷ úéa íäa LiL íöò Bà õò éìk ïëå .íéìkä ééetçì§¦¥©¥¦§¥§¥¥¤¤¤¥¨¤¥¦¤¦¨

,ïúBà ätvL øçàî ;äàîè ïéìa÷î ïðéàå ,ïéøBäè ¯ úëzîa ïúBà¨§©¤¤§¦§¥¨§©§¦ª§¨¥©©¤¦¨¨

.eðøàaL Bîk ,øBäè Bîöò éetväå ;ïìha¦§¨§©¦©§¨§¤¥©§

נגיעת מפני – המקדש כלי כל את טובלי� היו החגי�, לאחר

אליעזר לרבי הנחושת. ומזבח הזהב ממזבח חו� � האר� עמי

שהמזבחות מפני – ולחכמי� כקרקע, ה� שהמזבחות מפני –

כו)מצופי� .(חגיגה

הע� כלפי בטל המתכת ציפוי חכמי� שלשיטת רש"י ופירש

"ע�" בש� המזבחות את מכנה התורה כי המזבח, עשוי ממנו

טומאה. מקבל אינו והע�



מז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עד טומאה לקבל מכשיר� אינו לדריכה, זיתי� המוסק

מהזיתי� היוצא והמוהל לדריכה, ומוכני� מלאכתו שנגמרה

האוכלי� את מכשירי� המשקי� אי� כי מכשיר�, אינו לכ� קוד�

הבעלי�. ברצו� אלא טומאה לקבל

מלאכת� ונגמרה "הואיל � הרמב"� לשו� ומפשטות

הוכשרו הזיתי� המסיקה גמר שע� לכאורה משמע � הוכשרו"

"לא שהרי כ� לפרש קשה אבל משקי�, ללא ג� טומאה לקבל

ומטמא" טמא הכשר בלא דבר ב)מצינו לו, חולי� הרמב"� !(לשו�

לעיל לדבריו סותרי� כא� הרמב"� דברי כ�, א� מזו: יתרה

ו רפ"ט)בהלכה לטהרות בפיה"מ הזיתי�(ועד"ז יוכשרו מה "ומפני

מלאכת�? mdlyשנגמרה ldena exykedy ozwfgy!"

מתרצי� רפ"ט)יש טהרות אחרונה כא�(משנה הרמב"� שכוונת ,

לטומאה הוכשרו משקי�, מה� שיצאו ידוע לא א� שג� היא

שלא ידוע א� אבל שלה�, במוהל שהוכשרו שחזקה מפני

מתרצי� ויש הוכשרו. לא במוהל� רפ"י)נתלחלחו טהרות דוד (חסדי

שא� לומר הרמב"� הוכשרו.שכוונת מוהל מעט יצא א�

מה� יצאו ש"לא כא� שהאמור לתר� נית� ובפשטות

היינו אתoiwynמשקי�", כולל זה אי� אבל זיתי�, מסחיטת

ldend") לח� כדי תו� מהזיתי� שהוכשרוozwfgyהיוצא

הרי גמור, משקה אינו כי שא� הוא והחידוש שלה�"). במוהל

הרמב"� שדייק וכמו לטומאה הכשר לעני� כמשקי� הוא

"שהמוהל... � ו הלכה בסו� dwynבלשונו aeyg."ומכשיר

ה'תשס"ט שבט ד' חמישי, יו� קטן של וקנין מעשה

:· ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰Løç íeìòä¤¡¥¥

;eøLëä àì ,ìhä ïäéìò ãøiL eáMçL ét ìò óà ¯ ïè÷å äèBL¤§¨¨©©¦¤¦§¤¥¥£¥¤©©Ÿª§§

éøácî elôàå ,äáLçî íäì ïéàå ;äøBz ïéc ,äNòî íäì LiL¤¥¨¤©£¤¦¨§¥¨¤©£¨¨©£¦¦¦§¥

.íéøôBñ§¦

יב)בגמרא ח, מציעא לפיקח,(בבא להקנות יכול אינו שקט� מובא

גזל זה אי� קונה, אינו שקט� מאחר וכ� דעת. ב� ואיננו הואיל

שלו�. דרכי משו� רק זאת ואסרו שמצא, מציאה ממנו לקחת

שכוונתו הגמרא אומרת גמור, גזל שזהו ש�, יוסי ר' לדעת ג�

גמור לגזל א)mdixacnהיא סא, א. נט, .(גיטי�

בגמרא ב)אמנ� סד, "צרור(גיטי� בקט�: שוני� שיעורי� נאמרו

חפ� לאחרי�; זוכה ואי� לעצמו זוכה ונוטלו, אגוז וזורקו

לא א� לאחרי�" בי� לעצמו בי� זוכה שעה, לאחר ומחזירו

וכתב מדרבנ�. או מדאורייתא הוא קט� של זה קניי� א� מבואר

סוברי� ראשוני� ועוד ותוספות מדרבנ�, בזכייה שמדובר רש"י

גזל יש קט� במציאת כ�, פי על וא� מדאורייתא. זוכה שקט�

אחרת דעת יש כאשר רק מדאורייתא קונה קט� כי מדרבנ�, רק

שמקנה. אחרת דעת אי� הרי ובמציאה לו, שמקנה

הש"� ו)וכתב רמג, נזכר(חו"מ לא זה שחילוק מאחר כי

ואת מקנה, אחרת דעת ללא א� מדאורייתא זוכה הקט� בגמרא,

פי על מיישב הוא וקט� שוטה חרש מציאת לגבי המשנה

פ"ד)הירושלמי שני (מתנה(מעשר שוני� תחומי� בי� מחלק שאינו

מדאורייתא שקונה קט� יש שוני�: גילאי� בי� אלא ומציאה),

קונה אינו � זה מגיל פחות ואילו ונוטלו, אגוז של גיל מעל �

גזל. אי� מדאורייתא שבו הגיל וזה מדאורייתא,

ה'תשס"ט שבט ה' שישי, יו� טומאה? מקבל הנייר-

:‡È ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰øîvî ïéa ¯ âéøà àeäL ìk̈¤¨¦¥¦¤¤

.øác ìëì íéãâák íéãáläå .äàîè ïéðòì 'ãâa' àø÷pä àeä ...íézLôe¦§¦©¦§¨¤¤§¦§©ª§¨§©§¨¦¦§¨¦§¨¨¨

לחשוש יש א� בגדה, על או גופה על ד� כת� המוצאת אישה

הכת� נמצא וא� מדרבנ�. טמאה � ממקורה הוא הכת� שמקור

טהורה טומאה� מקבל שאינו דבר ה"ז)על פ"ט איסו"ב הל' .(ראה

נייר? גבי על הנמצא כת� של דינו ומה

ביהודה' ה'נודע קה)לדעת סי' יור"ד הרמב"�(מהדו"ת מדברי ,

ללמוד נית� טומאה, המקבלי� כבגדי� דינ� שה'לבדי�' כא�

בדי� של מסחבות עשוי הנייר שהרי טומאה, מקבל הנייר שא�

ה'לבדי�'. בכלל הוא כ� וא�

הרמב"� שכתב ה"א)וא� פ"ב מקבל(להל� הנייר ש"אי�

ביהודה' ה'נודע של בנו מבאר לט)טומאה", סי' ציו� ,(שיבת

אמורי� כלשהדברי� מעובד היה שלא הה�, בימי� נייר על

בלויי�, מבגדי� מיוצר הנייר יותר מאוחרי� בדורות א� כ�,

טומאה. המקבלי� 'לבדי�' היינו

סופר' פי"א)וה'חת� סי' ח"ו מקבל(שו"ת אינו נייר שכל סובר

הנייר נעשה מה� הבגדי� כי טהור, עליו שנמצא וכת� טומאה,

כ� אחרות", לפני� ונהפכו במי� ונמסו היטב הדק "נכתשו

ופשתי�". "צמר ש� עליה� שאי�

לצורכי הוא בו שהשימוש בתנאי עליו שמו 'בגד' ועוד:

מוגדר אינו אחרות למטרות ששימושו והנייר וכדומה, הלבשה

'בגד'.

צדק' ה'צמח אדמו"ר פסק י)וכ� ק"צ, יו"ד דיני� שהנייר(פסקי ,

טומאה. מקבל אינו

ה'תשס"ט שבט ו' קודש, שבת לכלי עושה שהציפוי מה

:„ ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰eéäL ïéa ¯ ïééetçä ìk ...¨©¦¦¥¤¨

èøt ...ïéøBäè ,úëzî ìL Bà øBò ìL Bà íöò ìL Bà õò ìL¤¥¤¤¤¤¤©¤¤§¦§¨

ätvL ìea÷ úéa íäa LiL íöò Bà õò éìk ïëå .íéìkä ééetçì§¦¥©¥¦§¥§¥¥¤¤¤¥¨¤¥¦¤¦¨

,ïúBà ätvL øçàî ;äàîè ïéìa÷î ïðéàå ,ïéøBäè ¯ úëzîa ïúBà¨§©¤¤§¦§¥¨§©§¦ª§¨¥©©¤¦¨¨
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נגיעת מפני – המקדש כלי כל את טובלי� היו החגי�, לאחר

אליעזר לרבי הנחושת. ומזבח הזהב ממזבח חו� � האר� עמי

שהמזבחות מפני – ולחכמי� כקרקע, ה� שהמזבחות מפני –

כו)מצופי� .(חגיגה

הע� כלפי בטל המתכת ציפוי חכמי� שלשיטת רש"י ופירש

"ע�" בש� המזבחות את מכנה התורה כי המזבח, עשוי ממנו

טומאה. מקבל אינו והע�



v"ndqeמח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הרמב"� המשניות)א� הוא(בפירוש חכמי� של שטעמ� סבור

הכלי אי� – בציפויו אלא הכלי בגו� איננו השימוש עוד שכל

אלא הכלי את לטמא סיבה איננו והציפוי טומאה, ,exdhlמקבל

יכול אינו עצמו, מצד טומאה לקבל ראוי עצמו הכלי א� א� כי

הציפוי. באמצעות רק הוא בו השימוש כי להיטמא

לגרו� עלול ע� כלי על מתכת ציפוי רש"י, שלדברי ונמצא

ציפוי הרמב"�, לפי ואילו חכמי�). לשיטת (אפילו יטמא שהכלי

באמצעות נעשה בכלי השימוש כי – הכלי מ� טומאה מונע הכלי�

הכלי. על טומאה להחיל הציפוי של בכוחו ואי� הציפוי,

כא�) כס"מ וראה .310 עמ' ט"ז, שיחות, (לקוטי

zah h"k - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎh"qyz'd hay 'e

ה'תשס"ט טבת כ"ט ראשו� יו�

oilk` z`nh zFkld¦§ª§©¢¨¦
והכ�ר�. ואכלי� מ�קי� טמאת �י� וה�א אחת, ע�ה ְְְְֳִִֵֶַַָָָ�ְְֲִִֵַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
וענבי�‡. �ב�ר לח� �ג�� אד�, למאכל המיחד אכל ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ�ְֶַָֹ�ל

מיחד �אינ� וכל טמאה; מק�ל � �ה� וכ��צא ָ�ְְְֵֶָָ�ְְְִֵֵֵֶַַָוזיתי�
א� א�א טמאה, מק�ל ואינ� טה�ר זה הרי � אד� ְִֶָָ�ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָלמאכל
מק�ל אינ� וזה וזה אד�. למאכל ויחד� עליו ח�ב ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

���לל עד מ�קי�;[יתרטב]טמאה, מ�בעה �אחד �ח�ה �ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
זרע". על מי� י�� "וכי ��אמר: 'הכ�ר', ה�קרא ה�א ִֶַַַַ�ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָוזה

האכלי�·. את ��כ�ירי� מ�קי� ה�בעה ה� ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוא��
וה��, והחלב, וה�י�, וה�מ�, וה�ל, ה�י�, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ�ְלטמאה:
�רצ�� האכלי� על ���ל� עד מכ�ירי� ואינ� ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוה�ב�.
מכ�יר. אינ� ה�ר�ח ���קה סר�חי�, יהי� ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה�עלי�;
נג�ב, ה�א והרי ��ב� �י על א� � האכל �הכ�ר ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ְֵֶָוכיו�

טמאה. מק�ל זה ְָ�ְֲֵֵֶַהרי

ור��ני�‚. ��תי� מי �ג�� �ר�ת, �מי �ל�ל �היה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹאכל
� ה�ת ��ר א� ה�ב �� ונגע �ל�ל, �ה�א �י על א� �ְְִֵֶַַַַַַָָָ
מ�קי�. מ�בעה �אחד הכ�ר ��א מ�ני טה�ר, ה�א ְְְְִִִֶַַָָ�ְֲִֵֵֶָֹהרי

ה��קי�„. �בעת א�א טמאה, ��ק�ל מ�קה �� ְְְִִֶַַַָָ�ְְֵֵֶֶַַָאי�
מכ�ירי�, �אי� �דר� � �ר�ת מי �אר אבל �לבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��נינ�

�לל. טמאה מק�לי� אי� ��ְְִֵַָ�ְְָָ

הביא�‰. ��א וענבי� גדלו]זיתי� מ�קי�[� � �לי� ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
הרי א�א טמאה; מק�לי� ולא מכ�ירי�, אינ� מה� ְֲֵֶָָ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹה��צאי�

לע�ל�. טה�רי� �ה� �ר�ת, מי ��אר ְְְִִֵֵֵֵֶָָה�

.Âני�� �י על וא� טמאה, מק�לי� �אי� דברי� ְְְִֵֶַַָ�ְְְִִֵֵֶַָא��
��פ� להנאת נאכלי� �אינ� לפי א�ת�, א�כלי� [�אד� ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הריח,עצמ�] מ�ני א� ��אכל�ת, טע� ���תני� מ�ני א�א ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ורא�י והחמס, ה��ט, ה�: וא�� ה�ראה; מ�ני ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֹא�

חריע וח��ת וה�ל�לי�, והחל�ית, וה��ה, מיניב�מי�, �] ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
�ה�.תבלי�] ���צא �ל וכ� ,ְֵֵֶַָֹ

.Êירק]ה�בת מי� ירק�ת[� ��אר ��פ�, לאכילת סתמ� � ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
ל�דרה עליו ח�ב וא� בתבשיל]�דה; אינ�[לבשלו , ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

� ��דרה טע� מ��תנה � וה�בת אכלי�. טמאת ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ִֵַמ��א
אכלי�. טמאת מ��אה ואינ� �זבל, היא ְֳִַָ�ְְְֲִִֵֵֶֶַָָהרי

.Á�ה עדי� � �תבלי� ל�דרה ��תנ� וה�ר�גר�ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�מרי�
אד�. מ�אכל ���סד� עד אכלי�, טמאת ְְֱֳִִִֶֶַַָָָָֹ�ְִִַמ��אי�

.Ë�בדוחק]ה�ר�יני רק אד� מאכל יחד�[שה� א� � ְֲִִִִַַָ
אכלי�. טמאת מ��אי� אד�, ְֳִַָ�ְְֲִִַַַָָלמאכל

.Èהדקל]ה��ר ראש וא�[� �בר; לכל �ע� ה�א הרי , ְְְֲִֵֵַָָָ
אכלי�. טמאת מ��א וט�נ�, ְֳִַָ�ְְְִִֵַָ�לק�

.‡È�וה��גי הענבי�]החרצ�י� קליפי �י[� על א� � ְְִִִַַַַַַ
מ��אי�. אי� לאכלי�, ְְֳִִִֵֶַָָָָ��נס�

.·Èה��רה מ�חת וי�צאי� ��פרצי� ה��י� וענבי� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתי�
עד ��ה? ועד טמאה. מק�לי� אינ� ה�ריכה, ְְַַַָָ�ְְְְִִִֵַַַָָ��עת
מק�לי� מ�ה, יתר ה�פר� היה ��ר; לכל ק�י� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאר�עת
מאר�עת �ח�ת �ה� �י על א� � לאכלי� �נס� וא� ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�טמאה.

טמאה. מק�לי� ְָ�ְְִִַַק�י�,

.‚Èבוסר]ה�פנ��ת בוסר]וה��י�[תמרי [שלוה�סר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ
טמאה.[כמו�]וה�צחענבי�] �מק�לי� �אכלי�, ה� הרי � ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָ�ְָ

.„È�זרדי דקי�]ל�לבי עצי� קצוות ו�ל[� והחר�בי�, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל ה���[מי� ועלי בצל], אינ�[סוג � ה��טה ֲֲֵֵֶַַַָָ

��מ�ק�. עד טמאה, ְְְִֶַָ�ְְִַמק�לי�

.ÂË�וה��רמ�סי קטניות]החר�ל ה�כ��י�[מי� �ל ��אר ְְְְְִִִַַַַָָָָ
��א עד �י� מ�המ�יק� �י� אכלי�, טמאת מ��אי� �ְִִַ�ְְֳִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ְִִהמ�יק�.

.ÊË�מק�לי העלי� אי� � ��ה� �עלי� ��ב�� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזיתי�
למראה א�א לאכל�, �ב�� ��א .[לנוי]טמאה; �ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹ

.ÊÈ[שערות]���ת��� וה�� ק��ת, שעליה]�ל �[פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. �אינ� מ�ני טמאה, מק�לת ְְִֵֵֶֶָָֹ�ְֵֶֶַָאינ�

.ÁÈ.מח�בה� ��א אכלי� טמאת מ��א �כ�ר��, ְְֲֳִֶַַָָָֹ�ְְְִֵַַַַ�ב�
ה�ב� מהכוורת]רדה החלות הח��ת,[הוציא מ��ר�ק � ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת מ��א מ��ר��, ה�ב �ב� מ�קה. מ��� ְַ�ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָמ��א
אחר אכלי� טמאת מ��א לאכלי�, עליו ח�ב ְֳִַַַָ�ְֳִִִִֵֵַַָָָָמ�קי�;

ְָ�ֶ��כ�ר.

.ËÈעליו ח�ב מ�קה; ולא אכל, אינ� � ה�ר�� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹה�מ�
דע��. �טלה � למ�קי� �י� לאכלי�, �י� קר��, ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָ��ה�א
עליו ח�ב מ�קה. ולא אכל, אינ� � ��ר� ה�� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכ�
�טלה למ�קי�, עליו ח�ב אכלי�; טמאת מ��א ְְְְֳִִִֵַַָָָָָ�ֳִִֵַָָלאכלי�,

ְַדע��.

.Îעליו ח�ב מ�קה. ולא אכל, לא אינ� � ��ר� ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹחלב
דע��. �טלה למ�קה, אכלי�; טמאת מ��א ְְְְְֳִֶַַַָָָ�ֳִִֵַָָלאכלי�,

.‡Î� עליו�ב� ח�ב מ�קה. ולא אכל, לא � מרי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
דע��. �טלה למ�קי�, אכלי�; טמאת מ��א ְְְְְֳִִַַַָָָ�ֳִִֵַָָלאכלי�,
ח�ב מ�קה; ולא אכל, לא � ��� �ר�ת מי �ל ְְִֵֶֶַָֹֹֹ�ְֵֵָָ��אר

דע��. �טלה � למ�קי� �י� לאכלי� �י� ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָעליה�,

.·Îעליו ח�ב מ�קה. ולא אכל, לא אינ� � ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹה�לג
טמאת מ��א למ�קה, עליו ח�ב דע��; �טלה ְַ�ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָלאכלי�,
��י על העביר� ;��� נטמא לא מקצת�, נטמא [�מ�קי�. ְְְְִִִִַָָָֹ�ֱִֵֶַַ

���.בתו�] נטמא ה�מא, חר� �ְְִִֵֶֶַָָ�לי

.‚Îחל��� הבהמה]החלב דד �טלה[� � עליו �ח�ב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
���בה החלב על ח�ב טה�ר; ה�א והרי [�דע��, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אכלי�.לאוכלו] טמאת מ��א זה הרי ,ֲִֵֵֶַ�ְֳִַָ

.„Î,וערב �תי ה��ר� �ה� מ�יהל� � ��רכ� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹענבי�
א�ת� �למ�ת, �ר�רי� �ה� נ���ר� מ�קי�; טמאת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ�ְִִַמ��אי�

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תש"כ

ברוקלין.

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה שמואל אבא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' מיום כ"ד טבת, יום ההילולא של רבנו הזקן.

עם ב' הפ"נ שיקראו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שבהמצאנו בערב היום אשר הואיל משה באר את התורה הזאת, ומבאר תיכף, פנו וסעו 

לכם וגו' ורשו את הארץ אשר נשבע ה' לאבותיכם וגו' לתת להם וגו' - אשר הקיום במילואו בפועל לא 

נתקיים )עיין סנהדרין צ, ע"ב, לכם לא נאמר אלא לתת להם וכו', וכן הרי הארץ אשר נשבע, היא דעשר 

עממין, וכפרש"י )מספרי( עה"כ ואל כל שכניו(.

והנה הימים האלה )כשהם( נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, וכמו גם אז, אם זכו, הרי הי' הכבוש שלם 

וקיים.

הנה יקוים היעוד בעגלא דידן, וכדרז"ל שם, מכאן לתחיית המתים וכו', והקיצו ורננו שוכני עפר, 

ובעל הציון ובעל ההילולא הבע"ל בראשם.

בברכה לבשו"ט.

 ב"ה,  ב' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה לשני מכתביו מכ"ד טבת, יום ההילולא של רבנו הזקן.

במ"ש מה לעשות עם הכספים שקבלו.

זוגתו  של  המלאה  בהסכמתה  הוא  באם  )כמובן  סגולה  בהם  יעשה  דא,  בכגון  רז"ל  מאמר  ע"פ 

הרבנית תחי'(, מהנכון אשר לערך חומש )שהרי אין מדקדקין בעניני צדקה(, יפריש תיכף לצדקה, ובהשאר 

ישתמשו במשך הזמן לעניני תורה ומצות, ובזה כמובן וגם פשוט הוצאות חינוך על טהרת הקדש של יו"ח 

שי', אלא שבינתים יוכלו להשקיע )אינוועסטירן( בענין שיהי' הקרן קיים ונושא פירות, ועד"ז, ז.א. בהנוגע 

להשקעה להטראסט פאנד, אלא שגם על זה יפרישו ממעותיהם הם לצדקה, בין מעשר לחומש, שהרי זכין 

לאדם שלא בפניו, ובפרט קטנה שברשות אבי' היא.

בטח מתכוננים ליום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל, ויהי רצון שיהי' רישומו ניכר בכל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט.
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והכ�ר�. ואכלי� מ�קי� טמאת �י� וה�א אחת, ע�ה ְְְְֳִִֵֶַַָָָ�ְְֲִִֵַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
וענבי�‡. �ב�ר לח� �ג�� אד�, למאכל המיחד אכל ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ�ְֶַָֹ�ל

מיחד �אינ� וכל טמאה; מק�ל � �ה� וכ��צא ָ�ְְְֵֶָָ�ְְְִֵֵֵֶַַָוזיתי�
א� א�א טמאה, מק�ל ואינ� טה�ר זה הרי � אד� ְִֶָָ�ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָלמאכל
מק�ל אינ� וזה וזה אד�. למאכל ויחד� עליו ח�ב ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

���לל עד מ�קי�;[יתרטב]טמאה, מ�בעה �אחד �ח�ה �ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
זרע". על מי� י�� "וכי ��אמר: 'הכ�ר', ה�קרא ה�א ִֶַַַַ�ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָוזה

האכלי�·. את ��כ�ירי� מ�קי� ה�בעה ה� ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוא��
וה��, והחלב, וה�י�, וה�מ�, וה�ל, ה�י�, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ�ְלטמאה:
�רצ�� האכלי� על ���ל� עד מכ�ירי� ואינ� ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָוה�ב�.
מכ�יר. אינ� ה�ר�ח ���קה סר�חי�, יהי� ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה�עלי�;
נג�ב, ה�א והרי ��ב� �י על א� � האכל �הכ�ר ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ְֵֶָוכיו�

טמאה. מק�ל זה ְָ�ְֲֵֵֶַהרי

ור��ני�‚. ��תי� מי �ג�� �ר�ת, �מי �ל�ל �היה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹאכל
� ה�ת ��ר א� ה�ב �� ונגע �ל�ל, �ה�א �י על א� �ְְִֵֶַַַַַַָָָ
מ�קי�. מ�בעה �אחד הכ�ר ��א מ�ני טה�ר, ה�א ְְְְִִִֶַַָָ�ְֲִֵֵֶָֹהרי

ה��קי�„. �בעת א�א טמאה, ��ק�ל מ�קה �� ְְְִִֶַַַָָ�ְְֵֵֶֶַַָאי�
מכ�ירי�, �אי� �דר� � �ר�ת מי �אר אבל �לבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��נינ�

�לל. טמאה מק�לי� אי� ��ְְִֵַָ�ְְָָ

הביא�‰. ��א וענבי� גדלו]זיתי� מ�קי�[� � �לי� ְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
הרי א�א טמאה; מק�לי� ולא מכ�ירי�, אינ� מה� ְֲֵֶָָ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹה��צאי�

לע�ל�. טה�רי� �ה� �ר�ת, מי ��אר ְְְִִֵֵֵֵֶָָה�

.Âני�� �י על וא� טמאה, מק�לי� �אי� דברי� ְְְִֵֶַַָ�ְְְִִֵֵֶַָא��
��פ� להנאת נאכלי� �אינ� לפי א�ת�, א�כלי� [�אד� ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הריח,עצמ�] מ�ני א� ��אכל�ת, טע� ���תני� מ�ני א�א ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ורא�י והחמס, ה��ט, ה�: וא�� ה�ראה; מ�ני ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָֹא�

חריע וח��ת וה�ל�לי�, והחל�ית, וה��ה, מיניב�מי�, �] ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָ
�ה�.תבלי�] ���צא �ל וכ� ,ְֵֵֶַָֹ

.Êירק]ה�בת מי� ירק�ת[� ��אר ��פ�, לאכילת סתמ� � ְְְֲִִֶֶַַַַָָ
ל�דרה עליו ח�ב וא� בתבשיל]�דה; אינ�[לבשלו , ְְִִֵֵֵֶַָָָָ

� ��דרה טע� מ��תנה � וה�בת אכלי�. טמאת ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ִֵַמ��א
אכלי�. טמאת מ��אה ואינ� �זבל, היא ְֳִַָ�ְְְֲִִֵֵֶֶַָָהרי

.Á�ה עדי� � �תבלי� ל�דרה ��תנ� וה�ר�גר�ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�מרי�
אד�. מ�אכל ���סד� עד אכלי�, טמאת ְְֱֳִִִֶֶַַָָָָֹ�ְִִַמ��אי�

.Ë�בדוחק]ה�ר�יני רק אד� מאכל יחד�[שה� א� � ְֲִִִִַַָ
אכלי�. טמאת מ��אי� אד�, ְֳִַָ�ְְֲִִַַַָָלמאכל

.Èהדקל]ה��ר ראש וא�[� �בר; לכל �ע� ה�א הרי , ְְְֲִֵֵַָָָ
אכלי�. טמאת מ��א וט�נ�, ְֳִַָ�ְְְִִֵַָ�לק�

.‡È�וה��גי הענבי�]החרצ�י� קליפי �י[� על א� � ְְִִִַַַַַַ
מ��אי�. אי� לאכלי�, ְְֳִִִֵֶַָָָָ��נס�

.·Èה��רה מ�חת וי�צאי� ��פרצי� ה��י� וענבי� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָזיתי�
עד ��ה? ועד טמאה. מק�לי� אינ� ה�ריכה, ְְַַַָָ�ְְְְִִִֵַַַָָ��עת
מק�לי� מ�ה, יתר ה�פר� היה ��ר; לכל ק�י� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאר�עת
מאר�עת �ח�ת �ה� �י על א� � לאכלי� �נס� וא� ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�טמאה.

טמאה. מק�לי� ְָ�ְְִִַַק�י�,

.‚Èבוסר]ה�פנ��ת בוסר]וה��י�[תמרי [שלוה�סר[תאני ְְְִִֶַַַַַֹ
טמאה.[כמו�]וה�צחענבי�] �מק�לי� �אכלי�, ה� הרי � ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָ�ְָ

.„È�זרדי דקי�]ל�לבי עצי� קצוות ו�ל[� והחר�בי�, , ְְְְִִֵֶֶָָ
צמח]עדל ה���[מי� ועלי בצל], אינ�[סוג � ה��טה ֲֲֵֵֶַַַָָ

��מ�ק�. עד טמאה, ְְְִֶַָ�ְְִַמק�לי�

.ÂË�וה��רמ�סי קטניות]החר�ל ה�כ��י�[מי� �ל ��אר ְְְְְִִִַַַַָָָָ
��א עד �י� מ�המ�יק� �י� אכלי�, טמאת מ��אי� �ְִִַ�ְְֳִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ְִִהמ�יק�.

.ÊË�מק�לי העלי� אי� � ��ה� �עלי� ��ב�� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָזיתי�
למראה א�א לאכל�, �ב�� ��א .[לנוי]טמאה; �ְְְְְְֶֶֶַָָָָָָֹ

.ÊÈ[שערות]���ת��� וה�� ק��ת, שעליה]�ל �[פרח ְְִֵֶֶַָ
אכל. �אינ� מ�ני טמאה, מק�לת ְְִֵֵֶֶָָֹ�ְֵֶֶַָאינ�

.ÁÈ.מח�בה� ��א אכלי� טמאת מ��א �כ�ר��, ְְֲֳִֶַַָָָֹ�ְְְִֵַַַַ�ב�
ה�ב� מהכוורת]רדה החלות הח��ת,[הוציא מ��ר�ק � ְְִֵֶַַַַַָָ

טמאת מ��א מ��ר��, ה�ב �ב� מ�קה. מ��� ְַ�ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָמ��א
אחר אכלי� טמאת מ��א לאכלי�, עליו ח�ב ְֳִַַַָ�ְֳִִִִֵֵַַָָָָמ�קי�;

ְָ�ֶ��כ�ר.

.ËÈעליו ח�ב מ�קה; ולא אכל, אינ� � ה�ר�� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹה�מ�
דע��. �טלה � למ�קי� �י� לאכלי�, �י� קר��, ְְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָָ��ה�א
עליו ח�ב מ�קה. ולא אכל, אינ� � ��ר� ה�� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכ�
�טלה למ�קי�, עליו ח�ב אכלי�; טמאת מ��א ְְְְֳִִִֵַַָָָָָ�ֳִִֵַָָלאכלי�,

ְַדע��.

.Îעליו ח�ב מ�קה. ולא אכל, לא אינ� � ��ר� ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹחלב
דע��. �טלה למ�קה, אכלי�; טמאת מ��א ְְְְְֳִֶַַַָָָ�ֳִִֵַָָלאכלי�,

.‡Î� עליו�ב� ח�ב מ�קה. ולא אכל, לא � מרי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
דע��. �טלה למ�קי�, אכלי�; טמאת מ��א ְְְְְֳִִַַַָָָ�ֳִִֵַָָלאכלי�,
ח�ב מ�קה; ולא אכל, לא � ��� �ר�ת מי �ל ְְִֵֶֶַָֹֹֹ�ְֵֵָָ��אר

דע��. �טלה � למ�קי� �י� לאכלי� �י� ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָעליה�,

.·Îעליו ח�ב מ�קה. ולא אכל, לא אינ� � ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹה�לג
טמאת מ��א למ�קה, עליו ח�ב דע��; �טלה ְַ�ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָָלאכלי�,
��י על העביר� ;��� נטמא לא מקצת�, נטמא [�מ�קי�. ְְְְִִִִַָָָֹ�ֱִֵֶַַ

���.בתו�] נטמא ה�מא, חר� �ְְִִֵֶֶַָָ�לי

.‚Îחל��� הבהמה]החלב דד �טלה[� � עליו �ח�ב ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
���בה החלב על ח�ב טה�ר; ה�א והרי [�דע��, ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אכלי�.לאוכלו] טמאת מ��א זה הרי ,ֲִֵֵֶַ�ְֳִַָ

.„Î,וערב �תי ה��ר� �ה� מ�יהל� � ��רכ� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹענבי�
א�ת� �למ�ת, �ר�רי� �ה� נ���ר� מ�קי�; טמאת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ�ְִִַמ��אי�
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מ���ענ� � ה�יתי� וכ� אכלי�. טמאת מ��אי� [��ר�רי� ְְְִִִַַ�ְְֲֳִִִִֵֵֶַַָָ
הסוחטת�] הקורה עליה� מ�קי�;יניחו טמאת מ��אי� ,ְִִַ�ְְִַַ

אכלי�. טמאת מ��אי� �למי�, �ר�רי� �ה� ְֳִַָ�ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָנ�אר�

.‰Îועגלה ���חט, ה�סקל ו��ר ה�ר�, וכלאי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהערלה,
�פטר מצרע, וצ�רי ��ערפה, �י� ���חטה �י� ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹער�פה
א� � וה��תר וה���ל, אד�ה, �רה �ב�ר �חלב, �ב�ר ְְִַַַָָ�ְְֲֲַָָָָָָחמ�ר,
אכלי�. טמאת מ��אי� ��� �הניה, אס�רי� א�� ��ל �י ְֳִַָ�ְִִַָ�ֲֲִִֵֶַַָָָעל

ב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
טמאה‡. מק�לי� אינ� � ה�רקע מ� ה�דלי� האכלי� ְָ�ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל

קט� ��ר� אפ�� מח�רי�, �ה� זמ� �ל אבל ��עקר�; ְֲִִֶָָָֹ�ְְְֲֵֵֶֶַַָָָעד
טמאה. מק�לי� אינ� � מ��� לחי�ת ְָ�ְְְְִִִִֵֶֶַָ��כ�לי�

��פ�ח[ענ�]יח�ר·. �אנה �קל�ה[נשבר]�ל �מערה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
לחי�ת יכ�ל ���[לגדול]�אינ� האכלי� �ל � מ��ה ְֳִִִֵֶֶֶָָָָָ

יד �מ� האיל� �אר יהיה א� ספק, ��בר וי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָמ��אי�;
לטומאה] חיבור לא.[� א� ����ר, ה�ח�ר ְְִִֶֶַַֹלזה

�א�יה�‚. ��ב�� מחוברי�]ירק�ת �ר�ב[בעוד� �ג�� , ְְְְְִֵֶֶָָ
הרי � לי��� ל�ט� אכלי�; טמאת מ��אי� אינ� � ְְְְֲֳִִֵַַָָָ�ְְִִֵַַַָ�דלעת

�ע�. ויע�� ��יב�� עד ��הי�, אכלי� ְְְְֳִִֵֵֵֶֶַָָָה�

��פ�ח„. �תל��י�;[נשבר]איל� ה� הרי � �ר�ת �ב� , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
�תל��י�. ה� הרי � �ר�ת �ב� האיל�, יב� א� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָוכ�

�א�יה�‰. ��ב�� הע�]�אני� על מ��א�ת[בעוד� , ְְְְִִִֵֵֶֶַָ
�מק�מ�. אכלי� ְְֳִִַָָ�טמאת

.Â,טמאה מק�לי� אינ� � ח�י� מ�עלי �ה� האכלי� ְָ�ְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ל
ע� א� ח�ה א� �המה �חט ��מ�ת�. �יעד על א� � � ְִֵֶַַַַַָָָָ

מאימתי ודגי� טמאה; מק�לי� מפר�סי�, ה� ְְִֵֵַָָָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַַ�עדי�
�ה� נ�לד מ��מ�ת�. טמאה? בדגי�]מק�לי� טרפה,[� ְְִַ�ְְִֵֶֶַָָָָ

ה� א� ספק, ��בר י� הרי � מתנדנדי� ��ה� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָונטמא�
טמאה מק�לי� אינ� א� ונטרפ�, ה�איל �מתי�, ְָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָח��בי�
המדל�לי� ה��ר א� האבר יתנדנד�. ולא �אב� ���מ� ְִָ�ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעד

לחי�ת יכ�לי� �אינ� ח�ה א� להרפא]�בהמה א�[� � ְְְִִִִֵֵֶַָָָ
ח��בי� �ה� מ�ני �מק�מ�, טמאה מק�לי� � ְְְֲִִִֵֵֶָָ�ְְְְִַ�הכ�ר�
��חיטה; הכ�ר� ה�המה, נ�חטה ��ר�. ְְְִַָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ�אכל
האבר הכ�ר �הכ�ר ויד זה, לאבר יד �מ� ��� ְֵֶַָ�ְַ�ְְְֵֶֶֶָָָ�ְֵֶַָ�ה�המה
ה�המה �היה א� ספק, זה �דבר וי� ��ת�אר. �מ� ,����ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

.�� המדל�לי� ��ר א� לאבר יד �מ� ְִָָ�ְְְְֵֶֶַַָָָָ�ח�יה

.Êהכ�ר וע��, ח�ה �המה טומאה]ה��חט לקבל �ל[� ְְֵֵַַָָ�ְַָ
�� מה� יצא לא א� לפיכ�, ��חיטה; ��צא ��� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹה��ר
��א אכלי� �ל �מ� הכ�ר, צרי� ��ר� �ל הרי ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ��חיטה,

ְְ�הכ�ר�.

.Á�הכ�ר� א� ל�רקע, מח�רי� ��ה� �הכ�ר� ְְ�ְִֶַַַָ�ְְְְֵֶ�ֳִֶָאכלי�
אחר ��כ�ר� עד הכ�ר; אינ� � ���רקע ְְַַ�ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַ��י�
� מ�קי� ��אר א� ה�רקע מ� ה�ל��י� �מי� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָ��עקר�,
ה�רקע מ� ���ל� עד מכ�יר אינ� �לי", "�כל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��אמר:
� ��רקע �נתנ� �כלי, ה�י� �אב ���לי�. ה�י� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָ�עי�

מכ�ירי�. ְִִֵַָאינ�

.Ëעצי�[קישוא]ק��ת� על[נקוב]��טע� א� � והג�ילה , ְְְְִִִִֶַַָָָָ
�ה�א ועצי� טמאה. מק�לת אינ� לעצי�, ח�� ��צאת ְְִֶָָ�ְִִֵֶֶֶֶַָָָָ�י

�� וה�ט�ע �אר�, ה�א הרי � קט� �ר� �� ��צא �די ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹנק�ב
מכ�ירי�. אינ� מי�, ב� הי� א� וכ� טמאה; מק�ל ְְְִִִִֵֵַַָָָ�ְֵֵַאינ�

.È�וא טמאה; מק�ל �� ה�ט�ע הרי נק�ב, �אינ� ְְִָ�ְֲִֵֵֵֶַַַָָָעצי�
מכ�ירי�. �ת�כ�, מי� ְְִִִַַָהי�

.‡È�ה� לבקע יכ�לי� �ה�ר�י� אדמה �כלי גללי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�לי
–]ולצאת, שבה� וא�[המי� ה�רעי�; את מכ�ירי� אינ� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

�נק�בי�. ה� הרי נק�בי�, �אינ� �י ְְֲִִִִֵֵֵֶַָעל

.·È,לי� ח��ב אינ� � �פת� עד עפר ��לאה� ְְְִִִֵֶַָָָָָָעצי�
ק��ל. �לי �אינ� �פה, ל� �אי� �טבלה ה�א הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא�א

.‚Èעל א� נטמא�, � האכלי� על ��פל� טמאי� ְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָמ�קי�
וההכ�ר ה�מאה �הרי ה�עלי�, �רצ�� ��א ��פל� ְְְֵֶַָ�ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ�י

��רקע יהי� ��א וה�א, �אחת; בכלי]�אי� .[אלא ְְְְִִֶַַַַַָֹ

.„È�אד למאכל רא�י �אינ� עד ונסרח, ��פסד אכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ל
רא�י ואינ� ונפסד, ��סרח מ�קה וכ� טמאה. מק�ל אינ� �ְֵֵַ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
מכ�יר, �אינ� �דר� טמאה, מק�ל אינ� � האד� ְְְִֵֶֶֶַָ�ְְִִֵֵַַָָָל�ת�ת

י�תה". "א�ר ֱֲִֶֶֶֶַָ��אמר:

.ÂË�לק�� בישלו]הע�ר עליה[� �ח�ב וה�ליה , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
עצמ�. �פני אכלי� טמאת מ��אי� � ְְְֳִִֵַַָָ�ְֲִִִַַָלאכילה

.ÊËטמאת מ��א א� ספק זה הרי � ��לק� חמ�ר ְַ�ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָע�ר
מא�ס �ה�א מ�ני מ��א, אינ� א� ��לק�, מ�ני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאכלי�

ְֵַהר�ה.

.ÊÈה�המה ��גללי ��ע�רי� ה�קר ��גללי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָח�י�
לאכילה, עליה� ח�ב וא� טמאה; מק�לי� אינ� ְְֲֲִִִֵֵֶַָָ�ְְְִִֵֶַָָ���ט�,

אכלי�. טמאת ְֳִַָ�ְִַמ��א�ת

.ÁÈ�א � ונסרח נפסד ��טמא ואחר ��טמא, אכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ�ל
�חר� ��ב� א� ה�לב, מ�אכל חרס]נפסל זה[� הרי � ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זה הרי � לכלב רא�י ה�א ועדי� אד�, מ�אכל נפסל ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹטה�ר;
�מקוה. טהרה לה� אי� ��טמא�, האכלי� וכל ��היה. ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָטמא

.ËÈ,טה�ר מה� ה��מח הרי � ��רע� טמאי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָזרעי�
�לה זרע� �אי� �דבר נשאר]ואפ�� וה�א,[הגרעי� ; ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

אפ�� �טמאת�, ה� הרי � ה�ר�ה קד� אבל ְֲִָָ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹ�ה�רי��.
�לה. ��רע� ְְֶֶַָָָ�דבר

.Î�וא אכל; מ��רת �טל� לכלי�, מח�רי� �ה� ְְְִִִִֵֶַָָֹ�ְֳִֵֶָאכלי�
וה� ה�איל � ה�לי �טמאת מ��אי� ה� הרי ה�לי, ְְְִִֵַַ�ְְְְֲִִִִֵֵַַָנטמא

�ע�. ה� הרי ע�, ��מי� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַמ���י�

.‡Îהרי � ונסרח נפסד ��טמא ואחר ��טמא, מ�קה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל
לע�ל� ה�לב ידי י�צא ה��קה �אי� לע�ל�; �טמאת� ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְֶזה

משקה] כל מ�[מלקק ח�� טהרה, ��טמא למ�קה ואי� .ְְְְֳִִֵֶֶַָָָ
מי ��� �יו� � �מקוה מי� הט�יל �א� �לבד: ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�י�
וצ�נ� �צ�נ�, ח�י� �מט�ילי� טהר�; עליה�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָה�קוה

�רעי�. ויפי� �יפי�, ורעי� ְְְְְִִִִִַָָָָ�ח�י�,

.·Îמלאה �היא מקצת�[רטובה]מ�ל והט�יל מ�קי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
.��� את ��ט�יל עד מקצת�, �על ה�י� טהר� לא � ָ�ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ��קוה

.‚Îה�איל � מקוה למי מקצת� וה�יק ��טמא, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָ�לג
.��� טהר מקצת�, �ְְִַַָָָוטהר

.„Îשמרי�]ה�מד ע� אחר[מי� ��טמא �י� ה�מא, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
החמי�, ��א עד � טמאי� �מי� ���ד� �י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ���ד�,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah h"k oey`x mei -

הרי � מ�החמי� �מי�; ה�א �הרי ויטהר, �מקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמ�יק�
�מקוה. טהרה ל� ואי� �יי�, ְְְְֳִִֵֶַָָה�א

.‰Îוכ��צא ויי� �ב� �ג�� מ�קי�, מלאה �היתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָקדרה
ונגע יד� את לטמאה הרא��� �פ�ט ��קוה, �נת�נה ְְֶַָָָ�ְְְִִֶֶַַָָָָ�ה�,

במשקי�]�� �י[� על א� ה��קי�, את מט�א זה הרי � ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
�י על א� ה��קי�, מחמת ה�דרה ונטמאת ��קוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ�ה�
טה�רה, ה�דרה � מי� מלאה היתה מקוה. �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�היא
ה�י� ואי� לע�ל�; חר� �לי מט�א הרא��� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�אי�

מקוה �מי מערבי� �ה� מ�ני טמאי�, ע"י��ת�כ� �] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאתהשקה] � �� ונגע יד� את ה�מאה אב ��ט .ַַַָ�ְְְִֵֶַָָָָ

חר�. �לי מטהר ה�קוה �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָה�דרה,

.ÂÎפיכ�ת� שופכי�]מי ירד�[מי טמאה. �חזקת ה� הרי , ְְְֲִֵֵֵֶַ�ְְָָ
מחצה טה�רי�; ה� הרי עליה�, ר�� א� � ג�מי� מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליה�
אימתי? �קרקע�ת. �י� �כלי� �י� טמא ה�ל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
וירד� ג�מי�, מי קדמ� א� אבל �פיכ�ת; מי ��דמ� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ�זמ�
�ה��קי� טמא; ה�ל � �פיכ�ת מ�י �ה�א �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלה�

�ה�א. �כל מט�אי� לטה�רי�, ��רד� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָה�מאי�

.ÊÎ��� את הטיט]ה��ר� את �ס�ת�,[מחליק את והמכ�ס ְְְֵֵֶֶַַַַ
ור�� עליה�, ��מי� וירד� מנ�פי�, ה� [התגברו]והרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

טה�רי�. מה� וה��טפי� עליה�, ג�מי� מי ר�� הרי � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה�טיפ�ת

.ÁÎוהרי וטבל, האד�, זה ונטמא טה�ר, �מ� ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��
קט� אבר סיכת �די היה א� � ��ר� על [�אצבעה�מ� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וטבלקטנה] טמא, �מ� ס� קד�. ��היה טה�ר ה�א הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
מ�קה מ��� נ�אר א� א�א �עליו; ה�מ� טהר לא �ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

בו]ט�פח הנוגעת האצבע את מרטיב ה�מ�[� הרי , ֲֵֵֶֶַַ
�מע�ט�. �טל להט�יח, �די מ��� נ�אר לא וא� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ�ְ�טמאת�;

ג ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
��כ�ר�;‡. עד מ��אי� האכלי� �אי� �ארנ�, ְְ�ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָ�בר

טמאה מק�ל אינ� אד�, למאכל מיחד �אינ� אכל ְָ�ְְֲֵֵַַַָָָ�ְְֵֶֶֶָֹו��ל
לאד�. ��חד� ְֲִֶַָָעד

לאד�·. מיחד ואינ� זה, �מק�� לאד� מיחד �ה�א ְָָָ�ְְְְֵֶָָָָ�ְֶֶֹאכל
מח�בה צרי� אינ� ,�� מיחד �ה�א �מק�� � אחר ֲִֵַָָָָ�ְְְֵֶַָָ�מק��
מח�בה צרי� ,�� מיחד �אינ� �במק�� לאד�; ֲִַָָָָ�ְְְְֲֵֶַָָָליחד�
���פ� אכל וכל טמאה. יק�ל �� ואחר לאד�, ְְֶֶָָֹ�ְְְְֲֵַַַַָָָליחד�

הכ�ר. צרי� אינ� וכלי�, אד� ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלט�א

הכ�ר‚. ��ריכי� אכלי� צריכי�[לטומאה]י� ואינ� ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכי�[לאכילה]מח�בה ואינ� מח�בה ��ריכי� וי� , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכי� �אינ� וי� והכ�ר, מח�בה ��ריכי� וי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכ�ר,
המיחדי� האכלי� �ל �יצד? הכ�ר. ולא מח�בה ִָ�ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלא
מח�בה. צריכי� ואינ� הכ�ר, צריכי� � מק�� �כל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָלאד�
טמאי� ודגי� מק��, �כל טה�רי� וחגבי� טה�רי� ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ�גי�
�צריכי� לאד�, מיחדי� ה� הרי � ��פרי� טמאי� ְְִִִָָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָוחגבי�
טה�רה �המה חלב וכ� מח�בה; צריכי� ואי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהכ�ר
מק��. �כל מח�בה, צרי� ואינ� הכ�ר צרי� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��תה
�י� � החי מ� ה��ר� ��ר והכ�ר: מח�בה צריכי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוא��
הע�� ונבלת הע��; מ� �י� ה�המה, מ� �י� האד�, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָמ�
�הכ�ר �י על א� � ��פרי� �ח�טה �המה וחלב ְַ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�מא;

�ל ��אר ה�ח�בה; אחר �ני הכ�ר צרי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ��חיטה,
�מרקעי� �ג�� ה�דה חריפי�]ירק�ת וה�צלי�[בצלי� , ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

� קט�י� ודגי� החגבי� וכ� וה�טר��ת, �י�תר, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָה��י�
על�י� ��פרי�. מח�בה ירק]צריכי� לבהמה,[מי� ��רע� ְְֲִִִַַָָָ�ְְְִִֵֶָָָ

��ח�ב עד טמאה, מק�לי� אינ� � לאד� עליה� ְְֶַַָֹ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָונמל�
��ח�בת ���ל��; אחר אינ�[בשעת]עליה� ח��ר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

והדיח� לבהמה ���ט� על�י� ונמל�[במי�]מח�בה. , ֲַָָ�ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ
צרי � לאד� �לעליה� וכ� ה�ח�בה; אחר �ני הכ�ר כ�ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
האלל �ה�. שנפשט]���צא בעור הדבוק בשר א�[שאריות � ֲִֵֶַָָָ

ח�ב לא וא� אכלי�; טמאת מק�ל לאכילה, עליו ְְֳִִִֵַָֹ�ְֲִִֵֵַַָָָח�ב
העצמ�ת וכ� טמאה. מק�ל ואינ� �ע� ה�א הרי ְְֲֵָָָ�ְְְֲֵֵֵֵַָָעליו,
ה�רני� מ� הר�י� וה�ק�מ�ת וה�ידי�, ���ר, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ�ְַהמח�רי�
מ� הר�י� וה�ק�מ�ת וה��צה, וה�נפי� ה�לפי�, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָ�מ�
מח�בה צריכי� � ���ר ה�בלעי� החרט�� �מ� ְְֲִִִַַָָָָָ�ְְִִִַַַַַָה��רני�
נבלת הכ�ר: ולא מח�בה לא צריכי� �אי� וא�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהכ�ר.
וחלב ה�ה�ר, הע�� ונבלת מק��, �כל טה�רה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�המה
מח�בה, צרי� מא�� אחד אי� � ��ר�י� טמאה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ�המה
מ�ני הכ�ר, צריכי� ואינ� אד�; למאכל מיחדי� �ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ְְִֵֶלפי
טמאה המט�א וכל �כזית, וכלי� אד� לט�א ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ���פ�
ואי� מח�בה, צריכי� וא�� הכ�ר. צרי� אינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָחמ�רה,
�המה ונבלת ��פרי�, ה�ה�ר הע�� נבלת הכ�ר: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכי�
אבל מ�זית; �ח�ת על �ח�ב וה�א, מק��; �כל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָטמאה

ה�א. טמאה אב ְָ�ְִַַ�זית,

�ני�„. �� ו�חט לנכרי, טמאה �המה ��חט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָי�ראל
וושט] �היא[קנה זמ� �ל אכלי� טמאת מ��אה ז� הרי �ְֲִֵַָ�ְְֳִִֶַַָָ

�חט� י�ראל �הרי � מח�בה צריכה ואינ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפר�סת;
צריכה ואינ� מ��; �ד�לה מח�בה ל� ואי� ה��י, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, �� �חט חמ�רה. טמאה לט�א ���פ� לפי ְֲֶַָָָָָ�ְְְִֵֵֶֶַָהכ�ר,

��חר� חד]א� וכ�[בכלי אכלי�. טמאת מ��אה אינ� � ְְִֵֶַָָָָ�ְְֳִֵַָ
רב א� �ני� �� ו�חט לי�ראל, טה�רה �המה ��חט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��י
מפר�סת, �היא זמ� �ל אכלי� טמאת מ��אה � ְְְְֳִִֶֶֶַַַָָ�ְְִִַַָ�ני�
אינ� � נחר� א� אחד, �� �חט הכ�ר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינ�

ה�בל�ת. ��אר היא והרי אכלי�, טמאת ְְְֲֳִִִֵֵַַַָָ�ְִַָמ��אה

ח�ב‰. �� ואחר �המה, �ל החי מ� מאבר ��ר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהח�ת�
אינ� � חתכ� �� ואחר עליו, ח�ב הכ�ר. צרי� � ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
וכל �נבלה, חמ�רה טמאה ��ט�א מ�ני הכ�ר; ְְְֲִֵָָָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָצרי�

הכ�ר. צרי� אינ� חמ�רה טמאה ְְֲִֵֵֶָָָ�ְֵַַהמט�א

.Â,עליו �ח�ב טמאה �המה מ�בלת מ�זית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ח�ת
צרי� ה�ל אי� � אחרי� מאכלי� �ביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוה�לי�
ה�לימ� א� ה�יצה, ��כלל מ�זית �פח�ת ה�איל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכ�ר;
�המה מ�בלת �זית וכ� חמ�רה. טמאה מט�א ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ְְִִֵַַלכזית,
�ה�לי� עד �בצק א�ת� וח�ה עליה, �ח�ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה הרי ה�צק, מ�ני �מ�ע מט�א ואינ� ה�איל � ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל ה�איל הכ�ר, צרי� ה�ה ה�צק ואי� מח�בה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי�
א� ��ת�כ�; נבלה �זית מ�ני �מ�א מט�א ה�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�ע�ר
טמאה לט�א ס�פ� הרי �מ�ע, מט�א �אינ� �י ְָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָעל

הכ�ר. צרי� אי� לפיכ� ְְֲִִֵֵֶָָָחמ�רה;
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הרי � מ�החמי� �מי�; ה�א �הרי ויטהר, �מקוה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַמ�יק�
�מקוה. טהרה ל� ואי� �יי�, ְְְְֳִִֵֶַָָה�א

.‰Îוכ��צא ויי� �ב� �ג�� מ�קי�, מלאה �היתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָקדרה
ונגע יד� את לטמאה הרא��� �פ�ט ��קוה, �נת�נה ְְֶַָָָ�ְְְִִֶֶַַָָָָ�ה�,

במשקי�]�� �י[� על א� ה��קי�, את מט�א זה הרי � ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
�י על א� ה��קי�, מחמת ה�דרה ונטמאת ��קוה; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ�ה�
טה�רה, ה�דרה � מי� מלאה היתה מקוה. �ת�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�היא
ה�י� ואי� לע�ל�; חר� �לי מט�א הרא��� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�אי�

מקוה �מי מערבי� �ה� מ�ני טמאי�, ע"י��ת�כ� �] ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
נטמאתהשקה] � �� ונגע יד� את ה�מאה אב ��ט .ַַַָ�ְְְִֵֶַָָָָ

חר�. �לי מטהר ה�קוה �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָה�דרה,

.ÂÎפיכ�ת� שופכי�]מי ירד�[מי טמאה. �חזקת ה� הרי , ְְְֲִֵֵֵֶַ�ְְָָ
מחצה טה�רי�; ה� הרי עליה�, ר�� א� � ג�מי� מי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעליה�
אימתי? �קרקע�ת. �י� �כלי� �י� טמא ה�ל ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמחצה,
וירד� ג�מי�, מי קדמ� א� אבל �פיכ�ת; מי ��דמ� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ�זמ�
�ה��קי� טמא; ה�ל � �פיכ�ת מ�י �ה�א �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלה�

�ה�א. �כל מט�אי� לטה�רי�, ��רד� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָה�מאי�

.ÊÎ��� את הטיט]ה��ר� את �ס�ת�,[מחליק את והמכ�ס ְְְֵֵֶֶַַַַ
ור�� עליה�, ��מי� וירד� מנ�פי�, ה� [התגברו]והרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

טה�רי�. מה� וה��טפי� עליה�, ג�מי� מי ר�� הרי � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה�טיפ�ת

.ÁÎוהרי וטבל, האד�, זה ונטמא טה�ר, �מ� ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��
קט� אבר סיכת �די היה א� � ��ר� על [�אצבעה�מ� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וטבלקטנה] טמא, �מ� ס� קד�. ��היה טה�ר ה�א הרי ,ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
מ�קה מ��� נ�אר א� א�א �עליו; ה�מ� טהר לא �ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

בו]ט�פח הנוגעת האצבע את מרטיב ה�מ�[� הרי , ֲֵֵֶֶַַ
�מע�ט�. �טל להט�יח, �די מ��� נ�אר לא וא� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ�ְ�טמאת�;

ג ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
��כ�ר�;‡. עד מ��אי� האכלי� �אי� �ארנ�, ְְ�ְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָ�בר

טמאה מק�ל אינ� אד�, למאכל מיחד �אינ� אכל ְָ�ְְֲֵֵַַַָָָ�ְְֵֶֶֶָֹו��ל
לאד�. ��חד� ְֲִֶַָָעד

לאד�·. מיחד ואינ� זה, �מק�� לאד� מיחד �ה�א ְָָָ�ְְְְֵֶָָָָ�ְֶֶֹאכל
מח�בה צרי� אינ� ,�� מיחד �ה�א �מק�� � אחר ֲִֵַָָָָ�ְְְֵֶַָָ�מק��
מח�בה צרי� ,�� מיחד �אינ� �במק�� לאד�; ֲִַָָָָ�ְְְְֲֵֶַָָָליחד�
���פ� אכל וכל טמאה. יק�ל �� ואחר לאד�, ְְֶֶָָֹ�ְְְְֲֵַַַַָָָליחד�

הכ�ר. צרי� אינ� וכלי�, אד� ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָלט�א

הכ�ר‚. ��ריכי� אכלי� צריכי�[לטומאה]י� ואינ� ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָ
צריכי�[לאכילה]מח�בה ואינ� מח�בה ��ריכי� וי� , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

צריכי� �אינ� וי� והכ�ר, מח�בה ��ריכי� וי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהכ�ר,
המיחדי� האכלי� �ל �יצד? הכ�ר. ולא מח�בה ִָ�ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלא
מח�בה. צריכי� ואינ� הכ�ר, צריכי� � מק�� �כל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָלאד�
טמאי� ודגי� מק��, �כל טה�רי� וחגבי� טה�רי� ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ�גי�
�צריכי� לאד�, מיחדי� ה� הרי � ��פרי� טמאי� ְְִִִָָָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָוחגבי�
טה�רה �המה חלב וכ� מח�בה; צריכי� ואי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהכ�ר
מק��. �כל מח�בה, צרי� ואינ� הכ�ר צרי� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��תה
�י� � החי מ� ה��ר� ��ר והכ�ר: מח�בה צריכי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוא��
הע�� ונבלת הע��; מ� �י� ה�המה, מ� �י� האד�, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָמ�
�הכ�ר �י על א� � ��פרי� �ח�טה �המה וחלב ְַ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�מא;

�ל ��אר ה�ח�בה; אחר �ני הכ�ר צרי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ��חיטה,
�מרקעי� �ג�� ה�דה חריפי�]ירק�ת וה�צלי�[בצלי� , ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

� קט�י� ודגי� החגבי� וכ� וה�טר��ת, �י�תר, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָה��י�
על�י� ��פרי�. מח�בה ירק]צריכי� לבהמה,[מי� ��רע� ְְֲִִִַַָָָ�ְְְִִֵֶָָָ

��ח�ב עד טמאה, מק�לי� אינ� � לאד� עליה� ְְֶַַָֹ�ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָונמל�
��ח�בת ���ל��; אחר אינ�[בשעת]עליה� ח��ר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

והדיח� לבהמה ���ט� על�י� ונמל�[במי�]מח�בה. , ֲַָָ�ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ
צרי � לאד� �לעליה� וכ� ה�ח�בה; אחר �ני הכ�ר כ�ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
האלל �ה�. שנפשט]���צא בעור הדבוק בשר א�[שאריות � ֲִֵֶַָָָ

ח�ב לא וא� אכלי�; טמאת מק�ל לאכילה, עליו ְְֳִִִֵַָֹ�ְֲִִֵֵַַָָָח�ב
העצמ�ת וכ� טמאה. מק�ל ואינ� �ע� ה�א הרי ְְֲֵָָָ�ְְְֲֵֵֵֵַָָעליו,
ה�רני� מ� הר�י� וה�ק�מ�ת וה�ידי�, ���ר, ְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָ�ְַהמח�רי�
מ� הר�י� וה�ק�מ�ת וה��צה, וה�נפי� ה�לפי�, ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָ�מ�
מח�בה צריכי� � ���ר ה�בלעי� החרט�� �מ� ְְֲִִִַַָָָָָ�ְְִִִַַַַַָה��רני�
נבלת הכ�ר: ולא מח�בה לא צריכי� �אי� וא�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוהכ�ר.
וחלב ה�ה�ר, הע�� ונבלת מק��, �כל טה�רה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�המה
מח�בה, צרי� מא�� אחד אי� � ��ר�י� טמאה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ�המה
מ�ני הכ�ר, צריכי� ואינ� אד�; למאכל מיחדי� �ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ְְִֵֶלפי
טמאה המט�א וכל �כזית, וכלי� אד� לט�א ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ���פ�
ואי� מח�בה, צריכי� וא�� הכ�ר. צרי� אינ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָחמ�רה,
�המה ונבלת ��פרי�, ה�ה�ר הע�� נבלת הכ�ר: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכי�
אבל מ�זית; �ח�ת על �ח�ב וה�א, מק��; �כל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָטמאה

ה�א. טמאה אב ְָ�ְִַַ�זית,

�ני�„. �� ו�חט לנכרי, טמאה �המה ��חט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָי�ראל
וושט] �היא[קנה זמ� �ל אכלי� טמאת מ��אה ז� הרי �ְֲִֵַָ�ְְֳִִֶַַָָ

�חט� י�ראל �הרי � מח�בה צריכה ואינ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמפר�סת;
צריכה ואינ� מ��; �ד�לה מח�בה ל� ואי� ה��י, ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלאכילת
אחד, �� �חט חמ�רה. טמאה לט�א ���פ� לפי ְֲֶַָָָָָ�ְְְִֵֵֶֶַָהכ�ר,

��חר� חד]א� וכ�[בכלי אכלי�. טמאת מ��אה אינ� � ְְִֵֶַָָָָ�ְְֳִֵַָ
רב א� �ני� �� ו�חט לי�ראל, טה�רה �המה ��חט ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ��י
מפר�סת, �היא זמ� �ל אכלי� טמאת מ��אה � ְְְְֳִִֶֶֶַַַָָ�ְְִִַַָ�ני�
אינ� � נחר� א� אחד, �� �חט הכ�ר; צריכה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואינ�

ה�בל�ת. ��אר היא והרי אכלי�, טמאת ְְְֲֳִִִֵֵַַַָָ�ְִַָמ��אה

ח�ב‰. �� ואחר �המה, �ל החי מ� מאבר ��ר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהח�ת�
אינ� � חתכ� �� ואחר עליו, ח�ב הכ�ר. צרי� � ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעליו
וכל �נבלה, חמ�רה טמאה ��ט�א מ�ני הכ�ר; ְְְֲִֵָָָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָצרי�

הכ�ר. צרי� אינ� חמ�רה טמאה ְְֲִֵֵֶָָָ�ְֵַַהמט�א

.Â,עליו �ח�ב טמאה �המה מ�בלת מ�זית ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ח�ת
צרי� ה�ל אי� � אחרי� מאכלי� �ביצה עליו ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹוה�לי�
ה�לימ� א� ה�יצה, ��כלל מ�זית �פח�ת ה�איל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהכ�ר;
�המה מ�בלת �זית וכ� חמ�רה. טמאה מט�א ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ְְִִֵַַלכזית,
�ה�לי� עד �בצק א�ת� וח�ה עליה, �ח�ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָטמאה
זה הרי ה�צק, מ�ני �מ�ע מט�א ואינ� ה�איל � ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלכביצה
וכל ה�איל הכ�ר, צרי� ה�ה ה�צק ואי� מח�בה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי�
א� ��ת�כ�; נבלה �זית מ�ני �מ�א מט�א ה�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�ע�ר
טמאה לט�א ס�פ� הרי �מ�ע, מט�א �אינ� �י ְָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָעל

הכ�ר. צרי� אי� לפיכ� ְְֲִִֵֵֶָָָחמ�רה;
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.Êביצה� עליו �ה�לי� ה�ת, מ��ר מ�זית ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ח�ת
אצל ה�ל �טל �הרי מח�בה, צרי� ה�ל � אכלי� ְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹמ�אר
��כלל�. ה�ת ��ר מ�ני הכ�ר, צרי� ה�ל ואי� אד�; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ל

.Áטמאה מט�א ה�ל � �בצק �ח�ה� ה�ת, מ� ְָ�ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�זית
ֲָחמ�רה.

.Ëח�ב א� � לכלבי� להאכיל� חי מאד� ��ר ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהח�ת�
הכ�ר. צרי� ואינ� מח�בה צרי� זה הרי אד�, למאכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעליו

.Èלגת ��פל היי�]��זל ייצור �י[בית על א� � ומת , ְִֵֶַַַַָָָ
��דינה צרי�[בעיר]�ה�ת �לפיכ� ��ת, נמאס הרי � ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ

לנכרי[לאכילה]מח�בה להאכיל� ��העלה� עליו ח�ב . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ח�ב אד�; למאכל עליו ח�ב �הרי מ��א, זה הרי �ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
זה היה אכלי�. טמאת מ��א אינ� לכלב, להאכיל� ְֳִֶַָָָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַָָעליו
זה הרי וקט�, ��טה חר� לאד� להאכיל� עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ח�ב

העלה� טמא[החרש]טה�ר; זה הרי לאד�, להאכיל� �די ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מח�בה. לה� ואי� מע�ה, לה� ��� �ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'תשס"ט שבט א' שני יו�

ד ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
�ה�;‡. �ל עצמ�, לטמאת לטמאה? אכלי� �ע�ר ְְֵֶַַָָ�ְְָ�ְֳִִַָָ��ה

האכל "מ�ל ��אמר: � מ��א חר�ל, א� �מ�� ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ֲִאפ��
אחר אכל מט�א טמא אכל ואי� �ה�א. �ל יאכל", ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹא�ר
קל�ת�. �לא �ביצה �� ��היה עד � ידי� א� מ�קי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�
�ביצה ��אכל עד נפסל אינ� � טמאי� אכלי� הא�כל ְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹוכ�

�רס. חצי ה�א וזה ְְֱֲִֶֶָָ�מחצה,

אפ��·. �ה�; �כל �מט�אי� �ה�, �ל מ��אי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה��קי�
�כלי�, א� �אכלי�, ��געה �חר�ל טמאי� מ�קי� ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָט�ת
ה��תה אי� כ�, �י על וא� נטמא�. � אחרי� �מ�קי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַא�
��ארנ�. �מ� רביעית, ����ה עד נפסל, טמאי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמ�קי�

ה�ו�ה‚. את לפסל מצטרפי� ה��קי� האד�]�ל ,[גו� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
טמאת לט�א לכביצה, מצטרפי� האכלי� וכל ְַ�ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַָָָָָלרביעית.
ע� ח�ה אפ�� ה�ו�ה; את לפסל �רס, �לכחצי ְְְְֲֲֳִִִִִִִֶַַָָָָֹאכלי�,
מצטר�. ה�ל � �א�� וכ��צא �ב�ר �אנה ע� �צק, ע� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹקמח

והאלל„. וה�בלי� וה�רק ���ר, המח�ר [שאריותהע�ר ְַָ�ְְְְֲִַַַַָָָָָָָ
שנפשט] בעור הדבוק עליובשר ח�ב ��קצת� �י על א� ,ְִִִֵֶַַָָָ

�לט��[לאכילה] מקצת� עליו, ח�ב לא [השאירה�מקצת� ְְְִִִֵַָָָָָֹ
ס�י�שאריות] �לט�� �מקצת� שנותרוח�ה [שאריות ְְִִַַַָָָ

בסכי�] וה�ידי�כשחתכו ���ר, המח�רי� והעצמ�ת ,ְְֲַָָ�ְִִִַַָָָ
וה��צה, וה�נפי� וה�לפי�, ה�רני� מ� הר�י� ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָוה�ק�מ�ת
ה�בלעי� החרט�� �מ� ה��רני� מ� הר�י� ְִָ�ְְְְִִִִִַַַַַַַָָוה�ק�מ�ת
�מצטרפי� �מט�אי� מ��אי� מא�� אחד �ל � ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ���ר

�רס. לכחצי א� ְְְֲִִֵַָָלכביצה,

אינ�‰. � ונתמעט� �ח�ה, �ה�יח� טמאי� אכלי� ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ביצה
מ� וכעד�ה ה�בלה מ� א� ה�ת מ� �זית וכ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמט�אי�;

טה�רי�. � ונתמעט� �ח�ה, �ה�יח� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָה�ר�

.Âונ�תר וד� חלב זמנ�]�זית אחר הקדשי� �פ��ל[מ� ְְְִִֵֶַָָ
במחשבה] שנפסלו אי�[קדשי� � ונתמעט� �ח�ה, ְְֲִִִֵֶַַַָָ�ה�יח�

לכמ�ת חזר� � ונת�ח� ���מי�, ה�יח� �רת. עליה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָח�בי�
לא��ר. �י� ק�ה, לטמאה �י� חמ�רה, לטמאה �י� ְְִֵַָָ�ְְֲֵָָ�ְֵֶָ�הי�,

.Ê�בצלי בצלי�עלי תלושי�]�בני בצלי� �ה�[עלי ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
הי� וא� �ה�; �מ�ת מ��ערי� ריר, �ה� י� א� � ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחל�לי�

חלל�. את ממע� וריקני�, ְְֲֲִִֵֵֶַָָָחל�לי�

.Á�ספ�ני י�[כספוג]�ת וא� �היא; �מ�ת מ��ערת , ַ�ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
חללה. את ממע� חלל, ְֲֵֶַָָָָָל�

.Ëת�ח�� העגל �[בבישול]��ר ��תמעט זקנה �ב�ר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�ה�. �מ�ת ְְֲִִֵֶַמ��ערי�

.È�ה�תקרק�י וה�קד וה�מרה מחמתהאג�ז [מקשקשי� ְְְְְְֱִִֵַַַַָָָָ
�ה�.יובש�] �מ�ת מ��ערי� ,ְְֲִִֵֶַ

.‡È�הי זה; ע� זה מצטרפי� �וי�, ו�ע�ר� ��מאת� ְְְְִִִִִֶֶָָָָ�ֶָ�ל
� טמאת� לא אבל �ע�ר� �ע�ר�, לא אבל �וי� ְָָ�ְֲֲִִִָָָָָָָֹֹ�טמאת�
טמאת� �יצד ��ה�. ��ל לט�א ואפ�� מצטרפי�, ְָָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאי�
ולא �ע�ר� ;��� ורקב ה�ת ��ר �ג�� �ע�ר�? לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹאבל

��ר �ג�� �]טמאת�, צרי�[האד� ואי� ה�בלה. �ב�ר ה�ת �ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ
�ג�� �טמאה, ולא ��ע�ר לא �וי� הי� לא �א� ְְָ�ְְְִִִֶַָָֹֹֹל�מר,

מצטרפי�. �אי� � ה�ר� �ב�ר ה�בלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ��ר

.·È�אינ טמא אכל ��ל �וה, �ע�ר� � טמאי� ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאכלי�
אינ� טמא אכל ��ל �וה, וטמאת� �כביצה; א�א ְֵֵֶֶָָָָָָֹ�ְְְִֵֵֶַָָמט�א
לפיכ� כלי�. ולא אד�, מט�א ואינ� �מ�ע, א�א ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמט�א
אכל �יצה �חצי �יצד? ���ניה�. ��ל לט�א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמצטרפי�
זה הרי � �זה זה ��לל� �ני אכל �יצה וכחצי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹרא���
�ני אכל �יצה �חצי �סל�. �תר�מה, נגע וא� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ני;
זה הרי � �זה זה ��לל� �לי�י אכל �יצה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוכחצי
רא��� אכל �יצה חצי אפ�� �זה. ���צא �ל וכ� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�לי�י.
הרי � �זה זה ��לל� קד� �ל רביעי אכל �יצה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוחצי

רביעי. ְִִַֹה�ל

.‚Èזה� זה ��לל� �ני אכל �כביצה רא��� אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ�ביצה
ח�ק� רא���; ה�ל חלקי�]� לשני �ני.[� מה� אחד �ל , ְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

�סל�ה�; �ר�מה, �ל ��ר על לעצמ� וזה לעצמ� זה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָנפל
�ני. ע��ה� �אחד, �ניה� ְְְִֵֵֶֶָָָנפל�

.„Èזה� זה ��לל� �לי�י אכל �כביצה �ני אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ�ביצה
לעצמ� זה נפל �לי�י. מה� אחד �ל ח�ק�, �ני; ה�ל �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
�ניה� נפל� �סל�ה�; לא �ר�מה, �ל ��ר על לעצמ� ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוזה

�לי�י. �ע��ה� מ�ני �סל�ה�, � ְְְְִִִֵֶַַָָ�אחת

.ÂËזה ��לל� �לי�י אכל �כביצה רא��� אכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ�ביצה
�ה�לי�י � �ני וזה �ני זה ח�ק�, רא���; ה�ל � ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�זה

�ני. נע�ה �רא���, ֲִִֵֶַַָָָ��גע

.ÊËני� אכל ביצי� וכ��י רא���, אכל ביצי� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֹֹ���י
רא���; מה� אחד �ל ל�ני�, ח�ק� רא���. ה�ל � ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��לל�
וכ� �ני. מה� אחד �ל אר�עה, א� חלקי� �ל�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹח�ק�
��לל� �לי�י אכל ביצי� וכ��י �ני, אכל ביצי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹ���י
ל�ל�ה �ני; מה� אחד �ל ל�ני�, ח�ק� �ני. ה�ל �ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

�לי�י. מה� אחד �ל ְְְִִֵֶֶַָָָָ�לאר�עה,

ה ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
לאכל,‡. ה�מ�כי� הר�י� העצי� ה� האכלי�, ְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיד�ת

והא�סי� תאני� עקצי �מ� האיל�, מ� �ה� נתלה ְְְִִֵֵַָָ�ְְִִִֶֶֶָָָָָֹ�האכל
מ�ברי� �ה� וכ��צא ה�לעיני�, וכ� הא���ל; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�קצה

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay '` ipy mei -

�על ה�ל�ה ה� האכלי�, ו��מרי לה�. צרי� ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�האכל
�זה. ���צא �ל וכ� א�ת�; ��מרת �היא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל

ולא·. �מט�א, מ��א � ��מר ואינ� יד, �ה�א ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹ�ל
טומאה]מצטר� לשיעור �י[� על א� ��מר, �ה�א וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ

��מר לא �אינ� וכל �מצטר�; �מ��א מט�א � יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�אינ�
�אינ� ל�מר צרי� ואי� מט�א, ולא מ��א אינ� � יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה �א� מצטר�? ואינ� �מט�א, מ��א �יצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטר�.
טמאה נגעה וא� ;�� ה�ל�י האכל נטמא ��ד, ְָ�ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹ�טמאה
האכל, ע� מצטרפת ה�ד ואי� ה�ד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�אכל,
��מר, היה א� אבל �רס; לחצי א� לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלה�לימ�

�רס. ולחצי לכביצה מצטר� זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי

להכ�ר‚. יד י� �� לטמאה, ��ד לקבלת��� �] ְְֵֶָ�ְְְֵֵֶָָָ
��;טומאה] ה�ל�י האכל �ל הכ�ר ה�ד, הכ�ר �א� �ִֶ�ְַַָ�ְֶַַָָָֹ

מ�זית לפח�ת יד מכזית]וי� פחות האוכל וי�[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ
מ�פ�ל לפח�ת שעועית]��מר סוג � פול של ו��מר[מגודל . ְְְִֵֵָ

האכל.[לשני�]�ח�ק� ע� מצטר� אינ� , ְְִִִֵֵֶֶָָֹ

��ה�„. האכלי� ע� מ��אי� �ה� אכלי� ל��מרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�מ�י�
� י�רע" א�ר זר�ע זרע �ל "על ��אמר: �ה�? ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ְמח�רי�
��עיר� ח�י� לזריעה, מ�ציאי� אד� ��ני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָ�דר�

וה�א[קליפת�] �קל�יה�; ועד�י� �קל�יה�, ��ע�רי� ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
ה��מרי�. ל�אר ְְִִִַַָה�י�

��ה�‰. �מט�א�ת מ��א�ת �ה� האכלי� ליד�ת ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�מ�י�
לכל � לכ�" ה�א "טמא ��אמר: האכל? ע� ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ְמח�רי�

ְְֵֶֶָ��צרכיכ�.

.Âיי�]ל�ת[ענבי�]ה��צר יד�ת;[לעשות� ל� אי� � ֵֵַַַָ
���צ� מ�ני ��ד, צר� ל� אי� ה��קה.[היד]�הרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Ê���לס לסוכתו]ה��צר אינ�[� �הרי יד�ת; ל� אי� � ְֲִֵֵֵֵֶַָ
ל�ד. ִַָָצרי�

.Á�סס�� האכלי� יד�ת טה�רי�.[ריסק�]�ל ��ר�, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ

.Ëקט�]�סיגה �ר�נ�[אשכול א���ל ,[מענביה]�ל ְְְִִֶֶֶָָ
לא�ת� יד זה הרי � אחד �ר�ר �� נ���ר וא� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטה�רה;

�רביט וכ� טמאה. �מק�לת �ר�נ�,[אשכול]�ר�ר, �מרה ְְֵֶֶַַ�ְְְְְִִֵֶַָָָ
קטנ��ת �רביט וכ� טמא. אחת, �מרה �� ��ר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטה�ר;

טמאה. מק�ל אחד, �ר�ר �� ��ר טה�ר; ְָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�ר�נ�,

.Èמר�� ��י על ��מר אי� עללע�ל� קליפה [כגו� ְֵֵֵֵַַָ
ה�אקליפה] לאכל, ה�מ�� �לבד אחד ��מר א�א ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ע��. ְִֶַָה�ח�ב

.‡Èנימית� �בצל: קל��ת הנאכל]�ל� �י�[הבצל � ְְְִִִֵָָָֹ
קד�רה �י� אמצעית[חתוכה]�למה מצטרפת; [שאינה, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינ� קד�רה מצטרפת, �למה �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טה�רה. ,�� �בי� �� �י� � ְִֵֵַָָָָהחיצ�נה

.·Èמ�ני �מצטרפ�ת, �מט�א�ת מ��א�ת ה�ל�י� ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ�ל
ת�רמ�סי� �קל�י פ�לי� קל�י ��מר. קטנית]�ה� מי� �]� ְְְִִִִֵֵֵֵֶ

נ�אר וא� מ��אי�; לאכלי�, �נס� מ��אי�; אינ� ְְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָָָָָזרק�,
א� � מלפפ�� קל�י מ��אי�. �� �בי� �� �י� � אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ה�
אכלי�. טמאת מ��א�ת ה�לפפ��, מ��� �ה� �אי� �י ְֳִַָ�ְְְִִִֵֶֶַַַָָעל
ע�ה�; מצטרפת קל�ת� יב�י�, �ה� �זמ� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה�ע�רי�

לחה �י� � הח�ה אבל מצטרפת. אי� לחי�, �ה� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בזמ�
מצטרפת. קל�ת� יב�ה, ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�י�

.‚È,מצטרפ�ת ולא �מט�א�ת מ��א�ת � ה�רעיני� ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹ�ל
הרטב מ�לעינת ור�]ח�� רטוב �מרה[תמר �ל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

מצטר�. אי� ְְִֵֵֵָָיב�ה,

.„Èלתמר]הח�תל הגרעי� שבי� �ל[קרו� ה�רעינה �על ְִֶֶַַַַָָ
מ�ני � מצטר� היב�ה, �רעינת ו�על מצטר�; אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

�אכל. נח�ב �אכל, �בק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ�ה�א

.ÂË�מקצת ��צאת רטב �ל לתמר]�רעינה �ל[מחו� � ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ
��� עצ� וכ� מצטר�. אינ� וה��צא מצטר�, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��נגד
מ�ד ה��ר עליו היה מצטר�. ה��ר ��נגד �ל ��ר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
חלל עד ה��ר ��חת העצ� א�א מ��� מצטר� אי� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד,
ה�א �א�� א�ת� ר�אי� חלל, לעצ� היה לא וא� ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצ�;

האז�ב מצטרפת]�עבי העצ� מ� דקה העצ�[שכבה ��אר , ְֳִֵֶֶָָָָ
ח��בי�. ה� ��מר �מ� ל��ר �העצמ�ת מצטר�, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאי�

.ÊËהיר�]ק�לית �[עצ� �פ�ל אפ�� ��ר, עליה �היה ְֲִִֶֶָָָָָָ
לטמאה. ��� את ְָ�ְָ�ֵֶ��רר

.ÊÈ�לק�� �י על א� � תמרה וגרעיני זיתי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�לעיני
מ��אי�.[בישל�] אי� ְֳִִִֵַָָלאכלי�,

.ÁÈ�אי לאכלי�, ��נס� �י על א� � חר�בי� ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָ�לעיני
מ��אי�. לאכלי�, �לק� ְְְֳִִִִִַַָָָָמ��אי�;

.ËÈ���ה �ר�י �מצטרפי�: �מט�אי� מ��אי� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא��
וה�פל�ט�ת בצל]וה�צלי� וה�טמה[מי� לחי�, �ה� �זמ� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

הבצל] והע��ד[ראש יב�ה, �י� לחה �י� קנה]��ה� [כעי� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
האכל �נגד מכ�� בבצל]�ה�א הנאכל החלק ו�ר�י[� , ְֶ�ְְְֵֶֶֶָָָֹ

צנו�]וה�פ�ס[חסה]החזרי� �ד�ל[מי� צנ�� ו�ר�י ; ְְְְְִֵַַַָָָ
וה�יב ה�נתה[חוטי�]מצטר�, ו�ר�י מצטר�; אינ� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]וה�יג� מיני ��ה[� וירק�ת �דה ירק�ת ו�ר�י , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ל�תלי� וה�ב��[לשותל�]�עקר� ��לת �ל וה�דרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

וה�לסי�[קליפה] �גר�גר�ת, תאני� ועקצי [תאני����, ְֶָ�ְְְְְִִֵֵַָָ
ְִֶָוהחר�בי�.דקות]

.Î���ה �ר�י מצטרפי�: ולא �מט�אי� מתט�אי� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹוא��
�אינ� והע��ד יב�י�, �ה� �זמ� וה�פל�ט�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוה�צלי�
ה�ער�ת וה� ��לי�, �ל �מלעי� האכל, �נגד ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמכ��

מ�ר �מ� ��מי� �ה� ה��לת ��רא� משור]ה�חר�ת �], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
וה�רי�י� הא�סי� [תפוחי�וה�ר�סטמלי�[חבושי�]ועקצי ְ�ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

לאכל,קטני�] ה�מ�� טפח ה�לעת ועק� ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהעזר�רדי�,
ק�נדס מר]ועק� מ�א�[ירק טפח ה�ר�יל יד וכ� טפח. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ה�ריג ה�א וה�ר�יל מ�א�, הגפ�]וטפח [ענפי ְְְִִִֶַַַַָָ
הא���ל ויד ,�� �ל�י�ת עצמו]�הא���ל�ת �ל[הגפ� ְְְְֶֶֶַָָָ

�זנב �ר�נ�[סו�]�ה�א, רקהא���ל ונשארו [מענבי� ְְְִֶֶֶַָ
וה�כ�דבראשו] טפחי�, אר�עה �מרה �ל ה�כ�ד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

�ב�ק�ת וה�מרי� �� �ל�יי� �ה�רביטי� האד� הע� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�א
�ל ויד טפחי�; �ל�ה ��לת �ל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ��רביטי�,
ידיה� לה�צר �ר�� ו�אי� טפחי�, �ל�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�קצרי�

�ה� �ל שה�]ו�ר�יה� �מט�אי�[כמו מ��אי� א�� �ל � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלי�. יד�ת �ה� מ�ני מצטרפי�, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא
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�על ה�ל�ה ה� האכלי�, ו��מרי לה�. צרי� ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�האכל
�זה. ���צא �ל וכ� א�ת�; ��מרת �היא ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹהאכל

ולא·. �מט�א, מ��א � ��מר ואינ� יד, �ה�א ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֹ�ל
טומאה]מצטר� לשיעור �י[� על א� ��מר, �ה�א וכל ; ְְִִֵֵֶַַָֹ

��מר לא �אינ� וכל �מצטר�; �מ��א מט�א � יד ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�אינ�
�אינ� ל�מר צרי� ואי� מט�א, ולא מ��א אינ� � יד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולא
נגעה �א� מצטר�? ואינ� �מט�א, מ��א �יצד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמצטר�.
טמאה נגעה וא� ;�� ה�ל�י האכל נטמא ��ד, ְָ�ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹ�טמאה
האכל, ע� מצטרפת ה�ד ואי� ה�ד. נטמאת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�אכל,
��מר, היה א� אבל �רס; לחצי א� לכביצה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָלה�לימ�

�רס. ולחצי לכביצה מצטר� זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָהרי

להכ�ר‚. יד י� �� לטמאה, ��ד לקבלת��� �] ְְֵֶָ�ְְְֵֵֶָָָ
��;טומאה] ה�ל�י האכל �ל הכ�ר ה�ד, הכ�ר �א� �ִֶ�ְַַָ�ְֶַַָָָֹ

מ�זית לפח�ת יד מכזית]וי� פחות האוכל וי�[אפי' , ְְְְִִֵֵַָָ
מ�פ�ל לפח�ת שעועית]��מר סוג � פול של ו��מר[מגודל . ְְְִֵֵָ

האכל.[לשני�]�ח�ק� ע� מצטר� אינ� , ְְִִִֵֵֶֶָָֹ

��ה�„. האכלי� ע� מ��אי� �ה� אכלי� ל��מרי ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�מ�י�
� י�רע" א�ר זר�ע זרע �ל "על ��אמר: �ה�? ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ְמח�רי�
��עיר� ח�י� לזריעה, מ�ציאי� אד� ��ני ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָ�דר�

וה�א[קליפת�] �קל�יה�; ועד�י� �קל�יה�, ��ע�רי� ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ
ה��מרי�. ל�אר ְְִִִַַָה�י�

��ה�‰. �מט�א�ת מ��א�ת �ה� האכלי� ליד�ת ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�מ�י�
לכל � לכ�" ה�א "טמא ��אמר: האכל? ע� ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�ְמח�רי�

ְְֵֶֶָ��צרכיכ�.

.Âיי�]ל�ת[ענבי�]ה��צר יד�ת;[לעשות� ל� אי� � ֵֵַַַָ
���צ� מ�ני ��ד, צר� ל� אי� ה��קה.[היד]�הרי את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Ê���לס לסוכתו]ה��צר אינ�[� �הרי יד�ת; ל� אי� � ְֲִֵֵֵֵֶַָ
ל�ד. ִַָָצרי�

.Á�סס�� האכלי� יד�ת טה�רי�.[ריסק�]�ל ��ר�, ְְְֳִִֶֶַָָָָָֹ

.Ëקט�]�סיגה �ר�נ�[אשכול א���ל ,[מענביה]�ל ְְְִִֶֶֶָָ
לא�ת� יד זה הרי � אחד �ר�ר �� נ���ר וא� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטה�רה;

�רביט וכ� טמאה. �מק�לת �ר�נ�,[אשכול]�ר�ר, �מרה ְְֵֶֶַַ�ְְְְְִִֵֶַָָָ
קטנ��ת �רביט וכ� טמא. אחת, �מרה �� ��ר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָטה�ר;

טמאה. מק�ל אחד, �ר�ר �� ��ר טה�ר; ְָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�ר�נ�,

.Èמר�� ��י על ��מר אי� עללע�ל� קליפה [כגו� ְֵֵֵֵַַָ
ה�אקליפה] לאכל, ה�מ�� �לבד אחד ��מר א�א ;ְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ע��. ְִֶַָה�ח�ב

.‡Èנימית� �בצל: קל��ת הנאכל]�ל� �י�[הבצל � ְְְִִִֵָָָֹ
קד�רה �י� אמצעית[חתוכה]�למה מצטרפת; [שאינה, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

מצטרפת;נאכלת] אינ� קד�רה מצטרפת, �למה �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
טה�רה. ,�� �בי� �� �י� � ְִֵֵַָָָָהחיצ�נה

.·Èמ�ני �מצטרפ�ת, �מט�א�ת מ��א�ת ה�ל�י� ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ�ל
ת�רמ�סי� �קל�י פ�לי� קל�י ��מר. קטנית]�ה� מי� �]� ְְְִִִִֵֵֵֵֶ

נ�אר וא� מ��אי�; לאכלי�, �נס� מ��אי�; אינ� ְְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָָָָָזרק�,
א� � מלפפ�� קל�י מ��אי�. �� �בי� �� �י� � אכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ה�
אכלי�. טמאת מ��א�ת ה�לפפ��, מ��� �ה� �אי� �י ְֳִַָ�ְְְִִִֵֶֶַַַָָעל
ע�ה�; מצטרפת קל�ת� יב�י�, �ה� �זמ� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָה�ע�רי�

לחה �י� � הח�ה אבל מצטרפת. אי� לחי�, �ה� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בזמ�
מצטרפת. קל�ת� יב�ה, ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�י�

.‚È,מצטרפ�ת ולא �מט�א�ת מ��א�ת � ה�רעיני� ְְְְְְְִִִִַַַַָָֹ�ל
הרטב מ�לעינת ור�]ח�� רטוב �מרה[תמר �ל אבל ; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ

מצטר�. אי� ְְִֵֵֵָָיב�ה,

.„Èלתמר]הח�תל הגרעי� שבי� �ל[קרו� ה�רעינה �על ְִֶֶַַַַָָ
מ�ני � מצטר� היב�ה, �רעינת ו�על מצטר�; אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹרטב,

�אכל. נח�ב �אכל, �בק ְְֵֶֶֶֶָָָֹֹ�ה�א

.ÂË�מקצת ��צאת רטב �ל לתמר]�רעינה �ל[מחו� � ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹ
��� עצ� וכ� מצטר�. אינ� וה��צא מצטר�, האכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��נגד
מ�ד ה��ר עליו היה מצטר�. ה��ר ��נגד �ל ��ר, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעליו
חלל עד ה��ר ��חת העצ� א�א מ��� מצטר� אי� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד,
ה�א �א�� א�ת� ר�אי� חלל, לעצ� היה לא וא� ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹהעצ�;

האז�ב מצטרפת]�עבי העצ� מ� דקה העצ�[שכבה ��אר , ְֳִֵֶֶָָָָ
ח��בי�. ה� ��מר �מ� ל��ר �העצמ�ת מצטר�, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאי�

.ÊËהיר�]ק�לית �[עצ� �פ�ל אפ�� ��ר, עליה �היה ְֲִִֶֶָָָָָָ
לטמאה. ��� את ְָ�ְָ�ֵֶ��רר

.ÊÈ�לק�� �י על א� � תמרה וגרעיני זיתי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�לעיני
מ��אי�.[בישל�] אי� ְֳִִִֵַָָלאכלי�,

.ÁÈ�אי לאכלי�, ��נס� �י על א� � חר�בי� ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָ�לעיני
מ��אי�. לאכלי�, �לק� ְְְֳִִִִִַַָָָָמ��אי�;

.ËÈ���ה �ר�י �מצטרפי�: �מט�אי� מ��אי� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא��
וה�פל�ט�ת בצל]וה�צלי� וה�טמה[מי� לחי�, �ה� �זמ� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

הבצל] והע��ד[ראש יב�ה, �י� לחה �י� קנה]��ה� [כעי� ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
האכל �נגד מכ�� בבצל]�ה�א הנאכל החלק ו�ר�י[� , ְֶ�ְְְֵֶֶֶָָָֹ

צנו�]וה�פ�ס[חסה]החזרי� �ד�ל[מי� צנ�� ו�ר�י ; ְְְְְִֵַַַָָָ
וה�יב ה�נתה[חוטי�]מצטר�, ו�ר�י מצטר�; אינ� ��� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

עשב]וה�יג� מיני ��ה[� וירק�ת �דה ירק�ת ו�ר�י , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ל�תלי� וה�ב��[לשותל�]�עקר� ��לת �ל וה�דרה , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

וה�לסי�[קליפה] �גר�גר�ת, תאני� ועקצי [תאני����, ְֶָ�ְְְְְִִֵֵַָָ
ְִֶָוהחר�בי�.דקות]

.Î���ה �ר�י מצטרפי�: ולא �מט�אי� מתט�אי� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹוא��
�אינ� והע��ד יב�י�, �ה� �זמ� וה�פל�ט�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוה�צלי�
ה�ער�ת וה� ��לי�, �ל �מלעי� האכל, �נגד ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמכ��

מ�ר �מ� ��מי� �ה� ה��לת ��רא� משור]ה�חר�ת �], ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ
וה�רי�י� הא�סי� [תפוחי�וה�ר�סטמלי�[חבושי�]ועקצי ְ�ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

לאכל,קטני�] ה�מ�� טפח ה�לעת ועק� ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוהעזר�רדי�,
ק�נדס מר]ועק� מ�א�[ירק טפח ה�ר�יל יד וכ� טפח. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ה�ריג ה�א וה�ר�יל מ�א�, הגפ�]וטפח [ענפי ְְְִִִֶַַַַָָ
הא���ל ויד ,�� �ל�י�ת עצמו]�הא���ל�ת �ל[הגפ� ְְְְֶֶֶַָָָ

�זנב �ר�נ�[סו�]�ה�א, רקהא���ל ונשארו [מענבי� ְְְִֶֶֶַָ
וה�כ�דבראשו] טפחי�, אר�עה �מרה �ל ה�כ�ד ויד ,ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

�ב�ק�ת וה�מרי� �� �ל�יי� �ה�רביטי� האד� הע� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�א
�ל ויד טפחי�; �ל�ה ��לת �ל וקנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ��רביטי�,
ידיה� לה�צר �ר�� ו�אי� טפחי�, �ל�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�קצרי�

�ה� �ל שה�]ו�ר�יה� �מט�אי�[כמו מ��אי� א�� �ל � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אכלי�. יד�ת �ה� מ�ני מצטרפי�, ְְְְְֳִִִִֵֵֶָָֹולא
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.‡Îאר� מצטרפי�: ולא מט�אי� ולא מ��אי� לא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹוא��
�רדי� וח�לפ�ת ה�ר�ב, קלסי ו�ר�י העקצי�, [סלק]�ל ָָ�ְְְְְְְְִִֵֵַַָָ

����ט� ��רקע ���ארי� הע�רי� וה� ה�פת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוח�לפ�ת
והחליפ� וחזר� וה�פת שנית]ה�ר�ב ה�ר�י�[צמחו וכל , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ה�טמה האכל. ע� ��עקר� לה�זז כפתור��ר�� [כעי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
וה��בראשו] מצטרפת, ר��� מצטר�.[שער]�ל אינ� ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Îק���� והאב�יח אי�[הרקיב]הר��� מקצת�, ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ה�ל�ה מ� ה��אר ואי� ����ק; לא�ת� ח��ר ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָה��אר
היה א� וכ� �ל��. מ�עלת �מירת� אי� �הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָמצטר�,
ח��ר ה�דדי� אי� � האמצע מ� ונ��ק �מ�א�, מ�א� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ל�
יר�י�, ירק�ת עלי מצטרפת. קל�ת� ואי� לזה, ִ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָזה

�ל��. אינ� �הרי מצטרפי�, אי� �לבני� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָמצטרפי�;

ו ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
ח��ר‡. ה�א עדי� � קל�ת� ��ס�קה וה�קדי� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָהאג�זי�

עד ה�ל�ה.[ישבר]��ר��לאכל, את ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

מגל�לת·. קצת]�יצה לגמע�[צלויה מק�� �� מ���ב � ְֵָ�ְְְִִֶֶֶָָָָֹ
��ל�קה ח��ר. קל�ת� �אר אי� היטב]מ���, ,[מבושלת ְְְִִִֵֶָָָָ

נ��לה וא� ה�ל�ה; את ��ר�� עד ח��ר בהקל�ת� [נת� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ח��ר.תבליני�] ��� �ר�צ�, �י על א� � ִָ�ְְִִִִֶַַָָָ�קל�ת�

��ר��‚. עד ח��ר מח, �� ��� העצ�]עצ� צמר[ישבר . ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
�י על א� � ה�י�י� ��זק� ו�ער ה�ב�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��רא�י

לתל�. ��תחיל עד ח��ר, ה� הרי � �א�ר ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�חרכ�

ס�י�„. �העביר �י על א� � דגי� וק�ק�י חגבי� ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�נפי
קצת]עליה� הר���[הפריד� לק��. ��תחיל עד ח��ר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

�קנה.[לחתיכות]��רד� עליו ��קי� עד ח��ר , ְְִִֶֶֶַָָָָָ

האשכולות]ה�רביטי�‰. ח��ר[ענפי אינ� �מרי�, �ל ְְִִִִֵֶַַָָ
לזה. ֶֶָזה

.Â�ה�לח על �נתנ� �חתכ� הפרוסותמלפפ�� נפרדו [ולא ְְְֲֶַַָָָ�ְָ
חתיכהלגמרי] � לפרק התחיל לפרק; ��תחיל עד ח��ר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ע�� הע�לה בה]וכל נדבק ח��ר.[� אינ� וה�אר ח��ר, ְְְִִִֵֶַָָָָ
ה�ח��נה שלו]��ה התחתו� ואינ�[קצה לעצמ�, ח��ר � ְְְְִִֵַַַָָָָ

�ל וחת� מלפפ�נ�ת, �ל�ה א� �ני� הי� לחתיכ�ת. ְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹח��ר
זה � מה� �אחד והתחיל ה�לח�, על וה�יח� מה� ְְְְִִֵֶֶֶָָ�ְִִֵֶֶַַָָאחד
'חצי� אמר: אפ�� ח��ר; אינ� וה�אר ח��ר, �� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ�התחיל
�� �התחיל החצי זה � ערבית' וחצי� �חרית נ�טל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַאני

ח��ר. אינ� וה�אר ְְִִֵַָח��ר,

.Êא�� �י על א� � לב�ל �ה� וכ��צא ירק�ת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהמח��
והב�יל החתיכות]מרק הפריד א�[לא א�א ח��ר; אינ� , ְְִִִִֵֵֶַָ

מערה �ה�א �י על א� זה, נטמא לא � זה [מחוברנטמא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
�קצת] ה�לח� על לה�יח א� ל�לק א� לכ�� ח�� .��ְְְִִִִֵַַַַֹֹ�ְָ

�ח��. מה לפרק התחיל ואפ�� ח��ר, זה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

.Á,�מקצת נטמא וא� ח��ר; �רק�, לא �עדי� אכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ�ל
.��� �ְִָנטמא

.Ëפרס�� �אחד[נחלק]אכל טמא ונגע �מקצת, �מערה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זה הרי ע��, ע�לה וה�ני �� ��גע �זה אחז א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמה�
וי�ל האחר י�מט �מג�יה�, ה�מא �זה ��א�חז וא� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹח��ר;
��טמא. �רא��� �נ�גע האחר זה הרי א�א ח��ר, אינ� �ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.Èאת � �ה� מח�רי� קלחי� א� עלי� �הי� האכלי� ִֶֶָָ�ְְֳִִִֶָָָָָָ�ל
א�חזי� ��לח, �עלה; א�ת� א�חזי� �עלה, להאחז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ר��
י�� �טב�ל ח��ר זה הרי � ע�� נתלה א� ��לח; ְְֲִִִִִֵֶֶַַָא�ת�

השקיעה] עד שטבל טמא�ת.[טמא ��אר ל�מר צרי� ואי� ,ְְִִֵַָָ�ְ
��� ��ד א�ת� א�חזי� יד, ל� היה א� א�וכ� [ובודקי� ְֲִִֵֶַָָָָ

עמו] מה�עולה �איזה א�ת� א�חזי� ועלה, יד ל� היה ;ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ
א�חז� א� אמר�: �זה � עלה ולא יד ל� היה לא ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ��רצה.
ח��ר. אינ� לאו, וא� ח��ר; ע��, ע�לה וה�ני ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ��מא

.‡È�עקציה� ���צ� עוקציה�]האג�זי� ר�י�,[ע� ��ה� ְְֱִִֶָָ�ְְִֵֵֶֶַ
חבל[צירפ�]ואמנ� �מ� ה�צלי�[כשרשרת]��� וכ� , ֲַָָ�ְְְִֵֶֶַָָ

לפרק התחיל ח��ר. א�� הרי � ה�את ��ר� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ח�ר�
��צלי� �לפ�ל מהשרשרת]�אג�זי� ה�אר[פרק� אי� , ְְְֱִִֵֵַַַָָָ

�הרי ח��ר, ��� אי� � ��ר מאה לפניו הי� אפ�� ֲִֵֶָ�ְֲִִֵֵָָָָח��ר;
ה�ל. לפרק ��ע�� ְְִֵֶַַַָֹה�כיח

.·Èל� �[עלי]קליעה מה� אחד על מ�קי� ��פל� ��� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ח��רי �אי� טה�ר; וח��ר� טמא, ח��ר[ידי]ה�א אד� ְִִִֵֵֵֶָָָָ

�כ�� �תחב� ��פרס, אתר�ג וכ� �בר. אריגה]לכל [מוט ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ
�קיס� ע�]א� ח��ר[נסר אינ� .[לה�]� ְִֵֵָ

.‚È�אי� ח��ר; אינ� ז� הרי � �ר�ת �מי ���� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָע�ה
�לבד. מ�קי� �בעה א�א האכלי�, את ��ח�ר �בר ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָל�

.„Èה�בלה �ג�� וק�צ�, �זה זה אכלי� [תאנההממע� ְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָ
�יבישה] אחד ��� וע�א� ���צ� וה���קי� ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוה�מרי�

ע��ל לפיכ�, ח��ר; מ�קי�[גוש]אינ� ��פל� �בלה �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ה��קה מק�� מ��� נ�טל זה הרי � מקצת� על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָטמאי�

טה�ר. וה�אר ְְְִַַָָ�לבד,

.ÂË�א ונע�� ��לק� וה�ר�גר�ת הרי[גוש]ה�מרי� , ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹ
ח��ר. ִֵא��

.ÊË�עטנ� הקרקע]ה�יתי� בחפירת ���[הניח� ונע�� ְֲֲִֵֶַַָָ
א�א ל�עט� נתנ� לא ���ח�ה מ�ני ח��ר, זה הרי � ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד

��ינק� מנת א�[שמ�]על על ��מצא �ר� לפיכ�, מ�ה; זה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
נגע אפ�� � אחד ��� ��� ��ע�� זיתי� וה� זיתי�, ֲִֶַָָָ�ְֲִִֵֵֵֶֶַ�ל
�ל א� ל� היתה אחד. ��� �ה�ל טמא, ה�ל � ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ�כ�ע�רה

להפכ� ועתיד הזיתי�]זיתי� את[ולפרק �� ��קע �יו� � ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
��פי�[להופכה]ה�תד �� ��� �י על א� הר�ה,[גושי�], ְִִֵֵֵֶַַַַָָ

נע�� מ�הפכ� וא� ח��ר; ח��ר.[שוב]אינ� אינ� א�, ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

.ÊÈי� על א� � �זה זה ודבק מכ�ס ��� �ה�א �ר�ד ְִֵֶֶַַָָָ�ְ�ֶֶָֹאכל
הרי � ��ארנ� �מ� אחד �ג�� ואינ� לה�מא, ח��ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
��ס�, לא וא� אחרי�; אכלי� לט�א לכביצה, מצטר� ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹה�א

קדרה �מע�ה מפרד ה�א הרי תבואהא�א גרעיני �] ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָֹ
בקדירה] ��ק�צ�המתבשלי� עד מצטר�, אינ� � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָוה�טנ��ת

ונגע זה, �צד זה הר�ה ���י� הי� אחד. ��� א�ת� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָויע�ה
��צ�� וה��� רא���, ה�א הרי � מה� �אחד ה�מאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ�ַַאב
רביעי. ה�לי�י ו��צד �לי�י, ה�ני ��צד וה��� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ�ני,

.ÁÈ�ל וה�י� לטמאה, רא��� �היתה �ר�מה �ל ְְִִָָ�ְְְִִֶֶָָָָ��ר
וכ��[הצמיד]אחר�ת רא���, היא � �ר�ה רא���; ��� � ֲֵ�ְְִִִֵָָ�ָ

�נ��ת; ��� � אחר�ת ל� וה�י� �נ�ה, היתה ְִָ�ְְְְֲִִִִֵָָָָ�נ��ת.
�לי�ית, היתה �לי���ת. וכ�� �נ�ה, היא � ְְְִִִִָָָ�ְְְִִֵָָ�ר�ה
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�י� טה�ר�ת; וכ�� �לי�ית, היא � אחר�ת ל� ְֵָ�ְְְֲִִִִִֵָוה�י�
�ר��. ��א �י� ְְֵֵֵֶֶֹ��ר��,

.ËÈנ��כ�ת �ר�מה �ל קצת]��ר�ת �[מחוברות �ז� ז� ְְִֶָָָ
��ר�� �י על וא� רא���, ��� � ��ר� מה� אחת ְְִִֵֶַַָ�ְְִֵֶֶֶַַָנטמאת
��� � טמאי� �מ�קי� מה� אחת נטמאת מ�א�; ָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
מה� אחת נטמאת מ�א�; אחר ��ר�� על א� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�נ��ת,
�הי� מ�ני ��ר��; �י על וא� �לי���ת, ��� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְִַָ�ידי�

טמאת�. ��עת אחד ���ְִֶַָ�ְָָ

ב שלישי ה'תשס"טיו� שבט '

ז ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
לכלי]ה���ק‡. מכלי הקילוח זר� לטמאה[� לא ח��ר, אינ� ְִִֵַֹ�ְָ

�לי לת�� טה�רי� מ�קי� מערה היה �יצד? לטהרה. ְְְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָֹולא
וא� טה�ר; ה���ק הע��ד הרי � ה�ר� ��י על אפ�� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמא,
ואי� טה�ר. ��לט זה הרי האויר, מ� ה��רי� ה��קי� מ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָקלט

טה�רי�. מה� ��ערה �ה��קי� ל�מר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָצרי�

�מח�·. לצ�נ�, מ��נ� ��ערה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ��ה
צ�נ� טה�רי� מ�קי� המערה אבל לצ�נ�. מח� א� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלח�,
ונטמא� ח��ר, ה���ק הרי � ח�י� טמאי� מ�קי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלת��
�ערה ה�לי ונטמא מה�, מערה �ה�א ��� ה��נ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְִֵַַַה��קי�
מה �מ�ני נטמא�. �הרי ��ת�כ�, ה��קי� מחמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמ���

�ענ� לפי ח��ר'? לח�י� מ��נ� 'המערה [אד]אמר�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
���לי �ב�י� ����ק �מתערב ע��, �תימר�ת ע�לה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהח�י�
מ�קי� הח�י�, מ� הע�לה �הענ� � ה�ל �מט�א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהעלי��,

ח��ב. ָה�א

והגיסה‚. טה�ר�ת, ידיה �הי� הא�ה [בחשהלפיכ�, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ
נטמא�בכ�] � ה�דרה מהבל ידיה וה�יע� טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�קדרה

ידיה הי� א� וכ� ���דרה; ���קי� נגעה �א�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָידיה,
�ל נטמא � ידיה וה�יע� טה�רה, �קדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמא�ת,

���דרה. ���קה נגעה �א�� ���דרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

ה��חת„. �דב� ה�יפי� מקומות]�ב� ה���ק[שמות � ְְִִִַַַַַַַַ
��� מ�ני לצ�נ�, מ��נ� מערה היה ואפ�� ח��ר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��ה�
אי� � האכלי� �ל לפיכ�, �דבק. נמ�כי� זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלה�
ה�ריסי� �ג�� הר�ה, עבי� הי� ואפ�� ח��ר, ��ה� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָה���ק

ה��� וכ�[סמי�]והחלב ריר; לה� �אי� לפי �ה�, וכ��צא ְֵֶַַ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
�� א� א�א ח��ר, ��ה� ה���ק אי� � ה��קי� �ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�אר

��ארנ�. �מ� לח�, מ��נ� ְְְִֵֵֵֶַַָערה

מי�‰. ערה �א� �יצד? לטהרה. ח��ר אינ� ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָה���ק
א�מרי�, אי� � ה�קוה לת�� �ה� וכ��צא אב� מ�לי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאי�
ה� הרי א�א ה�י�'; טהר� ל�קוה, ה���ק קצת ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'מ�ה�יע
��ארנ�. �מ� אחד, מ�ד לכ�� ה�קוה ���יק עד ְְִֵֶֶַַָָ�ְְְִִֶֶַַַָָ�ְ�טמאת�

ה�טפרס שיפוע]וכ� ט�פח[מקו� מ�קה עליו ����] ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הנוגעת] האצבע את ה��קי�מרטיב ל�אר מח�רי� אינ� �ְְְְִִִֵַַַָָ

ה��קי� אבל לטהרה; ולא לטמאה לא ְְְְֲֳִַַָָָָֹ�ְְִֶַֹ���דר��,
באדמה]��א��ר� �לטהרה.[משקע לטמאה ח��ר ��� , ְֶֶַָֹ�ְִָ�ְְֳָָָ

.Âקטפרס �היא משופעת]ערבה תחתיתה ועליה[� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מ�חי� �ביצה טמאי� אכלי� חתיכ�ת ו�ל� ט�פח, ִָ�ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹמ�קה
א�� הרי ��י�, הי� מצטרפ�ת; אינ� � מ�� למ�ה ז� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליה

ע�מד מ�קה �ח�יה� היה וא� כלמצטרפ�ת. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
���.החתיכות] את מצר� זה הרי � החר�ל �עי� אפ�� ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָ�ָ

.Ê��י ��ב�ל �ארנ�, העריב�בר ולא שטבל טמא �] ְְְֵֶַָ
תר�מהשמשו] אכלי ��סל אבל �לל, ח�י� מט�א ְְְֲִֵֵָָָָ�ְֵֵַאינ�

�אכלי נגע א� וכ� �לי�י; ה�ל וע��ה תר�מה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מ�קה
רביעי. א�ת� וע�ה �סל� קד�, מ�קה א� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקד�

.Á�ה� �י על א� י��, �טב�ל ח��ר �אינ� �ברי� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָי�
�סל לא י��, טב�ל �ה� נגע א� א�א ה�מא�ת, �כל ְְִֶֶַַָָָָֹ�ְִַָח��ר
אד� י�� טב�ל �מק�� ה��גע היה וא�� ;�� ��גע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�א

�אכל[טמא]אחר אד� ה��גע היה אפ�� ה�ל. ��סל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ק�ה טמאה �היא טמאי�, מ�קי� �תה א� טמאי� ְַָָ�ְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָאכלי�
צרי� ואי� י��; טב�ל �סל� ��א ה�ל, �סל זה הרי �ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
�ה�א רא���, א� טמאה אב ה��גע היה �א� ְִֶָ�ִֵֶַַַַָָל�מר,
��בר מ�ני י��? �טב�ל הק�� מה �מ�ני ה�ל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמט�א
�טב�ל הק�� וע�ד �מ�. הערב א�א מח�ר ואינ� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְֵַָטהר
�כל �מ��אי� לאד� מיחדי� �ה� אכלי� ��� ְְְִִִַָָָָ�ְֳִֵֵֶֶָי��,
ה�ע�רי� ה�: וא�� י��; �טב�ל טה�רי� וה� ְְְְְְִִִֵֵֵַ�ַה�מא�ת,
קל�פי�, �ה� �זמ� אבל קל�פי�. �אינ� �זמ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְַוה��מי�,

וה�צח קל�פה, �אינ� �י על א� כמו�]והח�ה ,[מי� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
�ה� ל�מר צרי� ואי� י��, �טב�ל נפסלי� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ�ְַוה�מ�מי�

ה�מא�ת. �כל ְ�ְְִִַַָמ��אי�

.Ë�האכלי יד�ת אליה�]�ל המחוברי� ח��ר[דברי� �ה� ְֳִִֵֶָָָ
אכל �ל וכ� י��; �טב�ל ח��ר ה� הרי ה�מאה, ְְְֲִִֵֵֵֶָָֹ�ְַַ�אב

�אב[מחובר]�מערה[נחת�]��פרס ח��ר �ה�א �מקצת ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
ח��ר �אינ� וכל י��. �טב�ל ח��ר ה�א �� ְְְִִִֵֶָָָ�ַה�מאה,

��די� ח��ר ה�א הרי י��, ידי�]�טב�ל זה[טומאת וג� ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
י��. מ�ב�ל ידי� �טמאת ְְִִַַָ�ְֶֹחמר

ח ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
נ��כ�ת‡. וה� ��נס� ��רי� א� �ז�[מחוברות]ח��ת ז� ְְְִִֵֶַָָָָ

ועדי� ����ר ח�ה ��י על ח�ה �אפה א� להפרי��, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודע��
פנ קרמ� קשתה]יהלא �[לא מה� �אחת י�� טב�ל ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

�הר�יח� ה�י� וכ� ;�� ��גע הח�ה א�א �סל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא
�ק�ה וה�ריסי�[בועה]ונע�ה רתיחה[פולי�], �הר�יח� ְְֲַָ�ְְְְִִִִִֶַָָ

י�� טב�ל ונגע �הר�יח�, וארז חד� ויי� [טמארא��נה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
שמשו] העריב ולא ח��ר,[בבועות]�רתיחהשטבל אינ� � ְִִֵָָ

�י� ה�מא�ת, �ל �ב�אר �לבד. הרתיחה א�א �סל ְֵ�ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹולא
נ��כ�ת �הי� ח��ת אבל ח��ר. ה�ל � חמ�ר�ת �י� ְֲֲִֵֶַַַָָֹק��ת
ח�ה ��י על ח�ה �אפה א� להפרי�, �ע�� ואי� �ז� ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָז�

אליו]ונ�כ� ����ר[התחבר מחוברי�]וקרמ� ,[כשה� ְְְְַַָָ
�ק�ה מחלחלת �אינ� ה�י� קטנות]�רתיחת ,[הבועות ְְִִֵֶַַַָ�ְְֶֶ�ָ

�י� ה�מ� �רתיחת י��, יי� �רתיחת �נ�ה, �ריסי� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�רתיחת
�טב�ל ח��ר א�� הרי � עד�י� �רתיחת י��, �י� ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחד�

ה�מא�ת. �כל ל�מר צרי� ואי� ְ�ְְִֵַַָָי��,

אפ�ה·. �עת ��צא הכיכר]�צק גבי �אמצע[על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ונחר� ��מ�� ה�צק קצת וכ� י�צא, מסמר �מ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָה��ר

�ח�תי�[נשר�] הי� א� � 'חרח�ר' ה�קרא וה�א אפ�ה, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ�עת
א� וכ� ה��ר; �ל �סל � �ה� י�� טב�ל ונגע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמ�אצ�ע,
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�י� טה�ר�ת; וכ�� �לי�ית, היא � אחר�ת ל� ְֵָ�ְְְֲִִִִִֵָוה�י�
�ר��. ��א �י� ְְֵֵֵֶֶֹ��ר��,

.ËÈנ��כ�ת �ר�מה �ל קצת]��ר�ת �[מחוברות �ז� ז� ְְִֶָָָ
��ר�� �י על וא� רא���, ��� � ��ר� מה� אחת ְְִִֵֶַַָ�ְְִֵֶֶֶַַָנטמאת
��� � טמאי� �מ�קי� מה� אחת נטמאת מ�א�; ָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
מה� אחת נטמאת מ�א�; אחר ��ר�� על א� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�נ��ת,
�הי� מ�ני ��ר��; �י על וא� �לי���ת, ��� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְִַָ�ידי�

טמאת�. ��עת אחד ���ְִֶַָ�ְָָ

ב שלישי ה'תשס"טיו� שבט '

ז ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
לכלי]ה���ק‡. מכלי הקילוח זר� לטמאה[� לא ח��ר, אינ� ְִִֵַֹ�ְָ

�לי לת�� טה�רי� מ�קי� מערה היה �יצד? לטהרה. ְְְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָָֹולא
וא� טה�ר; ה���ק הע��ד הרי � ה�ר� ��י על אפ�� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטמא,
ואי� טה�ר. ��לט זה הרי האויר, מ� ה��רי� ה��קי� מ� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָקלט

טה�רי�. מה� ��ערה �ה��קי� ל�מר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָצרי�

�מח�·. לצ�נ�, מ��נ� ��ערה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ��ה
צ�נ� טה�רי� מ�קי� המערה אבל לצ�נ�. מח� א� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלח�,
ונטמא� ח��ר, ה���ק הרי � ח�י� טמאי� מ�קי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַלת��
�ערה ה�לי ונטמא מה�, מערה �ה�א ��� ה��נ� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְִֵַַַה��קי�
מה �מ�ני נטמא�. �הרי ��ת�כ�, ה��קי� מחמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמ���

�ענ� לפי ח��ר'? לח�י� מ��נ� 'המערה [אד]אמר�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
���לי �ב�י� ����ק �מתערב ע��, �תימר�ת ע�לה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהח�י�
מ�קי� הח�י�, מ� הע�לה �הענ� � ה�ל �מט�א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהעלי��,

ח��ב. ָה�א

והגיסה‚. טה�ר�ת, ידיה �הי� הא�ה [בחשהלפיכ�, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ
נטמא�בכ�] � ה�דרה מהבל ידיה וה�יע� טמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�קדרה

ידיה הי� א� וכ� ���דרה; ���קי� נגעה �א�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָידיה,
�ל נטמא � ידיה וה�יע� טה�רה, �קדרה והגיסה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָטמא�ת,

���דרה. ���קה נגעה �א�� ���דרה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

ה��חת„. �דב� ה�יפי� מקומות]�ב� ה���ק[שמות � ְְִִִַַַַַַַַ
��� מ�ני לצ�נ�, מ��נ� מערה היה ואפ�� ח��ר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��ה�
אי� � האכלי� �ל לפיכ�, �דבק. נמ�כי� זה והרי ריר, ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלה�
ה�ריסי� �ג�� הר�ה, עבי� הי� ואפ�� ח��ר, ��ה� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָה���ק

ה��� וכ�[סמי�]והחלב ריר; לה� �אי� לפי �ה�, וכ��צא ְֵֶַַ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
�� א� א�א ח��ר, ��ה� ה���ק אי� � ה��קי� �ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�אר

��ארנ�. �מ� לח�, מ��נ� ְְְִֵֵֵֶַַָערה

מי�‰. ערה �א� �יצד? לטהרה. ח��ר אינ� ְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָה���ק
א�מרי�, אי� � ה�קוה לת�� �ה� וכ��צא אב� מ�לי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָטמאי�
ה� הרי א�א ה�י�'; טהר� ל�קוה, ה���ק קצת ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'מ�ה�יע
��ארנ�. �מ� אחד, מ�ד לכ�� ה�קוה ���יק עד ְְִֵֶֶַַָָ�ְְְִִֶֶַַַָָ�ְ�טמאת�

ה�טפרס שיפוע]וכ� ט�פח[מקו� מ�קה עליו ����] ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הנוגעת] האצבע את ה��קי�מרטיב ל�אר מח�רי� אינ� �ְְְְִִִֵַַַָָ

ה��קי� אבל לטהרה; ולא לטמאה לא ְְְְֲֳִַַָָָָֹ�ְְִֶַֹ���דר��,
באדמה]��א��ר� �לטהרה.[משקע לטמאה ח��ר ��� , ְֶֶַָֹ�ְִָ�ְְֳָָָ

.Âקטפרס �היא משופעת]ערבה תחתיתה ועליה[� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
מ�חי� �ביצה טמאי� אכלי� חתיכ�ת ו�ל� ט�פח, ִָ�ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹמ�קה
א�� הרי ��י�, הי� מצטרפ�ת; אינ� � מ�� למ�ה ז� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעליה

ע�מד מ�קה �ח�יה� היה וא� כלמצטרפ�ת. [תחת ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
���.החתיכות] את מצר� זה הרי � החר�ל �עי� אפ�� ,ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָ�ָ

.Ê��י ��ב�ל �ארנ�, העריב�בר ולא שטבל טמא �] ְְְֵֶַָ
תר�מהשמשו] אכלי ��סל אבל �לל, ח�י� מט�א ְְְֲִֵֵָָָָ�ְֵֵַאינ�

�אכלי נגע א� וכ� �לי�י; ה�ל וע��ה תר�מה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מ�קה
רביעי. א�ת� וע�ה �סל� קד�, מ�קה א� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹקד�

.Á�ה� �י על א� י��, �טב�ל ח��ר �אינ� �ברי� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָי�
�סל לא י��, טב�ל �ה� נגע א� א�א ה�מא�ת, �כל ְְִֶֶַַָָָָֹ�ְִַָח��ר
אד� י�� טב�ל �מק�� ה��גע היה וא�� ;�� ��גע זה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�א

�אכל[טמא]אחר אד� ה��גע היה אפ�� ה�ל. ��סל היה , ֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ק�ה טמאה �היא טמאי�, מ�קי� �תה א� טמאי� ְַָָ�ְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָאכלי�
צרי� ואי� י��; טב�ל �סל� ��א ה�ל, �סל זה הרי �ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
�ה�א רא���, א� טמאה אב ה��גע היה �א� ְִֶָ�ִֵֶַַַַָָל�מר,
��בר מ�ני י��? �טב�ל הק�� מה �מ�ני ה�ל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹמט�א
�טב�ל הק�� וע�ד �מ�. הערב א�א מח�ר ואינ� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְֵַָטהר
�כל �מ��אי� לאד� מיחדי� �ה� אכלי� ��� ְְְִִִַָָָָ�ְֳִֵֵֶֶָי��,
ה�ע�רי� ה�: וא�� י��; �טב�ל טה�רי� וה� ְְְְְְִִִֵֵֵַ�ַה�מא�ת,
קל�פי�, �ה� �זמ� אבל קל�פי�. �אינ� �זמ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְַוה��מי�,

וה�צח קל�פה, �אינ� �י על א� כמו�]והח�ה ,[מי� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
�ה� ל�מר צרי� ואי� י��, �טב�ל נפסלי� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ�ְַוה�מ�מי�

ה�מא�ת. �כל ְ�ְְִִַַָמ��אי�

.Ë�האכלי יד�ת אליה�]�ל המחוברי� ח��ר[דברי� �ה� ְֳִִֵֶָָָ
אכל �ל וכ� י��; �טב�ל ח��ר ה� הרי ה�מאה, ְְְֲִִֵֵֵֶָָֹ�ְַַ�אב

�אב[מחובר]�מערה[נחת�]��פרס ח��ר �ה�א �מקצת ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹ
ח��ר �אינ� וכל י��. �טב�ל ח��ר ה�א �� ְְְִִִֵֶָָָ�ַה�מאה,

��די� ח��ר ה�א הרי י��, ידי�]�טב�ל זה[טומאת וג� ; ְְֲִִִֵֶַַַָ
י��. מ�ב�ל ידי� �טמאת ְְִִַַָ�ְֶֹחמר

ח ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
נ��כ�ת‡. וה� ��נס� ��רי� א� �ז�[מחוברות]ח��ת ז� ְְְִִֵֶַָָָָ

ועדי� ����ר ח�ה ��י על ח�ה �אפה א� להפרי��, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָודע��
פנ קרמ� קשתה]יהלא �[לא מה� �אחת י�� טב�ל ונגע , ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

�הר�יח� ה�י� וכ� ;�� ��גע הח�ה א�א �סל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלא
�ק�ה וה�ריסי�[בועה]ונע�ה רתיחה[פולי�], �הר�יח� ְְֲַָ�ְְְְִִִִִֶַָָ

י�� טב�ל ונגע �הר�יח�, וארז חד� ויי� [טמארא��נה, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ
שמשו] העריב ולא ח��ר,[בבועות]�רתיחהשטבל אינ� � ְִִֵָָ

�י� ה�מא�ת, �ל �ב�אר �לבד. הרתיחה א�א �סל ְֵ�ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹולא
נ��כ�ת �הי� ח��ת אבל ח��ר. ה�ל � חמ�ר�ת �י� ְֲֲִֵֶַַַָָֹק��ת
ח�ה ��י על ח�ה �אפה א� להפרי�, �ע�� ואי� �ז� ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָז�

אליו]ונ�כ� ����ר[התחבר מחוברי�]וקרמ� ,[כשה� ְְְְַַָָ
�ק�ה מחלחלת �אינ� ה�י� קטנות]�רתיחת ,[הבועות ְְִִֵֶַַַָ�ְְֶֶ�ָ

�י� ה�מ� �רתיחת י��, יי� �רתיחת �נ�ה, �ריסי� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�רתיחת
�טב�ל ח��ר א�� הרי � עד�י� �רתיחת י��, �י� ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָחד�

ה�מא�ת. �כל ל�מר צרי� ואי� ְ�ְְִֵַַָָי��,

אפ�ה·. �עת ��צא הכיכר]�צק גבי �אמצע[על ונמצא , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
ונחר� ��מ�� ה�צק קצת וכ� י�צא, מסמר �מ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָה��ר

�ח�תי�[נשר�] הי� א� � 'חרח�ר' ה�קרא וה�א אפ�ה, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ�עת
א� וכ� ה��ר; �ל �סל � �ה� י�� טב�ל ונגע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמ�אצ�ע,
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צרי� ואי� ה��ר. �ל נפסל ����ר, קט� מלח �גר�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנגע
צר�ר אבל ה�מא�ת. �כל ��רמ�ס[אב�]ל�מר א� ����ר ְַַָ�ְְְֲִֶַָָ

קטנית] ��גע[מי� מ�אצ�ע, יתר וחרח�ר �ד�ל, מלח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוגר�ר
ל�מר צרי� ואי� טה�ר; ה��ר � ה�מאה אב אפ�� ְְִִֵַַָָָָ�ֲִֶַַָ�ה�

י��. ְִ�טב�ל

דק]רקיק‚. הרי[נשר�]��חר�[מאפה ק��, וחצי� חצי� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ח��ר אינ� � ק�מי� וה�דדי� האמצע נחר� ח��ר; אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
י��. �טב�ל ל�מר צרי� ואי� ה�מאה, �אב אפ�� לזה ְְְִִֵַָָ�ְֲִֶֶַַָזה

��ר� קד� י��[נקרש]��ר טב�ל ונגע ה�רק, עליו ְְְֶֶַַַַָָָָָָֹ
�חתיכה,[בקרישה]���פה נגע מ�ר�ת; החתיכ�ת � ֲִַַָ�ֲִַַָָָ

ע�� הע�לי� וכל כשיגביהה]החתיכה וכ�[� ח��ר. ְְֲִִִִֵַָָָָ
�ר�ס�ת ��י על ��ר� קטנ��ת לח�]�תב�יל �מ�[של . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

�סל לא � ��מ� י�� טב�ל ונגע יי�, ��י על צ� ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�ה�א
ה�מ�. ֶֶֶַָא�א

טר�פה„. �ביצה �ר�מה �ל על[מעורבבת]ירק �נת�נה ְְְֵֶַָָָָָָ
הירק]��יו על א�א[� �סל לא � ��יצה י�� טב�ל ונגע , ְְֵֶַַַַָָָָָֹ
נגיעתו]��נג��[חתיכה]קלח מקו� מול היתה[� וא� ; ְְְְִֶֶֶַָָ

��בע ח��ר.[מנופחת]�מי� אינ� , ְִִֵַָ

לפס‰. �ל �פנ� על ��ר� �יצה �ל [מחבתח�ט ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
ונגדולה] ח��ר, ולפני�, ה�פה מ� � י�� טב�ל �� גע ְְְְִִִִַַָָָ

שבמחבת] וכ�[לתבשיל ח��ר. אינ� ולח��, ה�פה מ� נגע ;ְְִִֵֵַַַָָָ
קטניות]�קטנ��ת ה�דרה.[תבשיל �פת על ��רמ� ְְְְְִִֵֶַַַָָ

.Âמ��ליה �י� ���בה מ��יה,[תחתיתה]חבית �י� ְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
.��� נפסלה � �יד� ה�קב י�� טב�ל ָ�ְְְְְִֶֶַַָָָוסת�

.Ê�מ�ערי � ����ח י�� טב�ל ונגע לכלי, מ�לי ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהמערה
�� ��גע שנגע]זה מה טמאה[מדת ��ר�מה �מאה; �אחד ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

��ארנ� �מ� �מע�ט�, �טלה �מאה �אחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��תערבה
�ר�מ�ת. ְְְִ�הלכ�ת

.Á�ר�� �היה י�� תרומה]טב�ל ה��ר[מפריש [שלאת ְֵֶֶַָָ
יי�יי�] �ל �ב�ר ו�קעה �ר�מה �ל חבית מ��� ונפלה ,ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

ה�פה מ� � ����ר ��י� חבית]ונגע אינ�[של ולח��, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ
ולפני� ה�פה מ� החבית]ח��ר; לתו� יי� קצת ,[נכנס ְְִִִִַָָ
�יטס ה��ר היה וא� כבור]ח��ר. גדול היה[כלי אפ�� � ְֲִִִִַָָָָָ

�מקצת נגע וא� ח��ר; ��� ��ר, מאה ��חזיק �ד�ל ְְְִִִַָָ�ְְִִֵֶַָָ�לי
ה�לי. ��קרקע ��חבית ה�ר�מה �סל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָה�י�,

.Ëוה�ב�נה מנח�ת, �ל הקטורת]ה�לת מסממני [אחד ְְְֶֶַַָָֹ
וה�חלי� הקטורת]וה�טרת �מקצת�,[של י�� טב�ל ��גע ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ

�ח�תה ��חלי� אמ�רי�? �ברי� ��ה .��� את ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ�ֶַָ�סל
נכנס �� �ח�תה �ה�ח�ה ה���רי�, �י�� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ��ח�ה
מערה ��ה�א י��, �כל �ח�תה �חלי� אבל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלהיכל;
� ה�חלי� מ� נת��ר� א� � זהב ל�ל �ס� �ל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָמ�ח�ה

לא�ה. מכ�ד� א�א קד�ה, �ה� ְְֶַַָָָָָ�ְֵֶָאי�

.Èסמי�]מק�ה רקיק[תבשיל א� ח�י� דק]�ל �ל[מאפה ְִֶָ�ִִֶָ
י�� טב�ל ונגע ��יה�, על צ� �ר�מה �ל ו�מ� ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ח�י�,

ח�� א� �לבד; ה�מ� א�א �סל לא � השמ���מ� [ערבב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
�סל.בה�] ה�מ�, �הל� מק�� �ל �ֶֶֶַַַָָָָ

.‡È�� ונגע �ר�מה, �ל ��מ� ���ל� ח�י� �ל ְְְְִִֶֶֶֶַָָ�ֶָָירק
מ�ע�. מק�� א�א �סל לא � י�� ְְֶַַָָָֹטב�ל

.·Èגע�� ח�י�, �ל וה�מ� וה��� �ר�מה, �ל ִֶַָ�ְְְְִֶֶֶֶַַַָָה�ק�ה
.��� את �סל � �מקצת� י�� ָ�ְְְִֶַָָָטב�ל

.‚Èגע�� �ר�מה, �ל וה�מ� וה��� ח�י�, �ל ְְְִֶֶֶֶַַַָָ�ְִֶַָה�ק�ה
היה א� מ�ע�; מק�� א�א �סל לא � �מקצת� י�� ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹטב�ל
��� �ה�א �זמ� אימתי? הרב. אחר ה�לכי� מר�ה, ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ְַה���

�מד�כה מפ�ר היה א� אבל כתישתו]�קערה. ונגע[מקו� , ְְֲִִָָָָָ�ְְִַָָָ
ר�צה �ה�א מ�ני מ�ע�, מק�� א�א �סל לא � ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�מקצת�
�ג�� �מ�קי�, לד�כ� ��ר�� ה���כי� �ל ��אר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ�פ��ר�.
�י על א� � וק�צ� �מ�קי�, ��א �כ� א� � ��מ� ���ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ונג �קערה ��� מ�ע�;�ה� מק�� א�א �סל לא �ה�, ע ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
�בלה �ל �ע��ל ה� יבישות]�הרי תאני� �א�[גוש � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָ

.��� נטמא לא מקצת�, �ְְְִִִָָָֹנטמא

.„È�דר�מ� א� �צפ�נ� ח�ת� �� ��רא [ציי�ע�ה ְְִִִֵֶַָָָָָָָ
מהעיסה] חלק היא עדיי� א� החלה, מקו� ק��תבדיבור וכ� ,ְִֵ

הרי[קישואי�] � �דר�מ� א� �צפ�נ� �ר�מת� �� ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָ��רא
נפסלה. הע�ה, �מקצת י�� טב�ל נגע וא� ח��ר; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָזה

ח��ר. אינ� � לת�כ� וחזרה מ��כ�, ח�ת� ְְְְִִִֵַָָָָָָָָנ�לה

.ÂËעה���� תרומה]ע�ה בה ��תח�צה[נתערב א� ְְְִִִֶֶַַָָָ
י��. �טב�ל נפסלת אינ� �ר�מה, �ל ְְְְִִִֵֶֶֶָָ��א�ר

.ÊËהכ�רה� �מי[לטומאה]ע�ה ונ���ה �מ�קי�, ִֶָ�ְְְְְְִִֵַָָ
מ�ע�. מק�� א�א �סל לא � י�� טב�ל �� ונגע ְְְֵֶַַַָָָָָֹ�ר�ת,

.ÊÈ�ידי א� י�� טב�ל �� ונגע �הכ�ר, רא��� ְְְִַַַָָ�ֲִֵֶַמע�ר
מדרבנ�]מסאב�ת טמאות מע�ר[� �ר�מת מ��� מפרי�י� � ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

וידי� י�� �טב�ל �ח�י�, רא��� ��ע�ר מ�ני ְְִִַָ�ְְְֲֳִִֵֵֶַָָ�טהרה;
טה�ר, �ח�י� �ה�לי�י הח�י�, את ��סלי� אינ� ִָ�ְְִִִֶַ�ְְִֵֶַָָֹמסאב�ת
את ל�ה י��, טב�לת �היא הא�ה וכ� ��ארנ�. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�

ל� וק�צה חותכת]הע�ה �מ�יח�ה[� �מפרי��ה ח�ה, ְְִִִַַַַַָָָָָָָ
ע� ה�לי ונ�תנת ליד]�כלי, �מ�פת[� �אחת, הע�ה �אר ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

מקרבת] ה���[� מ� לתר� �די ה�ל הסמו�]על ואחר[� , ְְִִֵַַַֹֹ�ְַַָ
ל� �מ��קרא ח�ה'; ז� 'הרי וא�מרת: �� ל� ק�ראה ��ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
א� ע��ה, היא וכ� א�ת�. �פסל ��א ,�� ��ע לא � ��ְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹ

�היא �ערבה י��.[העריבה]ל�ה טב�לת ְֲִֵֶַָָָָ

.ÁÈ�מע�ר[כד]לגי מחבית ���אה� י�� טב�ל �ה�א ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
מה על מע�ר �ר�מת ז� 'הרי ואמר: �ר�מת�, נ�לה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ��א
לפי טה�רה; �ר�מה ז� הרי � ��ח��' אחר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��חבית
�נא�, �פי ��ח��, עד מע�ר �ר�מת נע�ית ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�אינ�
נ��רה ויטהר. לגי� �ל �מ�� יעריב ��ח��, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָואחר

�טבל� ה�גי� ��ח��, קד� הפרשה]החבית מחוייב �]; ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
�טבל�. החבית ה�גי�, ְְְִִִִֶַַָָָנ��ר

.ËÈע��ה נ�ה, �מ�עילת מת מ�מאת י�� [עוסק]טב�ל ְִ�ְְִִִֵֶַַָ
ה�ד שמ�]�בית ע��י�[� ��בל�, ה�מאי� �אר וכ� ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָ

על �א� � ��ה� ��ביעי וה�בה ה�ב מ� ח�� ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ�טהר�ת;
�טהר�ת, יתע�ק� ולא ה�ד �בית יע�� לא ��בל�, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ�י

ירא� ס�תרי�[זוב]��א �הרי למפרע, טמאי� ונמצא� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ספירת�]ה�ל ימי כל ��ת�אר.[� �מ� , ְְִֵֶַָֹ

ט ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
ה�ב�‡. א� ��ה�מ� ואחר קר��, �� ואחר ��טמא�, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָ
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�ה� מ�ני לע�ל�; לטמאה רא��� ה� הרי � ְְְִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵנ��ח�
��טמא�. אחר ��פא� �י על וא� ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ�מ�קי�,

�אכלי�,·. ה� הרי � ��ר�� והחלב וה�ריסי� ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מח�בה א�[לאכילה]�צריכי� רא��� אכל �ה� נגע וא� ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

ט�פח מ�קה �ה� היה �נ�י�. נע�� אתמ�קי�, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת לטמאה.האצבע �ח�ה וה� �מ�קי�, ה� הרי �ְְְְְֲִִֵֵֵַָ�ְָ

א�� הרי � וקר�� כ� אחרי וקפא� מ�קי�, ��ה� ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמא�
��ה� נטמא� טמאי�. �מ�קי� ��טמא אכל �מ� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ�נ�י�,
מכ�� �ביצה הי� א� � מ�קה ונע�� ונ��ח� ָ�ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָקפ�יי�,

פחות] או מ�ביצה[בדיוק, י�תר היה טה�ר. ה��קה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
נטמאת רא��נה, ט�ה ������חה טמא; ה��קה �ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�ט�א ה��ה וא�ת� מ���, ����חה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�כביצה
זיתי� ��חט מת טמא וכ� אחריה. ����ח� ה��קי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה��קי� הרי מכ��, �ביצה הי� א� � �הכ�ר� ְֲִֵַַָ�ְְְְִֵָָ�ֲִֶַָוענבי�
ה��קה; �מק�� י�ע ��א �בלבד טה�רי�, מה� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹה��צאי�

�אכל �מפקד בכלי]�ה��קה ���[כנמצא ה�א �כא�� , ְְֶֶַַ�ְְִֶָָֹ
ה��קי� הרי מ�ביצה, יתר וענבי� ה�יתי� א�ת� הי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת רא��נה, ט�ה ��צאת ��יו� טמאי�; מה� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָה��צאי�
וזבה זב ה��חט היה וא� ה��קי�. �ל וט�אה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ�כביצה,
נגע ולא הכ�ר ��א יחידי �ר�ר סחט אפ�� � �ה� ְְַַָֹ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹוכ��צא
הרא��נה, ט�ה ��צאת ��יו� טמא; ה��קה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ���קה,
מ�קי�, א� אכלי� ���א �ה�ב � ה�ב �מ�א ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
� טמא החלב העז, את �חלב זב וכ� ��ארנ�. �מ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָט�א�
ה�ב. �מ�א נטמאת הרא��נה, ה��ה ��צאת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��יו�

�ב�י�‚. מלאה �היתה כבושי�]קדרה ירקות �ל[� ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
עלה ויצא ירק]ח�י�, ה�מאה[של אב ונגע ה�דרה, מ� �ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�ְָ

�י על א� � ה�ג�ב ��ק�� ל�דרה �ח�� �עלה רא��� ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָא�
ל�דרה חזר טה�ר. וה�ל טמא ה�א �ביצה, �עלה �� ���ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�ב�י�. וכל ה�דרה ונטמאת ,��� ה��קי� את ט�א �ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
�עלה י� א� � מ�קה �� והיה ל�דרה, �ח�� �עלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
�עליו, מ�קה מט�א �העלה טמא; ה�ל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ביצה,
ה�דרה. �מט�א ���דרה, מ�קי� �ל מט�א ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוה��קה

ונער �ר�מה, �ל �ב�י� מלאה ה�דרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ה�דרה מ� ספק � יד� על מ�קי� וראה י��, טב�ל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָא�ת�

�ה�לח ספק �ס�ל,[חתיכה]נ�ז�, ה�רק � �יד� נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טה�רה. ְְְֵַָָוה�דרה

מכ�רי�„. ענבי� א�כל �היה טומאה]טמא ,[לקבלת ֲִֵֵֶָָָָ�ְִָ
ל�ת יחידי �ר�ר מ��� לדריכה]ונפל המוכני� הענבי� [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצ� מ��� נ�מט ולא �ל� היה א� ה�ת[ראשו]� , ְְִִִֵֶַָָָֹ�ְַַ
�עביט מ�כני� הענבי� והי� עקצ� נ�ל וא� [כליטה�רה; ְְִִַָ�ְְְֲִִִָָָָָ

ה��צאי�לענבי�] ���קי� ר�צה �הרי לדרכ�, �� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
�מק�� ה�ר�ר ��רא� מ�קה �ט�ת ה�ת נטמאת � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמה�

מפנה �מק�� �דרכ� ענבי�, מ��� נפל� [ללאהעק�. ְְְֲִִֶֶָָָָָָֹ�ְֶ
�ביצענבי�] הי� א� מכ��� פחות]ה או הרי[בדיוק , ְְִֵָָ�ֲֵָ

יתר הי� ��ארנ�; �מ� טה�רי� מה� ה��צאי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��קי�
הרא��נה ט�ה ��צאת ��יו� טמא, מה� ה��צא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמ�ביצה,
אחריה. ה��צא ה��קה �ל את �מט�אה �כביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

וה�ליכ�‰. �מח�ר, מק�� �היה טמאי� זיתי� �ל ���ְְִִֵֵֶֶָָ�ְָ�ְְִִָ
וה�ק ���ר שמ�]לת�� מכ��,[והוציא �ביצה היה א� � ְְַ�ְְִֵַָָָ�ָ

וה��קה �לי�, מט�אי� האכלי� �אי� טה�ר; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���ר
� מ�ביצה יתר ��� היה ��ארנ�. �מ� טה�ר מה� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה��צא
�כביצה נטמאת אחת, ט�ה ����צאה ה���ר; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
�ר�די� ה�מאי� זיתי� הי� א� לפיכ�, ה���ר. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוט�אה

טה�ר. ה���ר � סאה ה� ואפ�� ,��� ְְֲִֵֵַַַָָָואינ�

.Âה���ר � וה�יק� טמאי�, מ�קי� �ה� ��בלע� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצי�
���ל� העצי� ה�ציא ואפ�� �עצי�. �טל� �הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטה�ר,
ואי� טה�ר, ה���ר � וה�יק� לרצ�נ�, ונפל� ��מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליה�
ולא �ה�. ה�ל�עי� ה��קי� מ� מ��אי� �עליה� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹה�י�
ה�מא, י�יק� ��א �זרה טה�ר�ת; �ידי� א�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�יק�

ה���ר. את מט�אי� �עליה� ה��קי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַונמצא�

.Ê��מק א�א טמא אי� זיתי�, �ל �רחי� ��מצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�ר�
מה�� מ�קה היה א� הזיתי�]מ�ע�. בכל ה�ל[ונוגע � ְְִֵֶַַַַָָָֹ

וה�מ� ,��� נטמא � ה��קה מקצת ��טמא ��יו� ְֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא;
מ� למעלה העלי� ��י על נמצא ה�יתי�. �ל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמט�א

ה��די� י�אל� הבד]ה�יתי�, בית 'לא[עובדי אמר� א� : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
א�[בשר�]נגענ�' על נמצא נאמני�. �[גוש], זיתי� �ל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

זיתי� ��י על נמצא ��ארנ�. �מ� ה���, �ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
�ה�א �האכל טמא; ה�ל � �כביצה נ�גע וה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ר�די�,
�אר מט�א וה��קה ,�� המערב ה��קה מט�א ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�ביצה
� מ�מ�ה וה��קה �ר�די�, ��י על �ר�די� הי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָה�יתי�.
מ�ע�. מק�� א�א טמא אי� �כביצה, ��גע �י על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא�

.Á� �א���ל�ת ונגע ל�ת, יד� �ה��יט האר� ְְִֶֶֶַַַַָָָָָע�
מ�ני טה�רה, ��� ה�ת וכל טמאי�, סביב�תיו וכל ְְִֵָָ�ְְְְְִִֵֶַַָָָא���ל
�בי� �ינ� הא���ל זה ��ביב�ת הא���ל�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ��פסיקי�

ה�ת. ְַַָ�אר

.Ëזיתי�]ה�פת ענבי�]וה��גי�[פסולת ��ע��[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ
מ�קי� מה� יצא� �� ואחר טמאי�, עליה� והלכ� ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�טהרה,
נע�� וא� �טהרה. נע�� ���ח�ה טה�רי�, א�� הרי �ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאי�. א�� הרי � מ�קי� מה� ונמצ� �טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָ�ְְִִָמ�ח�ה

.È��ת� טמאי� �מ�קי� וי�צאי�, נכנסי� �הי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָה��די�
ל�יתי� מ�קי� �י� י� א� � ה�ד די]�ית �די[מקו� ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַ

�ה��גע טה�רי�; ה�יתי� הרי �אר�, רגליה� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ��נ�ב�
��ר�ת לקד�. ואפ�� טה�ר, � �ידיו ��א טמאי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�מ�קי�
�ל מ�קי� ה���ת �ת�� והי� ���ת, �ה� �הי� קד� ְִֶַ�ְְַָ�ֶֶֶֶָָֹ�ל
��נ�ה, רא��נה ונגעה מה�, �אחת ה�ר� ונגע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקד�,
מ�ני לטמאה, רא��� ��� � מאה אפ�� ��לי�ית, ְְִֵָ�ְִָ�ְְֲִִִִִֵָָ��נ�ה

� �אי�ה��קה �מ�קי� ��� הרי ה�ד�; וח�ת ����ת ְֶֶַַַ�ְֲִֵֶַַֹ�ְְִֵֶַָ
�ה� וכו']מ�ני� שני �ל[ראשו� ��ר�ת הי� א� אבל . ֲִִִֶֶָָָָ

�מ�לי�ית �ס�לה, �לבד ה�לי�ית ה��ר הרי � ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ�ר�מה
א� ה��ר�ת, �ל על ט�פח מ�קה היה וא� טה�ר. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הרא��נה מ� ח�� �נ��ת, וכ�� טמא�ת; ה�ל ְִִִָָָ�ְְְִֵַָֹ�תר�מה

רא���. �היא ה�ר�, �� ִִֶֶֶֶַַָָ��גע

.‡Èמ�[חלל]�ע��ע� ה�א והרי החבית, �עבי ש�ע�ה ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָ
ונ�ב החבית, לאויר האבע��ע נ�ב א� � �צ�� אחר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�לי
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�ה� מ�ני לע�ל�; לטמאה רא��� ה� הרי � ְְְִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵנ��ח�
��טמא�. אחר ��פא� �י על וא� ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ�מ�קי�,

�אכלי�,·. ה� הרי � ��ר�� והחלב וה�ריסי� ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מח�בה א�[לאכילה]�צריכי� רא��� אכל �ה� נגע וא� ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

ט�פח מ�קה �ה� היה �נ�י�. נע�� אתמ�קי�, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת לטמאה.האצבע �ח�ה וה� �מ�קי�, ה� הרי �ְְְְְֲִִֵֵֵַָ�ְָ

א�� הרי � וקר�� כ� אחרי וקפא� מ�קי�, ��ה� ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמא�
��ה� נטמא� טמאי�. �מ�קי� ��טמא אכל �מ� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ�נ�י�,
מכ�� �ביצה הי� א� � מ�קה ונע�� ונ��ח� ָ�ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָקפ�יי�,

פחות] או מ�ביצה[בדיוק, י�תר היה טה�ר. ה��קה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
נטמאת רא��נה, ט�ה ������חה טמא; ה��קה �ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�ט�א ה��ה וא�ת� מ���, ����חה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�כביצה
זיתי� ��חט מת טמא וכ� אחריה. ����ח� ה��קי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה��קי� הרי מכ��, �ביצה הי� א� � �הכ�ר� ְֲִֵַַָ�ְְְְִֵָָ�ֲִֶַָוענבי�
ה��קה; �מק�� י�ע ��א �בלבד טה�רי�, מה� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹה��צאי�

�אכל �מפקד בכלי]�ה��קה ���[כנמצא ה�א �כא�� , ְְֶֶַַ�ְְִֶָָֹ
ה��קי� הרי מ�ביצה, יתר וענבי� ה�יתי� א�ת� הי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת רא��נה, ט�ה ��צאת ��יו� טמאי�; מה� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָה��צאי�
וזבה זב ה��חט היה וא� ה��קי�. �ל וט�אה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ�כביצה,
נגע ולא הכ�ר ��א יחידי �ר�ר סחט אפ�� � �ה� ְְַַָֹ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹוכ��צא
הרא��נה, ט�ה ��צאת ��יו� טמא; ה��קה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ���קה,
מ�קי�, א� אכלי� ���א �ה�ב � ה�ב �מ�א ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
� טמא החלב העז, את �חלב זב וכ� ��ארנ�. �מ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָט�א�
ה�ב. �מ�א נטמאת הרא��נה, ה��ה ��צאת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��יו�

�ב�י�‚. מלאה �היתה כבושי�]קדרה ירקות �ל[� ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
עלה ויצא ירק]ח�י�, ה�מאה[של אב ונגע ה�דרה, מ� �ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�ְָ

�י על א� � ה�ג�ב ��ק�� ל�דרה �ח�� �עלה רא��� ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָא�
ל�דרה חזר טה�ר. וה�ל טמא ה�א �ביצה, �עלה �� ���ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�ב�י�. וכל ה�דרה ונטמאת ,��� ה��קי� את ט�א �ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
�עלה י� א� � מ�קה �� והיה ל�דרה, �ח�� �עלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
�עליו, מ�קה מט�א �העלה טמא; ה�ל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ביצה,
ה�דרה. �מט�א ���דרה, מ�קי� �ל מט�א ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוה��קה

ונער �ר�מה, �ל �ב�י� מלאה ה�דרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ה�דרה מ� ספק � יד� על מ�קי� וראה י��, טב�ל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָא�ת�

�ה�לח ספק �ס�ל,[חתיכה]נ�ז�, ה�רק � �יד� נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טה�רה. ְְְֵַָָוה�דרה

מכ�רי�„. ענבי� א�כל �היה טומאה]טמא ,[לקבלת ֲִֵֵֶָָָָ�ְִָ
ל�ת יחידי �ר�ר מ��� לדריכה]ונפל המוכני� הענבי� [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצ� מ��� נ�מט ולא �ל� היה א� ה�ת[ראשו]� , ְְִִִֵֶַָָָֹ�ְַַ
�עביט מ�כני� הענבי� והי� עקצ� נ�ל וא� [כליטה�רה; ְְִִַָ�ְְְֲִִִָָָָָ

ה��צאי�לענבי�] ���קי� ר�צה �הרי לדרכ�, �� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
�מק�� ה�ר�ר ��רא� מ�קה �ט�ת ה�ת נטמאת � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמה�

מפנה �מק�� �דרכ� ענבי�, מ��� נפל� [ללאהעק�. ְְְֲִִֶֶָָָָָָֹ�ְֶ
�ביצענבי�] הי� א� מכ��� פחות]ה או הרי[בדיוק , ְְִֵָָ�ֲֵָ

יתר הי� ��ארנ�; �מ� טה�רי� מה� ה��צאי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��קי�
הרא��נה ט�ה ��צאת ��יו� טמא, מה� ה��צא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמ�ביצה,
אחריה. ה��צא ה��קה �ל את �מט�אה �כביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

וה�ליכ�‰. �מח�ר, מק�� �היה טמאי� זיתי� �ל ���ְְִִֵֵֶֶָָ�ְָ�ְְִִָ
וה�ק ���ר שמ�]לת�� מכ��,[והוציא �ביצה היה א� � ְְַ�ְְִֵַָָָ�ָ

וה��קה �לי�, מט�אי� האכלי� �אי� טה�ר; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���ר
� מ�ביצה יתר ��� היה ��ארנ�. �מ� טה�ר מה� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה��צא
�כביצה נטמאת אחת, ט�ה ����צאה ה���ר; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
�ר�די� ה�מאי� זיתי� הי� א� לפיכ�, ה���ר. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוט�אה

טה�ר. ה���ר � סאה ה� ואפ�� ,��� ְְֲִֵֵַַַָָָואינ�

.Âה���ר � וה�יק� טמאי�, מ�קי� �ה� ��בלע� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצי�
���ל� העצי� ה�ציא ואפ�� �עצי�. �טל� �הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטה�ר,
ואי� טה�ר, ה���ר � וה�יק� לרצ�נ�, ונפל� ��מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליה�
ולא �ה�. ה�ל�עי� ה��קי� מ� מ��אי� �עליה� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹה�י�
ה�מא, י�יק� ��א �זרה טה�ר�ת; �ידי� א�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�יק�

ה���ר. את מט�אי� �עליה� ה��קי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַונמצא�

.Ê��מק א�א טמא אי� זיתי�, �ל �רחי� ��מצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�ר�
מה�� מ�קה היה א� הזיתי�]מ�ע�. בכל ה�ל[ונוגע � ְְִֵֶַַַַָָָֹ

וה�מ� ,��� נטמא � ה��קה מקצת ��טמא ��יו� ְֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא;
מ� למעלה העלי� ��י על נמצא ה�יתי�. �ל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמט�א

ה��די� י�אל� הבד]ה�יתי�, בית 'לא[עובדי אמר� א� : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
א�[בשר�]נגענ�' על נמצא נאמני�. �[גוש], זיתי� �ל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

זיתי� ��י על נמצא ��ארנ�. �מ� ה���, �ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
�ה�א �האכל טמא; ה�ל � �כביצה נ�גע וה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ר�די�,
�אר מט�א וה��קה ,�� המערב ה��קה מט�א ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�ביצה
� מ�מ�ה וה��קה �ר�די�, ��י על �ר�די� הי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָה�יתי�.
מ�ע�. מק�� א�א טמא אי� �כביצה, ��גע �י על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא�

.Á� �א���ל�ת ונגע ל�ת, יד� �ה��יט האר� ְְִֶֶֶַַַַָָָָָע�
מ�ני טה�רה, ��� ה�ת וכל טמאי�, סביב�תיו וכל ְְִֵָָ�ְְְְְִִֵֶַַָָָא���ל
�בי� �ינ� הא���ל זה ��ביב�ת הא���ל�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ��פסיקי�

ה�ת. ְַַָ�אר

.Ëזיתי�]ה�פת ענבי�]וה��גי�[פסולת ��ע��[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ
מ�קי� מה� יצא� �� ואחר טמאי�, עליה� והלכ� ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�טהרה,
נע�� וא� �טהרה. נע�� ���ח�ה טה�רי�, א�� הרי �ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאי�. א�� הרי � מ�קי� מה� ונמצ� �טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָ�ְְִִָמ�ח�ה

.È��ת� טמאי� �מ�קי� וי�צאי�, נכנסי� �הי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָה��די�
ל�יתי� מ�קי� �י� י� א� � ה�ד די]�ית �די[מקו� ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַ

�ה��גע טה�רי�; ה�יתי� הרי �אר�, רגליה� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ��נ�ב�
��ר�ת לקד�. ואפ�� טה�ר, � �ידיו ��א טמאי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�מ�קי�
�ל מ�קי� ה���ת �ת�� והי� ���ת, �ה� �הי� קד� ְִֶַ�ְְַָ�ֶֶֶֶָָֹ�ל
��נ�ה, רא��נה ונגעה מה�, �אחת ה�ר� ונגע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקד�,
מ�ני לטמאה, רא��� ��� � מאה אפ�� ��לי�ית, ְְִֵָ�ְִָ�ְְֲִִִִִֵָָ��נ�ה

� �אי�ה��קה �מ�קי� ��� הרי ה�ד�; וח�ת ����ת ְֶֶַַַ�ְֲִֵֶַַֹ�ְְִֵֶַָ
�ה� וכו']מ�ני� שני �ל[ראשו� ��ר�ת הי� א� אבל . ֲִִִֶֶָָָָ

�מ�לי�ית �ס�לה, �לבד ה�לי�ית ה��ר הרי � ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ�ר�מה
א� ה��ר�ת, �ל על ט�פח מ�קה היה וא� טה�ר. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הרא��נה מ� ח�� �נ��ת, וכ�� טמא�ת; ה�ל ְִִִָָָ�ְְְִֵַָֹ�תר�מה

רא���. �היא ה�ר�, �� ִִֶֶֶֶַַָָ��גע

.‡Èמ�[חלל]�ע��ע� ה�א והרי החבית, �עבי ש�ע�ה ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָ
ונ�ב החבית, לאויר האבע��ע נ�ב א� � �צ�� אחר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�לי
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ה�נימי ה�קב �היה א� זה, �נגד זה לח�� אחר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנקב
מלאי� והאבע��ע החבית והיה מ�מעל�, והחיצ�� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמ�מ��
נטמא� ��אבע��ע, ���קה ה�מאה אב נגע א� � ְְְְְֲִֶֶַַַַָָ�ְִִַַַַָמ�קי�
�תיל צמיד מ�פת החבית היתה ��חבית. ה��קי� ִִֶֶָָ�ְְִִִֶֶֶַַָָָָָ�ל

מהודק] ה�קב[כיסוי מ�ני נטמאת � ה�ת �אהל �נת�נה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מפ�� ה�א �הרי זה, א�[פתוח]��אבע��ע וכ� לאויר�. ְְֲֲֵֶֶֶַַַ�ְֲִִֵַָָ

מ�מ��, והחיצ�� מ�מעל� ��פני� ��אבע��ע ה�קב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ה�מאה אב נגע א� אבל �תיל; �צמיד נ�לת אינ� ז� ְָ�ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
ה� והרי ��חבית, מ�קי� נטמא� לא � ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�אבע��ע

מ��ה. ְִִֶָָ�ְ�מב�לי�

רביעי ה'תשס"טגיו� שבט '

י ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
המט�אי�‡. ה� �לבד, מ�קי� �ה�בעה �ארנ�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ�בר

ולא מ��אי� ואינ� �ר�ת, מי קר�יי� וה�אר מכ�ירי�; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹא�
�ה�. ���צא ��לד�תיה� ��נינ�, מ�קי� ו�בעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמכ�ירי�.

�מ�·. האז�, �מ� העי�, מ� ה��צא ה� � ה�י� ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ��לד�ת
�י� �ד�לי� �י� אד� בני רגלי �מי ה�ה, �מ� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחט�,
��צא� �י� ה�, מ�קי� האד� מ� ה��צאי� א�� �ל � ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקט�י�
בהמה, רגלי מי אבל לדע��. ��א �י� אד�, �ל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלדע��

��מחת נוזל]וה�לח לא[נעשה �ר�ת, �מי ה� הרי � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
מכ�ירי�. ולא ְְְִִִִַַֹמ��אי�

��עת‚. ה��תת ה�� ה�א � ה��קי� מ� ה�נ�י ְְִִִֵַַַַַַַָָָה��
�� אבל ה�ה�רי�; והע�פ�ת והח�ה ה�המה מ� ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ�חיטה,

ה�א[ממכה]ה���ח והרי ה�, ח�י� �עדי� מכ�יר, אינ� , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
על �� ונ�ז ה��חט ה�ז. לד� א� מ�ה לד� ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ��מה

לסימ� סימ� �י� ה�� ונתק�ח קנההאכלי�, שחיטת [בי� ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָ
ושט] לאלשחיטת עליו, ��לי� לפיכ� ספק; זה הרי �ְֲִִֵֵֶָָָָֹ

אד� �ל ה�ז �� ה��, ��לד�ת ��רפי�. ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹא�כלי�
ל�ת�ה לרפ�אה,[לבהמה]�ה�ציא� ה�ציא� א� אבל ; ְְֲִִִִִִֶָָָ

�בח�ה ��המה �חיטה �� וכ� מכ�יר. ואינ� ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָטה�ר
וד� רעי, וע� ה�חה ע� ה��צא וה�� ה�מאי�, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ�בע�פ�ת

ותמצית ואבע��ע�ת, �]ה�חי� שבתו� �ל[ד� � ה��ר ְְְְֲִִַַַַַָָָ
מי ��אר ה� הרי א�א מכ�ירי�, ולא מ��אי� אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹא��
לנ� ואי� מכ�יר, ואינ� מט�א � �ב�ר� ה�ר�, וד� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�ר�ת.

.�� ֵַ���צא

ל�„. צרי� �אינ� האד� וחלב �חלב. ה� הרי החלב, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמי
ה�כר חלב לפיכ�, מכ�יר; ולא מ��א לא מ�קה, אינ� �ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

��צ וח�ה �המה חלב וכ� מ�קה. �ג��אינ� לרצ��, ��א א ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
�מתע�ק �חלב� א� ה�ד מ� משי�]��ב בלא חלב[� אבל . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

סתמ� � לרצ�� ��א ��צא �י� לרצ�� ��צא �י� ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹהא�ה,
לתינ�ק. רא�י �ה�א מ�ני מכ�יר, א� �מ��א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמ�קה,

ה�מאי�‰. מ� ה��צאי� �א�ת�[דלהל�]ה��קי� , ְְְִִִִֵֶַַַַָ
הכ�ר; �לא מט�אי� � ה� ה�מאה אב�ת ְְְְְִֵֵֶַָֹ�ְֲִַַַה��קי�
זב, �ל ז�ב� ה�: וא�� �אחת. �אי� וההכ�ר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ֶַ�ה�מאה
וד� ה�ת, מ� �� �רביעית רגליו, �מימי זרע�, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָו�כבת

מ�פת� �� וכ� �ל[מכתו]ה��ה. וחלב וחבריו, זב �ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מה� ה��צאי� ה�י� ��לד�ת �אר ע� עינ� ודמעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָא�ה,

מט�אי� �ה� טמאי�, �מ�קי� מט�אי� �[� �לא[אפילו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
לרצ��. ו��א לרצ�� מט�אי� טמאי� ���קי� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹכ�נה;
ה���ר לאויר מ��יה חלב ��ט� זבה א� נ�ה ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ�,

��ת�כ�.[מחרס] מה וכל ה���ר נטמא �ְְְִֶַַַָָ

.Â�אינ י�� מ�ב�ל ה��צאי� �ה��קי� �ארנ�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�בר
אינ� �ר�מה, �ל ��ר על אפ�� נפל� א� לפיכ�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמט�אי�.
�אי� ה�ה�רי�, ה��קי� ��אר לרצ��, ���ל� עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�מכ�ר

לרצ��. א�א ְְִִֶַָָמכ�ירי�

.Ê��מ ה��צאי� �מ�קי� והראי, ה�ר�חה, וה�חה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה�עה,
[� של מהריו� טבריה[הנולד מי וה��תה חד�י�, ְְְְֳִֵֶֶַָָָ�מ�נה

���צאי� �י על א� �ה�, א��[מגופו]וכ��צא �ל � נק�י� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מכ�ירי�. ולא מ��אי� ולא מ�קי�, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינ�

.Á,�הי�� מ�קי� ה� הרי � ויצא� מ�קי�, �אר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָה��תה
מי� �תה �יצד? .���� טה�רי� ה��קי� �אר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ�אי�
טהר� ��א מ�ני טמאי�, א�� הרי � והקיא� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאי�
א� הקיא�, �� ואחר וטבל, טמאי� מי� �תה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָ�יציאת�.
�י על א� מ�מ�ה, ��צא� א� הקיא�, �� ואחר ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָ��סרח�,
טמאי�, מ�קי� �אר �תה טה�רי�. ה� הרי � טבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ��א
�� ואחר ��בל, �י על א� � טמאי� אכלי� �אכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָא�
א� נסרח�, ;���� טה�רי� �אינ� לפי טמאי�, � ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיא�
טה�רי�. ה� הרי � טבל ��א �י על א� מ�מ�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��צא�

.Ë�מ�קי �תה אפ�� מ�קה; אינ� �ה�עה �ארנ�, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בר
�א�בי�, �מי� ה�א אבל טה�רה. זעת� וה�יע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאי�

טמאה זעת� � שאובי�]וה�יע מי� נס��ג[בטומאת וא� ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
טה�רה.[התנגב] זעת� � ה�יע �� ואחר ה�א�בי�, ה�י� ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמ�

.È;מ�קה אינ� � �ב�ר�ת �מער�ת, �יחי�, ��י�, ְְִִִֵֵֶַַָָָזעת
� ה�רח� זעת אבל טה�רה. זעת� טמאי�, הי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואפ��
היתה וא� טמאה; זעת� טמאה, ה�רח� היתה וא� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ�מי�,
הרי � �לי� ל� הכניס הכ�ר�. � �ר�ת �� והכניס ְְְֲִִִֵֵָ�ְְְִִֵָָטה�רה,

�תל��י� �עליה� חיבור�]ה�י� �מכ�ירי�.[ממקו� �רצ��, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

.‡Èהיתה א� � מחמת� מ�יע וה�ית ���ית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�רכה
זעת טמאה, טמאה.ה�רכה ��חמת� ה�ית �ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.·È� טה�רה ואחת טמאה אחת ��ית, �רכ�ת [אד���י ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טה�ר;�] ל�ה�רה, קר�ב טמא; ל�מאה, קר�ב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָה��יע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה

.‚Èהזיתי�]ה�חל זיעת מ�[� המנ�פי� מ�קי� ��מ�. � ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
ולא מ��אי� ולא מ�קי�, אינ� � וענבי� זיתי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹס�י

�כלי. א�ת� ��כ�ס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכ�ירי�

.„È�אינ ���� ה�י� � מאזני� �כ� ענבי� ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹה��קל
לס�י ��מה זה הרי ה�לי; לת�� א�ת� ��ערה עד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמ�קה,

��נ�פי�. וענבי� ְְֲִִִֵֶַַָזיתי�

.ÂËלוח�]ה��רס על[� א� � �חבית �ר�מה �ל ענבי� ְֲִִֵֶֶַַַָָָ
טה�ר. ה�ל הרי ידיו, ��י על צ� �ה�י� ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�י

.ÊË�ה�ד�י �� וה�א ��עזרה, ה�ט�חי� �ית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמ�קה
ואינ� לע�ל�, טה�רי� � �� �ה� ������י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוה�י�
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר מכ�ירי�; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמ��אי�

רבינו] טמאה,[ממשה מק�ל אינ� ה�בחי� �� �ל לפיכ�, .ְְְִִֵֵַַַָָָ�ְָ
קד�י� � מכ�יר אינ� ה�ד�י� וד� וה�איל מכ�יר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינ�
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לב�ר ואי� �חיטה; �ד� הכ�ר� לא �עזרה ְְְְְְִִֵַַָ�ְֲֲִֶָָָֹ���חט�
ח�� ה��ר על ���ל� �מ�קי� א�א הכ�ר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�ד�י�

ה�ט�חי�. �ית ְְִִִֵֵַַַָמ��קה

.ÊÈמ�קה ועדי� ��חט� ��הר, �העביר� קד�י� ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�רת
רטוב]ט�פח נמצאת[� א� לפיכ�, מכ�רת; ז� הרי � עליה ֲֵֵֶַָָ�ְְְִִִֶֶָָ

היתה א� וכ� טמא. ה��ר הרי �ב�ר�, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט
חס�מה �אי�[בפיה]ה�רה �י על א� � ליר��לי� מח�� ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
יד�עה היא]ה�חט טמאה מ�ני[א� טמא, ה��ר הרי � ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

ה�חט נמצאת ליר��לי�. ח�� ה�מצאי� ��לי� ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ��גע
במעיי�]��ר� האוכל �בי�[מקו� �� �בי� טה�ר. ה��ר , ֵֵֶֶַַָָָָ

�מ� ��ק��, ידי� טמאת �אי� טה�ר�ת, ה�די� ��ְִֵֶַַָָ�ְְְִִַַַָָ
�די� טמא ה��ר להי�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ארנ�.

מ�בריה� לה�מא אבל צרי�[מדרבנ�]��רה. ה�ד� אי� , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ב� נגעה וא� ה��ר; מכ�רת ה�ד� ח�ת א�א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכ�ר,
��א �י על א� נפסל, � חמ�רה �י� ק�ה �י� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ�טמאה,

��ארנ�. �מ� �מ�קה, ְְְְְֵֶֶַַַ�הכ�ר

יא ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
הכ�ר�‡. לא � לי��� א� ���ק, למ�ר ענבי� ְְ�ְְְֲִִֵַַַָָֹֹה��צר

האכלי�. ��אר לרצ�נ� מ�קי� עליה� ���ל� עד ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָ�ְלטמאה,
לדר� ה��צר ��א[ליי�]אבל �י על וא� לטמאה, הכ�ר � ְֲִֵַָֹ�ְְַ�ְְִֶַַָֹ

נטמא; טמאה, �� נגעה וא� �לל, ה�ציר על מ�קי� ְְִָָ�ְְְְְִִִַַַָָָָָנפל�
ה��צר על �זר� מה �מ�ני ס�פרי�. מ�ברי �זרה זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָודבר
א� לידע לכרמ� נכנס �אד� ��עמי� מכ�ר? �ה�א ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ֶַַל�ת
�מז�פ� ,�� לב�ק ענבי� �ל א���ל וס�חט לה�צר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹה�יע

לד[מטפטפו] ה�ל �הרי ה�צ�ר�ת, הענבי� ��י ריכהעל ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
עליו מק�יד �אינ� מ�ני וע�ד, יתמע�]ע�מד. הרי[שלא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

��א עליה� מק�יד ה�א והרי מימיו, ויצא� מתמע�, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה�א
�ה��צר �זר� לפיכ� �ה�. מכ�ר ונמצא ��רקע; ְְְִֵֶֶַָָָָ�ְְְִַַַָָיז�ב�

הכ�ר�. ְְ�ַַל�ת

��ק·. לה� מצא לא �א� ענבי�, קוני�]ה��צר �] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ
וכ� ה�ת. לר��ת ��ב�א� עד הכ�ר�, לא � ל�ת ְְְְִֵֶַַַָ�ְִֵַַַֹיחזיר�
��ת�אר. �מ� הכ�ר�, � ה�ד לר��ת ��א� ְְְְִֵֶָ�ְִִֵֶַַַָה�יתי�

�עביט‚. �נתנ� ענבי�, בקרקע]ה��צר א�[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מה�; ה��צאי� ���קי� הכ�ר� � העלי� ��י על ְְְְִִֵֶַַַ�ְִֵֶֶַַָָָ��טח�
נת� א� העלי� על �טח �לפיכ� ה��קי�, על �ע�� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ�הרי
טמא, מה� נטל א� לפיכ�, ��ר. �מ� �ה�א העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלת��
א� לס�י�, ונת� �צר ט�א�. � טמא�ת ��דיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא�
על מק�יד אינ� �הרי הכ�ר�; לא � אדמה �ל ְְְֲִֵֵֶַַ�ְְֲֵֶַַָָֹ�מ�טח
וא� וא�כל, מה� ה�מא נ�טל לפיכ�, מה�. ה��צא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה��קה
טה�רה; ה�ת הרי � ל�ת �מנ�פ�ת מב�ע�ת �ה� �י ְְְֲֵַַַַַָָ�ְִֵֶַעל
מ� ה��טל וכ� לאכילה. נבצר� והרי הכ�ר�, לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ�ֲֵֶֹ�הרי
�סאה וה�תיר ואכל, אדמה, �ל ה��טח �מ� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָה��י�

�ה�י� �י על וא� ל�ת, �זרק� מה�]�כסאתי�, מנ�ז[שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכ�ר�. לא � הענבי� ְְ�ֲִַָָֹעל

מה�„. ולקח אדמה, �ל �מ�טח א� �ס�י� �הי� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבי�
�די טה�ר�ת, �ידי� ל�ח צרי� לפיכ�, הכ�ר�; � ְְְְְְִִִִֵַַָָָ�ְְָָלדרכ�

ויט�א�. ה�מא מה� י�ל ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ��א

ה�רס‰. �בית ע�מד �היה קבר]�ר� בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ
�בית �ה�א זמ� �ל מכ�ר, אינ� ל�ת א�ת� ה��צר �ֵֵַַַ�ְְְֵֶַָָ

מ�בריה� ה�רס �ית וטמאת ה�איל ,[מדבנ�]ה�רס; ְְִַָ�ְְְִִֵֵֶַַָ
�זר� ולא ז�, �גזרה הק�� מ�בריה�, הכ�ר ל�ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�ְֵַַַוה��צר
הר�צה לפיכ�, ה�רס. מ�ית ��צא עד מכ�ר ��היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְִֶֶָָעליו
ה��צרי� את מטהר � �טהרה ל�ת ה�רס �בית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
�די �מ��, �מעריב ��ביעי �לי�י עליה� �מ�ה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוה�לי�,

היכר]לה�יר לעשות ה�רס,[� �ית �טמאת מק�י� �אי� ְְְִִִֵֶַ�ְְֵַַָ
�מ�ציאי� �ב�צרי�, נכנסי� �� ואחר ספק. �ה�א מ�ני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָא�א
�מ�ליכי� מה�, מק�לי� טה�רי� ואחרי� ה�רס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָח��

�א�� א�� נגע� וא� באלול�ת; הפרס שבבית [האנשי� ְְְִֵֵַַָ
לו] �האנ�י�מחוצה � הענבי� את �מט�אי� טמאי� ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

וע��י� ��ח��, לא�ת� �מט�אי� טמאי�, ה�רס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ��בית
הכ�ר� �הרי � הענבי� מט�אי� וה� לטמאה, רא��� ְְ�ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָ�ְִָא�ת�

ה�רס. לבית ח�� ְְְִֵֶַָָמ��צא�

.Âלא[קוט�]ה��סק � ���ק למכר� א� לכב��, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ
האכלי�. ��אר �רצ�� מ�קי� עליה� ���ל� עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָ�הכ�ר�,
עד הכ�ר�, לא � ה�ד �בית לדר� זיתיו ה��סק ְְַ�ְְְִֵֵֵֵַַַָֹֹוכ�

מלאכ�� לסחיטה]���מר יעמדו יכ�ר�[� מה �מ�ני . ְְְִִֵֵֶַָָָ�ְְ
��חל �הכ�ר� �חזקת� מלאכ��? ��גמרה ְְַַֹ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה�יתי�

לדר�;[זיעה] נ�חי� ��הי� �די �ק��מ�, ר�צה �הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹ��ה�,
ה�ח אי� מלאכ��, ���מר קד� מכ�יר,אבל מה� ה��צא ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

נגמרה ��א זיתי� לפיכ�, �ק��מ�. ר�צה �אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמ�ני
א�א טמא אי� � טמאי� מ�קי� עליה� ��פל� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמלאכ��,
עליה� נפל� הכ�ר�. ��א האכלי� �כל מ�ע�, ְְְֲֵֶָ�ְְֳִֶַָָָָָֹמק��
,��� נטמא� � מלאכ�� ��גמרה אחר טמאי� ָ�ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָמ�קי�
וה�חל ��ה�, ה�חל את מט�אי� ה�מאי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ�ה��קי�
מלאכ�� �מר אחר מה� ��צא �ה�חל ,��� את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ְֵֶַמט�א

�מכ�יר. �מט�א מ�קה, ְְְִֵֶַַַָח��ב

.Ê�מגל�לי זיתי� �ל לאכילה]חבית צרי�[מלוחי� � ְִִֵֶָ�ְִִָָ
ה�חל ��צא �די החבית, יוכשרו]לנקב לא[ולא וא� ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ

ה� והרי �מרי�, �סתמ�ה נ�ב�, מכ�רי�. א�� הרי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ�ֲִֵֵֵנ�ב,
�הרי �רצ�נ�, �אינ� מ�ני מכ�רי�, אינ� � ��חל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ�ְִֵַַָֹ�ל�לי�

א�ת�. ִֵָנ�ב

.Á?��מלאכ �מר מאימתי לדריכה, ��סק� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתי�
�י על וא� לדריכה; �מ�כני� מ�חי� ויה� מסיקת�, ְְִִִִִַַָָָ�ְְִִִִֵֶָָָמ���מר
ה�איל � מ�קי� מה� יצא� ולא מ�קי�, עליה� נפל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
א� � מלאכ�� ���מר קד� אבל הכ�ר�. מלאכ��, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ�ְְְְְִַָָונגמרה
אינ� � �מ�קיה� ונתח�ר� וה�יע�, ��תמעכ�, �י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָעל
אחרי� זיתי� ל�ח עתיד אבל זיתיו, מ�מסק �מר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ�מכ�רי�.
א� קב א� א�א לה�סי� עתיד אינ� אפ�� � עליה� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ�לה�סי�

הערי� וא� הכ�ר�; לא כדיק�י�, הוסי� [התחכ�, ִַַֹ�ְְְֱִִֶ
יוכשרו] לא אבלשהראשוני� מ��ח, �מר מכ�רי�. א�� הרי ,ֲֵֵ�ְֲִִִַַָָָ

ללו�ת עסקיו]�לה�סי�[זתי�]עתיד את להגדיל וארע�[כדי , ְְְְִִִֵָ
לא עדי� � ה�סי� ולא �מ��ה, נתע�ק א� אנס א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹאבל
א� זבי� ואפ�� טמאה; מק�לי� ואינ� מלאכ��, ְֲִִַָָ�ְְְְְְְִִֵַַָָָנגמרה

טה�רי�. עליה�, מה�כי� ְְְֲִִֵֶַָזב�ת
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לב�ר ואי� �חיטה; �ד� הכ�ר� לא �עזרה ְְְְְְִִֵַַָ�ְֲֲִֶָָָֹ���חט�
ח�� ה��ר על ���ל� �מ�קי� א�א הכ�ר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�ד�י�

ה�ט�חי�. �ית ְְִִִֵֵַַַָמ��קה

.ÊÈמ�קה ועדי� ��חט� ��הר, �העביר� קד�י� ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�רת
רטוב]ט�פח נמצאת[� א� לפיכ�, מכ�רת; ז� הרי � עליה ֲֵֵֶַָָ�ְְְִִִֶֶָָ

היתה א� וכ� טמא. ה��ר הרי �ב�ר�, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט
חס�מה �אי�[בפיה]ה�רה �י על א� � ליר��לי� מח�� ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
יד�עה היא]ה�חט טמאה מ�ני[א� טמא, ה��ר הרי � ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

ה�חט נמצאת ליר��לי�. ח�� ה�מצאי� ��לי� ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ��גע
במעיי�]��ר� האוכל �בי�[מקו� �� �בי� טה�ר. ה��ר , ֵֵֶֶַַָָָָ

�מ� ��ק��, ידי� טמאת �אי� טה�ר�ת, ה�די� ��ְִֵֶַַָָ�ְְְִִַַַָָ
�די� טמא ה��ר להי�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ארנ�.

מ�בריה� לה�מא אבל צרי�[מדרבנ�]��רה. ה�ד� אי� , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ב� נגעה וא� ה��ר; מכ�רת ה�ד� ח�ת א�א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכ�ר,
��א �י על א� נפסל, � חמ�רה �י� ק�ה �י� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ�טמאה,

��ארנ�. �מ� �מ�קה, ְְְְְֵֶֶַַַ�הכ�ר

יא ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
הכ�ר�‡. לא � לי��� א� ���ק, למ�ר ענבי� ְְ�ְְְֲִִֵַַַָָֹֹה��צר

האכלי�. ��אר לרצ�נ� מ�קי� עליה� ���ל� עד ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָ�ְלטמאה,
לדר� ה��צר ��א[ליי�]אבל �י על וא� לטמאה, הכ�ר � ְֲִֵַָֹ�ְְַ�ְְִֶַַָֹ

נטמא; טמאה, �� נגעה וא� �לל, ה�ציר על מ�קי� ְְִָָ�ְְְְְִִִַַַָָָָָנפל�
ה��צר על �זר� מה �מ�ני ס�פרי�. מ�ברי �זרה זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָודבר
א� לידע לכרמ� נכנס �אד� ��עמי� מכ�ר? �ה�א ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ֶַַל�ת
�מז�פ� ,�� לב�ק ענבי� �ל א���ל וס�חט לה�צר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹה�יע

לד[מטפטפו] ה�ל �הרי ה�צ�ר�ת, הענבי� ��י ריכהעל ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
עליו מק�יד �אינ� מ�ני וע�ד, יתמע�]ע�מד. הרי[שלא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

��א עליה� מק�יד ה�א והרי מימיו, ויצא� מתמע�, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה�א
�ה��צר �זר� לפיכ� �ה�. מכ�ר ונמצא ��רקע; ְְְִֵֶֶַָָָָ�ְְְִַַַָָיז�ב�

הכ�ר�. ְְ�ַַל�ת

��ק·. לה� מצא לא �א� ענבי�, קוני�]ה��צר �] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ
וכ� ה�ת. לר��ת ��ב�א� עד הכ�ר�, לא � ל�ת ְְְְִֵֶַַַָ�ְִֵַַַֹיחזיר�
��ת�אר. �מ� הכ�ר�, � ה�ד לר��ת ��א� ְְְְִֵֶָ�ְִִֵֶַַַָה�יתי�

�עביט‚. �נתנ� ענבי�, בקרקע]ה��צר א�[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מה�; ה��צאי� ���קי� הכ�ר� � העלי� ��י על ְְְְִִֵֶַַַ�ְִֵֶֶַַָָָ��טח�
נת� א� העלי� על �טח �לפיכ� ה��קי�, על �ע�� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ�הרי
טמא, מה� נטל א� לפיכ�, ��ר. �מ� �ה�א העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלת��
א� לס�י�, ונת� �צר ט�א�. � טמא�ת ��דיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא�
על מק�יד אינ� �הרי הכ�ר�; לא � אדמה �ל ְְְֲִֵֵֶַַ�ְְֲֵֶַַָָֹ�מ�טח
וא� וא�כל, מה� ה�מא נ�טל לפיכ�, מה�. ה��צא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה��קה
טה�רה; ה�ת הרי � ל�ת �מנ�פ�ת מב�ע�ת �ה� �י ְְְֲֵַַַַַָָ�ְִֵֶַעל
מ� ה��טל וכ� לאכילה. נבצר� והרי הכ�ר�, לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ�ֲֵֶֹ�הרי
�סאה וה�תיר ואכל, אדמה, �ל ה��טח �מ� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָה��י�

�ה�י� �י על וא� ל�ת, �זרק� מה�]�כסאתי�, מנ�ז[שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכ�ר�. לא � הענבי� ְְ�ֲִַָָֹעל

מה�„. ולקח אדמה, �ל �מ�טח א� �ס�י� �הי� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבי�
�די טה�ר�ת, �ידי� ל�ח צרי� לפיכ�, הכ�ר�; � ְְְְְְִִִִֵַַָָָ�ְְָָלדרכ�

ויט�א�. ה�מא מה� י�ל ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ��א

ה�רס‰. �בית ע�מד �היה קבר]�ר� בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ
�בית �ה�א זמ� �ל מכ�ר, אינ� ל�ת א�ת� ה��צר �ֵֵַַַ�ְְְֵֶַָָ

מ�בריה� ה�רס �ית וטמאת ה�איל ,[מדבנ�]ה�רס; ְְִַָ�ְְְִִֵֵֶַַָ
�זר� ולא ז�, �גזרה הק�� מ�בריה�, הכ�ר ל�ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�ְֵַַַוה��צר
הר�צה לפיכ�, ה�רס. מ�ית ��צא עד מכ�ר ��היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְִֶֶָָעליו
ה��צרי� את מטהר � �טהרה ל�ת ה�רס �בית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
�די �מ��, �מעריב ��ביעי �לי�י עליה� �מ�ה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוה�לי�,

היכר]לה�יר לעשות ה�רס,[� �ית �טמאת מק�י� �אי� ְְְִִִֵֶַ�ְְֵַַָ
�מ�ציאי� �ב�צרי�, נכנסי� �� ואחר ספק. �ה�א מ�ני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָא�א
�מ�ליכי� מה�, מק�לי� טה�רי� ואחרי� ה�רס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָח��

�א�� א�� נגע� וא� באלול�ת; הפרס שבבית [האנשי� ְְְִֵֵַַָ
לו] �האנ�י�מחוצה � הענבי� את �מט�אי� טמאי� ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

וע��י� ��ח��, לא�ת� �מט�אי� טמאי�, ה�רס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ��בית
הכ�ר� �הרי � הענבי� מט�אי� וה� לטמאה, רא��� ְְ�ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָ�ְִָא�ת�

ה�רס. לבית ח�� ְְְִֵֶַָָמ��צא�

.Âלא[קוט�]ה��סק � ���ק למכר� א� לכב��, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ
האכלי�. ��אר �רצ�� מ�קי� עליה� ���ל� עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָ�הכ�ר�,
עד הכ�ר�, לא � ה�ד �בית לדר� זיתיו ה��סק ְְַ�ְְְִֵֵֵֵַַַָֹֹוכ�

מלאכ�� לסחיטה]���מר יעמדו יכ�ר�[� מה �מ�ני . ְְְִִֵֵֶַָָָ�ְְ
��חל �הכ�ר� �חזקת� מלאכ��? ��גמרה ְְַַֹ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה�יתי�

לדר�;[זיעה] נ�חי� ��הי� �די �ק��מ�, ר�צה �הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹ��ה�,
ה�ח אי� מלאכ��, ���מר קד� מכ�יר,אבל מה� ה��צא ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

נגמרה ��א זיתי� לפיכ�, �ק��מ�. ר�צה �אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמ�ני
א�א טמא אי� � טמאי� מ�קי� עליה� ��פל� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמלאכ��,
עליה� נפל� הכ�ר�. ��א האכלי� �כל מ�ע�, ְְְֲֵֶָ�ְְֳִֶַָָָָָֹמק��
,��� נטמא� � מלאכ�� ��גמרה אחר טמאי� ָ�ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָמ�קי�
וה�חל ��ה�, ה�חל את מט�אי� ה�מאי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ�ה��קי�
מלאכ�� �מר אחר מה� ��צא �ה�חל ,��� את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ְֵֶַמט�א

�מכ�יר. �מט�א מ�קה, ְְְִֵֶַַַָח��ב

.Ê�מגל�לי זיתי� �ל לאכילה]חבית צרי�[מלוחי� � ְִִֵֶָ�ְִִָָ
ה�חל ��צא �די החבית, יוכשרו]לנקב לא[ולא וא� ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ

ה� והרי �מרי�, �סתמ�ה נ�ב�, מכ�רי�. א�� הרי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ�ֲִֵֵֵנ�ב,
�הרי �רצ�נ�, �אינ� מ�ני מכ�רי�, אינ� � ��חל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ�ְִֵַַָֹ�ל�לי�

א�ת�. ִֵָנ�ב

.Á?��מלאכ �מר מאימתי לדריכה, ��סק� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתי�
�י על וא� לדריכה; �מ�כני� מ�חי� ויה� מסיקת�, ְְִִִִִַַָָָ�ְְִִִִֵֶָָָמ���מר
ה�איל � מ�קי� מה� יצא� ולא מ�קי�, עליה� נפל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
א� � מלאכ�� ���מר קד� אבל הכ�ר�. מלאכ��, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ�ְְְְְִַָָונגמרה
אינ� � �מ�קיה� ונתח�ר� וה�יע�, ��תמעכ�, �י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָעל
אחרי� זיתי� ל�ח עתיד אבל זיתיו, מ�מסק �מר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ�מכ�רי�.
א� קב א� א�א לה�סי� עתיד אינ� אפ�� � עליה� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ�לה�סי�

הערי� וא� הכ�ר�; לא כדיק�י�, הוסי� [התחכ�, ִַַֹ�ְְְֱִִֶ
יוכשרו] לא אבלשהראשוני� מ��ח, �מר מכ�רי�. א�� הרי ,ֲֵֵ�ְֲִִִַַָָָ

ללו�ת עסקיו]�לה�סי�[זתי�]עתיד את להגדיל וארע�[כדי , ְְְְִִִֵָ
לא עדי� � ה�סי� ולא �מ��ה, נתע�ק א� אנס א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹאבל
א� זבי� ואפ�� טמאה; מק�לי� ואינ� מלאכ��, ְֲִִַָָ�ְְְְְְְִִֵַַָָָנגמרה

טה�רי�. עליה�, מה�כי� ְְְֲִִֵֶַָזב�ת
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.Ë�לזיתי�]הע�ט מיוחד מקו� במעט�, ��ני[מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ
קבוצות]ב�י� בשתי לסוחט� מתכוו� ��מר[� �יו� � ִֵֶַָָָ

טמאה.[מלאכת] לק�ל הכ�ר� מה�, ְָ�ְְְֵַ�ֵֶֶָאחד

.Èל�ליל לה�ריד� ועתיד העלי��, ��ליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה��סק
ל�ליל ���ריד� עד טמאה, מק�לי� אינ� � ְִִֵֶַַָָ�ְְְִֵַַַָה�ח���
אחר אבל ��מסק; קד� עליה� �ח�ב וה�א, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹה�ח���;
את �מר הכ�ר�. א�א מ�עלת, ה�ח�בה אי� ְְֶַָ�ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��מסק,
�עלי� לח��ת� עתיד הכ�ר�; לא � למכר� ועתיד ְְְְִִַָָָ�ְְְִֵָָָָֹזיתיו,

טמאה.[לשמירה] �מק�לי� הכ�ר� ,�ְְְְִַ�ְָ

.‡Èני� על מ�יק י� א� � ה��י מ� זיתי� מעט� ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַה��קח
��מר �חזקת ��ה �טמאה; יע�� [ונטמאוהאדמה, ְֲֲַָָָ�ְְְֶֶֶֶַַָָ

גמר�יו'.מהגוי] לא זה 'מעט� ל�מר: האר� ע� ונאמ� .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.·È� ולדר� מלאכ��, נגמרה ��א מ�יתי� ל�ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹהר�צה
�טמאה, ה�ד לבית �מ�לי� �טמאה, מה� נ�טל זה ְָ�ְְְִֵַַָ�ְֲֵֵֵֶֶהרי
הכ�ר�, לא �הרי ח���; ואינ� �טמאה, ה�אר ְְ�ְְֲֵֵֵֶָֹ�ְְְֶַַָ�מכ�ה

טמאה. ��ק�ל� ְָ�ְְְֵֶַ�די

.‚È�כ�ת� זיתיו את זיתי�]ה��יח �די[מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ
ויתלחלחו]��מ�ינ� א��[� הרי � לה�ת� נ�חי� ויהי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

�הרי מכ�רי�, אינ� � ו��מלח� ��מ�ינ�, ה�יח� ְֲִֵֶָ�ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�מכ�רי�.
לכב��. עליה� ְְְֲֵֶַָָ�ע��

.„È[מבקע]ה��צע� טמא�ת �ידי� �ר�מה �ל זיתי� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
�מלח לספג� �צע� מלאכ��. �מר היא ��ציעת� [��סל�, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

מלח] בה� י�שידבק א� לידע �צע� א� וכ� הכ�ר�; לא ,ֹ�ְְְְִִֵֵֵַָָ
הכ�ר�. לא לה�סק, וה�יע� �מ� ְְ�ְְִִִֵֶֶֶָָֹ�ה�

.ÂË�לגר�ר ��ג זיתי� �]ה��יח אפ��[היינו � �לי��� ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ
��לק� ��ית נתנ� מכ�רי�. אינ� א�ה, ר�� ,[יתרככו]ה� ֵֵַָָ�ְְְִִִֶַַָָָ

��ג ��תנ� א� ל�ג, להעל�ת� עתיד �ה�א �י על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָא�
ויפר� ��פ�ח� עתיד �ה�א �י על א� [יחתו�]��לק�, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

,��� את ����ר עד ��ית נתנ� מכ�רי�. א�� הרי � ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ�ֲֵֵָא�ת�
לא �עדי� מכ�רי�, אינ� � אחר למק�� ���ליכ� עד ְֲִִֶַָֹ�ְִֵֵֵֶַַָָא�

מלאכ��. ְְְְִַָָנגמרה

.ÊË�וחת ונעל האר�, ע� �ר��ת זיתיו את [הניחהע�ט� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר;סימ�] וח�ת� אחר מפ�ח ל� י� ��א ח��� אינ� �ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

טה�רי�. �ת�ח, �מפ�ח מקלקל ח�ת� ��צא �י על ְְְִֵַַַָָ�ְִֶַַָָָא�
צר�ר �אמר�, קיס�[אב�]וח�ת� ע�]א� ��[חתיכת הי� . ְְְֵֶָָָָָ

�מסיט�.[בבית] קנה מכניס ��א ח��� אינ� �סדקי�, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחרי�
�פתחי�. נ��נ�ת טפחי�, אר�עה �ל ח��נ�ת �� ְְְִִִִֶַַָָָָָָהי�

.ÊÈוהעקל ה�ד �לי לטהר ורצה �טמאה, [שבוה��ר� ְֵַ�ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
הזיתי�] שוב �כותשי� �ה� ��בלע� ה�מאי� ה��קי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמ�

נצרי� ו�ל מדיח�; אבני�, ו�ל ע� �ל �לי� יע�ה? ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�יצד
חד�, ע�ר �ני� �ל מי�נ� �מי, ו�ל מנ�ב�. �ה�, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכ��צא

זיתי� �מי א� �ח�י�, ח�לט� זיתי�]א� בה� שנתבשלו ,[מי� ְְְִִֵֵַָ
מעי� לת�� א� מק�חי�, ��ימיו צ��ר �חת מ�יח� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָא�

ר�דפי� ��[זורמי�]��ימיו ואחר �ע�ת. ע�רה ��י� , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
�טהרה. �ה� �מ���� טבילה, ��ריכי� ה�לי� ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמט�יל

יב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
ה�מ�עה‡. מ�י ה�. ק�לה �ברי אכלי�, הכ�ר �ברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ל

רבינו] מי�[ממשה י�� "וכי ���רה: ��אמר ��ה ִַַ�ְְֱִֶֶֶֶַַָָלמד�,

וה�א מ�קי�. �בעה �אר ואחד ה�י� אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
ה�רקע; מ� ��עקר� ואחר �עלי�, �רצ�� עליה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ���ת�
��ה�א מי� עליו �א ��א זרע ל� �אי� ה�א, יד�ע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��בר
��עקר� לאחר א�א מי�", י�� "וכי נאמר ולא ְְִֶֶֶֶַַַַָ�ְְֱִֶַָֹ�ְמח�ר,

ה��קי�. ונתל�� ְְְְֳִִִַַָָהאכלי�

ה�עלי�,·. �רצ�� �תח�ה האכלי� על ��פל מ�קה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ�ל
א� �רצ��, ס�פ� �היה א� �רצ��, ס�פ� �אי� �י על ְְִֵֶֶַַַָָָָא�
�� �נפל �מ�קה הכ�ר�; � �רצ�� �ח�ת� �אי� �י אעל ְְִִֵֶַָָ�ְְֶֶֶַַָָֹ

�לל אפ�� מכ�יר. אינ� מ�ני[הרטיב]�רצ�נ�, �ר�תיו ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
� �ל�לי� ��הי� רצ�נ� אי� וה�א ה�ר�, מ�ני א� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹה��נה
מ�ני �מי� �ר�תיו ה��מ� �יצד? הכ�ר�. לא א�� ְְְְִִֵֵֵֵַַַָ�ֲֵֵֹהרי

ל��לת �ר�תיו ה��ת� א� להביא�[זרימת]ה��בי�, ה�הר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכ�רי�. אינ� � ְִָ�ִֵָע��

אינ�‚. �רצ��, ��א ה�רקע מ� ��תל�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹמ�קי�
��בלל� �ר�ת א� �לי� א� אד� לפיכ�, [נרטבו]מכ�ירי�. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

אכלי� ��גע� �י על א� � �רצ�� ��א ��תל�� ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�מ�קי�
��א ה�י� א�ת� �הרי הכ�ר�; לא �רצ��, מ�קי� ְְֲִֵֶֶַַָֹ�ְְְִַָָֹ�א�ת�
מכ�ירי�. �אינ� ��רקע, עדי� ה� �כא�� נתל��, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָלרצ��
�ל��י� ה�ר�ת ועל ה�לי� ו�על האד� �על ה�י� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהי�
ה��פה �יצד? הכ�ר�. � �רצ�� אכלי� �ה� ונגע� ְְֵֶַַ�ְְְְֳִֶָָָָָ�רצ��,

���דח ��ביל ה�תל על הגש�]קערה ���[ע"י ה�י� , ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
�ה� מ�ני הכ�ר�, �ר�ת, �ה� ה�יח וא� ְְְִֵֵֶ�ְְִִִִִֵֶַַָמכ�ירי�;

ילקה ��א ��ביל �פי� לדעת. ��לי [יתקלקל]�ל��י� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
�� נת� א� �לפיכ� �תל��י�, אינ� ��� ה�י� ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה�תל,
�תל היה א� � ה�תל ���דח נת��� הכ�ר�. לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�ֳִָָֹהאכלי�,
הכ�ר, לעני� �ח�ר� �ה�ל�� מכ�ירי�; א�� הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ית,
��י� זה �ית �תל �על מי� ונמצא� �תל��, ה�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

א�א �ני� �אינ� מערה �תל היה וא� מ�]���לי�. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ה�רקע. מ� �תל��י� אינ� �עליה ה�י� קרקע, �ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמ�

�פיו[מתכופ�]ה��חה„. הע�לי� ה�י� הרי ל���ת, ְְֲִִִִֵֶַַַָ
יעלה �ה��תה ה�א, יד�ע ��בר �רצ�נ�; �ל��י� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�ב�פמ�
א�� הרי �רצ�נ�, ו�תה וה�איל �ב�פמ�; �פיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָה�י�
�בזקנ�, �ברא�� �חטמ� הע�לי� ה�י� אבל �רצ��. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתל��

�רצ��. �ל��י� ְְִֵָָאינ�

אחריה‰. הע�לי� ה�י� � החבית את [אחוריהממ�א ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מכ�נ�החבית] �ה�א �בחבל �בחבל[קשור], צ�אר�, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לצר�� מילויה]�ה�א �רצ��;[לצור� �ל��י� ה� הרי � ְְְְֲִֵֵֶָָָ
�רצ�נ�. �ל��י� אינ� צר��, על ה�תר ��חבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוה�י�
�ל��י� אינ� �בחבל ��� �על ה�י� �ל ה���ר, �חת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנ�

מכ�ירי�. אי� לפיכ� ְְְִִִֵַָָ�רצ��;

.Â�ה�י � ה�מאה אב היה אפ�� ��מי�, עליו ��רד� ְִַַָ�ְְֲִִִֶַַָָָָָָמי
טה�רי�; ל�ח���, העלי�� מ�ד ��רד� �י על א� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ�עליו,
��תתי� הי� א� אבל �ח�. �כל מעליו א�ת� ��נ�ק ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוה�א,

לאט]וי�רדי� �ה�[לאט �בזמ� מ��אי�. �רי�ת� ��עת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצ�נ�; עליו �ל��י� אינ� �הרי מכ�ירי�, אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטה�רי�,

נער להקר[המי�]וא� ה���ר �חת עמד לרצ��. א�� הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ל��ח[להתקרר] היה[להתרח�]א� וא� לרצ��; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאי�. �עליו ה�י� ְִִֵֵֶַַָָָטמא,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay 'c iying mei -

.Ê�ה�ל וירד �ר�ת, מלאה �היתה גשמי�]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי � ואינ�[ישפו�]לת�כ� מעליה�, ה�י� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

��ערה עד �ת�כ� ��מ�ינ� �רצ�נ� �י על א� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�מכ�רי�,
מעליה�. ֲִֵֵֶַַה�י�

.Á�ה��זי ה�י� לת�כ�, ה�ל� ��רד [החוצה]ערבה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מעליה גדותיה]וה�פי� על �רצ��;[עולי� �ל��י� אינ� ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

ה�יח� �רצ��. �ל��י� אינ� ��ת�כ� ה�י� ל�פכ�, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטל�
�ל��י� אינ� ��ת�כ� וה�פי� ה��זי� לת�כ�, ה�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��רד
��א ��יו� מכ�ירי�, א�� הרי ל�פכ�, נטל� וא� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�רצ��;

�רצ�נ�. �ל�� הרי �מק�מ�, ְְְְֲִִֵָָָָָ�פכ�

.Ëמערה� �ס�ת� את והמכ�ס �ליו, את מי�]ה�ט�יל [של ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�רצ��. �ל��י� אינ� �ברגליו �רצ��, �ידיו הע�לי� ה�י� �ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

.Èלא � �נטל� ידיו �פ�ט ה�י�, לת�� ��פל� ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ�ר�ת
��ידיו, ��י� הכ�ר� ידיו, ����ח� ח�ב וא� ְְְִֶַַָָ�ְְְִִִֵֶָָ�הכ�ר�;
�רצ��. �ל��י� ה� הרי ה�ר�ת, ו�על ��ידיו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�י�

.‡È�מי הי� א� � �רצ�נ� ה�י� לת�� �ר�ת ְְִִִִֵֵַַַַָה��ת�
ה�ציא�, ��י�; �ה� זמ� �ל מכ�רי� אינ� ְְִִִֵֶַַַָָָ�ְְֵֶַָָ��קרקע�ת,
�רצ��. נתל�� �הרי ידיו, �על א� �עליה� ��י� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�הכ�ר�
,�� מדיח�� נ�ה � ה�ערה �ת�� �ה�א לפת א� צנ�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�יצד?
�מ�ע�. נטמא ה�י�, מ� �ה�א �ל העלתה� טה�ר; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָוה�א

.·Èרמ�סי�[שק]ק�ה�� מלאה קטניות]�היא �נת�נה[מי� , �ְְְִִֵֶָָָ
מ��כ� ��רמ�סי� ונ�טל ה�מא, יד� מ��יט � ה�י� ְְְִִִִֵֵַַַָָָלת��
ואי� נטל, מ��כ� �הרי הכ�ר�, ��א מ�ני טה�רי�, ְְְֲִֵֵֶַָָ�ְְְִִֵֵֶֹוה�

� ה�י� מ� העל� �עליה�. ��י� �]רצ�נ� [התורמוסי� ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
��תל�� ����ה ��י� הכ�ר� �הרי טמאי�, ���ה ְְִֶָ�ְְִֶַַַ�ְֲִֵֵֶָ�ְִַַה��געי�
טה�רי�. ה��ה, ��ת�� ה��רמ�סי� �ל ��אר ְִָ�ְְְְִִֶַַָָ�רצ�נ�;

חמישי ה'תשס"טדיו� שבט '

יג ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
�קיל��‡. מי�]הממ�א ��יל��,[תעלת ה��ארי� מי� � ְְְִִִִִֵַַַַַָ

�ל�ה אחר אבל ימי�; �ל�ה עד �רצ�� �ל��י� ה� ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
מ�קה, �� נ�אר א� א�א �רצ��, �ל��י� אינ� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימי�,

מכ�יר. ְִֵַאינ�

��מי�·. עליה� וירד� �רצ��, מ�קי� עליה� ��פל� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצי�
ר�� א� � לרצ�� המשקי�]��א על הגש� ��א[מי ��� הרי , ְֲִֵֶַָֹ�ֶָֹ

�ר��, �י על א� � ��מי� עליה� ��רד� ה�ציא� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלרצ��;
טיט, מלא�ת בהמ�� רגלי א� רגליו הי� לרצ��. ��� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ֲֵהרי
עליה� הע�לי� ה�י� הרי �מח, א� � ונרחצ� �נהר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבר

�רצ��. �ל��י� אינ� �מח, לא וא� �רצ��; ְְְְְִִִֵַָָָָֹ�ל��י�

ה�ל��י�‚. את עגלה]ה��ריד ה�קר[של �לי ואת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
ה�די� הקי�]��עת רוחות ה�דקי�[� ���תמ� �די ל�י�, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

�רצ��. �ל��י� �ה� הע�לי� ה�י� הרי � ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ע�

�פיה„. הע�לי� ה�י� ל���ת, ה�המה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָה��ריד
א� א�א �רצ��, �ל��י� אינ� �ברגליה �רצ��; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ל��י�
��רגליה א� וה�י�, ה�ח� �ב�עת רגליה. ����ח� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָח�ב
�י על א� � וקט� ��טה חר� ה�ריד� �רצ��. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�ל��י�
אינ� �רגליה הע�לי� ה�י� רגליה, ����ח� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ח�ב
מח�בה. לה� ואי� מע�ה, לה� ��� �רצ��; ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ל��י�

�ל��י�‰. ��ר� �על ה�י� �ל הרי ��י�, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָה��בל
הע�בר אבל ��ר�[בדרכו]�רצ��; �על ה�י� �ל ��י�, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

�רצ��. �ל��י� ְְִֵָָאינ�

.Â�ל�� � �� ועבר אחר נהר לפניו והיה �נהר, ��בל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
�ל��י� אינ� �עליו ה�י� והרי הרא��ני�, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�נ�י�

�חי� א� וכ� ל�בר[דחפו]�רצ��. א� ל�בר� חבר� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ
�ח�ק �ר� �חי� א� אבל הרא��ני�; ה�י� �טל� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ�המ��,

למי�] ונפל ביניה� ה�י�[שיחקו הרי א�א �טל�, לא �ְֲִֵֶַַָָֹ
עליו וירד� ועלה, �נהר טבל לרצ��. �ל��י� ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָ�עליו
הרא��ני�, ה�י� �טל� הרי � ה��מי� ר�� א� � ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ��מי�

�רצ��. �ל��י� אינ� �עליו ה�י� �ל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי

.Êאינ�[שוחה]ה�ט ה��זי� ה�י� � ה�י� �ני על ְִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
וא� �רצ��; �ל��י� עליו הע�לי� וה�י� �רצ��, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָ�ל��י�

�רצ��. �ל��י� ה��זי� א� חבר�, על לה�יז ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָנת���

.Áצ��ר קני�]הע��ה עשוי ה�י�[משחק�מי� � ��י� ִִִֶַַַַָ
�רצ��. �ל��י� אינ� ,��� ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָה��זי�

.Ë�יד� הע�לי� מי� � עמק� לידע ה��ר את ְְִִֵֵֶַַַַָָָה��דד
מי� � רח�� מדד וא� �רצ��; �ל��י� ,�� ��דד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ�ב�בר
�רצ��. �ל��י� אינ� ,�� ��דד ��בר א� �יד� ְְְִִֵֶַַָָָָָָָהע�לי�
ה�י� הרי � מי� �� י� א� לידע ל��ר רגל� א� יד� ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָ��ט
לידע ��ט� �רצ��; �ל��י� אינ� �רגל�, א� �יד� ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהע�לי�
את זרק �רצ��. �ל��י� �ה� הע�לי� ,�� י� מי� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ה
�רצ��, אינ� ה��זי� � מי� �� י� א� לידע ל��ר ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאב�

�תל��י�. אינ� האב� �על ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוה�י�

.Èה�לח על צמרו]הח�בט ניטל שלא ל�י�[עור ח�� ִֵֶַַַַַַ
מהמי�] שהוציאוהו �רצ��,[אחר �ל��י� מ��� ה��זי� �ְְִִִִֶַָָ

אינ� ה�י�, �ת�� וה�א עליו חבט ��צא�. רצ�נ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�הרי
�רצ��. ְְִָ�ל��י�

.‡Èבעקל� ��פינה הע�לי� שבספינה]ה�י� מי� [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ
��צ�ד�ת הע�לי� ה�י� �רצ��. �ל��י� אינ� ְְְְִִִֵַַַַָָָ�ב���ט�ת,

�ב�כמר�ת מלכודות]�בר�ת�ת �רצ��;[� �ל��י� אינ� , ְְְְִִֵַָָָָָ
נער מעליה�]וא� וכ�[המי� �רצ��. �ל��י� א�� הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ

ה�סיה �על ציפוי]ה�י� ה�יפה[� ועל �לחנ�ת, [��ל ְִֶֶַַַַַָ�ְְִַַָָ
�רצ��.כיסוי] א�� הרי נער, וא� �רצ��; אינ� � לבני� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָ�ל

.·È�לצרפ ה�ד�ל ל�� ה�פינה את ,[לחזקה]ה��לי� ְְְִִֶַַַַָָָָָ
���מי� הא�ד את ה��יח לצרפ�, ל��מי� מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָה�ציא

�ח� גחלתו]לע��ת� �ל��י�[שתכבה �עליה� ה�י� הרי � ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ל��מי� הא�ד ואת ה�סמר את ה��ציא אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ�רצ��;

יזוק]לכ��ת� �רצ��.[שלא �ל��י� �עליה� ה�י� אי� , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

.‚Èה��לת את �לי[שרשרת]�ל�ל �� להעל�ת ל��ר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ
ה�ל�לה את �ל�ל קית��, עליה[סל]א� ���ב �די ל��ר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

�רצ��. �ל��י� �עליה� ה�י� אי� � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹה�רנגלת

.„Èה�ר�ה[מנגב]הממחק כרוב]את ה�י�[מי� להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ה��צאי� ה�י� � �כס�ת� �ער� את וה��חט ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�עליה,
מ�ני �רצ��, �ל��י� אינ� �ה� וה��ארי� �רצ��; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ�ל��י�
���עת הכ�רה, עצמ� �כר�ה מ���. ��צא� ְְְִֶַָ�ְְֵַָָָ�ְְִֵֶֶ�רצ�נ�

�כל[תלישת�]�רי�ת� מעליה מי� נ�ק וא� מכ�ירי�; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכ�רה. לא ְְָ�ֹֹ�ח�,
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.Ê�ה�ל וירד �ר�ת, מלאה �היתה גשמי�]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי � ואינ�[ישפו�]לת�כ� מעליה�, ה�י� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

��ערה עד �ת�כ� ��מ�ינ� �רצ�נ� �י על א� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�מכ�רי�,
מעליה�. ֲִֵֵֶַַה�י�

.Á�ה��זי ה�י� לת�כ�, ה�ל� ��רד [החוצה]ערבה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מעליה גדותיה]וה�פי� על �רצ��;[עולי� �ל��י� אינ� ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

ה�יח� �רצ��. �ל��י� אינ� ��ת�כ� ה�י� ל�פכ�, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטל�
�ל��י� אינ� ��ת�כ� וה�פי� ה��זי� לת�כ�, ה�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��רד
��א ��יו� מכ�ירי�, א�� הרי ל�פכ�, נטל� וא� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�רצ��;

�רצ�נ�. �ל�� הרי �מק�מ�, ְְְְֲִִֵָָָָָ�פכ�

.Ëמערה� �ס�ת� את והמכ�ס �ליו, את מי�]ה�ט�יל [של ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�רצ��. �ל��י� אינ� �ברגליו �רצ��, �ידיו הע�לי� ה�י� �ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

.Èלא � �נטל� ידיו �פ�ט ה�י�, לת�� ��פל� ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ�ר�ת
��ידיו, ��י� הכ�ר� ידיו, ����ח� ח�ב וא� ְְְִֶַַָָ�ְְְִִִֵֶָָ�הכ�ר�;
�רצ��. �ל��י� ה� הרי ה�ר�ת, ו�על ��ידיו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�י�

.‡È�מי הי� א� � �רצ�נ� ה�י� לת�� �ר�ת ְְִִִִֵֵַַַַָה��ת�
ה�ציא�, ��י�; �ה� זמ� �ל מכ�רי� אינ� ְְִִִֵֶַַַָָָ�ְְֵֶַָָ��קרקע�ת,
�רצ��. נתל�� �הרי ידיו, �על א� �עליה� ��י� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�הכ�ר�
,�� מדיח�� נ�ה � ה�ערה �ת�� �ה�א לפת א� צנ�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�יצד?
�מ�ע�. נטמא ה�י�, מ� �ה�א �ל העלתה� טה�ר; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָוה�א

.·Èרמ�סי�[שק]ק�ה�� מלאה קטניות]�היא �נת�נה[מי� , �ְְְִִֵֶָָָ
מ��כ� ��רמ�סי� ונ�טל ה�מא, יד� מ��יט � ה�י� ְְְִִִִֵֵַַַָָָלת��
ואי� נטל, מ��כ� �הרי הכ�ר�, ��א מ�ני טה�רי�, ְְְֲִֵֵֶַָָ�ְְְִִֵֵֶֹוה�

� ה�י� מ� העל� �עליה�. ��י� �]רצ�נ� [התורמוסי� ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
��תל�� ����ה ��י� הכ�ר� �הרי טמאי�, ���ה ְְִֶָ�ְְִֶַַַ�ְֲִֵֵֶָ�ְִַַה��געי�
טה�רי�. ה��ה, ��ת�� ה��רמ�סי� �ל ��אר ְִָ�ְְְְִִֶַַָָ�רצ�נ�;
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�קיל��‡. מי�]הממ�א ��יל��,[תעלת ה��ארי� מי� � ְְְִִִִִֵַַַַַָ

�ל�ה אחר אבל ימי�; �ל�ה עד �רצ�� �ל��י� ה� ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
מ�קה, �� נ�אר א� א�א �רצ��, �ל��י� אינ� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימי�,

מכ�יר. ְִֵַאינ�

��מי�·. עליה� וירד� �רצ��, מ�קי� עליה� ��פל� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצי�
ר�� א� � לרצ�� המשקי�]��א על הגש� ��א[מי ��� הרי , ְֲִֵֶַָֹ�ֶָֹ

�ר��, �י על א� � ��מי� עליה� ��רד� ה�ציא� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלרצ��;
טיט, מלא�ת בהמ�� רגלי א� רגליו הי� לרצ��. ��� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ֲֵהרי
עליה� הע�לי� ה�י� הרי �מח, א� � ונרחצ� �נהר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבר

�רצ��. �ל��י� אינ� �מח, לא וא� �רצ��; ְְְְְִִִֵַָָָָֹ�ל��י�

ה�ל��י�‚. את עגלה]ה��ריד ה�קר[של �לי ואת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
ה�די� הקי�]��עת רוחות ה�דקי�[� ���תמ� �די ל�י�, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

�רצ��. �ל��י� �ה� הע�לי� ה�י� הרי � ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ע�

�פיה„. הע�לי� ה�י� ל���ת, ה�המה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָה��ריד
א� א�א �רצ��, �ל��י� אינ� �ברגליה �רצ��; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ל��י�
��רגליה א� וה�י�, ה�ח� �ב�עת רגליה. ����ח� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָח�ב
�י על א� � וקט� ��טה חר� ה�ריד� �רצ��. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�ל��י�
אינ� �רגליה הע�לי� ה�י� רגליה, ����ח� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ח�ב
מח�בה. לה� ואי� מע�ה, לה� ��� �רצ��; ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ל��י�

�ל��י�‰. ��ר� �על ה�י� �ל הרי ��י�, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָה��בל
הע�בר אבל ��ר�[בדרכו]�רצ��; �על ה�י� �ל ��י�, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

�רצ��. �ל��י� ְְִֵָָאינ�

.Â�ל�� � �� ועבר אחר נהר לפניו והיה �נהר, ��בל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
�ל��י� אינ� �עליו ה�י� והרי הרא��ני�, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�נ�י�

�חי� א� וכ� ל�בר[דחפו]�רצ��. א� ל�בר� חבר� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ
�ח�ק �ר� �חי� א� אבל הרא��ני�; ה�י� �טל� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ�המ��,

למי�] ונפל ביניה� ה�י�[שיחקו הרי א�א �טל�, לא �ְֲִֵֶַַָָֹ
עליו וירד� ועלה, �נהר טבל לרצ��. �ל��י� ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָ�עליו
הרא��ני�, ה�י� �טל� הרי � ה��מי� ר�� א� � ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ��מי�

�רצ��. �ל��י� אינ� �עליו ה�י� �ל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי

.Êאינ�[שוחה]ה�ט ה��זי� ה�י� � ה�י� �ני על ְִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
וא� �רצ��; �ל��י� עליו הע�לי� וה�י� �רצ��, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָ�ל��י�

�רצ��. �ל��י� ה��זי� א� חבר�, על לה�יז ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָנת���

.Áצ��ר קני�]הע��ה עשוי ה�י�[משחק�מי� � ��י� ִִִֶַַַַָ
�רצ��. �ל��י� אינ� ,��� ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָה��זי�

.Ë�יד� הע�לי� מי� � עמק� לידע ה��ר את ְְִִֵֵֶַַַַָָָה��דד
מי� � רח�� מדד וא� �רצ��; �ל��י� ,�� ��דד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ�ב�בר
�רצ��. �ל��י� אינ� ,�� ��דד ��בר א� �יד� ְְְִִֵֶַַָָָָָָָהע�לי�
ה�י� הרי � מי� �� י� א� לידע ל��ר רגל� א� יד� ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָ��ט
לידע ��ט� �רצ��; �ל��י� אינ� �רגל�, א� �יד� ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהע�לי�
את זרק �רצ��. �ל��י� �ה� הע�לי� ,�� י� מי� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ה
�רצ��, אינ� ה��זי� � מי� �� י� א� לידע ל��ר ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאב�

�תל��י�. אינ� האב� �על ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוה�י�

.Èה�לח על צמרו]הח�בט ניטל שלא ל�י�[עור ח�� ִֵֶַַַַַַ
מהמי�] שהוציאוהו �רצ��,[אחר �ל��י� מ��� ה��זי� �ְְִִִִֶַָָ

אינ� ה�י�, �ת�� וה�א עליו חבט ��צא�. רצ�נ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�הרי
�רצ��. ְְִָ�ל��י�

.‡Èבעקל� ��פינה הע�לי� שבספינה]ה�י� מי� [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ
��צ�ד�ת הע�לי� ה�י� �רצ��. �ל��י� אינ� ְְְְִִִֵַַַַָָָ�ב���ט�ת,

�ב�כמר�ת מלכודות]�בר�ת�ת �רצ��;[� �ל��י� אינ� , ְְְְִִֵַָָָָָ
נער מעליה�]וא� וכ�[המי� �רצ��. �ל��י� א�� הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ

ה�סיה �על ציפוי]ה�י� ה�יפה[� ועל �לחנ�ת, [��ל ְִֶֶַַַַַָ�ְְִַַָָ
�רצ��.כיסוי] א�� הרי נער, וא� �רצ��; אינ� � לבני� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָ�ל

.·È�לצרפ ה�ד�ל ל�� ה�פינה את ,[לחזקה]ה��לי� ְְְִִֶַַַַָָָָָ
���מי� הא�ד את ה��יח לצרפ�, ל��מי� מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָה�ציא

�ח� גחלתו]לע��ת� �ל��י�[שתכבה �עליה� ה�י� הרי � ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ל��מי� הא�ד ואת ה�סמר את ה��ציא אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ�רצ��;

יזוק]לכ��ת� �רצ��.[שלא �ל��י� �עליה� ה�י� אי� , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

.‚Èה��לת את �לי[שרשרת]�ל�ל �� להעל�ת ל��ר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ
ה�ל�לה את �ל�ל קית��, עליה[סל]א� ���ב �די ל��ר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

�רצ��. �ל��י� �עליה� ה�י� אי� � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹה�רנגלת

.„Èה�ר�ה[מנגב]הממחק כרוב]את ה�י�[מי� להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ה��צאי� ה�י� � �כס�ת� �ער� את וה��חט ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�עליה,
מ�ני �רצ��, �ל��י� אינ� �ה� וה��ארי� �רצ��; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ�ל��י�
���עת הכ�רה, עצמ� �כר�ה מ���. ��צא� ְְְִֶַָ�ְְֵַָָָ�ְְִֵֶֶ�רצ�נ�

�כל[תלישת�]�רי�ת� מעליה מי� נ�ק וא� מכ�ירי�; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכ�רה. לא ְְָ�ֹֹ�ח�,
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.ÂËלה�יר א� אכלי� מ��� לה�יר האיל� את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָה�רעיד
הרעיד� �רצ��. �ל��י� אינ� מ��� ה��זי� ה�י� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�טמאה,
�ל��י�; ה� הרי מ���, ה��צאי� � מ�קי� מ��� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלה�יר
אינ� � למק�� מ�ק�� ���ר� �י על א� � �� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוה��ארי�
א� וכ� מ���. ��צא� מת��� �ה�א מ�ני �רצ��, ְִֵ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ�ל��י�

�רצ��.[מהרעידה]נ�ז� �ל��י� אינ� המח�רי�, על ְְִַַ�ְְִִֵָָָ

.ÊËונפלה ��כה א� חבר�, על ונפל האיל� את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָה�רעיד
ל�רקע, מח�ר�ת וירק�ת זרעי� ותח�יה� חבר��, ְַַַָ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָעל
א�ת� � ��ח�יה� ל�רקע המח�רי� ה�ר�ת על ה�י� ְְִֵֶֶַַַַָָ�ְְְִֵַַַַַָונפל�

�רצ��. �ל��י� אינ� ו��ירק�ת ���רעי� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָה�י�

.ÊÈ�יי�]�מרי �בר[שמרי מי�, עליה� ��ת� �ר�מה �ל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
וה�ני �הרא��� �תר�מ�ת הראשונה�ארנ� המישרה �] ְְְִִִֵֵֶַַָ

מה�] היוצאת ה�ית,והשניה �דק הק�� ו�ל לזרי�; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָאס�ר
ו�ל אס�ר; לע�ל� מז�ח, קד�י ו�ל אס�ר; ה�לי�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�
לעני� �אמר� ��� אס�ר. �לבד רא��� ה��אי, �ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמע�ר
מאליה�, ��תמד� �ג�� � הכ�ר� לעני� אמר� �� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא��ר�,
ה�א אד� היה �א� רא���; רא��� ��תה �המה ְְְִִִֵֶָָָָָָָָוהיתה
� נפל� ��אליה� �י על א� � הרא��ני� ה�י� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��סיר

מכ�ירי�. עליה�, והק�יד �הח�יב� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָ�יו�

יד ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
��תנ�ב�‡. �די וערב� לת�כ�, ה�ל� ��רד [��ר�ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הכ�ר�.יתיבשו] לא �ֹ�ְְ

ה�נימה·. מ�ני ל�ג �ר�תיו התולעי�]ה�עלה שיצאו �], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ה�ל ��רד נת��� וא� הכ�ר�; לא � עליה� ה�ל ְְְְִִֵֵֵֶַַַ�ְֲֵֶַַַָֹוירד

העל�� א� לפיכ�, הכ�ר�. וקט�[לגג]עליה�, ��טה חר� ֲֵֶ�ְְְְֱִִֵֵֶֶָָָ
��� הכ�ר�; לא ה�ל, עליה� ��רד �ח�ב� �י על א� �ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹ�ְְֵֶ
מ�ברי ואפ�� מח�בה, לה� ואי� ��רה; �י� מע�ה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלה�
מכ�רי�; א�� הרי ה�ג, על ה�ט�י� �ה� הפכ� ְִָ�ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָס�פרי�.
הרי מע�יו, מ��� נ�רת קט� �ל מח�ב�� היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�א�

מ�בריה�. מ�עלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמח�ב��

ה�ציע�ת‚. ואת האג��ת את ה���[תאני�]ה�עלה ואת ֲֲֶֶַַָ�ְְְִֶֶַַ
��מ�ינ� ��ביל ש�]ל�ג לא[שישהו � ה�ל עליה� וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

י�רד, �ה�ל י�דעי� וה�ל 'ה�איל א�מרי�, ואי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ�הכ�ר�;
��מ�ינ�. �די א�א העל� לא �הרי � �רצ�נ�' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי

�מח,„. א� � ��מי� עליה� וירד� לטח�, ח�יו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹה��לי�
א� � ��מי� עליה� וירד� ��ג, נת�ני� זיתיו הי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�הכ�ר�.
��יה� ונפל� ��הר, ע�ברי� �הי� הח�רי� הכ�ר�. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ַָ�מח,
�על וה�י� ה�ר�ת; הכ�ר� �מח�, א� � והעל�� ְְְִֵֶַַַַ�ְְֱִִֶַַָ��י�

�מח�. �הרי �רצ��, �ל��י� ה� הרי � ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָה��י�

על‰. א� ה�הר �ב על �נתנ� זרע�ני�, מלא �ה�א ְְִֵֵֶַַַַַָָָָ�ק
מעלת על א� ה��ר ו�אב�[מדרגת]�י [ספגוה�ערה, ְְֲֲִַַַַַָָָ

הכ�ר�.מהלחות] ��ְְ

.Â�א ה��קי�, �ת�� ��תנ� �ר�ת מלאה �היא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
ו�אב� ה�ר�ת, �ת�� ��תנ� מ�קי� �[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל �בחמ�; �יי� �מי�, אמר�? מ�קי� �א�� ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ�הכ�ר�.
נ�אבי� אינ� מ�קי�, חודרי�]�אר �די[� החר� מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

��צ��. ה�ר�ת ְְִִֵֶֶַַָ��כ�יר�

.Êמהתנור]הר�דה החבית[מוציא �י על �נתנ� ח�ה, �ת ְִִֶֶַַַָָָָָ
�ת היתה וא� הכ�רה; לא ח�י�, �ת היתה א� � יי� ְְְְִַָָָ�ְִִִִֶַַָָֹ�ל
היה א� וכ� ��אב�ת. �ה�ע�רי� מ�ני הכ�רה, � ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ְִ�ע�רי�
�ע�רי� היתה וא� טה�רה; � ח�י� �ת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָה�י�

טמאי�. מ�קי� ��אבה מ�ני נטמאת, �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ

.Á��וטננ�[שוט�]המר ח�י� �� ונת� �[נרטבו]�ית�, ְְְְִִֵֵַַַָָ
ה�לע מחמת טננ� וא� הכ�ר�; ה�י�, מחמת ְְְְֲִֵֶַַַָ�ֲִִֵַַַא�

עצמה] הריצפה �ס�ת�[מלחלוחית את המכ�ס הכ�ר�. לא ,ֹ�ְְְְֵֶַַ
הרי ה�י�, מחמת א� � וטננ� ח�י� �� ונת� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�ערבה,

הכ�ר�. לא הערבה, מחמת וא� ְְ�ְְְֲֲִֵֵַָָֹ�הכ�ר�;

.Ë�ה��מ הכ�ר�. ��רטב�, �די �ח�ל �ר�תיו ְְֵַ�ְְְֵֵֵֵֶַָָה��מ�
ט�פח מ�קה �� י� א� � ה�ג�ב ,[לחלוחית]��יט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכ�ר�. לא לאו, וא� ְְ�ְְְִָֹ�הכ�ר�;

.È�א ח�יו הכ�ר� ��א ח��� אינ� �רנ�, את ְְִִָ�ְְֵֵֵֶֶַַָָהמר��
�מח. �ה�א �י על וא� ,�� ְְִֵֶַַַָָטננ�

.‡È�ה� לח��ת עליה� י�רד ��ה�ל ע�בי� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמל�ט
הח�י�. הכ�ר� לכ�, נת��� וא� הכ�ר�; לא ְְִִַ�ְְְְְִִֵַָ�ִִַֹהח�י�,

.·È�לי�� �� ונת� טמאי�, �מי� �ית� את ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָהמר��
וא� טמאי�; א�� הרי ט�פח, מ�קה עליה� י� א� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוטננ�

טה�רי�. ְִָלאו,

.‚Èמ�ד וירד� מ�קי�, עליה �הי� ירק �ל אג�ה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ�ֲֵַה��ער
הכ�ר�. לא � ה�ח��� ל�ד ְְ�ְְֶַַַַָֹהעלי��

.„Èב� על זה �נתנ� ה�הר, מ� �ר�ת מלאי� ��י� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�עלה
�הרי העלי��, מ� ל� ��רד� ��י� ה�ח��� הכ�ר � ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ�ֶזה

זה. ��י על זה ה�יח ְִִִֵֶֶַַַ�רצ�נ�

.ÂË�הכ�ר � וה�יע� ה�, יפ�ת א� לבדק� �עד�י� ְְ�ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָה��פח
הא�כל וכ� ה�י�; מ��לד�ת �ה�א מ�ני �יו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�הבל
אצ�ע�. �על �יו �מ�קה הכ�ר� �אצ�ע�, ְְְְְִֵֶֶַַָ�ְְְְִֶָ��מ�מי�

.ÊËהאכל �על ה��קה הרי � האכל ונפל �אכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנ��
�צ�עי� זיתי� א�כל היה לרצ��. מבוקעי�]��א �], ְְִִֵֵֶָָָֹ
למ� ר�צה �ה�א וכל רט��ת, את[למצו�]�תמרי� ְְִָ�ְֶֶֶָָֹ

היה �רצ��; �עליו ה��קה הרי � מ�יו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�לעינת�,
למ� ר�צה �אינ� וכל יב��ת, �תמרי� נג�בי�, זיתי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹא�כל
�רצ��. ��א �עליו ה��קה � מ�יו ונפל �רעינת�, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈ�בהמה]על�י מאכל עשב לבהמה,[מ� ���ט� �ְְְִִִֵֶָָ
�ה� �ארנ� �בר � לאד� עליה� ח�ב �� ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיח�,
��ח�ב ט�פח מ�קה עליה� היה וא� �ני; הכ�ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכי�

מכ�רי�. א�� הרי לאד�, ְִָ�ְֲֲֵֵֵֶָָעליה�

טו ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
לרצ��,‡. ��א �י� לרצ�� �י� מתט�א, � ���לי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמי�

��א �י� �רצ�� עליה� ��פל �י� וכלי�, אכלי� ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מט�א
�יחי� ��ר�ת מי �ג�� ���רקע�ת, מי� אבל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ�רצ��.

�ביי� �מי אי�[גומות]�מער�ת � סאה אר�עי� �ה� �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
�יצד? �רצ��. א�א מט�אי� ואי� �רצ��, א�א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתט�אי�
�א�בי� �הי� �י� סאה, אר�עי� �ה� �אי� ���רקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמי�
�ה� �הל� א� ה�ת, לת�כ� ��פל �א�בי�, �אינ� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�י�
טמא, אד� מה� �תה א� אבל טה�רי�. א�� הרי � ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָה�מא
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טמאי� מ�קי� לת�כ� ��פל� א� טמא, �כלי מה� ���א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָא�
�תה ��רקע. �ה� �י על וא� טמאי�, א�� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�רצ��
�כלי מה� ���א א� ��רקע, ��טמא� אחר ה�ה�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמה�
א� �תה �רצ�� �הרי ה�לי; ונטמא ה��תה, נטמא � ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטה�ר
��היה, טה�ר ה�א הרי � �ר�מה �ל ��ר לת�כ� נפל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָמ�א.
וה�ציא יד�, הדיח א� לפיכ�, לרצ��; א�א מטמאי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�אי�
�רצ��. ה� �הרי ��ידיו, ��י� ה��ר נטמא � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��ר

מי·. �ג�� ���רקע�ת, מ�י� �ה� וכ��צא �ביי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
�מצית �מי �מער�ת, �יחי� הזוחלי���ר�ת גשמי� [מי ְְִִִֵַָ

לעמקי�] �ה�[זחילת�]��סק�מההרי� �אי� �מקו�ת , ְְִֵֶֶֶָָ
עליה וירד� ��טמא�, סאה, מיאר�עי� ור�� ��מי� � ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
�טפ� ��א �י על א� � עליה� גדותיה�]��מי� על עלו �], ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

�ביי� מי �ג�� ���רקע�ת, ה�י� לפיכ�, טה�רי�. ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
טהרה. �חזקת ה�ל ה��מי�, ��עת � �ה� ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוכ��צא

טמאי�;‚. ל�ר�, א� לעיר ה�ר�בי� � ה��מי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�סק�
�כלי� מה� ו���א� טמא, מה� ��תה �חזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�ה�
הלכ� האד�; רב ��ה�כ� עד טה�רי�, והרח�קי� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאי�.
�ממ�אי� ��תי� ���ר�ת �הה�לכי� טמאה, �חזקת ה�ל �ְְֶַַֹ�ְְְְְִִִֶַַַָָ

�גבא אמ�רי�? �ברי� ��ה ל���ת[גומא]מה�. �אפ�ר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
�דחק א�א מ��� ל���ת אפ�ר �אי �גבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמ���;
�רס�ת מק�� ���צא עד טהרה, �חזקת זה הרי � ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ד�ל
מצא .�� נ�רת ��ה �המה רגלי �רס�ת א� האד� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי
��רדה �אפ�ר טה�ר, זה הרי � ��ה �המה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�רס�ת

בעליה] ְָָו�תת.[ללא

�גמ�מ��ת„. טיט �ר��ת[גומות]חזקת חנ��ת ��פתחי ְְְְֲִִִֵֶֶַ�ְִ
הרי ה��מי�, �סק� טה�רי�; �ה� ה��מי�, ��עת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהר�י�

�פיכ�ת[טמאי�]ה� שופכי�]�מי מי ו���וקי�,[� . ְְְְִִֵֵֶַָ
א� חלב א� יי� לת�כ� ��פל �בא הרב. אחר �ה� ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה�לכי�
�י על א� � �מ� לת�כ� נפל הרב. אחר ה�לכי� ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹ�ב�,

כולו]�הק�יא�ה� והוציאו �מט�א[ציננו מ��א זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
צחצ�ח ידי לצאת ל� אפ�ר �אי לפי לרצ��; [���א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֶֶ�מ�.טיפת]

�מ�ת‰. ��רקע ה� הרי � ה�י� מ� ח�� ה��קי�, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָ��אר
ה�א. אחד �י� ��לי�; ִִֵֵֶֶַָ�ה�

.Â�סק� ��א �מצית מההרי�]מי ירידת� ממשיכה �]� ְְִֵֶַָֹ
��רקע, וה� ה�איל סאה, אר�עי� �ה� �אי� �י על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָא�
א� טמאה; מק�לי� אינ� � לה� �באי� נמ�כי� ה�י� ְַָ�ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהרי
נת� א� טמא, �כלי מה� �מ�א ה�מא, מה� ��תה �י ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

�בר. לכל טה�רי� ה� הרי � טמאי� מי� ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלת�כ�

.Êבלה� �ג�� טמא�ת, �ידי� �ר�מה א�כל �היה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי
צר�ר[תאינה] ל�ל �יו לת�� יד� והכניס הכ�רה, ְְְְְְִִִִָָֹ�ֶֹ��א

לתאינה] שנכנסה הפ�[אב� א� לדבילה]� נטמאת[בידו , ְִִֵַָ
נטמא �הרי �ריר�; �עקר�.[הריר]ה�בלה מ�ני �יד�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

א� ��הפכ�� קד� ��פיו �ה��קה טה�רה; הפ�, לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוא�
עדי� א�א נתל��, ��א למי� ��מה לה�ציא�, א�ת� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצ�
�מ� �רצ��, א�א מט�אי� ולא מ��אי� �אי� ��רקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה�

��נדי�� היה ה�ר�ר. ל�ל א�א רצ�נ� אי� וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ארנ�;
�[מטבע] �יו לת�� וה�בלה לנטל�, יד� �פ�ט �יו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלת��

לצמא� ה�יח� צמאונו]א� �עק�ר,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ
יד�. מחמת ��טמא �יו, מ�קה מחמת ה�בלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת

.Áאינ�ה� �ר�מה �ל אכלי� א�כלת �היתה א�ה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
ויצא ה��� וה�� ה�מא, ה���ר ��רפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�מכ�רי�,
ונתנה ��כוות, א� ה��, מ�ני אצ�ע� �מצצה ,�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמ��ה
רצ�נ� �הרי ��פיה, ה�ר�מה נטמאת � �יה לת�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצ�ע�

ה��קה אצ�ע�.[הרוק]לה�ציא �מציצת �לעקר� מ�יה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

שישי ה'תשס"טהיו� שבט '

טז ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
האג��ת‡. ירקות]�ל וכל[של ה�מחי� וכל ���וקי�, ֲָָ�ְְְְִִֶַַָָָָ

מכ�רי� �חזקת � ���וקי� בז'ה�לת�ת טמאה [לקבל ְְְְִֶֶַַַָָ�ְִָ
��ר��משקי�] מ�ני האג��ת, מוכרי�]; ה�י�[של לז�� ֲָ�ְְְִִֵֵֶַַַַָ

ל�תתי� וה�לת, וה�מח �מיד; במי�]עליה� א�ת�[רוחצי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ
�רחי� א�ת� �ח�לקי� ח�י� וכ� א�ת�. ט�חני� �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָואחר

ו�ל� ל��י� חתיכות]אחת ג' או לב' שוברי� א' גרעי� �] ְְִִַַַָֹ
קדרה מע�ה מה� לע��ת הריפ�ת[תבשיל]�די �ג�� ,�] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָ

מק��,גריסי�] �כל מכ�רי� �חזקת ה� הרי � �ה� ְְִָָָ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַָוכ��צא
�די א�ת� ���תתי� מ�ני ��י�; �ל �י� �וקי� �ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ�י�

קל�ת�. ְְִִָָָלהסיר

טמאה,·. �חזקת ה� הרי � מכ�רי� �חזקת �ה� א�� ְָ�ְְְֲִֵֵֶַָ�ְְֵֵֶֶַָ�ל
ע� נאמ� ��� ועל מכ�רי�. וה� �ה� ממ�מ�י� �ה�ל ֱֶַָָ�ְְִַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹמ�ני
אכלי� �אר ל�מר צרי� ואי� הכ�ר�'; 'לא ל�מר: ְְְְֳִִֵַָָָ�ֶַָָֹהאר�
הכ�ר�'. 'לא ל�מר עליה� נאמ� האר� �ע� חזקה, לה� ְְ�ֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אי�

נאמ�‚. האר� ע� ואי� מכ�רי�, �חזקת ה�גי� ְְֱִֵֶֶַָָָָ�ְְִֶַַָָ�ל
�חזקת לע�ל� ה�גי� לפיכ�, הכ�ר�'; 'לא ל�מר ְְְְְְִִֶַַָָָ�ֲֵֶַֹעליה�
�י� �כפי�, ��ד� �י� �חר�, ��ד� �י� � ה�גי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�טמאה.

�מצ�דה רשתות]��ד� מיני ה�צ�דה[� את נער לא א� � ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
האר� ע� ואי� הכ�ר�. נער, וא� הכ�ר�; לא ְְְֵֶַָָ�ְְְִִֵ�ֲֵֶֹעליה�,
ה� והרי עליה�', ה�צ�דה את נער�י 'לא ל�מר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמ�

�טהרה. לצ�ד� ��ת��� עד טמאה ְְְְֳִֵֶַַָָָָ�ְְֶַ�חזקת

ה�יר„. דגי�]�ל ��פל[של טה�ר ציר מכ�ר. �חזקת ְְִֶַַָ�ְִֶַָָָ
�מ��א �מכ�יר מ�קה, ה�ל הרי � �ה� �ל מי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלת�כ�
�דב� יי� לת�כ� נפל טמא. חזקת� לפיכ� מ�קי�; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�טמאת
��אר ��תערב� �ר�ת מי וכ� הרב. אחר ה�לכי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי � �ה� �ל �מי� נתערב� הרב; אחר ה�לכי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה��קי�,
חגבי� וציר �מכ�יר. מ�קי� טמאת �מ��א מ�קה, ְְְְֲִִִִַַַָ�ְִֵֶַַַֹה�ל

מ�קי�. טמאת מ��א אבל מכ�יר, אינ� � ְְִַַ�ְְֲִִִֵֵֵַַָטמאי�

�א�‰. וטה�ר; �מי�, מ�יק� � האר� מע� ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה��קח
היה וא� �מקוה; מ�הרי� ה�י� הרי מי�, ה�יר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
��� וה�י� טמאה, מק�לת אינ� �גי�, �ל מליחה ְְִֶַַָָ�ְְִִֵֶֶֶַָָָ�ר��
�ת; �ה� לט�ל אמ�רי�? �ברי� ��ה �מע�ט�. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ�טל�

לקדרה תבשיל]אבל מינ�[� את מי� מצא המי�], את מי� �] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונע�ר ט[� ה�י� רב ונמצא� �ה�ע�ט, מאי�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ

��קוה. טהר לא ��יר ְִִֶֶַַַָָָֹ�היה
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טמאי� מ�קי� לת�כ� ��פל� א� טמא, �כלי מה� ���א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָא�
�תה ��רקע. �ה� �י על וא� טמאי�, א�� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�רצ��
�כלי מה� ���א א� ��רקע, ��טמא� אחר ה�ה�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמה�
א� �תה �רצ�� �הרי ה�לי; ונטמא ה��תה, נטמא � ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטה�ר
��היה, טה�ר ה�א הרי � �ר�מה �ל ��ר לת�כ� נפל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָמ�א.
וה�ציא יד�, הדיח א� לפיכ�, לרצ��; א�א מטמאי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�אי�
�רצ��. ה� �הרי ��ידיו, ��י� ה��ר נטמא � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��ר

מי·. �ג�� ���רקע�ת, מ�י� �ה� וכ��צא �ביי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
�מצית �מי �מער�ת, �יחי� הזוחלי���ר�ת גשמי� [מי ְְִִִֵַָ

לעמקי�] �ה�[זחילת�]��סק�מההרי� �אי� �מקו�ת , ְְִֵֶֶֶָָ
עליה וירד� ��טמא�, סאה, מיאר�עי� ור�� ��מי� � ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
�טפ� ��א �י על א� � עליה� גדותיה�]��מי� על עלו �], ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

�ביי� מי �ג�� ���רקע�ת, ה�י� לפיכ�, טה�רי�. ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
טהרה. �חזקת ה�ל ה��מי�, ��עת � �ה� ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוכ��צא

טמאי�;‚. ל�ר�, א� לעיר ה�ר�בי� � ה��מי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�סק�
�כלי� מה� ו���א� טמא, מה� ��תה �חזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�ה�
הלכ� האד�; רב ��ה�כ� עד טה�רי�, והרח�קי� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאי�.
�ממ�אי� ��תי� ���ר�ת �הה�לכי� טמאה, �חזקת ה�ל �ְְֶַַֹ�ְְְְְִִִֶַַַָָ

�גבא אמ�רי�? �ברי� ��ה ל���ת[גומא]מה�. �אפ�ר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
�דחק א�א מ��� ל���ת אפ�ר �אי �גבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמ���;
�רס�ת מק�� ���צא עד טהרה, �חזקת זה הרי � ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ד�ל
מצא .�� נ�רת ��ה �המה רגלי �רס�ת א� האד� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי
��רדה �אפ�ר טה�ר, זה הרי � ��ה �המה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�רס�ת

בעליה] ְָָו�תת.[ללא

�גמ�מ��ת„. טיט �ר��ת[גומות]חזקת חנ��ת ��פתחי ְְְְֲִִִֵֶֶַ�ְִ
הרי ה��מי�, �סק� טה�רי�; �ה� ה��מי�, ��עת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהר�י�

�פיכ�ת[טמאי�]ה� שופכי�]�מי מי ו���וקי�,[� . ְְְְִִֵֵֶַָ
א� חלב א� יי� לת�כ� ��פל �בא הרב. אחר �ה� ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה�לכי�
�י על א� � �מ� לת�כ� נפל הרב. אחר ה�לכי� ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹ�ב�,

כולו]�הק�יא�ה� והוציאו �מט�א[ציננו מ��א זה הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
צחצ�ח ידי לצאת ל� אפ�ר �אי לפי לרצ��; [���א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ֶֶ�מ�.טיפת]

�מ�ת‰. ��רקע ה� הרי � ה�י� מ� ח�� ה��קי�, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָ��אר
ה�א. אחד �י� ��לי�; ִִֵֵֶֶַָ�ה�

.Â�סק� ��א �מצית מההרי�]מי ירידת� ממשיכה �]� ְְִֵֶַָֹ
��רקע, וה� ה�איל סאה, אר�עי� �ה� �אי� �י על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָא�
א� טמאה; מק�לי� אינ� � לה� �באי� נמ�כי� ה�י� ְַָ�ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהרי
נת� א� טמא, �כלי מה� �מ�א ה�מא, מה� ��תה �י ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

�בר. לכל טה�רי� ה� הרי � טמאי� מי� ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלת�כ�

.Êבלה� �ג�� טמא�ת, �ידי� �ר�מה א�כל �היה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי
צר�ר[תאינה] ל�ל �יו לת�� יד� והכניס הכ�רה, ְְְְְְִִִִָָֹ�ֶֹ��א

לתאינה] שנכנסה הפ�[אב� א� לדבילה]� נטמאת[בידו , ְִִֵַָ
נטמא �הרי �ריר�; �עקר�.[הריר]ה�בלה מ�ני �יד�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

א� ��הפכ�� קד� ��פיו �ה��קה טה�רה; הפ�, לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוא�
עדי� א�א נתל��, ��א למי� ��מה לה�ציא�, א�ת� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצ�
�מ� �רצ��, א�א מט�אי� ולא מ��אי� �אי� ��רקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה�

��נדי�� היה ה�ר�ר. ל�ל א�א רצ�נ� אי� וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ארנ�;
�[מטבע] �יו לת�� וה�בלה לנטל�, יד� �פ�ט �יו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלת��

לצמא� ה�יח� צמאונו]א� �עק�ר,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ
יד�. מחמת ��טמא �יו, מ�קה מחמת ה�בלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת

.Áאינ�ה� �ר�מה �ל אכלי� א�כלת �היתה א�ה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
ויצא ה��� וה�� ה�מא, ה���ר ��רפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�מכ�רי�,
ונתנה ��כוות, א� ה��, מ�ני אצ�ע� �מצצה ,�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמ��ה
רצ�נ� �הרי ��פיה, ה�ר�מה נטמאת � �יה לת�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצ�ע�

ה��קה אצ�ע�.[הרוק]לה�ציא �מציצת �לעקר� מ�יה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

שישי ה'תשס"טהיו� שבט '

טז ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות
האג��ת‡. ירקות]�ל וכל[של ה�מחי� וכל ���וקי�, ֲָָ�ְְְְִִֶַַָָָָ

מכ�רי� �חזקת � ���וקי� בז'ה�לת�ת טמאה [לקבל ְְְְִֶֶַַַָָ�ְִָ
��ר��משקי�] מ�ני האג��ת, מוכרי�]; ה�י�[של לז�� ֲָ�ְְְִִֵֵֶַַַַָ

ל�תתי� וה�לת, וה�מח �מיד; במי�]עליה� א�ת�[רוחצי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ
�רחי� א�ת� �ח�לקי� ח�י� וכ� א�ת�. ט�חני� �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָואחר

ו�ל� ל��י� חתיכות]אחת ג' או לב' שוברי� א' גרעי� �] ְְִִַַַָֹ
קדרה מע�ה מה� לע��ת הריפ�ת[תבשיל]�די �ג�� ,�] ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָ

מק��,גריסי�] �כל מכ�רי� �חזקת ה� הרי � �ה� ְְִָָָ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַָוכ��צא
�די א�ת� ���תתי� מ�ני ��י�; �ל �י� �וקי� �ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ�י�

קל�ת�. ְְִִָָָלהסיר

טמאה,·. �חזקת ה� הרי � מכ�רי� �חזקת �ה� א�� ְָ�ְְְֲִֵֵֶַָ�ְְֵֵֶֶַָ�ל
ע� נאמ� ��� ועל מכ�רי�. וה� �ה� ממ�מ�י� �ה�ל ֱֶַָָ�ְְִַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹמ�ני
אכלי� �אר ל�מר צרי� ואי� הכ�ר�'; 'לא ל�מר: ְְְְֳִִֵַָָָ�ֶַָָֹהאר�
הכ�ר�'. 'לא ל�מר עליה� נאמ� האר� �ע� חזקה, לה� ְְ�ֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אי�

נאמ�‚. האר� ע� ואי� מכ�רי�, �חזקת ה�גי� ְְֱִֵֶֶַָָָָ�ְְִֶַַָָ�ל
�חזקת לע�ל� ה�גי� לפיכ�, הכ�ר�'; 'לא ל�מר ְְְְְְִִֶַַָָָ�ֲֵֶַֹעליה�
�י� �כפי�, ��ד� �י� �חר�, ��ד� �י� � ה�גי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�טמאה.

�מצ�דה רשתות]��ד� מיני ה�צ�דה[� את נער לא א� � ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
האר� ע� ואי� הכ�ר�. נער, וא� הכ�ר�; לא ְְְֵֶַָָ�ְְְִִֵ�ֲֵֶֹעליה�,
ה� והרי עליה�', ה�צ�דה את נער�י 'לא ל�מר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמ�

�טהרה. לצ�ד� ��ת��� עד טמאה ְְְְֳִֵֶַַָָָָ�ְְֶַ�חזקת

ה�יר„. דגי�]�ל ��פל[של טה�ר ציר מכ�ר. �חזקת ְְִֶַַָ�ְִֶַָָָ
�מ��א �מכ�יר מ�קה, ה�ל הרי � �ה� �ל מי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹלת�כ�
�דב� יי� לת�כ� נפל טמא. חזקת� לפיכ� מ�קי�; ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�טמאת
��אר ��תערב� �ר�ת מי וכ� הרב. אחר ה�לכי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוחלב,
הרי � �ה� �ל �מי� נתערב� הרב; אחר ה�לכי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה��קי�,
חגבי� וציר �מכ�יר. מ�קי� טמאת �מ��א מ�קה, ְְְְֲִִִִַַַָ�ְִֵֶַַַֹה�ל

מ�קי�. טמאת מ��א אבל מכ�יר, אינ� � ְְִַַ�ְְֲִִִֵֵֵַַָטמאי�

�א�‰. וטה�ר; �מי�, מ�יק� � האר� מע� ציר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה��קח
היה וא� �מקוה; מ�הרי� ה�י� הרי מי�, ה�יר רב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהיה
��� וה�י� טמאה, מק�לת אינ� �גי�, �ל מליחה ְְִֶַַָָ�ְְִִֵֶֶֶַָָָ�ר��
�ת; �ה� לט�ל אמ�רי�? �ברי� ��ה �מע�ט�. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ�טל�

לקדרה תבשיל]אבל מינ�[� את מי� מצא המי�], את מי� �] ְֲִִִֵֶָָָָ
נתעורר]ונע�ר ט[� ה�י� רב ונמצא� �ה�ע�ט, מאי�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ

��קוה. טהר לא ��יר ְִִֶֶַַַָָָֹ�היה
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.Â,י�� ה��כר היה אפ�� טהרה, �חזקת מק�� �כל ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָה�ר�ת
מכ�רי�. �חזקת� מ�ברי� �הי� א� �הכ�ר�, ��דע ְִָ�ְְְְִִֶֶֶָָָָ�ֵֶֶַַעד

.Êצמח]הא�ג �ל[מי� וכ� טמאה. �חזקת מק�� �כל , ְְְֶַָָָ�ְְֵָָ
חנ��ת �תחי על �גמי ה�ל�י�ת וה�ל�עי� �ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַה���אי�

�טמאי�.[כדוגמאות] מכ�רי� �חזקת ,ְְֶַ�ְְִִֵָ

.Áה�מא�ת מהלכ�ת ק�לה �בדברי ���רה ה�ת�ב ְ�ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
�תר�מ�ת וקד�יו מק�� לעני� א�א אינ� � ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוה�הר�ת
מ�ה�נס ה�מאי� את הזהיר �הרי �לבד, �ני ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�מע�ר
אבל �טמאה. �מע�ר �ר�מה א� קד� לאכל א� ְֲָָ�ְְְֱֲִֵֶֶַַָָֹֹל�ק��
טמאי� ח�י� לאכל מ�ר א�א �לל, א��ר �ה� אי� � ְִִֵ�ֱֶָֹ�ְִִֵֶֶָָָ�ַהח�י�
י�ע א�ר "וה��ר נאמר: הרי טמאי�. מ�קי� ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָול���ת
�אינ� מ�רי�, �הח�י� מ�לל � יאכל" לא טמא, ִֵֶָ�ִ�ְְִֵֵֵֶַָָָָֹ�כל
נאמר: מה מ�ני ,�� א� קד�י�. �ב�ר א�א ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמד�ר
אס�ר ��היה לא �ס�ל? � וה�ני טמא � ��ח�י� ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ִֶַָהרא���
�ני נגע �א� �לקד�, לתר�מה מ��� למנ�ת א�א ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�אכילה,
נגע א� וכ� �לי�י. א�ת� וע�ה �סל� �תר�מה ח�י� ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ�ֶ�ל
�מ� �לי�י א�ת� וע�ה ט�א�, � קד� �ל ְְְְֳִִִִֶֶָָָָָָֹ�אכלי�
נגע א� � ח�י� �ל �ני אכל הא�כל וכ� ִִַָ�ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ��ארנ�.

�סל�. ְְִָָָ�תר�מה,

.Ëמ�ר �� ול���ת�, טמאי� ח�י� לאכל ���ר ���ְֵֶ�ֱֶָֹ�ְְְִִִֵָָ�ָ
ל� וי� י�ראל; ��אר� לח�י� טמאה מותר]לגר� �] ְִֹ�ְְָ�ְְְִִֵֵֶֶֶָ

המת�ני� הח�י� את שהופרשו]לט�א וכ�[� לכ�ח�ה. , ְֵֶַַ�ְִַ�ְְְִִֵַָָ
הזהיר הרי �ה�. �לה�מא ה�מא�ת �כל ל�ע לאד� ְְְֲִִִֵֵֶָָ�ְְִַַָָָָ�מ�ר
� מ�לל �מת; מ�ה�מא ה�זיר ואת אהר� �ני את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ת�ב
לה�מא מ�רי� �נזירי� �הני� ו�א� מ�רי�, הע� ְִִֵָָ�ְְֲִִִִֶַָֹ�ֶָָָ��ל

מת. מ�מאת ח�� טמא�ת, ְֵַ�ְִ�ְִָ��אר

.Èמ�ני רגל, �כל טה�רי� להי�ת מזהרי� י�ראל ְְְְְִִִִֵֶֶָָ�ְִֵָָ�ל
��אמר וזה קד�י�. ולאכל ל�ק�� לה�נס נכ�ני� ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ה�
נטמא, וא� �לבד; �רגל ת�ע�", לא "�בנבלת� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ���רה:

מזהר. אינ� ה�נה, ימ�ת ��אר אבל ל�קה. ְָ�ְְֲִֵֵֶַָָָָאינ�

.‡È,�למד ה�מ�עה מ�י � יח�ו" וה�ה�ר ְְְְִִֵַַַַָָָָָ"ה�מא
יאכל לא אבל אחת. �קערה א�כלי� וה�ה�ר ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�ה�מא
י��ה ולא נ�ה, ��היא אחת �קערה א��� ע� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹה�על
יאכל ולא ��ארנ�. �מ� ה��ס, את ל� תמזג ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹע��,
לבעל. יב�א ��א עברה, הר�ל מ�ני ה�בה, ע� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹה�ב

.·Èול���ת טמאי� אכלי� לאכל ���ר �י על ְְְֱֳִִִֵֶָָֹ�ִֶַַא�
ח�יה� א�כלי� הי� הרא��ני� חסידי� � טמאי� ֵֶ�ְְְֲִִִִִִִֵַָָמ�קי�
וה� ימיה�; �ל ��� ה�מא�ת מ� ונזהרי� ְְֵֵֶָָ�ְ�ְְְֳִִִַָָָ�טהרה,
ודר� היא, יתרה קד�ה זה ודבר '�ר��י�'. ְְִֵֶֶָָ�ְְְְִִִֶַָָָה�קראי�
י�ע ולא הע�, מ�אר �פ�ר� נב�ל אד� ��היה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹחסיד�ת
לידי מביאה �ה�רי�ה ע�ה�; וי��ה יאכל ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�
לידי מביאה ה��� וטהרת רעי�, מ�ע�י� ה��� ְְֲֳֳִִִִִֵַַַַַָָָָטהרת
��רמת ה�פ� �קד�ת הרע�ת, ה�ע�ת מ� ה�פ� ֶֶֶֶַַ�ְִֵֶֶַַַָָ�ְקד�ת
קדשי�, והיית� "והתק���� ��אמר: ��כינה, ְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלה�מ�ת

אני". קד�� ֲִִָ�י

ר �ס�ע��רי� חמנא ְְְֲִַַַָָ

milM zFkld¦§¥¦
א�� מ�ל טמאה ��ק�לי� �לי� לידע � ההלכ�ת א�� ְִֵָָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָעני�
מ��אי� ה�לי� וכיצד מ��אי�, �אי� וכלי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�ַה�מא�ת,

א��. �פרקי� � זה עני� �בא�ר ְְְְִִִִֵֵֶַָָ�מט�אי�.

א ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ה��רה,‡. מ� טמאה ��ק�לי� ה� כלי� מיני ְִַָָ�ְְְִִִִֵֵֵֶַָ�בעה

�כלי עצ�, �כלי ע�ר, �כלי וה��י�, ה�גדי�, ה�: ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָוא��
�לי "מ�ל א�מר: ה�א הרי חר�. �כלי ע�, �כלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמ�כ�ת,
"א� נאמר: מ�כ�ת �בכלי �ק", א� ע�ר א� בגד א� ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָע�
חר� �לי "וכל נאמר: חר� �בכלי ה�ס�", ואת ה�הב ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאת

��כ�". אל מה� י�ל ֲִֵֶֶֶֹא�ר

ה�מ�עה·. רבינו]מ�י ��אמר[ממשה ��ה למד�, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ
מ� הע��יי� �לי� לר��ת ע�י�", מע�ה "וכל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָ���רה:
ה�י� וה�א ע�י�; �ל העצמ�ת �מ� ה�לפי� �מ� ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָה�רני�
מעצמ�ת הע��יי� �לי� אבל וח�ה. �המה מיני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָל�אר
מ�נ� הע��יי� מ�לי� ח�� טמאה; מק�לי� אינ� ְְֲִִִִֵַָָ�ְְִֵַָָהע��,

ה�עמית �ביצת �לבד, יענה]העזנ�ה ה�איל[בת � המצ�ה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָ�ִָ
וקר�ב עצ�; �כלי טמאה מק�לי� לעצ�, ��מי� [�וה� ְְְְִִֵֶֶַ�ְְְִִֶֶָָ

ס�פרי�.נראה] מ�ברי ��מאת� ְְְִִִֵָָ�ְֵֶַ�עיני,

וכל‚. �מע�ר�, ���� ח�ה מעצמ�ת הע��יי� ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�לי�
טמאת ולא ה�מא�ת, מ� טמאה מק�ל ואי� טה�ר, � ����ְְֵֵֶַַָָ�ְִַָ�ְְֹ�ְַ

מק�ל[הזב]מדרס אינ� ,��� ה�דל מ�מר �גד הא�רג א� ; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למד�, ה�מ�עה מ�י � ע�ר" א� בגד "א� ��אמר: ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָ�טמאה,
ח�ר �אר�. ה�דל מ� ע�ר א� האר�, מ� ה�דל מ� �גד ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמה
� מ�יחה א� ח�ט אפ�� �אר�, ה�דל ע� ��� ה�דל ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ�
לטמאה, אחד ה� �א�� �ניה� את ���י� ח��ר ח�ר� ְָ�ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָא�
טמאה. מק�ל ה�ל הרי � זה י�מא זה נטמא ְָ�ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�א�

אינ�„. � הע�� מע�ר הע��יי� �ה�לי� לי, ֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיראה
��ר ה�א הלא �אמר, וא� עצמ�תיו. �מ� טמאה ְְְְֲִֵַַָָָֹֹ�ְְִַמק�לי�
אינ� ה�ג ע�ר ה�ה � וח�ה �המה �ע�ר �פ�י�, עליו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹלכ�ב
��ר היה ��סקת �אינ� זהמת� ול�לי טמאה, ֲֵֵֶֶֶָָָָָ�ְְֵָ�ְֵַמק�ל
��ר טמאה מק�ל �אינ� ��בר למד�, ה�ה ְֵָָ�ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלתפ�י�.

זהמה. ל� אי� א� ֲָ�ְִִִִֵלתפ�י�

ת�רה,‰. מ�ברי טמאה מק�לי� אינ� זכ�כית ְְִִֵָָ�ְְְְִִֵֵַָ�לי
�תח�ת ה�איל טמאה. מק�לי� ��הי� עליה� �זר� ְְִִַָ�ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָוחכמי�
מ�ני חר�; �כלי ה� הרי חר�, �כלי הח�ל מ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ר�ת�
א�א מאויר�, ����א� עליה� �זר� לא �בר�, נראה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ���כ�
מ�כ�ת. �כלי מ���, �י� מ��כ� �י� �ה� ה�מאה ���ע ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָ�ִֶַַַעד

���טיה� על טמאה �זר� קיבול]ולא בית ללא זכוכית �], ְְָֹ�ְְֵֶַָ
��רפי� ואי� �מקוה. טהרה לה� ואי� מק�ליה�. על ְְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
לתל�ת א�א עליה� �זר� ��א � וקד�י� �ר�מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה�

לשרו�] ולא לאכול .[לא

.Â,�לע�ל טה�רי� � אבני� �כלי אדמה �כלי �ללי� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָ�לי
מדרס טמאת ולא ה�מא�ת מ� טמאה מק�לי� ,[הזב]ואי� ְְְִֵַ�ְִַָ�ְְֹ�ְְִַָ

ול ת�רה מ�ברי �י�לא ���טיה� �י� ס�פרי�, מ�ברי א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹֹ
ְְֵֶַמק�ליה�.
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.Ê�ה�צי ��לע דקי�]�יל הרעי[עצי� �ית �ר� והקיא� , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
א� �ללי� �כלי ה� א� ספק ה� הרי �לי�, מה� הע��ה �ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

קפיפה אבל ��הי�; ע� ע�]�כלי �בלע[סל ��טמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�טמאת�. היא הרי � הרעי �ית �ר� והקיא� �יל, ְָָ�ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָא�ת�

.Á�חר �ל ו�לח� וכ�א מנ�רה �ג�� חר�, �לי ְֶֶֶָ�ְְְְְְִֵֵֵֶֶָ���טי
טמאת ולא ה�מא�ת מ� טמאה מק�לי� אי� � �ה� ְַ�ְְֹ�ְִַָ�ְְְִֵֵֶַַָוכ��צא
��אמר: ס�פרי�, מ�ברי ולא ת�רה מ�ברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חר�, �כלי ��� ל� ��� �ל � ��כ�" אל מה� י�ל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"א�ר

טה�ר. ,��� ל� ו�אי� טמאה; ְְֵֶָָ�ְֵַמק�ל

.Ë,�וה�ס�רי ה��יני� �ג�� ���טיה� אחד � מ�כ�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�לי
ה��ר�ת �ג�� מק�ליה� סירי�]א� [�וה��מקמ�סי�[� ְְְְְְִֵֶַַַ

א�רקומקומי�] �בר "�ל ��אמר: טמאה, מק�לי� ה�ל �ְְִַַֹ�ְֱֲֶֶֶַָָָָ
מג�ל א� �בה אפ�� ���ט. �י� מק�ל �י� בא�", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא

סאה[ארו�] אר�עי� מק�לי� �ה� מ�כת �ל �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכ��צא
�בר". "�ל ��אמר: טמאה, מק�לי� � יתר א� ְֱֶֶַָָָָ�ְְְִֵַַָ�לח

.Èהערבה �ג�� מק�ליה� � עצ� �כלי ע� �כלי ע�ר ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�לי
מ�ברי[נוד]והחמת[קערה] טמאה מק�לי� �ה�, וכ��צא ְְְְִֵֵֶֶַַַָ�ְְִִֵָ

והע�ר וה��א ה��ח�ת �ג�� ���טיה� אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָת�רה;
א�א טמאה מק�לי� אי� �ה�, וכ��צא עליו ְֶָָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�א�כלי�
א� ע�ר א� בגד א� ע� �לי "מ�ל ��אמר: ס�פרי�, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמ�ברי
ק��ל, �ית ל� ��� �ק מה למד�, ה�מ�עה מ�י � ְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ק"
לכל ע� �כלי � עצ� �כלי ק��ל; �ית ל� ��� �ל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹא�
מ�ברי ���טיה� ��מאת אמ�רי� �ברי� ��ה ְְְִִֵֵֶַ�ְֲִִֶֶַָָָ�בר.
�מדרס אבל מדרס; מ�מאת ח�� טמא�ת, ��אר ְְְְֲִִַַָָ�ְִ�ְְִִָס�פרי�?
ה���ב "�ל ��אמר: � ה��רה מ� מ��אי� וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה�ב
א� למ��ב הע��י �ל יטמא", ה�ב עליו י��ב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָא�ר
למ��ב, הע��י זכ�כית �לי וכל ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמר�ב,

מ�בריה�. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמ��א

.‡Èה�נ�ס מ� �י� �פ��י�, מ�מר �י� � אריג �ה�א ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ל
לפשת�] דומה ה�דלי�[צמח �ברי� מ�אר א� ה��י ְְְִִִִֵֶַַָָא�

וה�בדי� טמאה. לעני� '�גד' ה�קרא ה�א � [צמר����ה ְְְִִֶֶַַַַָָָ�ְְְִַָָ
�בר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָ�בגדי�

.·È�ה�ד�לי �ער ח�טי ה�א � ��ל�לת,[שזורי�]ה�ק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ
האר�גי� וערב]א� הע�י�,[שתי מ� הע��י אחד �בגדי�. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ

�ה�, וכ��צא וה�רה ה��ס מ�נב א� �מ�י�, מ�מר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָא�
ה�רצ�פי� �מ� מה� האריג גדולי�]ואחד ה�ד�ל[שקי� א� , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

חבק החבלי�[חגור]�מ� אבל .�� וכ��צא חמ�ר �ל ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָ
� �פ��י� מ�מר �י� ה�ער מ� �י� ה�ז�רי�, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוה��יח�ת

עצמ�. �פני טמאה מק�לי� ְְְִֵַָָ�ְְִֵַָאינ�

.‚È�ה�ני �מ� הערבה �מ� ה�מא מ� הע��יי� ה�לי� ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ל
�מ� אילנ�ת �מ�ל�י וה�ריגי� העלי� �מ� �מרי� ���ת ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָ�מ�
וה��צ�ת וה�חצלא�ת וה�רסקלי� ה�פיפ�ת �ג�� ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחל�,
�לי אחד �ע�. האר� מ� �דל �ה�ל ע�, �לי �כלל ה�ל �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מ� מעפר הע��י �לי � �בר לכל נתר �לי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחר�,
�לי זה הרי � ��ב�� א�ת� ��רפי� �� ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרי�,
מ�אר �ה� וכ��צא וה��ח וה�ירי� וה���ר ְְִֵֶַָָָ�ְְְִִֶֶַַַַַחר�.
מק�לי� ה�ל � עליה� ��ב�לי� א� �ה� �א�פי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה�נינ�ת,

�וה. חר� �לי וטמאת וטמאת� ��רה, �י� ְְֵֶֶַָָ�ְְָָ�ְְִָָ�טמאה

ב ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
טמאה‡. מק�ל זה הרי � מק�� מ�ל ק��ל �לי ְָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהע��ה

וה�א �ע�ר; ק��ל לכלי ואי� ה��רה; מ� �ה�א, ְְְְִִִִִֵֶַָָ�כל
��עמד �אפ�ר ק�מה, �ל �בר מעמד]��ע�ה יחזיק �]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה��ה הע�ר מ� �יס הע��ה �]�יצד? היינו נתע�ד[� ��א ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מק�ל אינ� �ה�יר �י על א� ה�יר, מ� א� ְָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ�לל,
ה�ינ�ק�ת חקק�� אפ�� והא���, והאג�ז הר��� מ�ל�ת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָא�
הרי � מאזני� לכ� �התקינ�� א� העפר, את �ה� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד
לה� י� � וקט� ��טה חר� ��ינ�ק טמאה; מק�לי� ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְְִֵַא��
�לי� הע��ה אבל מח�בה. לה� �אי� �י על א� ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמע�ה,
�ה�, למד �חקק�� היב�י� וה�לעת והאתר�ג ה�פת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ�
��עמד� אפ�ר �אי לפי טה�רי�, ה� הרי � �ה� ���צא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מ�עט. זמ� ְֶַָָא�א

וה�חק·. מאזני� המידות]קנה בו שמוחקי� כלי �]��� ְְְִֵֵֶַַַַֹ
והאסל מ�כת, ק��ל �ית נשיאה]�ה� מוט �ית[� �� ��� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

�מ�ל מי�, ק��ל �ית �� ��� עני �ל וקנה מע�ת, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָק��ל
�ל �מ�חזת מר�לית, מק�� א� מז�זה ק��ל �ית �� ���ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

�נקס ול�ח �מ�, ק��ל �ית �� ��� ���[רשימות]ע� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
�י על א� �ה�, וכ��צא א�� �ל � �עוה ק��ל �ית ��ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
�ל ק��ל �ית �ה� וי� ה�איל � ה� ע� �לי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ����טי
ה��רה מ� טמא ואי� ��רה. �י� טמאה מק�לי� ְְִִֵֵַָָָָ�ְְִֶַ�ה�א,
�ית את והמ��� �ה�, ��� לב�� ה���ל �ית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא�א
על ה�תר אבל ל�. צרי� ה���ל ��ית ה�לי מ�אר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה���ל
וטמא ה��רה; מ� טה�ר ה���ט, ה�לי מ�אר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹה�ר�

��ארנ�.[מדרבנ�]מ�בריה� �מ� , ְְְִִֵֵֶֶַ

�יצד?‚. ק��ל. �ית אינ� למ�את�, הע��י ק��ל ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ�ית
ה��� �� ות�קעי� ק��ל, �ית �� �ח�קקי� ע� �ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�קעת
טמאה; מק�לת אינ� היא, נ�חי� �ל א� � �רזל ְָ�ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ל
למ�את�. א�א נע�ה לא ק��ל, �ית �� ��� �י על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�א�
מק�לת ז� הרי צ�רפי�, �ל היתה וא� �זה. ���צא �ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכ�

מג�יהי� �ה� מ�ני עת,[שולפי�]טמאה; �כל ה�רזל את �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
�פ�ת את ��[שארית]�מק�צי� ה�תק�צת וה�ס� ה�הב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

.�� ���צא �ל וכ� לק�לה. נע�ה והרי ה���, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ�חת

וה�ג�ל�ת„. ה���ת רגלי �חת החק�ק [ארונות]ה�� ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
�� ואי� טה�ר � מק�ל �ה�א �י על א� � �ה� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
�� לסמ� א�א לק�לה ע��י �אינ� לפי ק��ל, �לי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמ���

�כ טמאה מק�לת � ה�� �פ�פרת ע��לבד. �לי ל ְְְִֶֶֶֶַַַַ�ְְְֵֵָָ
ט�ה א�א לק�ל יכ�לה אינ� אפ�� טמאה, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ�ְְִֶַ��ק�לי�
מק�לת אינ� לק�לה, �חתכ� ה�נה ��פ�פרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.
נח�כה לא וא� ��ת�כ�; ה�ב� �ל את ���ציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�טמאה
�ל �פ�פרת אבל ע�. �לי מ���טי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלק�לה,

צמח]���ע�ת �אכלי�[מי� א�א �לי�, אינ� � �ה� וכ��צא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ח��בי�. ֲִֵה�

.‰�� ואחר ה�ז�זה, את �� ונת� �חתכ�, ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�פ�פרת
ק�לת� �דר� ��א נתנ� אפ�� � ��תל ביתנתנ� �] ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

הקיר] כלפי ��תלהקיבול קבע� טמאה. מק�לת [חיבור, ְֶֶַ�ְְֶַָָָֹ
�דר�קבוע] ��א טמאה; ק�לת�, �דר� קבע� א� �ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
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.Ê�ה�צי ��לע דקי�]�יל הרעי[עצי� �ית �ר� והקיא� , ְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
א� �ללי� �כלי ה� א� ספק ה� הרי �לי�, מה� הע��ה �ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

קפיפה אבל ��הי�; ע� ע�]�כלי �בלע[סל ��טמאת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�טמאת�. היא הרי � הרעי �ית �ר� והקיא� �יל, ְָָ�ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָא�ת�

.Á�חר �ל ו�לח� וכ�א מנ�רה �ג�� חר�, �לי ְֶֶֶָ�ְְְְְְִֵֵֵֶֶָ���טי
טמאת ולא ה�מא�ת מ� טמאה מק�לי� אי� � �ה� ְַ�ְְֹ�ְִַָ�ְְְִֵֵֶַַָוכ��צא
��אמר: ס�פרי�, מ�ברי ולא ת�רה מ�ברי לא ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמדרס,
חר�, �כלי ��� ל� ��� �ל � ��כ�" אל מה� י�ל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ"א�ר

טה�ר. ,��� ל� ו�אי� טמאה; ְְֵֶָָ�ְֵַמק�ל

.Ë,�וה�ס�רי ה��יני� �ג�� ���טיה� אחד � מ�כ�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�לי
ה��ר�ת �ג�� מק�ליה� סירי�]א� [�וה��מקמ�סי�[� ְְְְְְִֵֶַַַ

א�רקומקומי�] �בר "�ל ��אמר: טמאה, מק�לי� ה�ל �ְְִַַֹ�ְֱֲֶֶֶַָָָָ
מג�ל א� �בה אפ�� ���ט. �י� מק�ל �י� בא�", ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹיבא

סאה[ארו�] אר�עי� מק�לי� �ה� מ�כת �ל �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכ��צא
�בר". "�ל ��אמר: טמאה, מק�לי� � יתר א� ְֱֶֶַָָָָ�ְְְִֵַַָ�לח

.Èהערבה �ג�� מק�ליה� � עצ� �כלי ע� �כלי ע�ר ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�לי
מ�ברי[נוד]והחמת[קערה] טמאה מק�לי� �ה�, וכ��צא ְְְְִֵֵֶֶַַַָ�ְְִִֵָ

והע�ר וה��א ה��ח�ת �ג�� ���טיה� אבל ְְְְֲִֵֵֶַַָָָת�רה;
א�א טמאה מק�לי� אי� �ה�, וכ��צא עליו ְֶָָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�א�כלי�
א� ע�ר א� בגד א� ע� �לי "מ�ל ��אמר: ס�פרי�, ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמ�ברי
ק��ל, �ית ל� ��� �ק מה למד�, ה�מ�עה מ�י � ְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ק"
לכל ע� �כלי � עצ� �כלי ק��ל; �ית ל� ��� �ל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹא�
מ�ברי ���טיה� ��מאת אמ�רי� �ברי� ��ה ְְְִִֵֵֶַ�ְֲִִֶֶַָָָ�בר.
�מדרס אבל מדרס; מ�מאת ח�� טמא�ת, ��אר ְְְְֲִִַַָָ�ְִ�ְְִִָס�פרי�?
ה���ב "�ל ��אמר: � ה��רה מ� מ��אי� וחבריו, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה�ב
א� למ��ב הע��י �ל יטמא", ה�ב עליו י��ב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָא�ר
למ��ב, הע��י זכ�כית �לי וכל ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלמר�ב,

מ�בריה�. מדרס ְְִִִִֵֵֶַָמ��א

.‡Èה�נ�ס מ� �י� �פ��י�, מ�מר �י� � אריג �ה�א ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ל
לפשת�] דומה ה�דלי�[צמח �ברי� מ�אר א� ה��י ְְְִִִִֵֶַַָָא�

וה�בדי� טמאה. לעני� '�גד' ה�קרא ה�א � [צמר����ה ְְְִִֶֶַַַַָָָ�ְְְִַָָ
�בר.שנכבש] לכל ְְִִָָָָ�בגדי�

.·È�ה�ד�לי �ער ח�טי ה�א � ��ל�לת,[שזורי�]ה�ק ְְְִֵֵֶֶַַַַָ
האר�גי� וערב]א� הע�י�,[שתי מ� הע��י אחד �בגדי�. ְֲִִִִִִֶֶָָָָָ

�ה�, וכ��צא וה�רה ה��ס מ�נב א� �מ�י�, מ�מר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָא�
ה�רצ�פי� �מ� מה� האריג גדולי�]ואחד ה�ד�ל[שקי� א� , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

חבק החבלי�[חגור]�מ� אבל .�� וכ��צא חמ�ר �ל ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָ
� �פ��י� מ�מר �י� ה�ער מ� �י� ה�ז�רי�, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוה��יח�ת

עצמ�. �פני טמאה מק�לי� ְְְִֵַָָ�ְְִֵַָאינ�

.‚È�ה�ני �מ� הערבה �מ� ה�מא מ� הע��יי� ה�לי� ֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ל
�מ� אילנ�ת �מ�ל�י וה�ריגי� העלי� �מ� �מרי� ���ת ְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָ�מ�
וה��צ�ת וה�חצלא�ת וה�רסקלי� ה�פיפ�ת �ג�� ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהחל�,
�לי אחד �ע�. האר� מ� �דל �ה�ל ע�, �לי �כלל ה�ל �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מ� מעפר הע��י �לי � �בר לכל נתר �לי ואחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָחר�,
�לי זה הרי � ��ב�� א�ת� ��רפי� �� ואחר ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָהעפרי�,
מ�אר �ה� וכ��צא וה��ח וה�ירי� וה���ר ְְִֵֶַָָָ�ְְְִִֶֶַַַַַחר�.
מק�לי� ה�ל � עליה� ��ב�לי� א� �ה� �א�פי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה�נינ�ת,

�וה. חר� �לי וטמאת וטמאת� ��רה, �י� ְְֵֶֶַָָ�ְְָָ�ְְִָָ�טמאה

ב ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
טמאה‡. מק�ל זה הרי � מק�� מ�ל ק��ל �לי ְָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהע��ה

וה�א �ע�ר; ק��ל לכלי ואי� ה��רה; מ� �ה�א, ְְְְִִִִִֵֶַָָ�כל
��עמד �אפ�ר ק�מה, �ל �בר מעמד]��ע�ה יחזיק �]. ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה��ה הע�ר מ� �יס הע��ה �]�יצד? היינו נתע�ד[� ��א ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
טמאה, מק�ל אינ� �ה�יר �י על א� ה�יר, מ� א� ְָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ�לל,
ה�ינ�ק�ת חקק�� אפ�� והא���, והאג�ז הר��� מ�ל�ת ְְְֱֲֲִִִִִַַַָָָָא�
הרי � מאזני� לכ� �התקינ�� א� העפר, את �ה� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמד
לה� י� � וקט� ��טה חר� ��ינ�ק טמאה; מק�לי� ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְְִֵַא��
�לי� הע��ה אבל מח�בה. לה� �אי� �י על א� ֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמע�ה,
�ה�, למד �חקק�� היב�י� וה�לעת והאתר�ג ה�פת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ�
��עמד� אפ�ר �אי לפי טה�רי�, ה� הרי � �ה� ���צא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

מ�עט. זמ� ְֶַָָא�א

וה�חק·. מאזני� המידות]קנה בו שמוחקי� כלי �]��� ְְְִֵֵֶַַַַֹ
והאסל מ�כת, ק��ל �ית נשיאה]�ה� מוט �ית[� �� ��� ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

�מ�ל מי�, ק��ל �ית �� ��� עני �ל וקנה מע�ת, ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָק��ל
�ל �מ�חזת מר�לית, מק�� א� מז�זה ק��ל �ית �� ���ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

�נקס ול�ח �מ�, ק��ל �ית �� ��� ���[רשימות]ע� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
�י על א� �ה�, וכ��צא א�� �ל � �עוה ק��ל �ית ��ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
�ל ק��ל �ית �ה� וי� ה�איל � ה� ע� �לי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ����טי
ה��רה מ� טמא ואי� ��רה. �י� טמאה מק�לי� ְְִִֵֵַָָָָ�ְְִֶַ�ה�א,
�ית את והמ��� �ה�, ��� לב�� ה���ל �ית ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא�א
על ה�תר אבל ל�. צרי� ה���ל ��ית ה�לי מ�אר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה���ל
וטמא ה��רה; מ� טה�ר ה���ט, ה�לי מ�אר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹה�ר�

��ארנ�.[מדרבנ�]מ�בריה� �מ� , ְְְִִֵֵֶֶַ

�יצד?‚. ק��ל. �ית אינ� למ�את�, הע��י ק��ל ְִִֵֵֵֵֶַַָֹ�ית
ה��� �� ות�קעי� ק��ל, �ית �� �ח�קקי� ע� �ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�קעת
טמאה; מק�לת אינ� היא, נ�חי� �ל א� � �רזל ְָ�ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ל
למ�את�. א�א נע�ה לא ק��ל, �ית �� ��� �י על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�א�
מק�לת ז� הרי צ�רפי�, �ל היתה וא� �זה. ���צא �ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכ�

מג�יהי� �ה� מ�ני עת,[שולפי�]טמאה; �כל ה�רזל את �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
�פ�ת את ��[שארית]�מק�צי� ה�תק�צת וה�ס� ה�הב ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

.�� ���צא �ל וכ� לק�לה. נע�ה והרי ה���, ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ�חת

וה�ג�ל�ת„. ה���ת רגלי �חת החק�ק [ארונות]ה�� ְְְִִֵֶַַַַַַַָָ
�� ואי� טה�ר � מק�ל �ה�א �י על א� � �ה� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
�� לסמ� א�א לק�לה ע��י �אינ� לפי ק��ל, �לי ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמ���

�כ טמאה מק�לת � ה�� �פ�פרת ע��לבד. �לי ל ְְְִֶֶֶֶַַַַ�ְְְֵֵָָ
ט�ה א�א לק�ל יכ�לה אינ� אפ�� טמאה, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ�ְְִֶַ��ק�לי�
מק�לת אינ� לק�לה, �חתכ� ה�נה ��פ�פרת ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת.
נח�כה לא וא� ��ת�כ�; ה�ב� �ל את ���ציא עד ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�טמאה
�ל �פ�פרת אבל ע�. �לי מ���טי היא הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלק�לה,

צמח]���ע�ת �אכלי�[מי� א�א �לי�, אינ� � �ה� וכ��צא ְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ח��בי�. ֲִֵה�

.‰�� ואחר ה�ז�זה, את �� ונת� �חתכ�, ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�פ�פרת
ק�לת� �דר� ��א נתנ� אפ�� � ��תל ביתנתנ� �] ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

הקיר] כלפי ��תלהקיבול קבע� טמאה. מק�לת [חיבור, ְֶֶַ�ְְֶַָָָֹ
�דר�קבוע] ��א טמאה; ק�לת�, �דר� קבע� א� �ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
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נת� �� ואחר ��תל, ה�פ�פרת את נת� טה�רה. ְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹק�לת�,
מק�לת ז� הרי ק�לת�, �דר� היתה א� � ה�ז�זה את ��ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אפ�� � ��תל קבע� טה�רה. ק�לת�, �דר� ו��א ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�טמאה;

טה�רה. ק�לת�, ְְֶֶַָָָָ�דר�

.Â�ה�ע מ� א� ה�סרי� מ� א�ת� �א�רגי� חבל�לי [גמי. ְְְִִִִִֶַַַַָ
מיוחד] ה�גמרמקנה ואת ה�גדי� את עליו ���יח� �די ,ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְָ

בשמי�] הקטרת כלי היה[� א� � ��ת��מ� �די ְְְְִִִֵֶַַָָָמ�מ�ה
�ית �� היה וא� טה�ר; קרקע, ל� �אי� �כ�רת ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָע��י

�ס�ת כתחתית]ק�לת בו טמאה.[שמניחי� מק�ל זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶַֹ�ְָ

.Ê;טה�ר �ע�, ו�ל טמא; מ�כת, �ל � �המה �ל ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָסנ�ל
ה��לה. מ�לי ח��ב זה ְִֵֵֶֶַַָָָ�אי�

.Áונ�אר[קושר]ה��רר וה�ציא�, �ע�ר, מר�לית ְְְְְִִִֵַַַָָ
��פ�ט עד טמאה מק�ל זה הרי � עמק [יתיישרמק�מ� ְְֲֵֵֶַָָֹ�ְְִֶַַָ

והרימקמטי�] �ה�א, �כל מק�לי� ק��ל �לי ��ל ;ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מק�ל אינ� ה�ע�ת צר�ר אבל קט�. �יס �מ� ְְְְֲִֵֵַַָָָָָמק�מ�

�לי. צ�רת עליו �אי� ְְִֵֶַָָָ�טמאה,

קודש ה'תשס"טושבת שבט '

ג ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
לנחת‡. הע��י ע� �לי במקומו]�ל אינ�[לעמוד אפ�� � ְְֲִִֵֵֶַַָָ

מ�ברי לא טמאה, מק�ל אינ� � מעט �בר א�א ְְִִֵָֹ�ְֵֵַָ�ְֵֶַָָָמק�ל
ע��י �ה�א ע� �לי וכל ס�פרי�. מ�ברי ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹת�רה
סאה, מאה מחזיק היה אפ�� � ��ק וריק� מלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָלה�לטל

��לי� ל� ��� �י על ע��י[תחתית]וא� ואינ� ה�איל � ְְִִִֵֵֶַַַָ
ק��ל. �לי ��אר ��רה �י� טמאה מק�ל זה הרי ְְְִִִֵָָָ�ְְֲֵֵֶַַַלנחת,

סת� �ה�א ע� �לי ינוד]וכל או יעמוד א� נקבע א�[לא � ְְְִִֵֶָָ
נ�ח יהא ��א �די ה�רקע על �ה� לי�ב ��לי� ל� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהי�
��רי� �ה� �לח סאה אר�עי� מחזיק והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהת�ל�ל,
ולא ת�רה מ�ברי לא �לל, טמאה מק�ל אינ� � ְְְְִִֵָָָֹֹ�ְְֵֵֵַָ�יב�
�דברי� לנחת. ע��י �ה�א �חזקת� מ�ני ס�פרי�; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�ברי

ק�לה �ברי ��� רבינו]א��, ה�מ�עה[ממשה �מ�י ה�; ֵ�ְְִִִֵֵַַָָָָ
לא ע� �לי א� וריק�, מלא מ�לטל �ה�א �ק מה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלמד�:
ע� �לי לה�ציא � וריק� מלא מ�לטל היה א� א�א ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָי��א

לנחת. ְֶַַָהע��י

��הה�·. �ג�� לנחת, ע��יי� �ה� �חזקת� [קרו�לי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נשי�] �מג�ללהסעת ה�ני�[ארו�]�בה וכ�רת ה�� וכ�רת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב�]�ב�ר שתיה מתק� א�[� � �א�� וכ��צא גד�לה ְְְְִִֵֵַָָספינה
ה� וא�� טמאה. מק�לי� אי� סאה, אר�עי� מחזיקי� ְְֵֵָ�ְְְְְִִִִֵַַַָָָהי�
�ר��ר �מל�א�: לה�לטל ע��יי� �ה� ע� �ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה�לי�

גדולה] ה�לכי�[חבית וקסט�ת העגלה, על א�ת� ְְִַָ�ְֲִִֶַַָָָ���יחי�
נייד] הע�ד�[ארו� וערבת עורות], מעבד ספינה[� �ב�ר , ְְֲִֵַַַָָָ

�אמצע לה�� יכ�לה �אינ� ה�ט�ה ה�פינה והיא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקט�ה,
א��, ע� �ל ה�לי� מחמ�ת אחד �ל והאר��. ה�ד�ל, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה��
א�� הרי � סאה מאר�עי� י�תר מק�לי� �ה� �י על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָא�
לה�לטל א�א מ�ח�ת� נע�� ��א טמאה; ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ְְִַמק�לי�
סאה, אר�עי� מק�לי� הי� א� � ע� �לי ��אר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמלאי�.
�מל�א�, לה�לטל ע��יי� �אינ� חזקת� � ��לי� לה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוי�
הע�ר �כלי עצ� �לי וכל טמאה. מק�לי� אי� ְְְְֵֵֶֶָָָ�ְְְִִֵַָ�לפיכ�

א�א טמאה, מק�לי� אי� � �לח סאה אר�עי� ְֶָָ�ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָהמק�לי�
מלאי�. ��ה� לה�לטל מ�ח�ת� נע�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָא�

�מ�ה‚. ה�אי� זכ�כית �ל וה�ג�ל וה�בה [�ה��ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
סאה] מ' �ימכילי� על א� � זכ�כית �לי ��אר טה�רי�. ,ְְְְִִִֵַַָ

חמר וזה טמאה; מק�לי� ה� הרי סאה, אר�עי� ְְֶֶָֹ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ��ק�לי�
ע�. מ�לי זכ�כית ְְְִִִֵֵֵ�כלי

����ר�„. ��� �לי הגיאומטרית]�ל על["תכולתו" א�ה ְְִִֵֶַַָָ
�לח; סאה אר�עי� מחזיק ה�א הרי �ל�, �ר�� ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹא�ה
�� היה א� מ�ח��. א�ת� מ�דדי� ה�לי, את ְְְְִִִִִֶֶַַָָ�כ���דדי�
א�א ��כ� �אי� �י על א� � �ל� �ר�� א�ה על ְִֵֶֶַַַַַָָָָֹא�ה
אבל ממעט. ה�פנ�ת עבי �אי� טה�ר, ה�א הרי � מ�ה ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ח�ת
ע��. נמ�די� אי� � זר ל� היה א� ה�ר ועבי הרגלי�, ְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָעבי

ה��ה‰. ��ת�� מ�כני �ג�� קט�ה, �בה ה�לי �ת�� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהיה
ח��ר ואינ� ע��, נמ�דת אינ� � נ�מטת �היא �זמ� �ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
� נ�מטת אינ� וא� ה�ת. �אהל ע�� מ�לת ואינ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹל�,
קמ�ר ���י ל�לי היה (ו.) אחד. �כלי ה� והרי ע��, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנמ�דת

כיפה] קב�ע,[כעי� אינ� ע��; נמ�ד קב�ע, �ה�א �זמ� �ְְִִִֵֶַַַָָָ
וא� ע��; נמ�ד�ת מ�פני�, מג�ר�ת �� הי� ע��. נמ�ד ְְְְְִִִִִִִִֵָָָאינ�

ע��. נמ�ד�ת אינ� מ�ח��, ה�ג�ר�ת �� ְְִִִֵַַָָָהי�

.Ê�א א�א �דר��, סאה אר�עי� מק�ל �אינ� ע� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�לי
�מק�ל ה�איל � אחר �דבר סמכ� א� א� צ��, על ה�ה� ��ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

טה�ר. מק��, מ�ל סאה ְְִִַָָָָָאר�עי�

.Á�א � מרגליה� אחת ���לה וה�ג�ל וה�בה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה��ה
טה�רי�, א�� הרי � מק�לי� ה� הרי א�א נ�ב�, ��א �י ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעל

שעדיי�]ועדי� ��הי�.[� לנחת �ה� וחזקת� לה�, י� ��לי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ד ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מ��ת‡. חלוקות]�ל� ע��יי�[� �אינ� ע� �כלי ְֲִִִֵֵֵֶָָֹ

�לבד, אד� לת�מי� ע��י �ה�א ע� �לי �ל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלק�לה:
ר��ה� ולא �לל, טמאה מק�ל ואינ� טה�ר, � ה��� ְְְִָָֹ�ְְֵֵַָָ�ְַ�ג��
ה�לי� לת�מי� הע��י ע� �לי וכל לטמאה. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ�ְֲִָחכמי�

וה�בלה ה�לח� �ג�� קט�]והאד�, שולח� וה��ה[� ְְַָָָ�ְְְְִַַַָָָ
אד� לת�מי� �ה� �מני� טמאה. מק�לי� � �ה� ְְְִִִֵֶַַָָָ�ְְְִֵֶַַָוכ��צא
ה�לח�, על ה�ער�ת מ�יח �הרי מ���יו? ְָ�ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָות�מי�
ע� �לי וכל ה��ה. על וה��ע�ת ה�בלה, על ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָוה��ס�ת
מ���י מ��� ה�א �הרי �לבד, ה�לי� לת�מי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהע��י
מלאכה ��עת א�א ה�לי� את מ��� היה לא א� � ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאד�
�היא ע� �ל מנ�רה �ג�� מ�ל��; טה�ר זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ�לבד
ה�לי� �חת ���יחי� וכ� הדלקה, ��עת ה�ר את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָמ���ת

וה�פ�סי� מלאכה, מ���[מסגרות]��עת היה וא� .��� ְְְְִִַַָָ�ְְִֵַָָָ
זה הרי � מלאכה ��עת ו��א מלאכה ��עת ה�לי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

ה�פצה ���י �ג�� טמאה; �כג��[קופסא]מק�ל ,�� וכ��צא ְֵַ�ְְִַָ�ְְְֵַָ
מכח�ל ותיק וה�ער, וה�ס�רי� והרמח וה��י� ה�י� ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַָָֹ�יק

ה�כ�ב ותיק ה�חל, �סקרטיה[חריטה]�בית טבלה ותיק , ְְְְְִִֵֵַַַַַָֹ�ְְָ
אכילה] שולח� ה�ג�ז�ת[סוג �בית הח�י� [חיצי��בית ִִֵֵַַָ

�יגדולי�] על א� � �ה� וכ��צא א�� �ל חלילי�. ותיק ,ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
ה�לי �הרי טמאה; מק�לי� �לי�, מ���י א�א ְְֲִֵֶַָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�אינ�
���י אבל מלאכה. ��עת ו��א מלאכה ��עת לה� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹצרי�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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גדולה]קמטרה טני[תיבה וכ��י �בה, וכ��י ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חר� �ל נגר]וה�כ�� וה�מר��[� ה�בה, ��חת וה��א , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כיסוי] והקלב[� דפוס]���, ה�פר,[� �יק עליו ���ני� ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ה�גר יתד]�בית ותיק[� ה�ז�זה, �בית ה�נע�ל, �בית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

�דפ�ס מצנפת, ��דלי �ל וה�לב ���ר�ת, ותיק [�נבלי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
��,צורה] ���חקי� ז�ר �ל ע� �ל וס�ס �פ�י�, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ�ל

המק�ננ�ת הקשה]�רביעית כלי �גננת[� של, ניידת סככה �] ְְְְִִֶַֹ
ה��ה�] וסמ�כ�ת הסומכות]העני, קטנות ונקליטי[קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילו�]ה��ה לפריסת ה��ה[מוטות ��חת וחמ�ר ע�, �] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את מ�ניהמחזיק טה�רי�, �ה� וכ��צא א�� �ל �ְְְִִֵֵֵֶַָָ

�לבד. מלאכה ��עת ה�לי� מ���י ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ה�

�]מל��·. מקרשי קרש �פ�ה[� מל�� היה א� � ה��ה ְְִִֵַַָָָ�ְִָָ
טבעת] הרי[� � ה��ה ע� �ה� ��תח�ר רגלי� ל� וי� ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ה��ה, �פני א�ת� נ�תני� �הרי ה��ה; ע� מ��א ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה
ל��נ�ת ��י על נתנ� מאבריה. �אחד ה�א קרשי�והרי �] ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

המיטה] דפנות תחובות �בה� ה��ה על �ב�� ה�א והרי ,ֲִֵַַַַָָ
רגלי�, ל� ואי� ה�איל � �חבלי� מסרג �ה�א �י על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹא�
�לבד, מלאכה ��עת ה�לי� מ����י �ה�א מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטה�ר;

�]�מל�ני של ��ה�[קרשי� ה���ר�ת �ה� ���לי� לוי �ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ה טה�רי�.�כלי �ה� �יר, ְְִִֵֵֶַ

א���‚. �ל סנדלר]מכ�� עליו[�רצע�, מ�תח �ה�א ְֵֶַ�ְֵֶַָָָ
��ק�� האב� את עליו ���יח מ�ני טה�ר, � הע�ר ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
ל��� ע��י ונמצא עליה, �מ��� �� ��� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחק�ק
�הרי ק��ל, מ��� מ��א ואינ� מלאכה; ��עת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�לי�

�אב�. להתמ�את ע��י ��� ְְְֲִֶֶֶַַָָֹהחקק

ציפויי]ח��יי„. �י�[� � הח��יי� �ל וכ� טה�רי�. ה��ה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ
מ�כת, �ל א� ע�ר �ל א� עצ� �ל א� ע� �ל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ�הי�
לח��יי �רט �ה�", מלאכה יע�ה "א�ר ��אמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטה�רי�,
���ה ק��ל �ית �ה� ��� עצ� א� ע� �לי וכ� ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�לי�.
מאחר טמאה; מק�לי� ואינ� טה�רי�, � �מ�כת ְֵַַָ�ְְְְְִִֵֶֶַַָָא�ת�
��ארנ�. �מ� טה�ר, עצמ� וה���י ��ל�; א�ת�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ���ה

א�‰. � ה��כת מ� �מקצת� הע� מ� מקצת� �לי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהע��ה
ה��כת היתה וא� טמאה; מק�ל ה��כת, מ��� הע� ְְְִֶֶַַָָָ�ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָהיה
וה��י� ע�, �ל מפ�ח �יצד? טה�ר. ה�ל הע�, את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמ���ת
היה טמאה; מק�ל זה הרי � אחת �� אפ�� מ�כת, �ל ���ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ�ְָָָ

טה�ר. ה�ל � ע� �ל וה��י� מ�כת, �ל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹה�פ�ח

.Âאלמג �ל וח�תמ� מ�כת, �ל י�]ט�עת �[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ
טה�רה. � מ�כת �ל וח�תמ� אלמג, �ל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;

.Ê��מפתח]וה טמאה[� מק�ל � הח�ת� א� מ�כת, �ל ְְֵֵֶֶֶַַַַָ�ְָ
וה�זרה ה�ע�ד וכ� לע�. מח�ר היה לא א� עצמ�, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ְְְִִֵַָָֹ�פני

תבואה]וה���ב ניקוי כלי אחת[� ���לה רא� �ל וה�סרק ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
טמאה. מק�לי� א�� הרי � מ�כת �ל וע�י� ְָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ��יה�,

.Áהיה�� �די ר��� �מי� מסמר �רא�� �ע�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמ�ל
האר� �היה ��א ע�ה� טמאה; מק�ל אינ� ,�� ְְִֶֶֶָָָָָֹ�ְֵֵֵַא�חז

טמאה. מק�ל הע�, את ְָ�ְֵֵֶֶֶַָא�כלת

.Ëמק�ל � �� לה��ת �די מסמרי� �� ��בע מ�ל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכ�
� לנ�אי ע�י� ה��כת. את מ��� הע� ��מצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�טמאה,
הע�. את מ���ת ה��כת �הרי טמאה, מק�ל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ְֵֵַאינ�

.È,לנ�אי ��לת א� ���ל ��בע� מ�כת �ל מניק��ת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכ�
ה�לי�. מ�אר �ה� ���צא �ל וכ� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָטה�ר�ת.

ה ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מלאכ��.‡. ���מר עד טמאה, מק�לי� אי� � ה�לי� ְְְִֵֶַַָָָ�ְְִִֵֵַַָ�ל

והעריסה, ה��ה טמאה? מק�לי� ה� מאימתי ע�, ְְֲִִַָָָָ�ְְְִֵֵֵֵֵַַָ�כלי
ה�ג �ע�ר �מר[להחליק�]מ����פ� ��א[בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ

מ��חס� � ע� �ל ה��י� טמאה. מק�לי� א�� הרי ְְִִֵֶֶַַַָֹ�ְְֲִֵֵַָל���,
והעצי�[יקשור] ה�ריגי� עקצי ויכרת ְְִִִֵֵַָָ�ְְְִִֵֶֹ�פת�תיה�,

� �מרה �ל ה��י� הי� ה��י�. �ב על ה��צאי� ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָה�ט�י�
טמאה; מק�לי� � מ�פני� הה�צי� �רת ��א �י על ְָ�ְְְִִִִִִֶַַַַַָֹא�

ה�ל�לה א�ת�. מק�מי� ידיות]��� ע� מ��[סל חס�� ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ה�ל�י�ת ויגמר הה�צי�, ויכרת ידיות]�יה, ה��ס�ת[� �ית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

ה�גינ�ת �[קנקני�]�בית מ�פני� �רת ��א �י על א� � ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
ה�ט�י� ה�נ�ני� א�ת�. מק�מי� ��� טמאה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ�ְְִַמק�לי�

סלי�]וה�לת�ת של סוגי� ויכרת[� �פת�תיה�, מ��חס� � ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
ה�ד�לי� וה��גי� ה�ד�לי� ה�נ�ני� ה��צאי�. [�הה�צי� ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ��רי�סוגי �ני מ��ע�ה היקפי�], ��ה�.[� לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]י� ��ר[נפת מ��ע�ה � מאזני� �ל וכ� �כברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפיר�ת ��י מ��ע�ה ה��ה, ��ה�. לרחב [�אחד ֶֶֶַַָָָֹ�ְְֲִִֵֶֶַָ
והערקעיגולי�] .��� ארוכה]לרחב ��[קופה מ��ע�ה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה מק�לי� ��יה�, �מר ��א �י על א� אחת. ְָ�ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹצפירה
נרא� �הרי ראויי�]� ה�לי[� צ�רת והרי ��ע��, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

� ה�חצלת מקצת�. ��ארג לבגד ��מה? זה למה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעליה�;
ה�סרי� �לי וכל מלאכ��. �מר ה�א וזה הה�צי�, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמ��כרת
�לי �למי �פת�תיה�. ��תח�מ� עד טמאה, מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
על א� �צ�רת�; ע� ה�לי מ��ע�ה טמאה מק�לי� � ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ�ְְִֵַע�

��רד לתאר� עתיד �ה�א לה�ו�ת�[לשייפו]�י א� ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדי� א��, �מע�י� וכ��צא ��עצד לי��ת� א� ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָ��ח�גה
ה�לי� והרי חקיקה מח�ר ואינ� ה�איל �ל�, ְֲֲִִִֵַָָ�ְְִֵֶֹה�א
מק�לי� ע� �לי �למי וכל טמאה. מק�ל זה הרי ְְְְְְִֵֵֵַָָָ�ְֲֲִֵֵֶַָחפירת�,

א��ר�ע מ�ל ח�� ארז]טמאה, מי� מ���[� ה�לי �אי� , �ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
�כלי עצ� ��לי �עיני וקר�ב ��תי�ה. עד �לי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָח��ב
עליו �אי� ע� �ל טמאה. מק�לי� �למיה� ואי� ְֵֵֶָָָָ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַָא��ר�ע,
טמאה. מק�ל אינ� ,�� ������י� �י על א� � �לי ְָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַצ�רת

טבלאות]אר�ב�ת הח��ת[� עליה� ���דרי� נח��מי� �ל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַ
ו�ל עליה�. ה�לי צ�רת �הרי מ��א�ת, � �צק ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ��ה�
�סקרא א�ת� צבע וא� טמאה; מק�לי� אינ� ��י�, ְְְְִִַָָָָ�ְְֲִִֵֵַַָָ�עלי
לה� נע�ית �הרי מ��א�ת, � �ה� וכ��צא �כר��� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�

נח��מי� �ל סר�ד �לי. �]צ�רת הכלי ��[היינו ���תני� ְְְְִִִֶֶַַ
��ק�פי� טה�ר.[מתיזי�]ה�י� ��י�, �עלי ו�ל טמא. , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

��פ� אותו]וא� נפר�[מסגר מ��א. ר�ח�תיו, מאר�ע ְְְְִִִִֵֵַַַַָ
�ל �לי מ��א. עליו, �ע�רכי� וה��ח טה�ר. אחת, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמר�ח
�עלי ו�ל מ��א; ה�לת, עליו מר�די� �ה��תי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹע�

רחת טה�ר. גדולה]��י�, תבואה]ה�ר�ס�ת[כ� ,[גרעיני ְִַַַָָ
ו�ל מ��אה; ���ת, �ל טה�רה. א�צר�ת, �ל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמ��אה;
טמאה; מק�ל לק�לה, הע��י ה�לל: זה טה�רה. ְָ�ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ�רנ�ת,

טה�ר. ,�� לכ�ס ְְֵֶַָָוהע��י
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גדולה]קמטרה טני[תיבה וכ��י �בה, וכ��י ,[סל], ְְְְִִִֵֶַָָ
חר� �ל נגר]וה�כ�� וה�מר��[� ה�בה, ��חת וה��א , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כיסוי] והקלב[� דפוס]���, ה�פר,[� �יק עליו ���ני� ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ה�גר יתד]�בית ותיק[� ה�ז�זה, �בית ה�נע�ל, �בית , ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָ

�דפ�ס מצנפת, ��דלי �ל וה�לב ���ר�ת, ותיק [�נבלי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָֹ
��,צורה] ���חקי� ז�ר �ל ע� �ל וס�ס �פ�י�, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ�ל

המק�ננ�ת הקשה]�רביעית כלי �גננת[� של, ניידת סככה �] ְְְְִִֶַֹ
ה��ה�] וסמ�כ�ת הסומכות]העני, קטנות ונקליטי[קורות , ְְְִִִֵֶַַָָָ

וילו�]ה��ה לפריסת ה��ה[מוטות ��חת וחמ�ר ע�, �] ֲִִֶַַַַַָָ
המיטה] את מ�ניהמחזיק טה�רי�, �ה� וכ��צא א�� �ל �ְְְִִֵֵֵֶַָָ

�לבד. מלאכה ��עת ה�לי� מ���י ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ה�

�]מל��·. מקרשי קרש �פ�ה[� מל�� היה א� � ה��ה ְְִִֵַַָָָ�ְִָָ
טבעת] הרי[� � ה��ה ע� �ה� ��תח�ר רגלי� ל� וי� ,ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ה��ה, �פני א�ת� נ�תני� �הרי ה��ה; ע� מ��א ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה
ל��נ�ת ��י על נתנ� מאבריה. �אחד ה�א קרשי�והרי �] ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

המיטה] דפנות תחובות �בה� ה��ה על �ב�� ה�א והרי ,ֲִֵַַַַָָ
רגלי�, ל� ואי� ה�איל � �חבלי� מסרג �ה�א �י על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹא�
�לבד, מלאכה ��עת ה�לי� מ����י �ה�א מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטה�ר;

�]�מל�ני של ��ה�[קרשי� ה���ר�ת �ה� ���לי� לוי �ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ה טה�רי�.�כלי �ה� �יר, ְְִִֵֵֶַ

א���‚. �ל סנדלר]מכ�� עליו[�רצע�, מ�תח �ה�א ְֵֶַ�ְֵֶַָָָ
��ק�� האב� את עליו ���יח מ�ני טה�ר, � הע�ר ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאת
ל��� ע��י ונמצא עליה, �מ��� �� ��� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחק�ק
�הרי ק��ל, מ��� מ��א ואינ� מלאכה; ��עת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�לי�

�אב�. להתמ�את ע��י ��� ְְְֲִֶֶֶַַָָֹהחקק

ציפויי]ח��יי„. �י�[� � הח��יי� �ל וכ� טה�רי�. ה��ה ְְִִִִִֵֵֵַַָָ
מ�כת, �ל א� ע�ר �ל א� עצ� �ל א� ע� �ל ֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָ�הי�
לח��יי �רט �ה�", מלאכה יע�ה "א�ר ��אמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָטה�רי�,
���ה ק��ל �ית �ה� ��� עצ� א� ע� �לי וכ� ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�לי�.
מאחר טמאה; מק�לי� ואינ� טה�רי�, � �מ�כת ְֵַַָ�ְְְְְִִֵֶֶַַָָא�ת�
��ארנ�. �מ� טה�ר, עצמ� וה���י ��ל�; א�ת�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ���ה

א�‰. � ה��כת מ� �מקצת� הע� מ� מקצת� �לי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהע��ה
ה��כת היתה וא� טמאה; מק�ל ה��כת, מ��� הע� ְְְִֶֶַַָָָ�ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָהיה
וה��י� ע�, �ל מפ�ח �יצד? טה�ר. ה�ל הע�, את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמ���ת
היה טמאה; מק�ל זה הרי � אחת �� אפ�� מ�כת, �ל ���ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ�ְָָָ

טה�ר. ה�ל � ע� �ל וה��י� מ�כת, �ל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹה�פ�ח

.Âאלמג �ל וח�תמ� מ�כת, �ל י�]ט�עת �[צמח ְְֶֶֶֶַַַַַָָֹ
טה�רה. � מ�כת �ל וח�תמ� אלמג, �ל היתה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹטמאה;

.Ê��מפתח]וה טמאה[� מק�ל � הח�ת� א� מ�כת, �ל ְְֵֵֶֶֶַַַַָ�ְָ
וה�זרה ה�ע�ד וכ� לע�. מח�ר היה לא א� עצמ�, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ְְְִִֵַָָֹ�פני

תבואה]וה���ב ניקוי כלי אחת[� ���לה רא� �ל וה�סרק ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
טמאה. מק�לי� א�� הרי � מ�כת �ל וע�י� ְָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ��יה�,

.Áהיה�� �די ר��� �מי� מסמר �רא�� �ע�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמ�ל
האר� �היה ��א ע�ה� טמאה; מק�ל אינ� ,�� ְְִֶֶֶָָָָָֹ�ְֵֵֵַא�חז

טמאה. מק�ל הע�, את ְָ�ְֵֵֶֶֶַָא�כלת

.Ëמק�ל � �� לה��ת �די מסמרי� �� ��בע מ�ל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכ�
� לנ�אי ע�י� ה��כת. את מ��� הע� ��מצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�טמאה,
הע�. את מ���ת ה��כת �הרי טמאה, מק�ל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ְֵֵַאינ�

.È,לנ�אי ��לת א� ���ל ��בע� מ�כת �ל מניק��ת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכ�
ה�לי�. מ�אר �ה� ���צא �ל וכ� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָטה�ר�ת.

ה ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מלאכ��.‡. ���מר עד טמאה, מק�לי� אי� � ה�לי� ְְְִֵֶַַָָָ�ְְִִֵֵַַָ�ל

והעריסה, ה��ה טמאה? מק�לי� ה� מאימתי ע�, ְְֲִִַָָָָ�ְְְִֵֵֵֵֵַַָ�כלי
ה�ג �ע�ר �מר[להחליק�]מ����פ� ��א[בדעתו]; ְְִֵֶֶַַָָֹ

מ��חס� � ע� �ל ה��י� טמאה. מק�לי� א�� הרי ְְִִֵֶֶַַַָֹ�ְְֲִֵֵַָל���,
והעצי�[יקשור] ה�ריגי� עקצי ויכרת ְְִִִֵֵַָָ�ְְְִִֵֶֹ�פת�תיה�,

� �מרה �ל ה��י� הי� ה��י�. �ב על ה��צאי� ְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָה�ט�י�
טמאה; מק�לי� � מ�פני� הה�צי� �רת ��א �י על ְָ�ְְְִִִִִִֶַַַַַָֹא�

ה�ל�לה א�ת�. מק�מי� ידיות]��� ע� מ��[סל חס�� ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ה�ל�י�ת ויגמר הה�צי�, ויכרת ידיות]�יה, ה��ס�ת[� �ית . ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹ

ה�גינ�ת �[קנקני�]�בית מ�פני� �רת ��א �י על א� � ְְִִִִִֵֶַַַַָֹ
ה�ט�י� ה�נ�ני� א�ת�. מק�מי� ��� טמאה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ�ְְִַמק�לי�

סלי�]וה�לת�ת של סוגי� ויכרת[� �פת�תיה�, מ��חס� � ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹ
ה�ד�לי� וה��גי� ה�ד�לי� ה�נ�ני� ה��צאי�. [�הה�צי� ְְְְְִִִִִִַַַַַַ

קופות] ��רי�סוגי �ני מ��ע�ה היקפי�], ��ה�.[� לרחב ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
נפה בד]י� ��ר[נפת מ��ע�ה � מאזני� �ל וכ� �כברה, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צפיר�ת ��י מ��ע�ה ה��ה, ��ה�. לרחב [�אחד ֶֶֶַַָָָֹ�ְְֲִִֵֶֶַָ
והערקעיגולי�] .��� ארוכה]לרחב ��[קופה מ��ע�ה , ְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ

טמאה מק�לי� ��יה�, �מר ��א �י על א� אחת. ְָ�ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹצפירה
נרא� �הרי ראויי�]� ה�לי[� צ�רת והרי ��ע��, למה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַ

� ה�חצלת מקצת�. ��ארג לבגד ��מה? זה למה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעליה�;
ה�סרי� �לי וכל מלאכ��. �מר ה�א וזה הה�צי�, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמ��כרת
�לי �למי �פת�תיה�. ��תח�מ� עד טמאה, מק�לי� אינ� �ְְִֵַָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
על א� �צ�רת�; ע� ה�לי מ��ע�ה טמאה מק�לי� � ְְְֲִִֵֶַַַַָָָ�ְְִֵַע�

��רד לתאר� עתיד �ה�א לה�ו�ת�[לשייפו]�י א� ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
ועדי� א��, �מע�י� וכ��צא ��עצד לי��ת� א� ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָ��ח�גה
ה�לי� והרי חקיקה מח�ר ואינ� ה�איל �ל�, ְֲֲִִִֵַָָ�ְְִֵֶֹה�א
מק�לי� ע� �לי �למי וכל טמאה. מק�ל זה הרי ְְְְְְִֵֵֵַָָָ�ְֲֲִֵֵֶַָחפירת�,

א��ר�ע מ�ל ח�� ארז]טמאה, מי� מ���[� ה�לי �אי� , �ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
�כלי עצ� ��לי �עיני וקר�ב ��תי�ה. עד �לי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָח��ב
עליו �אי� ע� �ל טמאה. מק�לי� �למיה� ואי� ְֵֵֶָָָָ�ְְְְְְִֵֵֶֶַַָא��ר�ע,
טמאה. מק�ל אינ� ,�� ������י� �י על א� � �לי ְָ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַצ�רת

טבלאות]אר�ב�ת הח��ת[� עליה� ���דרי� נח��מי� �ל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַ
ו�ל עליה�. ה�לי צ�רת �הרי מ��א�ת, � �צק ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ��ה�
�סקרא א�ת� צבע וא� טמאה; מק�לי� אינ� ��י�, ְְְְִִַָָָָ�ְְֲִִֵֵַַָָ�עלי
לה� נע�ית �הרי מ��א�ת, � �ה� וכ��צא �כר��� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�

נח��מי� �ל סר�ד �לי. �]צ�רת הכלי ��[היינו ���תני� ְְְְִִִֶֶַַ
��ק�פי� טה�ר.[מתיזי�]ה�י� ��י�, �עלי ו�ל טמא. , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

��פ� אותו]וא� נפר�[מסגר מ��א. ר�ח�תיו, מאר�ע ְְְְִִִִֵֵַַַַָ
�ל �לי מ��א. עליו, �ע�רכי� וה��ח טה�ר. אחת, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמר�ח
�עלי ו�ל מ��א; ה�לת, עליו מר�די� �ה��תי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹע�

רחת טה�ר. גדולה]��י�, תבואה]ה�ר�ס�ת[כ� ,[גרעיני ְִַַַָָ
ו�ל מ��אה; ���ת, �ל טה�רה. א�צר�ת, �ל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָמ��אה;
טמאה; מק�ל לק�לה, הע��י ה�לל: זה טה�רה. ְָ�ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָ�רנ�ת,

טה�ר. ,�� לכ�ס ְְֵֶַָָוהע��י
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ה�ל�יי�·. יד]�ל בתי �ל[� נפה מ�ל�יי ח�� � טה�רי� ְְְִִִֵֶַָָָ
מ�ל �תל�י יד, מ�ל �תל�י �רנ�ת, �ל �ברה �תל�י ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָס�תי�,
מ��אי�. מלאכה, ��עת מס�עי� �ה� מ�ני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ���י�;

טה�ר. �לבד, ה�לי �� לתל�ת ְְְְִִִֶַַָָוהע��י

.‚� לוי �ני ונבלי מ��אי�; המ��ררי�, �ז�רי�נבלי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַ
והאר�ס וה�קטמ�� ה�טנ�� טה�רי�. ��ק��, כלי�ה� �] ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

שוני�] מ��אי�.נגינה ,ְִִַ

לפי„. טה�רה, � עכ�רי� ו�ל מ��אה; החל�ה, ְְְְְְִִִֶַַָָָָ�ְַַמצ�דת
�לי. צ�רת עליה ואי� ק��ל �ית ל� ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�אי�

קפיפה‰. �מ� מה� �א�רגי� גדולה]ה�צי� [קופה ְְְִִִֵֶֶָ
ו�א�רגי� מ��אה; �ה�, וכ��צא ה�אני� �� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ���יחי�
טה�רה, � החיטי� �� �א�צרי� �ד�לה מג�רה �תבנית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמה�

עליה. �לי ��רת ְִֵֶֶַָָ�אי�

.Â�סרגי�� סיג[קולעי�]עלי� �מי� גדר]א�ת� סביב[� ְְְְִִִִֶָָָָָ
נסרי� �ל סיג ע�� וא� טה�ר; דקי�]ל�ר�ת, ,[גזרי� ְְְִִֵֶַָָָָ

ִֵַמ��א.

.Ê�ה�צי �ל דקל]ח�תל מסיבי הרטב[כלי �� ���יחי� ִִִֶֶֶַָָֹ
מ��א; � מ��כ� ונ�טל לת�כ� נ�ת� ה�א א� � �� ְְְִִִֵֵֵֵַַוכ��צא
עד א� ��קרע�� עד ��ת�כ� מה ל�ל יכ�ל אינ� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹוא�

טה�ר. � �לזרק� ��ת�כ� מה לאכל �ח�ב א� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ���יר��,
מק�לת אינ� �מ�ליכ�, �� מ���� �ה�א ה�ר� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוכ�

טמאה. מק�לת עליה, ח�ב וא� ְָ�ְְְִֶֶֶַַָָָָ�טמאה;

.Á�קר להי�ת חתכ� טמאה; מק�ל אינ� ְְֲִֶֶָָ�ְֵֵַַָה��פר,
טמאה. מק�ל ְָ�ְְִֵַַ��מי�,

.Ë�דר� היא א� � �מג�ל �בה ���ה ��בע� ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָקערה
�הרי ��פ�, קבע� וא� טמאה; מק�לת ז� הרי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ�ְֲֵֶֶַַָָָק�לת�,
מ�לל ז� הרי � צ�� על ה��ה ���י� עד מק�לת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאינ�

�טה�רה. ְִַָָה��ה,

.È��דגי�]האק עופות]והרטב[מלכודת וה�ל�ב[מלכודת ְְְְֲַָָֹ
טה�רי�. ע�, ְִֵֶ�ל

.‡Èוה�לצ�ר ציד]ה��� כלי �[מיני ס�רי� �מצ�דת ְְְִַַַַַַָָ
עליה�. �לי צ�רת �הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַמ��אי�,

.·Èעל א� � תינ�ק�ת מל�די ו�ל ���נ�ק��ת, ְְְְִִֵֶַַַָ�ְִֶַַַָה�פסלי�
א�� הרי � הרגלי� את �ה� �מכניסי� נק�בי�, �ה� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�י
זה טמאה. מק�לי� �מסמר, רגלי� �ה� קבע ְֶָ�ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָטה�רי�;
���ל וכל טה�ר. ע��, נ�ל�ת רגליו ואי� ���ל �ל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָה�לל:
מק�ל עצ�, א� ע� �ל ��� הי� א� � ע�� נ�ל�ת ְֵֵֶֶֶַָ�ְְִִִַָָָורגליו
טמאה. מק�ל אינ� אב�, �ל מרגליו אחת היתה ְָ�ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�טמאה;

�
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כ ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
��בה‡. ח�ב�, ��ד� �ל � הר�ה ח�ב�ת עליו ��� ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי

קד� וא� ה�ק�ח�ת. מ� �י� עצמ�, ה�וה מ� �י� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�ח�ה,
זכה. ח�ב�, ��ד� ��ל מ�ד�; מ�ציאי� � וגבה ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָהאחר��

� �קרקע�ת אמ�רי�? �ברי� אבל��ה ��וה. �עת ל� הי� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
על א� � הר�ה ח�ב�ת מ�עלי ��וה אחר ��נה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָה�רקע�ת
מ�ע�ד לקנ�ת עתיד �אני 'מה מה�: אחד לכל ��תב ְָ�ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�י
��ד� וכל �וה; ��� יד א�א קדימה, �י� �ה� אי� � ְֶַָָָָָ�ְְִִֵֶֶַָָָל�'

אחר��. �ה�א �י על א� זכה, � ְֲִֶַַַָָָָוגבה

ואחר·. ל�', מ�ע�ד לקנ�ת עתיד '�אני ל�: וכתב ְְְַַָ�ְְְֲִִִֶַָָָָלוה
מ�ע�דת ה�דה הרי � מאחר ולוה וחזר �דה, קנה ��ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ�ְֶֶ
�י� אי� מאה. הי� אפ�� וכ� לג��ת. ק�ד� וה�א ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָלרא���,
�י על א� זכה, � מה� ��בה �ל א�א �מ�לטלי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדימה
ה��לטלי� מ� ותפ� אד�, מ�אר אחד קד� אחר��. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�א
זכה; לא � ח�ב�ת מ�עלי לאחד �ה� לז��ת �די זה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ל

עליו ��� �מק�� ח�ב לבעל ה��פ� הלווה]��ל ח�ב[על ְְֵֵֶֶַַַָָָָ
ל�. קנה לאחרי�, ח�ב עליו אי� אבל קנה. לא ֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹלאחרי�,
זה' ��' א� לפל�ני', זה �חפ� 'זכה ה�וה: ל� אמר א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוכ�
מא�� לג��ת יכ�לי� ח�ב�ת מ�עלי אחד ואי� ל�; זכה �ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ

אחר. �ה� זכה ��בר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָה��לטלי�,

�מק��‚. אחת �עה א� אחד, י�� ��� ��מ�� ְֶַַָָָָָ�ְְֶַָָ�טר�ת

�י� קרקע �י� וגבה, מה� ��ד� �ל � �ע�ת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ���תבי�
זכה. � ְְִִַָָמ�לטלי�

אחד„. ��ל ח�ב�ת �עלי וכ� לג��ת, �יחד ��� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ�ָ�א�
�הרי ה��לטלי�, מ� לג��ת ��א� חבר� לזמ� ק�ד� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמה�
ה�וה ��נה מ�רקע לג��ת ��א� א� קדימה, �י� �ה� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאי�
��ג�ה �די ��כסי� ואי� ��ה�, האחר�� מ� ��וה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
ח�לקי�? �יצד �יניה�. מח�קי� � ח�ב� את מה� אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ל

מנינ� על ה�מצא ה�מ�� ���תח�ק מספר�]א� י�יע[לפי , ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לפי ח�לקי� � מ��� �ח�ת א� ח�ב� ��ע�ר ��ה� ְְְִִִִֶֶֶַָָָל�ח�ת
� ח�ב� על י�תר ��ה� ל�ח�ת י�יע וא� ��וה. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמנינ�
��ה� ל�ח�ת ���יע �די �יניה� ה�מ�� מ�ל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָח�לקי�
וח�לקי� ח�ב�ת מ�עלי ה��ארי� וח�זרי� ח�ב�, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָ��ע�ר
�ל ח�ב� � �ל�ה הי� �יצד? ה�את. �דר� �יניה� ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹה�תר
היה א� � מא�ת �בע זה ו�ל מאתי�, זה ו�ל מנה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
א� וכ� מאה; מאה נ�טלי� מא�ת, �ל� �� ה�מצא ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ�ל
�� נמצא� ��וה. ח�לקי� מא�ת, מ�ל� �ח�ת �� ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹנמצא
ויס��ק ��וה, מא�ת �ל� ח�לקי� � מא�ת �ל� על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיתר
א�ת� על ה�ני� א�ת� ח�לקי� ה�מ�� ��אר ה�אה; ְְְִִֵַַַַַַַָָָָ�על
ח�לקי� � �ח�ת א� מא�ת חמ� �� נמצא� �יצד? ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָה�ר�.
וח�לקי� וח�זרי� האחד; ויס��ק ��וה, מא�ת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ל�
ה�ני. ויס��ק ה�ני�, �י� ��וה ה�ח�ת א� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה�אתי�
��וה, מא�ת �ל� ח�לקי� � מא�ת �� �� ְְְְְִִֵֵֵֶָָֹנמצא�
ה�ני� �י� ה�אתי� וח�לקי� וח�זרי� ה�נה; �על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויס��ק
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ה��ארת ה�אה ונ�תני� ה�אתי�; �על ויס��ק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ��וה,
ועל �לבד. מא�ת �ל� �יד� ונמצא מא�ת, ה�בע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
�אחת. לג��ת ���ב�א� מאה, ה� אפ�� ח�לקי�, ז� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ר�

ממ�נ�. לפי �ח�לקי� �ה�רה ה�א�ני� מ� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָוי�

לוי‰. על ח�ב �טר מ�ניה� אחד לכל ו�מע��, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרא�ב�
סת�, �ניס� �טר� ו�מע�� �ניס�, �חמ�ה �טר� רא�ב� �ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מ�רידי� � �ניה� �ל ח�ב �די �אינ� �דה ללוי י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכ� היה. ניס� �ס�� �מע�� �ל �טר� ��א רא�ב�, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלת�כ�
א�מר ה��קח �הרי ואיל�, מא�ר לטר� יכ�ל �מע�� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאי�
�דה והרי �טר�, �ל זמ�� ה�א �ניס� �אחד '��א ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָל�:
�ה�א רא�ב� ויב�א א�ת�, ��ג�ה רא�ב� �יד ח�רי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ת

�� וה�א זמ��, �תב�אחר א� לפיכ�, מ��י'. לטר� ל� � ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
כח]הר�אה צד[יפוי מ�ל ואיל� מא�ר ט�רפי� לזה, זה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

שטר] לוי[מכל לה� ��כר ו�מע�� �רא�ב� ה�י� וה�א .ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
�ניס�, �חמ�ה זה �ל �טר� �טר�ת, ��ני אחת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�דה

סת�. �ניס� זה �ל ְְְִֶֶָָָ��טר�

שני ה'תשס"טאיו� שבט '

כא ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
�י�‡. � ה��קח �ה��יח ה�בח את ��בה ח�ב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ�על

ה�צאה מחמת נכסי�[השקעה]�ה��יח ��בח� �י� , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�בח; �ל ט�ר� מאליה�, ה��יח� �א� א�א ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליה�;
�יצד? ה�בח. חצי ��בה ה�צאה, מחמת ה��יח� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוא�
ללוי �מע�� �מכר מאתי�, �מע�� על ח�ב ל� �היה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָרא�ב�
והרי וה��יחה ה�צא�ת, לוי עליה וה�ציא �מנה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�דה
ט�ר� לוי, את לטר� רא�ב� ���ב�א � מאתי� �וה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיא
�ל וחמ�י� ה��ח, �מי �ל מאה וחמ�י�: �מאה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמ��ה
�ה�קרה �ג�� עצמ�, מחמת ה��יחה וא� ה�בח. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָחצי
�א�ני� ה�ר� .��� את ��בה � אילנ�ת �� על� א� ְִָ�ְִִֶֶָָָָ�דמי�
מ��רד �ח רע ה��קח יהיה לא ואמר�: וחכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ�ד�לי�

ל� ��מי� �ר��ת, ��א חבר� וכמהל�דה הוציא [כמה ְְֲִִִֵֵֶֶָֹ
ה�ח��נההשביח] על ויד� שבה�], הפחות לפיכ�,[מקבל . ְְְִַַַָָָ

�ל נ�טל � חמ�י� וה�ציא �מאה ה��קח ה��יח ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָא�
ה�ר� ע� והחצי הה�צאה, על ה�תר ה�בח וחצי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהה�צאה,
רא�י וכ� ה�, טע� �ל �דברי� ח�ב; �על ���ר� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָה�א
מ� א� �מע��, מ�כסי ה�ר� וג�בה ה��קח וח�זר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלד��.
אבל ללוי. �� ��כר זמ� מאחר נת� א� ��כר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ְַהמ�ע�די�
לוי אי� � ��� �י� חצי� �י� ח�ב, �על מ��� ��ר� ִֵֵ�ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָה�בח
ע�ל� ���נת �מע��; �ל ח�רי� �ני מ�כסי� א�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��בה�
מז�� ולא ה�זל� �אכל ה�ר�ת ולא ה�בח יג�ה ��א ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹהיא,
לה� �אי� דברי� �א�� מ�ע�די�, מ�כסי� וה�נ�ת ְְִִֵֵֶֶֶָָָ�ְְְִִִַָָָָהא�ה
�ת�ת�. ה�בח מ� א�ה �טר� ��א �ת�ה, �מ��י ָָ�ְְִִִֶֶַַָָֹֹ�ְֵ�ְִִָקצ�ה.
מחמת ה�א �לבד, ה�בח חצי ח�ב �על יטר� ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹול�ה
�לאחר מרא�ב� ��וה לאחר �א �ה�בח לפי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה�צאה?
ח�ב�ת �עלי ��ני ולוי רא�ב� ונמצא ללוי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ��כר
מ�ניה�, ��וה אחר ל� ��א� �נכסי� וה�בח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָל�מע��;
��וה רא�ב� לפיכ�, ��ארנ�. �מ� �אחד, ח�לקי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ה�
ל�', מ�ע�ד לקנ�ת עתיד '�אני ל�: וכתב מנה, ְְָ�ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָמ�מע��

לקנ�ת עתיד '�אני ל�: וכתב מאתי�, מ�וי ולוה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָוחזר
�מאה ליה�דה �מכר� �דה, �� אחר וקנה ל�', ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָ�ְמ�ע�ד
�ל� �וה היא והרי �ה�צאת�, יה�דה וה��יח� ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹוחמ�י�,
��וה; א�ת� וח�לקי� ה�ר�, ולוי �מע�� ט�ר� � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָמא�ת
ו�בעי�. חמ�ה זה �ביד ו�בעי�, חמ�ה זה �יד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָונמצא
וחמ�י� מאה וח�לקי� �ל���, ויה�דה ולוי �מע�� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָוח�זר
��� מנה ט�ר� �מע�� נמצא ��ר�נ�; ה�ר� על �בח ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�ל
�מחצה, ו�בעה ��ל�י� מאה ט�ר� ולוי ז�, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמ�דה
ה� וכזה �מחצה. ו��י� �ני� ה�בח מ� נ�טל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָויה�דה

מאה. ה� אפ�� ְֲִִֵֵָח�לקי�,

נטרפי�·. אינ� ה��קח, �אכל ה�ר�ת מ���.[נגבי�]�ל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
צריכי� �אינ� �י על א� � ל�רקע המח�רי� ה�ר�ת ְְִִִִֵֶַַַַַָָ�ְֲֵַַָאבל
��בה ח�ב �על הרי � לה�צר �ה�יע� �ענבי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָל�רקע,

ה�בח. מ� ���בה �מ� ְִֵֶֶֶֶַַמה�,

ה�צאה‚. מחמת ��בחה ח�ב[השקעה]מ�נה �על אי� , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ
��עת �וה היתה ��ה ר�אי� א�א �ל��; מ�בח� ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ��בה
את ��בה ח�ב �על מאליה, �בחה וא� וג�בה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�נה,
ח�ב �על הרי � ה��נה אחרי�ת ה��ת� ק�ל וא� .����ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ול�ה ה��קח. מ� ���בה �דר� ה�בח, את מ��ה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ��בה
מ�ק�ל יטר� ולא ה��קח, מ� ה�בח חצי ח�ב �על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹֹיטר�
מכירה: ��טר ל��קח ��תב �ה��כר מ�ני �ל��? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָה��נה
����יח, �ב�בח ��עמל, �בעמל ��ר�, ל� מח�ב ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�ְֲִֶ'�אני
�הרי זה, �בר וק�ל ה��קח ורצה ה�ל', אחרי�ת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹועלי
יחזר ה�בח, מ��� י�קח �א� זה, �נאי על ירד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹה��קח

�תב לא ואפ�� ה��כר; נ�דע[התנאי]על �בר [הונהג], ְֲִֵַַַַָָָֹ
�נאי �� �אי� ה��נה, אבל ה��קח. ע� ה��כר �י� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ��ה

�ל��. �ה�צאת� �ה��יחה מ�בח ��בה אינ� ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָזה,

��בה„. ח�ב �על אי� ה�כסי�, �ה��יח� ית�מי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָוכ�
��בה מאליה�, נכסי� �בח� א� אבל �ל��. ה�בח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�

.��� ה�בח �ֶֶַַאת

מ�‰. ל� �רא�י מה ה��קח מ�ד �ח�ב� ��ר� ח�ב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָ�על
�� י� א� ה�רקע: מ� ה��אר ר�אי� � ה�בח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָה�ר�

�ית[תועלת]�עלה ��דה ל� ���אר �ג�� � ל��קח ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
י���פ� � קב חצי �ית �בג�ה ק�י�, ��[ידורו]��עת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

��� �� יהיה יחלק �א�� �בר ל� נ�אר לא וא� �ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ניה�;
�מיו את ח�ב �על ל� נ�ת� � חלקו]עליו .[דמי ֵֶַַָָָָ

.Âהי��תיקי ה�דה לחובו]היתה אותה ח�ב[שיעבד �על , ְִֵֵֶַַַָָָ
היה א� ל��קח: ה��אר ה�בח חצי ור�אי� .��� את ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ�ֵֶנ�טל
מ�על הה�צאה נ�טל � ��� הה�צאה על יתר ה�בח ִֵַַַָָָ�ֲִֵֶַַַַָָָחצי
�ה��יחה'; היא '�די ח�ב: �על ל� א�מר �הרי ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָח�ב,

ה�בח מ� ל� שהשביח]וה��אר מה מ�[דמי א�ת� נ�טל , ְְִִִֵֶַַַָ
אי� � הה�צאה מ� �ח�ת ה�בח חצי היה א� וכ� ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה��כר.
מ� וג�בה וח�זר ה�בח, חצי �מי א�א ח�ב מ�על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָל�

�לבד. ��טר� ה�בח חצי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַה��כר

.Ê:�א�מרי ית�מי� � הית�מי� מ� לטר� ��א ח�ב ְְְְִִִִִֶַַַָֹ�על
על � ה��יח' אביכ� '��א א�מר: ח�ב �בעל ה��חנ�', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ'אנ�
�מי� � ה��יח� �ה� ראיה הביא� ראיה. להביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהית�מי�
���ניה�, ה�ח�ת ונ�טלי� הה�צאה, ואת ה�בח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלה�
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ה��ארת ה�אה ונ�תני� ה�אתי�; �על ויס��ק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ��וה,
ועל �לבד. מא�ת �ל� �יד� ונמצא מא�ת, ה�בע ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹלבעל
�אחת. לג��ת ���ב�א� מאה, ה� אפ�� ח�לקי�, ז� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ר�

ממ�נ�. לפי �ח�לקי� �ה�רה ה�א�ני� מ� ְְְְִִִִֵֶֶַָָָוי�

לוי‰. על ח�ב �טר מ�ניה� אחד לכל ו�מע��, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרא�ב�
סת�, �ניס� �טר� ו�מע�� �ניס�, �חמ�ה �טר� רא�ב� �ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
מ�רידי� � �ניה� �ל ח�ב �די �אינ� �דה ללוי י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכ� היה. ניס� �ס�� �מע�� �ל �טר� ��א רא�ב�, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלת�כ�
א�מר ה��קח �הרי ואיל�, מא�ר לטר� יכ�ל �מע�� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאי�
�דה והרי �טר�, �ל זמ�� ה�א �ניס� �אחד '��א ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָל�:
�ה�א רא�ב� ויב�א א�ת�, ��ג�ה רא�ב� �יד ח�רי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ�ת

�� וה�א זמ��, �תב�אחר א� לפיכ�, מ��י'. לטר� ל� � ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
כח]הר�אה צד[יפוי מ�ל ואיל� מא�ר ט�רפי� לזה, זה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

שטר] לוי[מכל לה� ��כר ו�מע�� �רא�ב� ה�י� וה�א .ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
�ניס�, �חמ�ה זה �ל �טר� �טר�ת, ��ני אחת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�דה

סת�. �ניס� זה �ל ְְְִֶֶָָָ��טר�

שני ה'תשס"טאיו� שבט '

כא ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
�י�‡. � ה��קח �ה��יח ה�בח את ��בה ח�ב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ�על

ה�צאה מחמת נכסי�[השקעה]�ה��יח ��בח� �י� , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�בח; �ל ט�ר� מאליה�, ה��יח� �א� א�א ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאליה�;
�יצד? ה�בח. חצי ��בה ה�צאה, מחמת ה��יח� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוא�
ללוי �מע�� �מכר מאתי�, �מע�� על ח�ב ל� �היה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָרא�ב�
והרי וה��יחה ה�צא�ת, לוי עליה וה�ציא �מנה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�דה
ט�ר� לוי, את לטר� רא�ב� ���ב�א � מאתי� �וה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיא
�ל וחמ�י� ה��ח, �מי �ל מאה וחמ�י�: �מאה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמ��ה
�ה�קרה �ג�� עצמ�, מחמת ה��יחה וא� ה�בח. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָחצי
�א�ני� ה�ר� .��� את ��בה � אילנ�ת �� על� א� ְִָ�ְִִֶֶָָָָ�דמי�
מ��רד �ח רע ה��קח יהיה לא ואמר�: וחכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ�ד�לי�

ל� ��מי� �ר��ת, ��א חבר� וכמהל�דה הוציא [כמה ְְֲִִִֵֵֶֶָֹ
ה�ח��נההשביח] על ויד� שבה�], הפחות לפיכ�,[מקבל . ְְְִַַַָָָ

�ל נ�טל � חמ�י� וה�ציא �מאה ה��קח ה��יח ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָא�
ה�ר� ע� והחצי הה�צאה, על ה�תר ה�בח וחצי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָהה�צאה,
רא�י וכ� ה�, טע� �ל �דברי� ח�ב; �על ���ר� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָה�א
מ� א� �מע��, מ�כסי ה�ר� וג�בה ה��קח וח�זר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלד��.
אבל ללוי. �� ��כר זמ� מאחר נת� א� ��כר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ְַהמ�ע�די�
לוי אי� � ��� �י� חצי� �י� ח�ב, �על מ��� ��ר� ִֵֵ�ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָה�בח
ע�ל� ���נת �מע��; �ל ח�רי� �ני מ�כסי� א�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��בה�
מז�� ולא ה�זל� �אכל ה�ר�ת ולא ה�בח יג�ה ��א ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹהיא,
לה� �אי� דברי� �א�� מ�ע�די�, מ�כסי� וה�נ�ת ְְִִֵֵֶֶֶָָָ�ְְְִִִַָָָָהא�ה
�ת�ת�. ה�בח מ� א�ה �טר� ��א �ת�ה, �מ��י ָָ�ְְִִִֶֶַַָָֹֹ�ְֵ�ְִִָקצ�ה.
מחמת ה�א �לבד, ה�בח חצי ח�ב �על יטר� ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹול�ה
�לאחר מרא�ב� ��וה לאחר �א �ה�בח לפי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה�צאה?
ח�ב�ת �עלי ��ני ולוי רא�ב� ונמצא ללוי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ��כר
מ�ניה�, ��וה אחר ל� ��א� �נכסי� וה�בח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָל�מע��;
��וה רא�ב� לפיכ�, ��ארנ�. �מ� �אחד, ח�לקי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ה�
ל�', מ�ע�ד לקנ�ת עתיד '�אני ל�: וכתב מנה, ְְָ�ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָמ�מע��

לקנ�ת עתיד '�אני ל�: וכתב מאתי�, מ�וי ולוה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָוחזר
�מאה ליה�דה �מכר� �דה, �� אחר וקנה ל�', ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָ�ְמ�ע�ד
�ל� �וה היא והרי �ה�צאת�, יה�דה וה��יח� ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹוחמ�י�,
��וה; א�ת� וח�לקי� ה�ר�, ולוי �מע�� ט�ר� � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָמא�ת
ו�בעי�. חמ�ה זה �ביד ו�בעי�, חמ�ה זה �יד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָונמצא
וחמ�י� מאה וח�לקי� �ל���, ויה�דה ולוי �מע�� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָוח�זר
��� מנה ט�ר� �מע�� נמצא ��ר�נ�; ה�ר� על �בח ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�ל
�מחצה, ו�בעה ��ל�י� מאה ט�ר� ולוי ז�, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמ�דה
ה� וכזה �מחצה. ו��י� �ני� ה�בח מ� נ�טל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָויה�דה

מאה. ה� אפ�� ְֲִִֵֵָח�לקי�,

נטרפי�·. אינ� ה��קח, �אכל ה�ר�ת מ���.[נגבי�]�ל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
צריכי� �אינ� �י על א� � ל�רקע המח�רי� ה�ר�ת ְְִִִִֵֶַַַַַָָ�ְֲֵַַָאבל
��בה ח�ב �על הרי � לה�צר �ה�יע� �ענבי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָל�רקע,

ה�בח. מ� ���בה �מ� ְִֵֶֶֶֶַַמה�,

ה�צאה‚. מחמת ��בחה ח�ב[השקעה]מ�נה �על אי� , ְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ
��עת �וה היתה ��ה ר�אי� א�א �ל��; מ�בח� ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ��בה
את ��בה ח�ב �על מאליה, �בחה וא� וג�בה. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�נה,
ח�ב �על הרי � ה��נה אחרי�ת ה��ת� ק�ל וא� .����ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ול�ה ה��קח. מ� ���בה �דר� ה�בח, את מ��ה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ��בה
מ�ק�ל יטר� ולא ה��קח, מ� ה�בח חצי ח�ב �על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַֹֹֹיטר�
מכירה: ��טר ל��קח ��תב �ה��כר מ�ני �ל��? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָה��נה
����יח, �ב�בח ��עמל, �בעמל ��ר�, ל� מח�ב ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�ְֲִֶ'�אני
�הרי זה, �בר וק�ל ה��קח ורצה ה�ל', אחרי�ת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹועלי
יחזר ה�בח, מ��� י�קח �א� זה, �נאי על ירד ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹה��קח

�תב לא ואפ�� ה��כר; נ�דע[התנאי]על �בר [הונהג], ְֲִֵַַַַָָָֹ
�נאי �� �אי� ה��נה, אבל ה��קח. ע� ה��כר �י� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ��ה

�ל��. �ה�צאת� �ה��יחה מ�בח ��בה אינ� ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָזה,

��בה„. ח�ב �על אי� ה�כסי�, �ה��יח� ית�מי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָוכ�
��בה מאליה�, נכסי� �בח� א� אבל �ל��. ה�בח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמ�

.��� ה�בח �ֶֶַַאת

מ�‰. ל� �רא�י מה ה��קח מ�ד �ח�ב� ��ר� ח�ב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָ�על
�� י� א� ה�רקע: מ� ה��אר ר�אי� � ה�בח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָה�ר�

�ית[תועלת]�עלה ��דה ל� ���אר �ג�� � ל��קח ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
י���פ� � קב חצי �ית �בג�ה ק�י�, ��[ידורו]��עת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

��� �� יהיה יחלק �א�� �בר ל� נ�אר לא וא� �ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ניה�;
�מיו את ח�ב �על ל� נ�ת� � חלקו]עליו .[דמי ֵֶַַָָָָ

.Âהי��תיקי ה�דה לחובו]היתה אותה ח�ב[שיעבד �על , ְִֵֵֶַַַָָָ
היה א� ל��קח: ה��אר ה�בח חצי ור�אי� .��� את ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ�ֵֶנ�טל
מ�על הה�צאה נ�טל � ��� הה�צאה על יתר ה�בח ִֵַַַָָָ�ֲִֵֶַַַַָָָחצי
�ה��יחה'; היא '�די ח�ב: �על ל� א�מר �הרי ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָח�ב,

ה�בח מ� ל� שהשביח]וה��אר מה מ�[דמי א�ת� נ�טל , ְְִִִֵֶַַַָ
אי� � הה�צאה מ� �ח�ת ה�בח חצי היה א� וכ� ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה��כר.
מ� וג�בה וח�זר ה�בח, חצי �מי א�א ח�ב מ�על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָל�

�לבד. ��טר� ה�בח חצי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַה��כר

.Ê:�א�מרי ית�מי� � הית�מי� מ� לטר� ��א ח�ב ְְְְִִִִִֶַַַָֹ�על
על � ה��יח' אביכ� '��א א�מר: ח�ב �בעל ה��חנ�', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ'אנ�
�מי� � ה��יח� �ה� ראיה הביא� ראיה. להביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהית�מי�
���ניה�, ה�ח�ת ונ�טלי� הה�צאה, ואת ה�בח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלה�
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�דמי� א�ת� אמ�רי�?[משל�]�מעלה �ברי� ��ה . ְְֲֲִִִֶֶַַָָָ
� הי��תיקי ע�ה לא א� אבל הי��תיקי. ז� �דה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹ��ע�ה
רצ�, וא� מס�קי�; �דמי�, ח�ב �על לס�ק הית�מי� רצ� ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָא�

ה�רקע מ� ��ה�.[עצמה]נ�טלי� �בח �ע�ר ְְִִִֶֶֶַַַַָ

ב שלישי ה'תשס"טיו� שבט '

כב ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
�טר�‡. ה�לוה ���ביא ה�א: �� הח�ב �ב�ת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָסדר

ויתק�� �י�, בבי"ד]לבית '���'.[יאושר ל�וה: א�מרי� � ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹ
ה��� טעה וא� ��ת�ע��; עד �ח�ה, לנכסיו י�רדי� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָואי�

קד� לוה לנכסי ה�לוה א�ת�.וה�ריד מס�קי� ��ת�ע��, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
מאחר �אלוה �די זמ� לי קבע� מ���, 'הריני ה�וה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאמר

אמ��� ל�[קרקעי]א� ק�בעי� � ה�ע�ת' ואביא אמ�ר א� ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ
�א�� מ����, ל�� א�ת� מח�בי� ואי� י��; �ל�י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹזמ�
רצה וא� מה�. ��בי� �י� �ית הי� מ�ד מ�לטלי�, �� ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהי�

להחרי� סתמי]ה�לוה א�[חר� מע�ת ל� ��� מי על ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ואי� מחרי�. זה הרי � �דברי� א�ת� �מפליג ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָמ�לטלי�,
ה�ל�י� �למ� .���� עד ערב להביא ה�וה את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמח�בי�

אדרכ�א ��תבי� �י� �ית � הביא ולא כח]י��, על[יפוי ְְְְִִִֵֵַַַָֹ
� מ���' 'איני ���בע�, ��ח�ה אמר א� וכ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָנכסיו.
וכ� זמ�. ל� ק�בעי� ואי� מ�ד, נכסיו על אדרכ�א ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ��תבי�
��תבי� � �ה�דה א� �ה, על מלוה א�א �טר �� אי� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָא�

ח�רי� �ני נכסי� על נמכרו]אדרכ�א ל�.[שלא ��� ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ואני·. ה�א, מז�� �פניכ� ��תק�� זה '�טר ואמר: ֲִַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָטע�
�ל�ני וה� �ל�ני, �מק�� ועדי ואב�ל��, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאביא
ל� ק�בעי� � �דבריו מ�� ��� ל��ני� נראה א� � ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�פל�ני'
�עליל�ת א�א �א �אינ� לה� נראה וא� עדיו. להביא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזמ�
�� ואחר ,���' ל�: א�מרי� � �פי �ל �בטענ�ת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ�ברי�
ו��א א��, ה�לוה היה וא� יחזיר'; ראיה, ל� י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָא�

�לי�. ידי על מ�יחי� � מ�ד� להחזיר יכ�ל ְְְִִִִִֵֵַַַָָָאינ�

ה�טר‚. �לב�ל ראיה להביא זמ� ל� ,[כטענתו]קבע� ְְְְְְִֵַַַָָָָָ
לא ו�ני; וחמי�י �ני ל� ממ�יני� � �א ולא ה�מ� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָֹֹוה�יע

�יתחא עליו ��תבי� � �מ��תי�[נידוי]�א א�ת�,[מנדי�], ְְְְִִִַָָָָ
רא��ני�, �ל�י� י��. ��עי� �נ��י� וה�א ל� ְְְְְִִִִִִִִַֹ�ממ�יני�
ט�רח ה�א ��א אמצע�י�, מע�ת; ללו�ת ט�רח ה�א ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��א
מע�ת. להביא ט�רח מ��� ה��קח ��א אחר�ני�, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלמ�ר;
אדרכ�א ��תבי� �י� �ית � �א ולא י��, ה��עי� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ�למ�

נ��י�. ל� �מ�ירי� נכסיו, ְִִִַַָָעל

�מ�דיעי�„. ���לחי� עד נכסיו, על אדרכ�א ��תבי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאי�
א� ימי� �ני מהל� �י� לבית קר�ב ��היה וה�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָל�;
�ברי� ��ה לה�דיע�. צריכי� אי� זה, על יתר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ח�ת;
'ע�ה וא�מר: נ�מט י�� ה��עי� �ל ��היה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאמ�רי�?
'איני אמר: א� אבל ה�טר'. ואב�ל ראיה ואביא ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָאב�א
על �י� נכסיו, על אדרכ�א ��תבי� מ�ד � �י�' לבית ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ�א
על ה�טר היה א� וכ� ה��לטלי�. על �י� ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָה�רקע�ת
��תבי� א�א י��, ��עי� ל� ממ�יני� אי� � ְְְִִִִִִֵֶַַָָה��ד��

מ�ד. נכסיו על ְְְִַַַָָָָאדרכ�א

��תבי�‰. ה��עי�, �ס�� �א לא �א� �אמרנ� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה

� ה��לטלי� אבל ה�רקע�ת. על � נכסיו על ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָאדרכ�א
אביא 'ע�ה א�מר �ה�א זמ� �ל י��, ��עי� אחר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאפ��
ל��לטלי�; ה�לוה מ�רידי� אי� � ה�טר' ואב�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָראיה
ולא ה�טר, ויב�ל ראיה זה ויביא א�ת�, יאכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ��א
�כסי� ��א קרקע, ל�לוה היה ואפ�� ��ל; מה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹימצא

�����[תכחש] עזה]א� .[ברוח ְִֵַ

.Â�ח �ני לנכסי� א� האדרכ�א? ��תבי� רי��יצד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
�� ��י� לפל�ני נתח�ב �ל�ני 'אי� א�מרי�: ְְְְִִִִִִִִֵַַָה�ריד�ה�,
�דה על ז� אדרכ�א ל� וכתבנ� מעצמ�, ל� נת� ולא ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ�,

�ל�ה ל� �מי� �� ואחר .'��� מא�ת�[בקיאי�]�ל�נית ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
עליה �מכריזי� ח�ב�, �נגד מה[למכירה]ה�דה [זמ�]�פי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

�ח�ב� א�ת� �מ�רידי� ה��סיפי�. ��פסק� עד ְְְְִִִִִִֶֶַַ��רא�,
�� היה א� הח�ב, �טר וק�רעי� א�ת�; ��מ� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָלחלק
האדרכ�א ��תבי� ח�רי�, �ני נכסי� ל� הי� לא וא� ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ�טר.
�יד�, ��� ח�ב ��טר �� לפל�ני נתח�ב �ל�ני 'אי� :��ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
�כבר ח�רי�, �ני נכסי� ל� מצאנ� ולא ח�ב�, ל� נת� ְְְְְִִֵַָָָָָֹֹולא
לדר� לפל�ני ר��ת ונת�� עליו, ל� �היה ל�טר ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹקרענ�ה�
וכל ל�, ���צא� נכסי� �ל על נט�יה יד� ולהי�ת ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹולחקר,
ולג��ת לה�רע ל� י� והלאה, �ל�ני מ�מ� ��כר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָקרקע�ת

ה�ל'. מ� ִַֹח�ב�

.Ê�א �מח��: ה�לוה ה�ל� ז�, אדרכ�א ���תבי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר
נכסי� ל� מצא מה�. ל� �מי� ח�רי�, �ני נכסי� ל� ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא
�טר וק�רעי� מה�. ט�ר� �טר�, זמ� מאחר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ�ְמ�ע�די�

ה�ר�א �טר ל� וכ�תבי� גביה]האדרכ�א, .[זכות ְְְְְְִִַַַַָָָ

.Á�לטר ��י� זכה �ל�ני �� �ל�ני 'אי� ��תבי�? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ�יצד
�ל�נית מ�דה וכ�, �� �ה�א ל� ח�ב ��ל�ני ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ�ח�ב
קרענ� �כבר �ל�ני; מ�מ� וכ� �כ� �ל�ני ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ��קח�
וכ�'. �כ� מ�ה לטר� והר�ינ�ה� �יד�, �היתה ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹהאדרכ�א

.Ë�קיאי� �ל�ה מ�רידי� ל��ר�, ה�ר�א ���תבי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹואחר
�רא�י מה �פי ח�ב� ��ע�ר מ��ה ל� ו�מי� ה�דה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלא�ת�
עליה �מכריזי� ��ארנ�. �מ� ה�בח, וחצי ה�ר�, מ� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָל�

ית�מי�. נכסי על ��כריזי� �דר� י��, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֹ�ל�י�

.Èת�נת� �ל��, ל� �אי� ה�וה את מ��יעי� �� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹואחר
את �מ��יעי� ��דינה. ע�נ� ה�וה היה א� ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ�א�ני�,
ולא מחל�, ולא זה, ח�ב נפרע ��א חפ�, �נקיטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹה��ר�
ה��קח, לנכסי א�ת� מ�רידי� �� ואחר לאחר. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמכר�

ל� וכ�תבי� .��� .[לקרקע]ה�רדה[שטר]���מא ְְִֶַָָָ

.‡Èהיתה� ���מא לפל�ני ��מנ� 'אחר ��תבי�? ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�יצד
ה��ר�, זה את וה��ענ� �רא�י, י�� �ל�י� והכרזנ� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ�יד�,
מ���� להי�ת �ל�נית ל�דה ה�רדנ�ה� � ח�ב� �על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָואת

�קנינ�'. אד� �ל ������ �דר� ,��ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

.·Èימי מ���סק� ז�? �דה �ר�ת ה��ר� א�כל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�מאימתי
ְַַָָההכרזה.

.‚Èל�טר 'קרענ�ה� �� �ת�ב �אי� אדרכ�א ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ�ל
�� �ת�ב �אי� טר�א וכל אדרכ�א; אינ� ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָההלואה',
�ת�ב �אי� ��מא וכל טר�א; אינ� לאדרכ�א', ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָ'קרענ�ה

��מא. אינ� ל�ר�א', 'קרענ�ה ��ְְְִֵַַָָָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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.„È�א�מרי ��ני� �מנה א�מר אחד � ל��� ��רד� ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל�ה
� �מנה א�מרי� ��ני� �מאתי� א�מר אחד א� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�מאתי�,
��מ�ני� א�מר ואחד �מנה א�מר אחד �מע�ט�. יחיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�טל

ו �מאה א�מר �מאהואחד א�מר אחד �מאה; נ��� ע�רי�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
�מאה נ��� ��ל�י�, מאה א�מר ואחד �ת�עי� א�מר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹואחד

לע�ל�. �יניה� �מי� ז� �ר� ועל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָוע�רה.

.ÂËה�א� �כל וטע� ל�קח, �נכסי לט�ר� ��מ� �י� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�ית
לה� וי� ול��קח, ל��ר� ��ליח ה� �הרי �טל; מכר� �ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לע�ת לא אבל לת�� ה��רי�,[לקלקל]ר��ת וכל ��ליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ
ה�ר�. ֶָ�זה

.ÊË�י� לוה �נכסי �י� ח�ב, לבעל ��מ� �י� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ�ית
לוה, �ל יד� ה�יגה זמ� �לאחר ה��קח, ��יד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�ְִ�מ�ע�די�
מע�תיו את ח�ב לבעל והביא� י�ר�יה�, א� נטר�, �ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָא�
ל�עלי� ח�זרת �ה��מא ה�רקע; מא�ת� א�ת� מס�קי� �ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

וה��ב". ה��ר "וע�ית ��אמר: מ��� ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָלע�ל�,

.ÊÈית� �מ�ה �� ואחר ח�ב, לבעל א�ת� ��מ� ְְְֵֶַַַַַַָָָָָקרקע
ל�עלי� ח�זרת ז� הרי � ה�לוה זה �ל ח�ב לבעל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�י�

ישל�] הרא���.[א� ח�ב �על מ�ח �ד�ל �ח� יהיה לא ;ְִִִֶַַַָָֹֹֹ
ח�ב� לבעל ��מ� א� �מ�נה, נתנ� א� ח�ב �על ְְְְֶַַַַַָָָָָָָָמכר�
קרקע �מ� ח�זרת. אינ� � וה�רי�� ��ת א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמ�ע��,
�נכסי �על � ונ�את מ��ה ��מ� א� ונ�את, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלא�ה

מחזיר ולא ה�א, �ל�קח ל�[ללווה]א��� מחזירי� ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַֹֹ
מהאשה] גבו .[א�

רביעי ה'תשס"טגיו� שבט '

כג ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
ה�ק�מי�‡. ח�ב מההלוואה]�טרי מוקד� �[תאריכ� ְִֵַ�ְִָ

�לפיכ�, ��י�; ��א לק�ח�ת �ה� ט�ר� �הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ס�לי�,
מ�ני א�א מק�� ��טר יג�ה ולא חכמי�, א�ת� ְְִֵֶָָ�ְְְְֲִִִֶָָָֹקנס�
�הק�ימ�. רא��� מ�מ� �� יטר� ��א �זרה, � ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹח�רי�

המאחרי�·. ח�ב מההלוואה]�טרי מאוחר �[תאריכ� ְְִֵַ�ִָ
ט�ר� �אינ� ה�טר, �על �ל �ח� ה�רע �הרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ��רי�,
מאחר, �ה�א �� �תב� ��א �י על וא� ה�טר; מ�מ� ָ�ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹא�א

��ר. זה ֲֵֵֶָהרי

ל�‚. ה�מ�� ��ילה ונח�� ���� ��תב�ה� [אחריו]�טר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ
�עני� עס�קי� הי� וא� מק��; �ה�א מ�ני �ס�ל, �ְִֵֶָ�ְְְֲִִִָָָָ

��נ�[ההלוואה] �י על א� � וחתמ�ה� ה�ילה, ��כנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד
��ר. ��ילה, ְִֵֶַַָָמ���

�ת�רי„. �ע�רה א� ���ת, �ת�ב ��מ�� [יו��טר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
��אהכיפורי�] ח���י� ואי� וכ�ר. ה�א, מאחר �טר �ְְָ�ְְְִֵֵֶָָָ

נכ�ב, �ת�רי ע�ר �אחד א� ���ת �באחד ה�א, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ�מק��
חזקת� על ה�טר את מעמידי� �ה�בר[כשרותו]א�א ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אחר�ה�. �לפיכ� ���ת, ��תבי� �אי� ה�א, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָיד�ע

ואי�‰. ע��; ה�לוה �אי� �י על א� ללוה, �טר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ��תבי�
�ברי� ��ה ע��. ה�וה ��היה עד למלוה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ��תבי�

��� ��טר ��נ�[כתוב]אמ�רי�? מ�עה �הרי קני�; �� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אי�מ � קני� �� �אי� �טר אבל נכסיו. נ��ע�ד� �ד�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

ה�טר וי�� ע��, ה�לוה ��היה עד ל�וה, אפ�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ��תבי�

�ניס�, מ��� ללו�ת ע�ה יכ�ב ��א �פנינ�; ה�לוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�יד
זה ��טר ט�ר� ה�לוה ונמצא ��רי, עד מ��� ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

��רי. עד ליד� ה�יע לא �הרי ��י�, ��א ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמ�יס�

.Â�נ�� קני�]עדי� וכ��צא[עשו ה��כר א� ה�וה מ�ד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
י�� ידע� א� � מר�ה זמ� ה�טר �תיבת ונתאחרה ְִֶָ�ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָ�ה�,
�י על וא� ה�ני�, זמ� ��טר ��תבי� � �� מ��� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ��נ�
�תיבת 'ונתאחרה ל�מר: צריכי� ואי� חתימת�, זמ� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�אינ�
��תבי� � �� ��נ� י�� ידע� לא וא� �ל�ני'. י�� עד ְְְְִִִֵֶַָָָֹידינ�
לה� ��מסרה מי וכ� ה�תיבה. מ�עת �טר �ל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזמ��
אי� � אחרת �מדינה ה�טר וכתב� ��דינה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעד�ת
מק�� א�א העד�ת, �� ��מסרה מק�� �� ��טר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמז�ירי�

יד�. חתימת �� ְֲִֶַָָָ��תב�

.Ê,�המאחרי אפ�� � �זמ�� נכ�ב� ��א �ממ�ר מ�ח ִָ�ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ�טרי
�ג�� �יצד? ��י�. ��א �ה� לטר� אפ�ר �הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�ס�לי�;
זמ� ���יע קד� ה��קח מ�ד ה�דה וקנה ה��כר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ�חזר
'חזר�י ויאמר: המאחר, ה�טר ה�ה וי�ציא המאחר, ְְִַַָָֹ�ְְְִַַַָָָ�ְְַַָה�טר
ול�ה ��י�. ��א ט�ר� ונמצא מ��'; �נ�ה �ע� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�לקח�יה
���יע קד� יפרע�� ��א המאחר, ח�ב ל�טר �� נח� ְִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ְְִֵַַָֹֹלא

��בר ויכ�ב פרעו�]זמ�� ה�טר[שטר וי�ציא ויחזר , ְְְְְְֲִִֵַַַָֹֹ
�טר ה��תב ��ל לפי ��י�? ��א �� ויטר� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�ְַהמאחר,

סת� ה��בר ��כ�ב ��נת� זמ�]מאחר, זמ�[ללא ��ל , ְ�ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
כ�, ע�ה לא וא� ה��בר. זה א�ת� י��ר ה�טר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ��צא

נפ��. על הפסיד ה�א � ה�רע�� �זמ� ה��בר ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָוכתב

.Áמסר� �אנס �דה� ��כר [שהואמ�דעא[לעדי�]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
נת�אנוס] א� �מכר ��ד� א� ��מ�ר[מתנה], קד� לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

�ה, על �מלוה ה��כר אצל א�ס �ל ה�ע�ת הרי � ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלא�ס
�טר �י� �אי� מ�ני �ל��; ��יד� מכר ��טר ט�ר� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינ�
�זה. ���צא �ל וכ� האנס. מ�ני א�א נכ�ב ולא ���תב, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה

.Ë.ה� על �עד�ת א�א �טר, �לא ��טר� לט�ר� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפ�ר
� מאביו �ז�לה האר� ��את עדי� ל� ��� �ג�� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�יצד?
א� וכ� �טר. �א� ואי� א��, �עדי� לה�ציא� ל� י� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָהרי
וכ� �כ� �ל�ני מ�כסי לטר� לאביו ה�י� ��גמר ל� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהעיד�
ט�ר� ה�� הרי � טר� לא ועדי� אביו �מת �ל�ני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמ�מ�

ז�. ְֵ�עד�ת

.È� אחת �דה על מכר �טרי �ני ��תבי� אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ�,
קנ�ניא ה��קח יע�ה ויטר�[מזימה]��א ח�ב, �על ע� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

�העיד� �עד�ת ז� �דה ויטר� זה יב�א �יצד? ��י�. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��א
��יד� ה�כר ��טר ויטר� ה��קח ויחזר אביו, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹל�
��יד�; ה�כר �טר ויקרע אחריו, ��קח� ה�ק�ח�ת ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמ�
ה�א ויב�א מ���, ��טרפה ��דה ויעמד �קנ�ניא ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹויחזר
עדיו, �עד�ת �נ�ה �ע� א�ת� ויטר� �עצמ� ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ��רפ�
אחרי� לק�ח�ת �� ויטר� ה�ני, ה�כר �טר ה�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוי�ציא

ה�כ �טר ל� �אבד מי �� א� ��י�. ק�מי���א ועדיו ר, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
זה '�טר :�� ויאמר� �ני, �טר ל� יכ�ב� יע�ה? �יצד �ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
�ני מ�כסי� ולא מ�ע�די� מ�כסי� לא �� ��בי� ְְְְִִִֵָָֹ�ְְִִִֵָֹאי�
�ל�ני �יד ז� �דה להעמיד א�א �תבנ�ה� ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹח�רי�,
י�ר�יו'. ולא ה��כר מ�ד� י�ציא� ��א �די ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹה��קח,
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.„È�א�מרי ��ני� �מנה א�מר אחד � ל��� ��רד� ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל�ה
� �מנה א�מרי� ��ני� �מאתי� א�מר אחד א� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�מאתי�,
��מ�ני� א�מר ואחד �מנה א�מר אחד �מע�ט�. יחיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�טל

ו �מאה א�מר �מאהואחד א�מר אחד �מאה; נ��� ע�רי�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
�מאה נ��� ��ל�י�, מאה א�מר ואחד �ת�עי� א�מר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹואחד

לע�ל�. �יניה� �מי� ז� �ר� ועל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָוע�רה.

.ÂËה�א� �כל וטע� ל�קח, �נכסי לט�ר� ��מ� �י� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�ית
לה� וי� ול��קח, ל��ר� ��ליח ה� �הרי �טל; מכר� �ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לע�ת לא אבל לת�� ה��רי�,[לקלקל]ר��ת וכל ��ליח. , ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ
ה�ר�. ֶָ�זה

.ÊË�י� לוה �נכסי �י� ח�ב, לבעל ��מ� �י� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ�ית
לוה, �ל יד� ה�יגה זמ� �לאחר ה��קח, ��יד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�ְִ�מ�ע�די�
מע�תיו את ח�ב לבעל והביא� י�ר�יה�, א� נטר�, �ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָא�
ל�עלי� ח�זרת �ה��מא ה�רקע; מא�ת� א�ת� מס�קי� �ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

וה��ב". ה��ר "וע�ית ��אמר: מ��� ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָלע�ל�,

.ÊÈית� �מ�ה �� ואחר ח�ב, לבעל א�ת� ��מ� ְְְֵֶַַַַַַָָָָָקרקע
ל�עלי� ח�זרת ז� הרי � ה�לוה זה �ל ח�ב לבעל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�י�

ישל�] הרא���.[א� ח�ב �על מ�ח �ד�ל �ח� יהיה לא ;ְִִִֶַַַָָֹֹֹ
ח�ב� לבעל ��מ� א� �מ�נה, נתנ� א� ח�ב �על ְְְְֶַַַַַָָָָָָָָמכר�
קרקע �מ� ח�זרת. אינ� � וה�רי�� ��ת א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמ�ע��,
�נכסי �על � ונ�את מ��ה ��מ� א� ונ�את, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלא�ה

מחזיר ולא ה�א, �ל�קח ל�[ללווה]א��� מחזירי� ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַֹֹ
מהאשה] גבו .[א�

רביעי ה'תשס"טגיו� שבט '

כג ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
ה�ק�מי�‡. ח�ב מההלוואה]�טרי מוקד� �[תאריכ� ְִֵַ�ְִָ

�לפיכ�, ��י�; ��א לק�ח�ת �ה� ט�ר� �הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ס�לי�,
מ�ני א�א מק�� ��טר יג�ה ולא חכמי�, א�ת� ְְִֵֶָָ�ְְְְֲִִִֶָָָֹקנס�
�הק�ימ�. רא��� מ�מ� �� יטר� ��א �זרה, � ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹח�רי�

המאחרי�·. ח�ב מההלוואה]�טרי מאוחר �[תאריכ� ְְִֵַ�ִָ
ט�ר� �אינ� ה�טר, �על �ל �ח� ה�רע �הרי ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ��רי�,
מאחר, �ה�א �� �תב� ��א �י על וא� ה�טר; מ�מ� ָ�ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹא�א

��ר. זה ֲֵֵֶָהרי

ל�‚. ה�מ�� ��ילה ונח�� ���� ��תב�ה� [אחריו]�טר ְְְְְֶֶַַַַַָָָָ
�עני� עס�קי� הי� וא� מק��; �ה�א מ�ני �ס�ל, �ְִֵֶָ�ְְְֲִִִָָָָ

��נ�[ההלוואה] �י על א� � וחתמ�ה� ה�ילה, ��כנס ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעד
��ר. ��ילה, ְִֵֶַַָָמ���

�ת�רי„. �ע�רה א� ���ת, �ת�ב ��מ�� [יו��טר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
��אהכיפורי�] ח���י� ואי� וכ�ר. ה�א, מאחר �טר �ְְָ�ְְְִֵֵֶָָָ

נכ�ב, �ת�רי ע�ר �אחד א� ���ת �באחד ה�א, ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ�מק��
חזקת� על ה�טר את מעמידי� �ה�בר[כשרותו]א�א ; ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אחר�ה�. �לפיכ� ���ת, ��תבי� �אי� ה�א, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָיד�ע

ואי�‰. ע��; ה�לוה �אי� �י על א� ללוה, �טר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ��תבי�
�ברי� ��ה ע��. ה�וה ��היה עד למלוה, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ��תבי�

��� ��טר ��נ�[כתוב]אמ�רי�? מ�עה �הרי קני�; �� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
אי�מ � קני� �� �אי� �טר אבל נכסיו. נ��ע�ד� �ד�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

ה�טר וי�� ע��, ה�לוה ��היה עד ל�וה, אפ�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ��תבי�

�ניס�, מ��� ללו�ת ע�ה יכ�ב ��א �פנינ�; ה�לוה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�יד
זה ��טר ט�ר� ה�לוה ונמצא ��רי, עד מ��� ילוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולא

��רי. עד ליד� ה�יע לא �הרי ��י�, ��א ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמ�יס�

.Â�נ�� קני�]עדי� וכ��צא[עשו ה��כר א� ה�וה מ�ד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
י�� ידע� א� � מר�ה זמ� ה�טר �תיבת ונתאחרה ְִֶָ�ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָ�ה�,
�י על וא� ה�ני�, זמ� ��טר ��תבי� � �� מ��� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ��נ�
�תיבת 'ונתאחרה ל�מר: צריכי� ואי� חתימת�, זמ� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�אינ�
��תבי� � �� ��נ� י�� ידע� לא וא� �ל�ני'. י�� עד ְְְְִִִֵֶַָָָֹידינ�
לה� ��מסרה מי וכ� ה�תיבה. מ�עת �טר �ל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָזמ��
אי� � אחרת �מדינה ה�טר וכתב� ��דינה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעד�ת
מק�� א�א העד�ת, �� ��מסרה מק�� �� ��טר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמז�ירי�

יד�. חתימת �� ְֲִֶַָָָ��תב�

.Ê,�המאחרי אפ�� � �זמ�� נכ�ב� ��א �ממ�ר מ�ח ִָ�ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ�טרי
�ג�� �יצד? ��י�. ��א �ה� לטר� אפ�ר �הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�ס�לי�;
זמ� ���יע קד� ה��קח מ�ד ה�דה וקנה ה��כר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ�חזר
'חזר�י ויאמר: המאחר, ה�טר ה�ה וי�ציא המאחר, ְְִַַָָֹ�ְְְִַַַָָָ�ְְַַָה�טר
ול�ה ��י�. ��א ט�ר� ונמצא מ��'; �נ�ה �ע� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�לקח�יה
���יע קד� יפרע�� ��א המאחר, ח�ב ל�טר �� נח� ְִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ְְִֵַַָֹֹלא

��בר ויכ�ב פרעו�]זמ�� ה�טר[שטר וי�ציא ויחזר , ְְְְְְֲִִֵַַַָֹֹ
�טר ה��תב ��ל לפי ��י�? ��א �� ויטר� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�ְַהמאחר,

סת� ה��בר ��כ�ב ��נת� זמ�]מאחר, זמ�[ללא ��ל , ְ�ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
כ�, ע�ה לא וא� ה��בר. זה א�ת� י��ר ה�טר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ��צא

נפ��. על הפסיד ה�א � ה�רע�� �זמ� ה��בר ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָוכתב

.Áמסר� �אנס �דה� ��כר [שהואמ�דעא[לעדי�]מי ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
נת�אנוס] א� �מכר ��ד� א� ��מ�ר[מתנה], קד� לאחר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

�ה, על �מלוה ה��כר אצל א�ס �ל ה�ע�ת הרי � ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלא�ס
�טר �י� �אי� מ�ני �ל��; ��יד� מכר ��טר ט�ר� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָואינ�
�זה. ���צא �ל וכ� האנס. מ�ני א�א נכ�ב ולא ���תב, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹזה

.Ë.ה� על �עד�ת א�א �טר, �לא ��טר� לט�ר� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפ�ר
� מאביו �ז�לה האר� ��את עדי� ל� ��� �ג�� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�יצד?
א� וכ� �טר. �א� ואי� א��, �עדי� לה�ציא� ל� י� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָהרי
וכ� �כ� �ל�ני מ�כסי לטר� לאביו ה�י� ��גמר ל� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהעיד�
ט�ר� ה�� הרי � טר� לא ועדי� אביו �מת �ל�ני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹמ�מ�

ז�. ְֵ�עד�ת

.È� אחת �דה על מכר �טרי �ני ��תבי� אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ�,
קנ�ניא ה��קח יע�ה ויטר�[מזימה]��א ח�ב, �על ע� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

�העיד� �עד�ת ז� �דה ויטר� זה יב�א �יצד? ��י�. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��א
��יד� ה�כר ��טר ויטר� ה��קח ויחזר אביו, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹל�
��יד�; ה�כר �טר ויקרע אחריו, ��קח� ה�ק�ח�ת ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמ�
ה�א ויב�א מ���, ��טרפה ��דה ויעמד �קנ�ניא ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹויחזר
עדיו, �עד�ת �נ�ה �ע� א�ת� ויטר� �עצמ� ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ��רפ�
אחרי� לק�ח�ת �� ויטר� ה�ני, ה�כר �טר ה�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוי�ציא

ה�כ �טר ל� �אבד מי �� א� ��י�. ק�מי���א ועדיו ר, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
זה '�טר :�� ויאמר� �ני, �טר ל� יכ�ב� יע�ה? �יצד �ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
�ני מ�כסי� ולא מ�ע�די� מ�כסי� לא �� ��בי� ְְְְִִִֵָָֹ�ְְִִִֵָֹאי�
�ל�ני �יד ז� �דה להעמיד א�א �תבנ�ה� ולא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹח�רי�,
י�ר�יו'. ולא ה��כר מ�ד� י�ציא� ��א �די ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹה��קח,
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.‡È,�ק�מי �עדיו �י על א� :�� אינ� הח�ב�ת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ��טרי
ע�ה לי ��תב�� '�טר ואמר: ��עת� וחזר מ�ד�, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָוקנ�
א� �רע� ��א �ני, �טר ל� ��תבי� אי� � נ�ר�' א� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאבד

לזמ� הח�ב היה ואפ�� פרעו�]מחל�; זמ� ואינ�[נקוב . ְְְֲִִֵַַַָָָ
הי� 'לא ה�וה אמר א� א�א �ל��, א�� �עדי� ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��בה
��ת�אר. �מ� �עד�ת�, �פר� יחזק ��ה מע�ל�', ְְְְְִֵֵֶַַָָָ�ְִֵֶֶָָדברי�

.·È� לה�חק ה�ל� ה�א והרי ח�ב�, �טר ��לה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָמי
עדי� עליו וה�[שיקראוהו]מעמיד �י�, �ית לפני �בא , ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ

ק��� ל� אי�[אישור]ע��י� � עצמ� ה�טר עדי אבל . ְְֲִִֵֵֵַַָָָ
אבל �פניה�; ��מחק �י על א� אחר, �טר ל� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��תבי�

ק���. ל� ע��י� �י� �בית �י�, לבית ְִִִִִֵֵָ�אי�

.‚È:�וא�מרי אחר, �טר ��תבי� זה? �טר מק�מי� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�יצד
�ל�ני �� �ל�ני ה�ציא �פל�ני, �פל�ני �ל�ני �י� �ית ְְְְְִִִִִִִֵֶָ'אנ�
עדיו'. �פל�ני �פל�ני �ל�ני, �י�� �זמ�� לפנינ�, מח�ק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָ�טר
מכ�נת' ונמצאת עדי�, �ל לעד�ת� 'והזקקנ� �תב�: ֶֶ�ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ�ְְְִָוא�

ק���[אמיתית] צרי� ואינ� ל�, ��תב� זה ��טר ��בה �ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
העדי� על ראיה להביא צרי� � �� �תב� לא וא� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאחר;

עד�ת�. ��תק�� עד ְִִִֵֵֶַַָָהרא��ני�,

.„È�א � נ��ט� א� נמחק ��ר; ��תקרע, ח�ב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ�טר
איזה �ס�ל. זה הרי �י�, �ית קרע נקרע ��ר. נ�ר, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָר��מ�

וערב. �תי �י�? �ית קרע ְִִֵֵֶֶַָה�א

.ÂË�וכ�תבי מחלי�, � רצה א� ח�ב�, מקצת ��רע ְְְְִִִִִֶַַָָָָמי
לא אבל רא���; מ�מ� הח�ב ��אר אחר �טר �י� �ית ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹל�

��בר יכ�ב רצה, וא� ה�טר. פרעו�]עדי .[שטר ְְְִִֵֵֵַָָָֹ

.ÊË'ה�טר לי 'אבד ה�לוה: ואמר ח�ב�, �ל לפרע ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹה�א
ל�וה וי� ח�ב�; �ל וי�רע ��בר, ל� יכ�ב זה הרי �ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

סת� סתמי]להחרי� וט�ע�[חר� ה�טר, ���ב� מי על ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
אצל�, 'ה�טר ואמר: ו�אי טענת ה�וה טע� וא� ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ�אבד.
ה�ת ה�לוה ���בע ר��תי ה�ר� � �כיס�' ה�יח� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָוע�ה

��בר. ויכ�ב ח�ב� י�רע �� ואחר ה�טר, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ�אבד

.ÊÈ���מ לי 'ע�� ואמר: �מנה, ח�ב �טר �ה�ציא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָמי
ל�וה ��כ�ת ל�; ע��י� אי� � חמ�י�' �חמ�י� ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַֹ�ני�
�טר� נמצא מקצת, יפרע�� �א� אחד, ��טר ה�ל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹלהי�ת

פרוע]�ג�� �חמ�י�[שחלקו �טר�ת �ני ה�ציא א� וכ� . ְְְֲִִִִֵֵַָָ
ע��י� אי� � �מאה' אחד א�ת� לי 'ע�� ואמר: ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָחמ�י�,
היא ��כ�ת ואחד; אחד לכל ק��� ל� ע��י� א�א ְְְִִִֶֶֶֶָָָָל�,
אחת �פע� ��י� א�ת� יכ� ��א �ני�, להי�ת� ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹֹל�וה

ה�ל. ְִַֹלג��ת

.ÁÈוא �מאה, ח�ב �טר ליה�ציא וכתב� 'קרע�ה�, מר: ְְְְְְִִִִֵַַָָ
ה�ל, �רע� ��א ל�; ��מעי� אי� � �חמ�י�' אחר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ�טר
ק��� וי�ציא �כ��חזר מאה, �ל �טר על ��בר ל� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכתב
'זה ל�: יאמר ה��בר, ה�וה וי�ציא חמ�י�, �טר �ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

ה�א'. אחר ְֵַָ�טר

חמישי ה'תשס"טדיו� שבט '

כד ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
א�ת�‡. ��תבי� � קני� �� ��� ח�ב ��טר �ארנ�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ�בר

�טר ��תבי� וכ� ע��; ה�לוה �אי� �י על א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹל�וה,

��בר ��תבי� וכ� ע��. ה��קח �אי� �י על א� ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַל��כר,
על א� לא�ה, ו��בר ע��, ה�וה �אי� �י על א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹל�לוה,
א��� �אי� �י על א� לאי�, וגט ע��, �על� �אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�י
ו�טרי ונ��אי�, אר�סי� �טרי ��תבי� אי� אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָע��.

ה��ני� �רירת ��טר וק�לנ�ת, אחדאריס�ת לו בורר [זה ְְְְֲִִִַַַַַָָ
�י�,וזבל"א] �ית מע�ה וכל �יני�, �עלי טענ�ת �טרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָא�

לה�הר צריכי� הא��, ה�טר�ת וכל �ניה�. מ�עת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָא�א
ה�טר�ת. ��אר ְְְִִַָָָ�ת��נ�

נ�ת�·. ה�וה הלואה, ��טרי ה��פר? �כר נ�ת� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�מי
והא�ה �כר. נ�ת� ה��קח �ממ�ר, מ�ח �ב�טרי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ�כר;
א� האר�סי� �טר �כר נ�ת� והחת� ה�ט, �כר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנ�תנת
ה�טר. �כר נ�ת� ה��כר א� האריס וכ� והמק�ל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָה���אי�.
�ניה� � �יני� �עלי טענ�ת א� ה��ני�, �רירת �טר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָאבל

�כר. ְִָָנ�תני�

ואחד‚. חבר�, �פני ��א לאחד ה�כ�בי� ה�טר�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד
��ניה� �ניה� מ�עת א�א א�ת� ��תבי� �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�טר�ת
��� � ל��קח א� ל�לוה ���תבי� �טר �ג�� ָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַָע�מדי�,
ה�א ��ה ���טר, ה�מ�ת מ�ירי� ��הי� העדי� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצריכי�
יב�א� ��א �ל�ני; �� �ל�ני ה�א וזה �ל�ני, �� ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָ�ל�ני
וי�ד� אחרי� ��מ�ת �מ�תיה� וי��� קנ�ניא, ויע�� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ�ני�

לזה. ֶֶָזה

ח���י�„. אי� � י�� �ל�י� �עיר �מ� �החזק מי ְְְְִִִֵַָֹ�ִֶָ�ל
ולע��ת לר��ת �די ��ה� וה�א ל�, י� אחר �� ��א ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָל�
מי לפיכ�, ס��. ל�בר אי� ,�� א�מר א�ה �א� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנ�ניא;
עלי '�תב� ואמר: �בא י��, �ל�י� �עיר �מ� החזק ְְְְְִִִַַַָָָָֹ�ֶֹ��א
אי� � �ינרי�' וכ� �� לזה א� לפל�ני ח�ב �אני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ�טר

יחזק. א� �מ�, ��ה ראיה ��ביא עד ל�, ְַ�ְְְִִֶֶֶַָָָ��תבי�

איני‰. 'אני ויאמר: ה�וה ויטע� לפנינ� ��צא �טר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ�ל
וה�דה ��מי �מ� העלה ר�אי אחד ��א �ל��, ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָח�ב
ר�אי וזה לאחר, א�א ח�ב אני לזה 'לא �אמר: א� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלזה',
החזק ��א מאחר � ח�בי' �על ��� �מ� והעלה ְַ�ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָֹה�א
�חזקה לדבריו; ח���י� אי� �וי�, ��מ�תיה� �ני� ��ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ה� �� א� א�א ה�טר, על ח�תמי� העדי� �אי� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיא,
ח�תמי� העדי� �אי� חזקה, וכ� .�� ה�ז�רי� א�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמ�ירי�
על �העיד� �א�� �ו�אי לה� נ�דע א� א�א ה�טר, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
ה�טר, על ח�תמי� העדי� ואי� �עת. �בני �ד�לי� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָעצמ�

ולח��. לקר�ת י�דעי� �� א� ְְְְִִִֵֶַָֹא�א

.Â�וקרע לח��, י�דעי� �אינ� ניר[סירטטו]עדי� לה� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
הר�� על מר��ת,[הסירטוט]וחתמ� מ�ת א�ת� מ�י� � ְְְִֶַַַַַָָָֹ

�ס�ל. ְְַָָוה�טר

.Êעני י�דע �היה �י� �ית ה�טררא� וקרא ה�טר, � ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ואימת� א�ת�, מאמי� וה�א ה�איל � ��� ה��פר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלפניו
קראה� ��א �י על א� ה�טר, על ח�ת� זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליו
��קרא עד ,�� לע��ת ר�אי� הע� �אר ואי� �עצמ�. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָה�א

מ�ה. מ�ה ה�טר ְִִֵַָָָָהעד

.Á'��מע� �� 'י�ס� מה� אחד �ל �� �עיר, �הי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ני�
יכ�ל אחר ולא זה, על זה ח�ב �טר לה�ציא יכ�לי� אינ� �ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ה�טר עדי �א� �� א� א�א ח�ב, �טר עליה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלה�ציא

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay 'd iyiy mei -

�העדנ� ה�א וזה עליו, �העדנ� ה�א 'זה ואמר�: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�עצמ�,
�פני זה א�א נ��תיה�, מגר�י� אי� וכ� ז�'. �הלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָל�
�ל ��טר� ��בר �טר�תיו �י� לאחד נמצא א� וכ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.
וכיצד �ר�עי�. �עליו �ניה� �טר�ת �ר�ע, �מע�� �� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָי�ס�
י���� �וי�? אב�תיה� ��מ�ת �וי�, ��מ�תיה� א�� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיע��

הסבא] יכ�ב�[יוסיפו �וי�, אב�תיה� אב�ת �מ�ת הי� .ְְְֲֲִִֵֶָָ
יח�ס� יכ�ב� �צ�רת�, לזה זה ��מי� הי� [כה�,סימניה�. ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

יכ�ב�לוי] לו�י�, א� �הני� �ניה� הי� ��ר�ת.[שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ

.Ëל�ני� �� �ל�ני 'אני :�� ��ת�ב �טר עליו ְְְֲִִִִֶֶָָָָה�ציא
�ל � ה�לוה �� �� �אי� �י על א� � מנה' מ�� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלויתי

��צא יכ�ל[נמצא]מי ואינ� ;�� ��בה יד�, מ�חת זה �טר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
�� י�ס� �ני וכ� ונפל'. ה�א, אחר '�ל ול�מר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלדח�ת�
על ח�ב �טר מה� אחד �ה�ציא אחת, �עיר ה�רי� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�מע��
'לפל�ני ל�, ול�מר לדח�ת� יכ�ל אינ� � העיר מ�ני ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָאחד
זה הרי א�א ה�טר'; נפל �מ��� ח�ב, אני ��מ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ��מ�

לנפילה. ח���י� ואי� ��בה�, יד� מ�חת ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ��צא

.È� חבר� על ח�ב �טר מ�ניה� אחד �ל �ה�ציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ני�
ל�, ח�ב הייתי 'א�� לרא���, ל�מר יכ�ל האחר�� ְֲִִִִֵַַַָָָָָאי�
��בה וזה ח�ב�, ��בה זה א�א מ��י'; לוה א�ה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהיא�
ולזה ע�ית לזה וי� �מאה, וזה �מאה זה היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָח�ב�.
ולזה ז��רית לזה �ינ�נית, ולזה �ינ�נית לזה א� ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָע�ית,
היה .���� ע�מד אחד �ל א�א לה�, נזקקי� אי� � ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָז��רית
ה�ינ�נית, מ� ��בה זה � ז��רית ולזה �בינ�נית ע�ית ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלזה

ה���רית. מ� ��בה ְִִִֶֶַוזה

.‡Èטר� מ�ציא וה�ה חבר�, על ח�ב �טר ְְְֲִִֵַַַַָָה��ציא
ה��קח ���ת� �מק�� הי� א� � ה�דה את ל� ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��כר
�טר הרי � ה�טר את ה��כר ל� ��תב �� ואחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָה�ע�ת,
ל�, ח�ב הייתי 'א�� ל�: א�מר �הרי �טל, זה �ל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָח�ב�

ח�ב�' לפרע ל� שנתתי]היה �מק��[בכס� אבל . ְְְְֲִַָָָָֹ
�הרי ק��, הח�ב �טר הרי � נ�תני� �� ואחר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ���תבי�,
נכסי� ל� ��היה �די ה�דה, את ל� 'מכר�י ל�: א�מר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה

��י'. הח�ב מה� �אג�ה ְְִִֵֶֶֶֶֶַיד�עי�,

שישי ה'תשס"טהיו� שבט '

כה ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
'אני‡. אחד: ל� אמר �הלוה� ואחר חבר�, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�לוה

'ה�יחה�, אחד: ל� ואמר ��י�, ה�וה את ��בע א� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
ל�: ואמר ל�, ל�� ���ק א�ת� ח�נק �היה א� ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני
'אני אמר ואפ�� �ל��; ח�ב הערב אי� � ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'ה�ח,

מ�ד� קנ� א� אבל �י�. �ית �פני קני�]ערב' �ה�א[עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
�י� � ה�ני� א�� �כל זה, ממ�� �י�ערב �י�, �ית �פני ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

נ��ע�ד. � ה�לוה לבי� ְְְְִֵֵֵֶַַַ�ינ�

.·� ערב' ואני 'הלוה�, מע�ת: מ�� ��עת ל� ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר
ע�� �י� �ית א� וכ� קני�. צרי� ואינ� הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנ��ע�ד
�ג�� מ�ד�; קנ� ��א �י על א� נ��ע�ד, � ערב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹא�ת�
לה�: ואמר ה�וה, מ� לג��ת ר�צי� �י� �ית ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�הי�
הנאה ל� וי� ה�איל � לכ�' ערב ואני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ'ה�יח�ה�,

עצמ�. �ע�ד הניה �א�ת� �י�, �ית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָ�האמינ�ה�

�הערב‚. �י על א� � ערב ידי על חבר� את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה�לוה
��בע א�א �ח�ה, הערב את ית�ע לא � ל�לוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ְמ�ע�ד
ונפרע הערב, אצל ח�זר � ל� נת� לא א� �ח�ה. ה�וה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
א� אבל ל�וה; נכסי� ��אי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמ���.
ה�וה. מ� א�א �לל, הערב מ� י�רע לא � ל�וה נכסי� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹי�
א� מ�ד�, לה�ציא יכ�לי� �י� �ית ואי� א��, ה�וה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
�� ואחר �ח�ה, הערב מ� נפרע זה הרי � ל�י� �א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��א
י�ציא; מ�ד�, לה�ציא יכ�ל א� ה�וה. ע� �י� הערב ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיע�ה

י��ת� ל�.[נידוי]א� ���� עד �י�, �ית א�ת� ְְִִֵֵֶַַ

�א�רע„. מנת 'על ל�: ואמר הערב על ה�לוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה
הערב. מ� י�רע לא ל�וה, נכסי� י� א� � �ארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ�י
�היה א� �ח�ה', �ארצה מ�י �א�רע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את[כדלהל�]ק�ל� א� ה�ה הערב את ית�ע זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ל�וה. נכסי� ��� �י על א� מה� וי�רע �ח�ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה��ל�

ל�,‰. ��' ל�: אמר ק�ל�? ה�א ואיזה ערב, ה�א ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָאיזה
מ��� לה�רע ל�לוה ��� ק�ל� ה�א זה � ל�' נ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואני
�א�רע מנת 'על אמר ולא �ר� ��א �י על א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�ח�ה,
ערב', ואני 'הלוה�, ל�: אמר א� אבל �ארצה'. ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמ�י
ואני 'הלוה�, נ�ת�', ואני 'הלוה�, ��רע', ואני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַ'הלוה�,
ל�, ��' ק�ל�', ואני ל�, ��' ק�ל�', ואני 'הלוה�, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָח�ב',
��� � ערב' ואני ל�, ��' ח�ב', ואני ל�, ��' ��רע', ָ�ֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָואני
מ��� נפרע ולא �ח�ה; ��בע� ואינ� ה�, ערבנ�ת ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹל���
'מ�י ויאמר: ��פר� עד ל�וה, נכסי� ��� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מק��

א�רע'. ְֶֶֶֶַָ�ארצה

.Âט�ר� מ�ד�, ��נ� �י על א� � �ת�ה �ל ִִֶַַָָָָ�ְֵֶָערב
ח�ר� ולא ע�ה, מצוה �הרי בשעתמ����; [נחסר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

מ�ד�נישואי�] וקנ� �נ�, לכת�ת ערב האב היה וא� ְְִַָָ�ְְִִֵָָָָָָממ��.
ח�ב. �ת�ה, �ל וק�ל� ח�ב. �ְְְֶַַָָ�ַָָ

.Ê�אחרי�ת וק�ל לוי �בא �דה, ל�מע�� ��כר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָרא�ב�
שמעו�]עליו היא[כלפי אסמכ�א ��� לוי, נ��ע�ד לא � ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

האחריות] בליבו גמר ל���[לא ערב �ה�א מ�ד� קנ� וא� .ְְִִֵֵֶַָָָ
וכזה ח�ב. זה הרי � �מע�� ��ת�ע�� עת �כל זה מכר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ�מי

ר��תי. ַַה�ר�

.Áעל א� � �נאי על עצמ� �ח�ב� ה��ל� א� הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכ�
אסמכ�א �היא מ�ני נ��ע�ד, לא � מ�ד� ��נ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�י

התנאי] יתקיי� שלא '��[מאמי� ל�: �אמר �ג�� �יצד? ;ְֵֵֶַַָ
��ל יהיה'; לא א� א� וכ�, �� יהיה א� א��, ואני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹל�

�א �� ח�ב �אינ� �ע��ד �ה��לה יהיה לא וא� יהיה � ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
נ��ע�ד. לא �לפיכ� �ל�; קני� הקנה ולא �מר, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹלא

.Ë�וכ אחד, מ�ח ��קח� א� אחד, ��טר ��ו� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ני�
ה� הרי � ל��פ�ת לקח א� מה�, אחד ��וה ֲֵֵָ�ְִֵֶֶֶַָָָָָ�ַה��פי�

�ר�. ��א �י על א� לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאי�

.È,הערב מ� לה�רע ה�לוה ���ב�א � אחד �ערב� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ני�
הח�ב, �די לאחד היה לא וא� ��רצה; מה� מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹי�רע

הח�ב. ��אר ה�ני ות�בע ְְִִֵֵֵַַַָח�זר

.‡È�י�דיע � ל�לוה ���פרע � �ני� �ערב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָואחד
עליו.[המלווה] ��חזר �די ��רע, ה�א מ�ניה� איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹח�ב
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�העדנ� ה�א וזה עליו, �העדנ� ה�א 'זה ואמר�: ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�עצמ�,
�פני זה א�א נ��תיה�, מגר�י� אי� וכ� ז�'. �הלואה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָל�
�ל ��טר� ��בר �טר�תיו �י� לאחד נמצא א� וכ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזה.
וכיצד �ר�עי�. �עליו �ניה� �טר�ת �ר�ע, �מע�� �� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָי�ס�
י���� �וי�? אב�תיה� ��מ�ת �וי�, ��מ�תיה� א�� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיע��

הסבא] יכ�ב�[יוסיפו �וי�, אב�תיה� אב�ת �מ�ת הי� .ְְְֲֲִִֵֶָָ
יח�ס� יכ�ב� �צ�רת�, לזה זה ��מי� הי� [כה�,סימניה�. ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָ

יכ�ב�לוי] לו�י�, א� �הני� �ניה� הי� ��ר�ת.[שושלת]. ְְְְֲִִִִֵֶָֹ

.Ëל�ני� �� �ל�ני 'אני :�� ��ת�ב �טר עליו ְְְֲִִִִֶֶָָָָה�ציא
�ל � ה�לוה �� �� �אי� �י על א� � מנה' מ�� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלויתי

��צא יכ�ל[נמצא]מי ואינ� ;�� ��בה יד�, מ�חת זה �טר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
�� י�ס� �ני וכ� ונפל'. ה�א, אחר '�ל ול�מר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלדח�ת�
על ח�ב �טר מה� אחד �ה�ציא אחת, �עיר ה�רי� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�מע��
'לפל�ני ל�, ול�מר לדח�ת� יכ�ל אינ� � העיר מ�ני ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָאחד
זה הרי א�א ה�טר'; נפל �מ��� ח�ב, אני ��מ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ��מ�

לנפילה. ח���י� ואי� ��בה�, יד� מ�חת ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ��צא

.È� חבר� על ח�ב �טר מ�ניה� אחד �ל �ה�ציא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ני�
ל�, ח�ב הייתי 'א�� לרא���, ל�מר יכ�ל האחר�� ְֲִִִִֵַַַָָָָָאי�
��בה וזה ח�ב�, ��בה זה א�א מ��י'; לוה א�ה ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהיא�
ולזה ע�ית לזה וי� �מאה, וזה �מאה זה היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָח�ב�.
ולזה ז��רית לזה �ינ�נית, ולזה �ינ�נית לזה א� ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָע�ית,
היה .���� ע�מד אחד �ל א�א לה�, נזקקי� אי� � ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָז��רית
ה�ינ�נית, מ� ��בה זה � ז��רית ולזה �בינ�נית ע�ית ְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלזה

ה���רית. מ� ��בה ְִִִֶֶַוזה

.‡Èטר� מ�ציא וה�ה חבר�, על ח�ב �טר ְְְֲִִֵַַַַָָה��ציא
ה��קח ���ת� �מק�� הי� א� � ה�דה את ל� ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��כר
�טר הרי � ה�טר את ה��כר ל� ��תב �� ואחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָה�ע�ת,
ל�, ח�ב הייתי 'א�� ל�: א�מר �הרי �טל, זה �ל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָח�ב�

ח�ב�' לפרע ל� שנתתי]היה �מק��[בכס� אבל . ְְְְֲִַָָָָֹ
�הרי ק��, הח�ב �טר הרי � נ�תני� �� ואחר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ���תבי�,
נכסי� ל� ��היה �די ה�דה, את ל� 'מכר�י ל�: א�מר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה

��י'. הח�ב מה� �אג�ה ְְִִֵֶֶֶֶֶַיד�עי�,

שישי ה'תשס"טהיו� שבט '

כה ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
'אני‡. אחד: ל� אמר �הלוה� ואחר חבר�, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�לוה

'ה�יחה�, אחד: ל� ואמר ��י�, ה�וה את ��בע א� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
ל�: ואמר ל�, ל�� ���ק א�ת� ח�נק �היה א� ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני
'אני אמר ואפ�� �ל��; ח�ב הערב אי� � ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'ה�ח,

מ�ד� קנ� א� אבל �י�. �ית �פני קני�]ערב' �ה�א[עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
�י� � ה�ני� א�� �כל זה, ממ�� �י�ערב �י�, �ית �פני ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

נ��ע�ד. � ה�לוה לבי� ְְְְִֵֵֵֶַַַ�ינ�

.·� ערב' ואני 'הלוה�, מע�ת: מ�� ��עת ל� ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר
ע�� �י� �ית א� וכ� קני�. צרי� ואינ� הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנ��ע�ד
�ג�� מ�ד�; קנ� ��א �י על א� נ��ע�ד, � ערב ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹא�ת�
לה�: ואמר ה�וה, מ� לג��ת ר�צי� �י� �ית ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�הי�
הנאה ל� וי� ה�איל � לכ�' ערב ואני ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָ'ה�יח�ה�,

עצמ�. �ע�ד הניה �א�ת� �י�, �ית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָ�האמינ�ה�

�הערב‚. �י על א� � ערב ידי על חבר� את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה�לוה
��בע א�א �ח�ה, הערב את ית�ע לא � ל�לוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ְמ�ע�ד
ונפרע הערב, אצל ח�זר � ל� נת� לא א� �ח�ה. ה�וה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
א� אבל ל�וה; נכסי� ��אי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמ���.
ה�וה. מ� א�א �לל, הערב מ� י�רע לא � ל�וה נכסי� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹי�
א� מ�ד�, לה�ציא יכ�לי� �י� �ית ואי� א��, ה�וה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
�� ואחר �ח�ה, הערב מ� נפרע זה הרי � ל�י� �א ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��א
י�ציא; מ�ד�, לה�ציא יכ�ל א� ה�וה. ע� �י� הערב ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיע�ה

י��ת� ל�.[נידוי]א� ���� עד �י�, �ית א�ת� ְְִִֵֵֶַַ

�א�רע„. מנת 'על ל�: ואמר הערב על ה�לוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה
הערב. מ� י�רע לא ל�וה, נכסי� י� א� � �ארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמ�י
�היה א� �ח�ה', �ארצה מ�י �א�רע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את[כדלהל�]ק�ל� א� ה�ה הערב את ית�ע זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ל�וה. נכסי� ��� �י על א� מה� וי�רע �ח�ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה��ל�

ל�,‰. ��' ל�: אמר ק�ל�? ה�א ואיזה ערב, ה�א ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָאיזה
מ��� לה�רע ל�לוה ��� ק�ל� ה�א זה � ל�' נ�ת� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואני
�א�רע מנת 'על אמר ולא �ר� ��א �י על א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�ח�ה,
ערב', ואני 'הלוה�, ל�: אמר א� אבל �ארצה'. ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמ�י
ואני 'הלוה�, נ�ת�', ואני 'הלוה�, ��רע', ואני ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַ'הלוה�,
ל�, ��' ק�ל�', ואני ל�, ��' ק�ל�', ואני 'הלוה�, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָח�ב',
��� � ערב' ואני ל�, ��' ח�ב', ואני ל�, ��' ��רע', ָ�ֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָואני
מ��� נפרע ולא �ח�ה; ��בע� ואינ� ה�, ערבנ�ת ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹל���
'מ�י ויאמר: ��פר� עד ל�וה, נכסי� ��� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מק��

א�רע'. ְֶֶֶֶַָ�ארצה

.Âט�ר� מ�ד�, ��נ� �י על א� � �ת�ה �ל ִִֶַַָָָָ�ְֵֶָערב
ח�ר� ולא ע�ה, מצוה �הרי בשעתמ����; [נחסר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

מ�ד�נישואי�] וקנ� �נ�, לכת�ת ערב האב היה וא� ְְִַָָ�ְְִִֵָָָָָָממ��.
ח�ב. �ת�ה, �ל וק�ל� ח�ב. �ְְְֶַַָָ�ַָָ

.Ê�אחרי�ת וק�ל לוי �בא �דה, ל�מע�� ��כר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָרא�ב�
שמעו�]עליו היא[כלפי אסמכ�א ��� לוי, נ��ע�ד לא � ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

האחריות] בליבו גמר ל���[לא ערב �ה�א מ�ד� קנ� וא� .ְְִִֵֵֶַָָָ
וכזה ח�ב. זה הרי � �מע�� ��ת�ע�� עת �כל זה מכר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ�מי

ר��תי. ַַה�ר�

.Áעל א� � �נאי על עצמ� �ח�ב� ה��ל� א� הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכ�
אסמכ�א �היא מ�ני נ��ע�ד, לא � מ�ד� ��נ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�י

התנאי] יתקיי� שלא '��[מאמי� ל�: �אמר �ג�� �יצד? ;ְֵֵֶַַָ
��ל יהיה'; לא א� א� וכ�, �� יהיה א� א��, ואני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹל�

�א �� ח�ב �אינ� �ע��ד �ה��לה יהיה לא וא� יהיה � ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
נ��ע�ד. לא �לפיכ� �ל�; קני� הקנה ולא �מר, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹֹלא

.Ë�וכ אחד, מ�ח ��קח� א� אחד, ��טר ��ו� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ני�
ה� הרי � ל��פ�ת לקח א� מה�, אחד ��וה ֲֵֵָ�ְִֵֶֶֶַָָָָָ�ַה��פי�

�ר�. ��א �י על א� לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאי�

.È,הערב מ� לה�רע ה�לוה ���ב�א � אחד �ערב� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ני�
הח�ב, �די לאחד היה לא וא� ��רצה; מה� מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹי�רע

הח�ב. ��אר ה�ני ות�בע ְְִִֵֵֵַַַָח�זר

.‡È�י�דיע � ל�לוה ���פרע � �ני� �ערב ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָואחד
עליו.[המלווה] ��חזר �די ��רע, ה�א מ�ניה� איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹח�ב
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.·Èזה הרי � ל�' ערב ואני לפל�ני, זה 'ערב לחבר�: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהא�מר
הערב ����ע�ד �כ�� ערב'; ואני 'הלוה�, ל�: �אמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מי
ע� הערב ודי� רא���. לערב �ני ערב נ��ע�ד �� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָל�לוה,

ה�א. אחד �י� � ה�ני ע� רא��� ערב �די� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָה�לוה,

.‚Èה�בר קצב �ר� ��א �אמר[סכו�]מי �ג�� �ערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ואני ל�, 'מכר א� ערב', ואני ל� �� ל�, ���� מה '�ל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹל�:
�ה�רה, ה�א�ני� מ� י� � ערב' ואני 'הלוה�, א� ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אל�, מאה הלוה� א� אלפי� �ע�רת ל� מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אפ��
�ל��; ח�ב הערב זה �אי� לי, ויראה ��ל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנ��ע�ד
סמכה לא � �� עצמ� ��ע�ד ה�בר י�דע �אינ� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��יו�
ל�בי�. א��, ה� טע� �ל �דברי� עצמ�; �ע�ד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ�ע��,

.„Èלוה �ל לג�פ� ערב ואני 'הלוה�, לחבר�: �אמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
��רצה זמ� �ל א�א ממ��, �ל לעצמ� ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה�ה;
'ה�יחה�, �תבע�: �הלוה� אחר ל� אמר וכ� ל�', ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביא��
� זה על מ�ד� וקנ� ל�', אביא�� א�ת�, ��ת�ע זמ� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
ח�ב �ה�א �ה�רה ה�א�ני� מ� י� ה�וה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹא�
'א� ואמר: עליו, התנה �אפ�� �ה�רה, מי וי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָל���.
הרי � ל���' ח�ב אהי ��רח, א� ��ת, א� אביא��, ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

נ�טה. �ע�י ולזה נ��ע�ד; ולא אסמכ�א, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹז�

קודש ה'תשס"טושבת שבט '

כו ּפרק ולוה מלוה ¤¤¤Ÿ§¤§©§¦הלכֹות
העדי�‡. �העיד� ואחר ��טר, חבר� את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�לוה

מ�ד�, ��נ� �י על א� � ה�וה את וערב ערב �א ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��טר,
לה�רע ה�לוה ���ב�א � ��ארנ� �מ� ל��� ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָונ��ע�ד

מ�ע�די� מ�כסי� ט�ר� אינ� ה�ה, הערב [שמכרמ�כסי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ְִָ
�הערב] העדי� חתימת קד� �טר �ל �ג�פ� הערב היה .ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

מערב אינ� �הרי ערב', '�ל�ני �תב� בשטר]א� [משולב ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ
המ�ע�די�. מ� מ��� ��בה אינ� זה הרי � ��לוה ה�וה ְִָ�ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹע�
�פל�ני וכ�, �� מ�ל�ני לוה '�ל�ני ��טר �ת�ב א� ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָאבל
�ל מ�ד� וקנ� ��טר, הערב ע� לוה ערב� �הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹערב',
מ�כסי נפרע זה הרי � ��טר העדי� חתמ� �� ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָערב,

המ�ע�די�. ְִָ�ְֵַָערב

לדח�ת�·. יכ�ל אינ� � ה�וה את לת�ע ��א ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמלוה
�ח�ה א�ת� לת�ע ל� י� �הרי ה��ל�, אצל 'ל� ';ול�מר, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ה�ע�ת ה��ל� נ�א וא� �ח�ה. ��רצה מי �ל ��בע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�א
�ל��. ה�וה על ל�לוה אי� � ה�וה �יד �נתנ� ה�לוה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹמ�ד

אינ�‚. � נכסי� ל� מצא ולא ה�וה, את ��בע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמלוה
��תח�ב מ��� י�� �ל�י� אחר עד הערב, מ� לה�רע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכ�ל
�זה עצמ�. ה�וה מ� �ח�ת זה, �ח יהיה לא ל���; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהערב
ה�וה היה ה�נאי. לפי ה�ל ע��, התנה וא� ה��רי�. ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹה�ר�
א� ל�, ליל� ולא לה�דיע� יכ�ל �אינ� אחרת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ�מדינה
לנכסיה� נזקקי� �י� �ית �אי� קט�י� וה�יח ה�וה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��ת
מצ�י. ה�וה אי� �הרי �ח�ה, הערב את ��בע זה הרי �ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יכ�ל„. אינ� � �העני �מצא� ה�וה, את ��בע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה
�אי� אחר�ני� �ת�נת ה�וה ���בע עד הערב, מ� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלה�רע

קנ�ניא יע�� ��א �ל��; ערב.[רמאות]ל� �ל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

ה�לוה‰. �בא �ה, על �מלוה לחבר� ערב �היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

ל� א�מר � ה�� �מדינת ה�וה והרי הערב, את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלת�ע
ל�'. א��� ואני ה�וה, �רע� ��א ראיה 'הבא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהערב:

.Âח�זר זה הרי � ח�ב� את ח�ב לבעל ונת� ��ד� ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב
�היתה �י על א� יד�, על ��רע מה �ל ה�וה מ� ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוג�בה
אמ�רי�? �ברי� ��ה �לל. עדי� �לא א� �ה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
ו���'. 'ערבני ערב: ל� ��ע�ה �עת ה�וה ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��אמר
ק�ל�, א� ערב ל� ונע�ה עצמ�, �ר��ת זה עמד א� ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הר�ה� ולא 'ערבני', ה�וה: ל� �אמר אמר]א� ����,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ה��רע וכ� �ל��. ל� ל��� ח�ב ה�וה אי� � הח�ב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ�פרע
על הח�ב היה אפ�� � מ�ע�� ��א חבר� �ל ח�ב� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹ�טר
והרי �ח��, מ���נ� ונ�טל �ל��; ח�ב ה�וה אי� ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹה�����,
את מפ�ס ה�וה היה ��א מע�תיו; את ה��ת� זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא�ד
הח�ב �פרע הערב וקד� ה�וה, מת ל�. �מ�חל ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה�לוה,
ה�וה �רע ��א לנ� נ�דע א� � ה��ר�י� את ���דיע ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקד�

����ה� א� ,�� �ה�דה �ג�� ��מ�ת, קד� ח�ב� [על�טר ְְִֶֶֶֶַָָֹ
פרעו�] לה�ב�תאי ה�לוה זמ� ה�יע ��א א� �נ��י�, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ�מת

היה ��רע. מה �ל ה��ר�י� מ� וג�בה ח�זר זה הרי �ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נת� אביה� ��א ל���; ח�בי� ה��ר�י� אי� � ��י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�לוה
את ��בע �ה��י מ�ני עליו, �היה הח�ב �ל הערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

�ח�ה הלווה]הערב קד�[לפני מ�ע�� זה �רע �לפיכ� , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
א�ת�, ��בע �ה��י ה�דיע� א� אבל הית�מי�. את ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ���דיע

ל���. ח�בי� � נ�ת� ה�א ְֲִֵֵֵַַַָוהרי

.Êלה�רע ��א �י� � ��רע מה ל�ל ��א ערב ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ל
להביא צרי� זה הרי � עצמ� ה�וה מ� �י� לוה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמ��ר�י

מציאת ואי� ��רע; �עליו[הימצאות]ראיה הח�ב �טר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ
�רע ולא ה�לוה, מ�ד ה�טר נפל ��א � ראיה הערב, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ�יד

�ל��. ְֶזה

.Á;'ערב�י 'לא א�מר: וה�א לי', 'ערב� לחבר�: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהא�מר
ול��', א�ת� לערב הר�יתני 'א�ה ל�וה: הערב �אמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹא�
�לל'; ערב� 'לא א� ערב�', מ�ע�� 'לא, ל�: א�מר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוה�א
א�מר: וה�וה �פני�', ל�לוה '�רע�י הערב: �אמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא�
מה ל� ונת�י �רע�, ,��' ל�: �אמר א� �רע�', ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹ'לא

וה�א�� מאתי�', לי 'ערב� ה�לוה: �אמר א� רע�', ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וכ��צא ה�ענ�ת א�� �כל � מנה' א�א ערב�י 'לא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹא�מר:
ה�ת�ע י�בע א� הראיה, עליו מחבר� ה��ציא � ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ה�
��אר �מקצת, ה�דה א� ה��רה �ב�עת א� ה�ת, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�ב�עת

ה�מ��. ֲַַָטענ�ת

.Ë,�אחרי את �ערב� א� ��ו� אי� א�ת א� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד
א� הא�ה ותת�ר� העבד �����חרר � ל��� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונתח�ב�

י��מ�. ְְְְִֵַַ�תאלמ�,

.Èעליו ��תבי� ואי� ���ג�יל. ל��� ח�ב ��וה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקט�
מ�ד�; ��נ� �י על א� �ה, על מלוה היא הרי א�א ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�טר,

�ל��. ה�ט� מ�ד קני� ְְִִֵֶַַָָָ�אי�

.‡Èח�ב �אינ� �א�ני� ה�ר� � אחרי� את �ערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקט�
�י על מע�תיו את ��ת� וזה ���ג�יל. א� �ל��, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָל���
ל�ע�ד �די �עת לקט� �אי� מע�תיו; את א�ד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ט�,
���צא �כל ולא �ערבנ�ת לא ,�� ח�ב �אינ� �דבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמ�

לד��. רא�י וכ� זה, ה�א אמת ודי� ְְֱִֵֶֶֶָָָ�זה.

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay 'e ycew zay - zah h"k oey`x mei -

.·Èערבה� א� ��טר, ��ותה ערב]הא�ה [היתה ְְְִִֶֶָָָָָָָ
היתה וא� ���את. אחר ל��� ח�בת � ונ�את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��טר,
��תאלמ�; א� ��ת�ר� עד מ��מת אינ� � �ה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמלוה

ה�א ל�קח �ר��ת �על פה�ר��ת על במלווה גובי� [ואי� ְְִֵֶַַַ
א�ת�מלקוחות] הי� וא� מק�מ�ת. �כ�ה ��ארנ� �מ� ,ְְְְְִֵֶַַָָָ

ל�לוה. א�ת� יחזיר� ק�מי�, עצמ� ההלואה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמע�ת

�
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טבת כ"ט ראשו� יו�
�
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� 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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� 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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שבט ו' קודש שבת

.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ז ה�תה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְֵַ�ְְִִֵֵֶֶַָָמט�א,
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��תאלמ�; א� ��ת�ר� עד מ��מת אינ� � �ה על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמלוה

ה�א ל�קח �ר��ת �על פה�ר��ת על במלווה גובי� [ואי� ְְִֵֶַַַ
א�ת�מלקוחות] הי� וא� מק�מ�ת. �כ�ה ��ארנ� �מ� ,ְְְְְִֵֶַַָָָ

ל�לוה. א�ת� יחזיר� ק�מי�, עצמ� ההלואה ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמע�ת
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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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g mihteykÎ`

çàeðì úåàø÷ ézìáì eðl úéNr äfä øácä-äî íéøôà Léà åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¹̈¦´¤§©À¦¨«©¨¨³©¤Æ¨¦´¨½̈§¦§¦Æ§´Ÿ½̈
:ä÷æça Bzà ïeáéøéå ïéãîa íçläì zëìä ékáéúéNr-äî íäéìà øîàiå ¦¬¨©−§¨§¦¨¥´§¦§®̈©§¦¬¦−§¨§¨«©´Ÿ¤£¥¤½¤«¨¦¬¦

:øæréáà øéöáî íéøôà úBììò áBè àBìä íëk äzrâíéýìû ïúð íëãéa ©−̈¨¤®£À²«Ÿ§¬¤§©−¦¦§¦¬£¦¤«¤§¤§¤Á¨©̧¡Ÿ¦¹
íçeø äúôø æà íëk úBNr ézìëi-äîe áàæ-úàå áøò-úà ïéãî éøN-úà¤¨¥³¦§¨Æ¤Ÿ¥´§¤«§¥½©¨−Ÿ§¦£´¨¤®À̈¨§¨³¨Æ

:äfä øácä Bøaãa åéìrîãìLe àeä øáò äðcøiä ïBòãâ àáiåúBàî-L ¥«¨½̈§©§−©¨¨¬©¤«©¨¬Ÿ¦§−©©§¥®¨Ÿ¥´À§«¥³
:íéôãøå íéôér Bzà øLà Léàääíçì úBøkk àð-eðz úBkñ éLðàì øîàiå ¨¦Æ£¤´¦½£¥¦−§«Ÿ§¦«©ŸÆ¤Æ§©§¥´ª½§¨Æ¦§´¤½¤

:ïéãî éëìî òpîìöå çáæ éøçà óãø éëðàå íä íéôér-ék éìâøa øLà írì̈−̈£¤´§©§¨®¦«£¥¦´¥½§¨«Ÿ¦ÀŸ¥²©£¥²¤¬©§©§ª−̈©§¥¬¦§¨«
å:íçì Eàáöì ïzð-ék Eãéa äzr òpîìöå çáæ óëä úBkñ éøN øîàiå©ŸÆ¤Æ¨¥´ª½Â£©¤©̄§©§ª¨²©−̈§¨¤®¦«¦¥¬¦§¨«£−¨«¤
æíëøNa-úà ézLãå éãéa òpîìö-úàå çáæ-úà ýåýé úúa ïëì ïBòãb øîàiå©Ÿ́¤¦§½¨¥À§¥¯§Ÿ̈²¤¤¬©§¤©§ª−̈§¨¦®§©§¦Æ¤§©§¤½

:íéð÷øaä-úàå øaãnä éöB÷-úàçúàæk íäéìà øaãéå ìàeðt íMî ìriå ¤¥¬©¦§−̈§¤©©§¢¦«©©³©¦¨Æ§¥½©§©¥¬£¥¤−¨®Ÿ
:úBkñ éLðà eðr øLàk ìàeðô éLðà BúBà eðriåèìûeðô éLðàì-íb øîàiå ©©«£³Æ©§¥´§¥½©«£¤¬¨−©§¥¬ª«©²Ÿ¤©§©§¥¬§¥−

ä ìcânä-úà õzà íBìLá éáeLa øîàì:äféíäéðçîe ø÷øwa òpîìöå çáæå ¥®Ÿ§¦´§¨½¤−Ÿ¤©¦§¨¬©¤«§¤̧©§©§ª¹̈©©§ÀŸ©«£¥¤³
äàî íéìôpäå íã÷-éðá äðçî ìkî íéøúBpä ìk óìà øNr úLîçk ínr¦¨Æ©«£¥³¤¨¨Æ¤½¤³Ÿ©´¨¦½¦−Ÿ©«£¥´§¥«¤®¤§©´Ÿ§¦½¥¨̧

i"yx

(·).ÌÎÎ ‰˙Ú È˙È˘Ú ‰Óמה חשוב מה
בסו�: את� שעשית� כמה בתחילתו, שעשיתי

.˙ÂÏÏÚ ·ÂË ‡Ï‰לידכ מתחלתשבאו בסו� �
בידכ� שהרי ומשפחתי, אני שבצרנו הבציר

המלכי�: את ה' È˙ÏÎÈ.(‚)נת� ‰ÓÂלעשות
שלכ�: כמעשה חשוב ‰Â‡(„)שיהא ¯·Ú

.˘È‡‰ ˙Â‡Ó ˘Ï˘Âאחרי הירד� את עוברי�

והיו תחלה, הירד� את שעברו וצלמונע זבח
וגד ראוב� אר� את לירד� מעבר משחיתי�
בה�: א� לנקו� כדי ש� ועבר ומנשה,

(‰).˙ÂÎÒ È˘�‡Ï:היו Á·Ê(Â)ישראל ÛÎ‰
.Í„È· Ú�ÓÏˆÂמיד שהצלתנו מתפאר שאתה

בלע"ז:‰·¯˜�ÌÈ.(Ê)מדי�: רונצי"ש
(È).¯˜¯˜·:�מקו ש�

cec zcevn
(‡).Â�Ï ˙Â‡¯˜ È˙Ï·Ïהלכת כאשר המלחמה בתחלת

הנצוח: אחר לנו קראת זה ומה È˙È˘Ú.(·)להלח�, ‰Ó
כי שמכ�, על יקרא הנצוח זה כל ע� הנה לומר, רצה

את�: כמו עתה אני עשיתי אשר הנצוח ÂË·מהו ‡Ï‰
.'Â‚Âהוא המלחמה, בסו� שעשית� הנצחו� לומר, רצה

אביעזר משפחתי ע� אני שעשו מהנצחו� גדול יותר
È˙ÏÎÈ.(‚)בתחלתה: ‰ÓÂמה שבי, היכולת לומר, רצה

את�: כמו גבורה לעשות שאוכל עד כשדבר‡Ê.היא,
מזעפ�: נחו והיכולת, הנצחו� על לה� והודה לב�, על

(‰).Ú�ÓÏˆÂ Á·Ê È¯Á‡:�מארצ להחרימ� ורד� במלחמה, באו ולא בארצ� שנשארו או המי�, לכדו לא עד ברחו כי
(Â).Í„È· ‰˙Ú:�לח לצבא� לשנית� ברדיפה גבורה אי� ביד�, עתה אינ� א� תבואה,È˙˘„Â.(Ê)כי הדש כאד�

קוצי�: ע� בשרכ� על אכה כ� בה, וחובט סוכות:ÊÎ‡˙.(Á)שמכה לאנשי דבר Â‚Â'.(Ë)כאשר ı˙‡שבטחו לפי
אותו: שינתו� אמר לזה לה�, היה אשר עוז במגדל ‰�ÌÈ¯˙Â.(È)להשגב ÏÎ�הנותרי כל היו והמה לומר, רצה

oeiv zcevn
(·).˙ÂÏÏÂÚכמו בסו�, הנלקטי� הפחותי� הענבי� ה�

ו) יז עוללת:(ישעיהו בו הלקיטהÈˆ·Ó¯.ונשאר תחילת
כמו 'בציר', כא)תקרא כד כרמ�:(דברי� תבצור כי

(‚).‰˙Ù¯:�רפיו כמו¯ÌÁÂ.מלשו� הכעס, זרוח (קהלת

לכעוס:ט) ברוח� תבהל השל�Â¯ÎÎ˙.(‰)אל לח�
ככר: ואחרי:·¯‚ÈÏ.נקרא מלשו�È˙˘„Â.(Ê)עמי

˜ÈˆÂ.דישה: קוצי�:‡˙ קוצי�:‰·¯˜�ÌÈ.ע� מי�
(Ë).ı˙‡:נתיצה החרב˘ÛÏ.(È)מלשו� הוצאת עני�

g wxt mihtey - mi`iap

:áøç óìL Léà óìà íéøNråàéíãwî íéìäàá éðeëMä Cøc ïBòãb ìriå §¤§¦¬¤²¤¦−¬Ÿ¥«¨«¤©©´©¦§À¤³¤©§¥´¨«¢¨¦½¦¤¬¤
iå ääaâéå çáðì:çèá äéä äðçnäå äðçnä-úà Cáéòpîìöå çáæ eñeðiå §−Ÿ©§¨§§¨®©©Æ¤©©«£¤½§©©«£¤−¨¬¨¤«©©¨À¤µ©§©§ª½̈

äðçnä-ìëå òpîìö-úàå çáæ-úà ïéãî éëìî éðL-úà ãkìiå íäéøçà ócøiå©¦§−Ÿ©«£¥¤®©¦§ºŸ¤§¥´©§¥´¦§À̈¤¤Æ©Æ§¤©§ª½̈§¨©©«£¤−
:ãéøçäâé:ñøçä äìrîìî äîçìnä-ïî LàBé-ïa ïBòãb áLiåãéørð-ãkìiå ¤«¡¦«©¨²¨¦§¬¤¨−¦©¦§¨¨®¦«§©«£¥−¤¨«¤©¦§¨©²©

íéráL äéð÷æ-úàå úBkñ éøN-úà åéìà ázëiå eäìàLiå úBkñ éLðàî¥©§¥¬ª−©¦§¨¥®©¦§¸Ÿ¥¹̈¤¨¥³ªÆ§¤§¥¤½¨¦§¦¬
:Léà äráLååèízôøç øLà òpîìöå çáæ äpä øîàiå úBkñ éLðà-ìà àáiå §¦§−̈¦«©¨ŸÆ¤©§¥´ª½©¾Ÿ¤¦¥−¤©́§©§ª¨®£¤Á¥«©§¤̧

éLðàì ïzð ék Eãéa äzr òpîìöå çáæ óëä øîàì éúBà:íçì íéôriä E ¦¹¥ÀŸÂ£©¤©́§©§ª¨³©¨Æ§¨¤½¦¬¦¥²©«£¨¤¬©§¥¦−¨«¤
æèéLðà úà íäa òãiå íéð÷øaä-úàå øaãnä éöB÷-úàå øérä éð÷æ-úà çwiå©¦©Æ¤¦§¥´¨¦½§¤¥¬©¦§−̈§¤©©§¢¦®©Ÿ́©¨¤½¥−©§¥¬

:úBkñæé:øérä éLðà-úà âøäiå õúð ìûeðt ìcâî-úàåçéçáæ-ìà øîàiå ª«§¤¦§©¬§¥−¨¨®©©«£−Ÿ¤©§¥¬¨¦«©ÀŸ¤¤¤Æ©Æ
ãçà íäBîë EBîk eøîàiå øBáúa ízâøä øLà íéLðàä äôéà òpîìö-ìàå§¤©§ª½̈¥ŸÆ¨«£¨¦½£¤¬£©§¤−§¨®©«Ÿ§Æ¨´§¤½¤¾̈

:Cìnä éða øàúkèéàì íúBà íúéçä eì ýåýé-éç íä énà-éða éçà øîàiå §−Ÿ©§¥¬©¤«¤©Ÿ©¾©©¬§¥¦¦−¥®©§Ÿ̈Àµ©£¦¤´½̈¬Ÿ
:íëúà ézâøäëâøä íe÷ BøBëa øúéì øîàiåBaøç ørpä óìL-àìå íúBà ¨©−§¦¤§¤«©ŸÆ¤Æ§¤¤́§½−£´Ÿ¨®§Ÿ¨©̧©©³©©§Æ

:ørð epãBò ék àøé ék¦´¨¥½¦¬¤−¨«©
i"yx

(‡È).ÌÈÏ‰‡· È�ÂÎ˘‰ Í¯„קדר אר� דר�
שרועי� באהליה�, במדבר השוכני� וערב

בבתי�: דרי� ואי� תמיד Á·�Ïמקנה Ì„˜Ó
.‰‰·‚ÈÂ�ש ליל� רצה ולא ישראל, ערי שה�

בה�, ירגישו שלא כדי עקלתו�, דר� אלא
פתאו�: ‰Ò¯Á.(È‚)ויהומ� ‰ÏÚÓÏÓעד

גבוה: נראית החמה בעוד השמש, שקעה שלא

(ÊË).Ì‰· Ú„ÈÂ(:�תרגו):�בהו ותבר
(ÁÈ).ÍÏÓ‰ È�· ¯‡˙Î „Á‡:�תרג יונת�

ויש המל�. בני כתואר שתוארו בה� היה אחד
כי לכ�, אחד תואר כמוה�, כמו� לפותרו:

היו: מלכי� בני ‰�Ú¯(Î)כתואר ÛÏ˘ ‡ÏÂ
.Â·¯Á:�מה ירא שהיה להורג�,

cec zcevn
Á¯·.וכו': ÛÏ˘�הולכי מלחמה אנשי לומר, רצה

חרב: ·ÁË.(È‡)שלופי ‰È‰�נשמרי היו לא לומר, רצה
יבוא לא כי המה שבטוחי� חשבו כי גדעו�, מחרב

ולא‰È¯Á„.(È·)עליה�: המחנה כל את החריד גדעו�
מידו: המלכי� להציל ‰Ò¯Á.(È‚)יכלו ‰ÏÚÓÏÓבעוד

השמי�: בגובה מלמעלה, השמש נראה היה
(„È).Â‰Ï‡˘ÈÂ�יוב ומעצמו שאלו, מה פירש ולא קצר

‡È˙Â.(ÂË)הדבר: Ì˙Ù¯Á לכידת�:‡˘¯ בדבר
(ÊË).Ì‰· Ú„ÈÂ:�ומשבר מייסר� היה הקוצי� Â‚Â'.(ÊÈ)ע� ‚¯‰ÈÂ:המגדל נתיצת בעבור בו נלחמו ÍÂÓÎ(ÁÈ)כי

.„Á‡ Ì‰ÂÓÎ:'אחד' אמר ביאור ולתוספת כתאר�, ותאר� כתאר� כתאר�:Î˙‡¯.תאר� המל�', 'בני כתואר והיו
(Î).¯Ú� Â�„ÂÚ ÈÎ:נגדו יעמדו ולא בידו מסורי� שהמה הבי� לא כי מה�, ירא היה ולזה

oeiv zcevn
כמו יג)מתערה, ה שלופה:(יהושע ‰˘È�ÂÎ(È‡)וחרבו

.ÌÈÏ‰‡·:�באהלי תמיד השוכני� הערביי� ה�
(‚È).Ò¯Á‰כמו ז)השמש, ט ולא(איוב לחרס האומר

וכ�Ú„ÈÂ.(ÊË)יזרח: ותבר, יונת�: ז)תרג� יט (יחזקאל

אלמנותיו: מי‡ÙÈ‰.(ÁÈ)וידע לומר, ורצונו פה, איה
לתאר�: דומה וכ�ÂÏ.(ËÈ)מאתנו א�, כמו ידענינו (ש�

רעה:טו) חיה לו
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iå ääaâéå çáðì:çèá äéä äðçnäå äðçnä-úà Cáéòpîìöå çáæ eñeðiå §−Ÿ©§¨§§¨®©©Æ¤©©«£¤½§©©«£¤−¨¬¨¤«©©¨À¤µ©§©§ª½̈

äðçnä-ìëå òpîìö-úàå çáæ-úà ïéãî éëìî éðL-úà ãkìiå íäéøçà ócøiå©¦§−Ÿ©«£¥¤®©¦§ºŸ¤§¥´©§¥´¦§À̈¤¤Æ©Æ§¤©§ª½̈§¨©©«£¤−
:ãéøçäâé:ñøçä äìrîìî äîçìnä-ïî LàBé-ïa ïBòãb áLiåãéørð-ãkìiå ¤«¡¦«©¨²¨¦§¬¤¨−¦©¦§¨¨®¦«§©«£¥−¤¨«¤©¦§¨©²©

íéráL äéð÷æ-úàå úBkñ éøN-úà åéìà ázëiå eäìàLiå úBkñ éLðàî¥©§¥¬ª−©¦§¨¥®©¦§¸Ÿ¥¹̈¤¨¥³ªÆ§¤§¥¤½¨¦§¦¬
:Léà äráLååèízôøç øLà òpîìöå çáæ äpä øîàiå úBkñ éLðà-ìà àáiå §¦§−̈¦«©¨ŸÆ¤©§¥´ª½©¾Ÿ¤¦¥−¤©́§©§ª¨®£¤Á¥«©§¤̧

éLðàì ïzð ék Eãéa äzr òpîìöå çáæ óëä øîàì éúBà:íçì íéôriä E ¦¹¥ÀŸÂ£©¤©́§©§ª¨³©¨Æ§¨¤½¦¬¦¥²©«£¨¤¬©§¥¦−¨«¤
æèéLðà úà íäa òãiå íéð÷øaä-úàå øaãnä éöB÷-úàå øérä éð÷æ-úà çwiå©¦©Æ¤¦§¥´¨¦½§¤¥¬©¦§−̈§¤©©§¢¦®©Ÿ́©¨¤½¥−©§¥¬

:úBkñæé:øérä éLðà-úà âøäiå õúð ìûeðt ìcâî-úàåçéçáæ-ìà øîàiå ª«§¤¦§©¬§¥−¨¨®©©«£−Ÿ¤©§¥¬¨¦«©ÀŸ¤¤¤Æ©Æ
ãçà íäBîë EBîk eøîàiå øBáúa ízâøä øLà íéLðàä äôéà òpîìö-ìàå§¤©§ª½̈¥ŸÆ¨«£¨¦½£¤¬£©§¤−§¨®©«Ÿ§Æ¨´§¤½¤¾̈

:Cìnä éða øàúkèéàì íúBà íúéçä eì ýåýé-éç íä énà-éða éçà øîàiå §−Ÿ©§¥¬©¤«¤©Ÿ©¾©©¬§¥¦¦−¥®©§Ÿ̈Àµ©£¦¤´½̈¬Ÿ
:íëúà ézâøäëâøä íe÷ BøBëa øúéì øîàiåBaøç ørpä óìL-àìå íúBà ¨©−§¦¤§¤«©ŸÆ¤Æ§¤¤́§½−£´Ÿ¨®§Ÿ¨©̧©©³©©§Æ

:ørð epãBò ék àøé ék¦´¨¥½¦¬¤−¨«©
i"yx

(‡È).ÌÈÏ‰‡· È�ÂÎ˘‰ Í¯„קדר אר� דר�
שרועי� באהליה�, במדבר השוכני� וערב

בבתי�: דרי� ואי� תמיד Á·�Ïמקנה Ì„˜Ó
.‰‰·‚ÈÂ�ש ליל� רצה ולא ישראל, ערי שה�

בה�, ירגישו שלא כדי עקלתו�, דר� אלא
פתאו�: ‰Ò¯Á.(È‚)ויהומ� ‰ÏÚÓÏÓעד

גבוה: נראית החמה בעוד השמש, שקעה שלא

(ÊË).Ì‰· Ú„ÈÂ(:�תרגו):�בהו ותבר
(ÁÈ).ÍÏÓ‰ È�· ¯‡˙Î „Á‡:�תרג יונת�

ויש המל�. בני כתואר שתוארו בה� היה אחד
כי לכ�, אחד תואר כמוה�, כמו� לפותרו:

היו: מלכי� בני ‰�Ú¯(Î)כתואר ÛÏ˘ ‡ÏÂ
.Â·¯Á:�מה ירא שהיה להורג�,
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Á¯·.וכו': ÛÏ˘�הולכי מלחמה אנשי לומר, רצה

חרב: ·ÁË.(È‡)שלופי ‰È‰�נשמרי היו לא לומר, רצה
יבוא לא כי המה שבטוחי� חשבו כי גדעו�, מחרב

ולא‰È¯Á„.(È·)עליה�: המחנה כל את החריד גדעו�
מידו: המלכי� להציל ‰Ò¯Á.(È‚)יכלו ‰ÏÚÓÏÓבעוד

השמי�: בגובה מלמעלה, השמש נראה היה
(„È).Â‰Ï‡˘ÈÂ�יוב ומעצמו שאלו, מה פירש ולא קצר

‡È˙Â.(ÂË)הדבר: Ì˙Ù¯Á לכידת�:‡˘¯ בדבר
(ÊË).Ì‰· Ú„ÈÂ:�ומשבר מייסר� היה הקוצי� Â‚Â'.(ÊÈ)ע� ‚¯‰ÈÂ:המגדל נתיצת בעבור בו נלחמו ÍÂÓÎ(ÁÈ)כי

.„Á‡ Ì‰ÂÓÎ:'אחד' אמר ביאור ולתוספת כתאר�, ותאר� כתאר� כתאר�:Î˙‡¯.תאר� המל�', 'בני כתואר והיו
(Î).¯Ú� Â�„ÂÚ ÈÎ:נגדו יעמדו ולא בידו מסורי� שהמה הבי� לא כי מה�, ירא היה ולזה
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כמו יג)מתערה, ה שלופה:(יהושע ‰˘È�ÂÎ(È‡)וחרבו

.ÌÈÏ‰‡·:�באהלי תמיד השוכני� הערביי� ה�
(‚È).Ò¯Á‰כמו ז)השמש, ט ולא(איוב לחרס האומר

וכ�Ú„ÈÂ.(ÊË)יזרח: ותבר, יונת�: ז)תרג� יט (יחזקאל

אלמנותיו: מי‡ÙÈ‰.(ÁÈ)וידע לומר, ורצונו פה, איה
לתאר�: דומה וכ�ÂÏ.(ËÈ)מאתנו א�, כמו ידענינו (ש�

רעה:טו) חיה לו
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b aÎminid ixacgÎ`

âàäàøð øLà äiøBnä øäa íìLeøéa äåäé-úéa-úà úBðáì äîìL ìçiå©¨´¤§ŸÀŸ¦§³¤¥«§Ÿ̈Æ¦«¨©¦ ½§©Æ©´¦½̈£¤¬¦§−̈
:éñeáéä ïðøà ïøâa ãéåc íB÷îa ïéëä øLà eäéáà ãéåãìáúBðáì ìçiå §¨¦´¨¦®£¤³¥¦Æ¦§´¨¦½§−Ÿ¤¨§¨¬©§¦«©Â¨¤¦§º

:Búeëìîì òaøà úðLa éðMa éðMä LãçaâúBðáì äîìL ãñeä älàå ©³Ÿ¤©¥¦Æ©¥¦½¦§©¬©§©−§©§«§¥Æ¤Æ©´§Ÿ½Ÿ¦§−
úBnà áçøå íéML úBnà äðBLàøä äcna úBnà Cøàä íéäìàä úéa-úà¤¥´¨«¡Ÿ¦®¨¿Ÿ¤©º©¦¨³¨¦«¨Æ©´¦¦½§−Ÿ©©¬

:íéøNòãíéøNò úBnà úéaä-áçø éðt-ìò Cøàä éðt-ìò øLà íìeàäå ¤§¦«§¨«¿̈£¤Á©§¥̧¨¹Ÿ¤©§¥³«Ÿ©©©Æ¦Æ©´¤§¦½
i"yx

(‡).‰È¯ÂÓ‰ הקב"ה·‰¯ נראה ש� אשר לפי
הר והוא המגפה בהעצר ארנ� בגר� לדוד

דוד: מקו� ·Á„˘(·)המוריה ˙Â�·Ï ÏÁÈÂ
.È�˘‰ירושלמי השנה ראש בתחילת מפורש

לפי אייר בחדש בשני השני בחדש ופתרו�
הוצר� למלכותו ארבע בשנת לומר שרוצה
הלו� היו והמי� ודוגמא בשני ולומר לכפול

העשירי החודש עד ח')וחסור ודוגמא(ראשית
ו')במלכי� הוא(א' זיו בחדש הרביעית בשנה

השנה על מוסב וגו' שלמה למלו� השני חדש
התחיל למלכותו ארבע בשנת ואז הרביעית
מפני יכול היה לא החור� ימי כל כי בשני
הפסח: מפני יכול היה לא ובניס� הקור

(‚).‰„Ó· ˙ÂÓ‡ Í¯‡‰ואמר שהפסיק ולפי
אור� כלומר אמות עוד אומר הראשונה במדה
ורחב להיכל דביר בי� אמה ששי� הבית אמות

:'� ‰‡¯Í.(„)אמות È�Ù ÏÚ ¯˘‡ ÌÏÂ‡‰Â
שהרי '� הבית רוחב פני שעל אול� של אור�
מצפו� אמה '� הבית רוחב בכל האול� אור�
והפחותה אור� קרויה יתירה מדה וכל לדרו�
ממזרח מדתו שבהיכל ולפי רוחב קרויה
לדרו� הצפו� ומ� אור� קרויה יתירה למערב
הצפו� מ� שמדתו ובאול� רוחב קרויה פחותה

המזרח מ� ומדתו אור� קרויה יתירה לדרו�
האול� ורחב רוחב קרויה פחותה שהיא למערב

כמפורש ז')עשר א' רחבה(במלכי� באמה עשר
הבית: פני ÌÈ¯˘ÚÂ.על ‰‡Ó ‰·Â‚‰Â

הא(ש�)ובמלכי� קומתו אמה ושלשי� כתיב
קרוי עד הבית מקרקעית הקומה גובה כיצד
לעלייה ומעלייה אמות שלשי� ראשונה עלייה

כדכתיב אמות תשעי� העליו� גג א'עד (ד"ה

האול�כ"ח) תבנית את בנו לשלמה דוד וית�
ש� שהיו מכלל ועליותיו וגנזכיו בתיו ואת

Ê‰·.עליות: ‰ÓÈ�ÙÓ Â‰ÙˆÈÂההיכל בפני�
וזהו האול� ולא זהב חפה הגדול הבית שהוא
הגדול הבית ואת עשה היא� והול� שמפרש
ע� חפה טהור זהב הבית כל מבפני� חפה
צפה וההיכל הדביר הבית שכל ברושי�
זהב ויחפהו כ� ואחר ברושי� עצי מתחילה
זהב צפוי ומשו� הברושי� קירות על טוב
כדי בעצי� מתחילה חפהו הבית לצפות שרצה
לזהב מחזק שהיה בחוזק הזהב שיתקיי�
בע� ציורי� מצייר שהיה הע� בציורי במסמרי�
וכרובי� תמרי� כמי� אילנות ה� תמורי�

מקלעות(ש�)ובמלכי� עליה� וקלע כתיב
כמו ציצי� ופטורי ותמורות י"ח)כרובי� (מדבר
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(‡).‰‡¯� אביו‡˘¯ לדוד ב"ה המקו� נראה ש� אשר

באש ויענהו כמ"ש המזבח שעל האש ירידת על ויאמר
השמי� כ"א)מ� א' ‰ÔÈÎ.:(ד"ה וכו':‡˘¯ בגור� דוד שקבע במקו� לבנות הכי� שהוא יאמר שלמה ·˘�È.(·)על

בר"ה: בו דרשו ורז"ל בחודש או בשבת שני ‰ÒÂ„.(‚)ביו� ‰Ï‡Âהיסוד הניח אשר והרוחב האור� מספרי אלה
וכו': ‰¯‡˘Â�‰.לבנות ‰„Ó·ששה בת היתה והיא המקדש לבני� ראשונה שהיתה המשכ� בה שנעשה האמה במדת

ÂÎÂ'.(„)טפחי�: Í¯Â‡‰ È�Ù ÏÚ המדה‡˘¯ כי עשרי� אמות במדת היה הוא ההיכל לרוחב עמד האור� אשר ר"ל
עשרי� וארכה במ"א שנאמר כמו עשרה רחבה היתה והאול� עשרי� על ארבעי� היתה וההיכל רוחב תקרא המועטת

oeiv zcevn
(‡)ÏÁÈÂ:התחלה מל'
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i"yx

אשתו אד� פוטר כמו ופטורי צי� ויצ�
בל"א, משואנטווארפי� ב"ר אלעזר רבינו ל�(מפי

Ê‰·.(‰):ז"ל) Â‰ÙÁÈÂכל כשצייר כלומר
הציורי� אחר זהב הקורות צפה הציורי�
ימוט שלא כדי הע� בכותל במסמרות ומחזק�
ומשו� האב� בכותל לעשות יכול היה שלא מה
בעצי מתחילה הבית כל מחפה היה הטע� זה

הרבהÂ¯˘¯˘Â˙.ברושי�: ציורי� צייר פתרונו
ציור בי� חלק כול� שהיה וכשראה כל מלא
שמדביקי� שרשרת כעי� ציור מצייר היה לציור
ציור בי� כא� עושה היה כ� כמו דבר כל בו
אחר עני� בנתיי�, חלק יהיה שלא כדי לציור
בה� הצורות ודבק עשה זהב של שרשרות ממש

È˜¯‰.(Â)יחד: Ô·‡ ˙È·‰ ˙‡ ÛˆÈÂשקע
הבית בקירות בזהב יקרות אבני� ורב�

ולנוי: זהבÊ‰Â‰·.לתפארת ויחפהו שאומר
מקו� ש� פרוי� הי' פרוי� מזהב טהור
שבחו מרוב פרי� לד� שדומה פירשו ורבותינו

מהÛÁÈÂ.(Ê)ואדמימותו: ומפרש ויצ� כמו
והספי�: הקירות בבית ספיÂÈ˙Â¯È˜Â.צפה של

קירותיו ומפרש אבני� של שהיו הבית
ובמלכי� זהב ו)ודלתותיו קירות(א עד כתוב

היה שהגג הספו� קירות גג קורא ולכ� הספו�
לקרות מנהג שכ� הפוכה ועריבה ספינה כמו

ספינה: כעי� עגול הקרוי ‡˙(Á)את ˘ÚÈÂ
.'Â‚Â ˙È·קדש בית את ויעש לומר לו היה כ�

שאמר לפי אלא עשרי� על עשרי� הקדשי�
אמות הבית רחב פני על ואול� כ� למעלה

כ�: כמו כא� אמר וגו' Ê‰·עשרי� Â‰ÙÁÈÂ
.·ÂË�ע קירות תחלה בנה הקדשי� בקדש א�

בקדש כא� מזכיר שאי� ומה הזהב חפה ועליו
ב"ה של גדולתו משו� זהו ע� שו� הקדשי�
ולא זהב של היה הארו� בית כותלי כל כלומר
הקדשי� לקדש כבוד וזה ע� בה� היה

כבוד(ש�)ובמלכי� שבשביל ותדע כ� מוכיח
כתיב שהרי ע� שו� מזכיר אי� ויצ�(ש�)הבית

אב� כתיב לא ובמלכי� יקרה אב� הבית את
הימי� דברי שהספר לפי אלא כיצד הא יקרה
לכבוד כוונתו שלמה כי הודיע� יהודה למלכי

מככרי�:ÌÈ¯ÎÎÏ.הבית:
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ההיכל: רוחב ע"פ האול� אור� עמד כ� Â‚‰Â·‰א�

.ÌÈ¯˘ÚÂ ‰‡Ó�ש כי לומר ויתכ� שלשי� נאמר ובמ"א
תשעי� כי נאמר או האול�, על וכא� הבית על נאמר
וכו' האול� תבנית כמ"ש זו על זו העליות היו אמות

כ"ח)ועליותיו א' שבפני�ÓÈ�ÙÓ‰.:(ד"ה הכתלי� בעבור
האול�: על לא יאמר הבית ועל ‰‚„ÏÂ.(‰)בחללו ˙È·‰:'כ על מ' מכול� גדולה שהיתה ההיכל אתÙÁ‰.זה

במ"א: נאמר וכ� ברושי� בעצי חפה הבית הזהב:Â‰ÙÁÈÂ.קרקע חפה העצי� ÂÈÏÚ.על ÏÚÈÂהחיפוי על העלה
ושרשרות: תמר אילני ÂÎÂ'.(Â)ציורי ÛˆÈÂ:ולפאר לנוי להיות הזהב במשבצות יקרות אבני� שקע הבית בקירות

(Ê).˙Â¯Â˜‰:התקרה הדלתות:‰ÌÈÙÒ.קורות הכתלי�:Á˙ÙÂ.הכתלי�:ÂÈ˙Â¯Â˜Â.מזוזות על כרובי� צורות חתר
(Á).˙È·‰ ·ÁÂ¯ È�Ù ÏÚ ÂÎ¯‡:'כ על כ' שהיתה ע� קה"ק בבית כ� אמר עשר על כ' שהיתה באול� כ� שאמר על

.ÌÈ¯˘Ú ˙ÂÓ‡:�עשרי אמות והיתה מאות:ÌÈ¯ÎÎÏ.ר"ל שש לככרי� עלה
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(‰).‰ÙÁ:וכסוי צפוי שלשלאות:Â¯˘¯˘Â˙.עני�
(Â).ÌÈÂ¯Ù�הפרי לד� שדומה אמרו ורז"ל מקו� ש�

מה) צפוי:ÛÁÈÂ.(Ê):(יומא נערÌÈ·Â¯Î.עני� של תרגו�
לה�: תינוק פרצו� כי רביא הוא
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úBnà Baçøå íéøNò úBnà úéaä-áçø éðt-ìò Bkøà íéLãwä Lã÷-úéa-úà¤¥«´Ÿ¤©¢¨¦½¨§º©§¥³«Ÿ©©©Æ¦Æ©´¤§¦½§¨§−©´
:úBàî LL íéøkëì áBè áäæ eätçéå íéøNò¤§¦®©§©¥ÆÆ¨¨´½§¦¨¦−¥¬¥«

i"yx

אשתו אד� פוטר כמו ופטורי צי� ויצ�
בל"א, משואנטווארפי� ב"ר אלעזר רבינו ל�(מפי

Ê‰·.(‰):ז"ל) Â‰ÙÁÈÂכל כשצייר כלומר
הציורי� אחר זהב הקורות צפה הציורי�
ימוט שלא כדי הע� בכותל במסמרות ומחזק�
ומשו� האב� בכותל לעשות יכול היה שלא מה
בעצי מתחילה הבית כל מחפה היה הטע� זה

הרבהÂ¯˘¯˘Â˙.ברושי�: ציורי� צייר פתרונו
ציור בי� חלק כול� שהיה וכשראה כל מלא
שמדביקי� שרשרת כעי� ציור מצייר היה לציור
ציור בי� כא� עושה היה כ� כמו דבר כל בו
אחר עני� בנתיי�, חלק יהיה שלא כדי לציור
בה� הצורות ודבק עשה זהב של שרשרות ממש

È˜¯‰.(Â)יחד: Ô·‡ ˙È·‰ ˙‡ ÛˆÈÂשקע
הבית בקירות בזהב יקרות אבני� ורב�

ולנוי: זהבÊ‰Â‰·.לתפארת ויחפהו שאומר
מקו� ש� פרוי� הי' פרוי� מזהב טהור
שבחו מרוב פרי� לד� שדומה פירשו ורבותינו

מהÛÁÈÂ.(Ê)ואדמימותו: ומפרש ויצ� כמו
והספי�: הקירות בבית ספיÂÈ˙Â¯È˜Â.צפה של

קירותיו ומפרש אבני� של שהיו הבית
ובמלכי� זהב ו)ודלתותיו קירות(א עד כתוב

היה שהגג הספו� קירות גג קורא ולכ� הספו�
לקרות מנהג שכ� הפוכה ועריבה ספינה כמו

ספינה: כעי� עגול הקרוי ‡˙(Á)את ˘ÚÈÂ
.'Â‚Â ˙È·קדש בית את ויעש לומר לו היה כ�

שאמר לפי אלא עשרי� על עשרי� הקדשי�
אמות הבית רחב פני על ואול� כ� למעלה

כ�: כמו כא� אמר וגו' Ê‰·עשרי� Â‰ÙÁÈÂ
.·ÂË�ע קירות תחלה בנה הקדשי� בקדש א�

בקדש כא� מזכיר שאי� ומה הזהב חפה ועליו
ב"ה של גדולתו משו� זהו ע� שו� הקדשי�
ולא זהב של היה הארו� בית כותלי כל כלומר
הקדשי� לקדש כבוד וזה ע� בה� היה

כבוד(ש�)ובמלכי� שבשביל ותדע כ� מוכיח
כתיב שהרי ע� שו� מזכיר אי� ויצ�(ש�)הבית

אב� כתיב לא ובמלכי� יקרה אב� הבית את
הימי� דברי שהספר לפי אלא כיצד הא יקרה
לכבוד כוונתו שלמה כי הודיע� יהודה למלכי

מככרי�:ÌÈ¯ÎÎÏ.הבית:

cec zcevn
ההיכל: רוחב ע"פ האול� אור� עמד כ� Â‚‰Â·‰א�

.ÌÈ¯˘ÚÂ ‰‡Ó�ש כי לומר ויתכ� שלשי� נאמר ובמ"א
תשעי� כי נאמר או האול�, על וכא� הבית על נאמר
וכו' האול� תבנית כמ"ש זו על זו העליות היו אמות

כ"ח)ועליותיו א' שבפני�ÓÈ�ÙÓ‰.:(ד"ה הכתלי� בעבור
האול�: על לא יאמר הבית ועל ‰‚„ÏÂ.(‰)בחללו ˙È·‰:'כ על מ' מכול� גדולה שהיתה ההיכל אתÙÁ‰.זה

במ"א: נאמר וכ� ברושי� בעצי חפה הבית הזהב:Â‰ÙÁÈÂ.קרקע חפה העצי� ÂÈÏÚ.על ÏÚÈÂהחיפוי על העלה
ושרשרות: תמר אילני ÂÎÂ'.(Â)ציורי ÛˆÈÂ:ולפאר לנוי להיות הזהב במשבצות יקרות אבני� שקע הבית בקירות

(Ê).˙Â¯Â˜‰:התקרה הדלתות:‰ÌÈÙÒ.קורות הכתלי�:Á˙ÙÂ.הכתלי�:ÂÈ˙Â¯Â˜Â.מזוזות על כרובי� צורות חתר
(Á).˙È·‰ ·ÁÂ¯ È�Ù ÏÚ ÂÎ¯‡:'כ על כ' שהיתה ע� קה"ק בבית כ� אמר עשר על כ' שהיתה באול� כ� שאמר על

.ÌÈ¯˘Ú ˙ÂÓ‡:�עשרי אמות והיתה מאות:ÌÈ¯ÎÎÏ.ר"ל שש לככרי� עלה

oeiv zcevn
(‰).‰ÙÁ:וכסוי צפוי שלשלאות:Â¯˘¯˘Â˙.עני�
(Â).ÌÈÂ¯Ù�הפרי לד� שדומה אמרו ורז"ל מקו� ש�

מה) צפוי:ÛÁÈÂ.(Ê):(יומא נערÌÈ·Â¯Î.עני� של תרגו�
לה�: תינוק פרצו� כי רביא הוא



xcde"פ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc `nw `aa(oey`x meil)

Cnòixd ,ef `id `iyew ike -,déìò ïðaø éâéìôe àeä äàãéçé âa âa ïa ¦¨¤¨¨§¦¨¨§¦¥©¨¨£¥
.cqtd el oi`y mewna envrl oic zeyrl i`yx mc` oi` ,mzrcle

:sqep uexiz,øîà éàpé éaøzeyrl i`yx mc` oi` ba ba oa zrcl s`y ©¦©©¨©
e ,cqtd mewna `ly envrl oicéàî' exne`a ezpeekåépéL úà øBáL,'ïéca ©§¤¦¨©¦

.oic ziaa xvgd lra z` raziy -

:`xnbd jk lr dywn,éëä éàoeyla `ziixad dhwp recn'Bì øBîàå,' ¦¨¦¤¡
oeyla ixd'Bì íéøîBàå'déì éòaéîmd oic zia ixdy ,xnel jixv did - §§¦¦¨¥¥

`ziixad dhwp recn ,zeywdl yi ok enke .xvgd lral ok mixne`d

' oeylaìèBð éðà élLok m` ,ok mixne`d md oicd ziay xg`n ixd ,' ¤¦£¦¥
' oeylaìèBð àeä BlL'déì éòaéî.hewpl jixv did -àéL÷. ¤¥¦¨¥¥©§¨

envrl oic zeyrl mc` i`yxy xaeqd zrcl di`x `iadl dqpn `xnbd

:cqtd mewna `ly s`,òîL àz,`ziixaa epipyéab ìò äìòL øBL ¨§©¤¨¨©©¥
ìòa àáe ,BâøBäì BøéáçxeydïBzçzä,elivdlèîLå[jyn -]úà £¥§§¨©©©©§§¨©¤

xeydBlL,oeilrd xeyd zgznåjk ici lrìôðd xeydøeèt ,úîe ïBéìò ¤§¨©¤§¥¨
.wfpd melyzn oezgzd xeyd lra

:`xnbd zxxanãòeîa åàì éàîepice ,wifdl cren oeilrd xeyd didy - ©©§¨
,eiwfp lr mly wfp mlylàãéñt àkéìcxeyd lral cqtd oi` dfay - §¥¨§¥¨

`eln z` oeilrd xeyd lran reazl lkei ixdy ,exey bxdii m` oezgzd

gikedl yie ,elivdl ick exey z` henyl `ed i`yx mewn lkne ,wfpd

.cqtd mewna `ly s` envrl oic zeyrl mc` i`yxy jkn

:`xnbd dgec,àìzwqer `ziixadaxeyàãéñt àkéàc ,íújka yiy - Ÿ§¨§¦¨§¥¨
lra z` reazl oic zial jled did m`y ,oezgzd xeyd lral cqtd

oeilrd xeyd lran lawn did `le ,miizpia zn exey did ,oeilrd xeyd

i`yx df ote`ay mlek micen jkitle ,mz xey oick wfpd zivgn z` `l`

.exey z` livdle envrl oic zeyrl `ed

:`xnbd dywnàôéñ àîéà ,éëä éàly `tiqd z` x`al ozip cvik - ¦¨¦¥¨¥¨
zgzn exey z` oezgzd xeyd lra hny `l m`y x`ean day ,`ziixad

`l` ,oeilrdì Bôçcd xeyå ,ïBéìòjk ici lrúî,oeilrd xeydáéiçlra §¨¨¤§§¥©¨
,wfpd melyza oezgzd xeydéàåxaecnaxeyáéiç éànà ,íúrecn - §¦§¨©©©¨

z` ciqti `ly ick exey z` livdl el didy ,dyr oick ixd ,mlyl aiig

.einc zivgn

jk lr `ed aiig :`xnbd zvxznì Bì äéäLBèîLxeyd zgzn exeyl ¤¨¨§¨§
,elivdl ick did ic jka s`y ,oeilrdBèîL àìå,oeilrd z` sgc `l` §Ÿ§¨

.wfpd melyza aiige dyr obedk `ly jkitle

oic zeyrl mc` i`yxy xaeqd zrcl ztqep di`x `iadl dqpn `xnbd

:cqtd mewna `ly elit` envrl,òîL àzmc`y ,`ziixaa epipy ¨§©
àlînäz`ïîL écëå ïéé éck Bøéáç øöç,zeyxa `lyøöçä ìòa ©§©¥£©£¥©¥©¦§©¥¤¤©©¤¨¥
øaLîmickd z`àöBéåoke ,exivgnøaLîmickd z`ñðëðå.exivgl §©¥§¥§©¥§¦§¨

s` ,mickd z` xeayle envrl oic zeyrl mc` i`yxy ,o`kn gikedl yie

.oic ziaa eraezl jlii m` cqtd el oi`y

:`xnbd dgec,÷çöé øa ïîçð áø øîày `ziixad zpeekøaLîz` ¨©©©§¨©¦§¨§©¥
mickdïéc úéáì àöBéåoke ,mickd lra z` reazl ickøaLîmickd z` §¥§¥¦§©¥
ñðëðåick ezialåéúBiëæ àéáäìoreh m` ,ezelraa xvgdy eizei`x - §¦§¨§¨¦§ª¨

oeik mickd z` xayl `ed i`yx jkitle ,`id ely ef xvgy mickd lra

gikedl oi` j` ,`ed cqtd mewne ,df `la oic ziaa eraezl leki epi`y

.cqtd mewna `ly s` envrl oic mc` dyery o`kn

elit` envrl oic zeyrl mc` i`yxy ztqep di`x `iadl dqpn `xnbd

:cqtd mewna `lyì ïéépî ,òîL àzd ixar car,òöøðexary ,epiidc ¨§©¦©¦§¦§¨
epice ,epf` z` oic zia ervxe ,eax lv` x`ydl did utge mipy yy eilr

,laeid cr oec`d zeyxa x`ydlåéîé Bì eìkL,ezcear onf miizqpy - ¤¨¨¨
dvex `l` jka utg epi` `ed j` ,ezial aeyl eilre ,laeid ribdy

,epec` lv` x`ydláäøñî Baøå[xivtn -]úàöì Baepi`e ,ezeyxn §©§©§¥¨¥
,el rneyìáçåcara oec`d,äøeaç Ba äNòåoipnøeèt àeäL,jk lr §¨©§¨¨©¨¤¨

øîBì ãeîìz(al dl xacna)e''øôë eç÷ú àì' ,'ebeìáeL'ux`a zayl ©§©Ÿ¦§Ÿ¤¨
minkg eyxce ,'ebe'áMì øôBk eç÷ú àìoenn melyz egwz l` ,epiidc ,' Ÿ¦§¤©¨

`vil utg epi`e ,ezecara x`ydle elewlwl aeyl dvexy ixar car xear

.melyzn xeht eax ea lag m`y ,zexigl

,cqtd mewna `ly s` envrl oic zeyrl mc` i`yxy ,o`kn cenll yie

.ezeyxn `vil dvex epi`y ecara leagle

:`xnbd dgecàápb àãáòa ïðé÷ñò éàîa àëäcara zwqer ef `ziixa - ¨¨§©©§¦¨§©§¨©¨¨

micen dfk ote`ae ,ezeyxa x`ypy jka cqtd el yiy ,eilran apebd

.cqtd repnl ick ,envrl oic zeyrl mc` i`yxy mlek

:`xnbd dywnáðb àzLäå áðb àì àðcéàä ãòjyna dzr cr m`d - ©¨¦§¨Ÿ¨©§©§¨¨©
.aepbl lgd dzr wxe ,apeb did `l eipec` ziaa ddyy mipyd lk

:zvxznedéìò déaøc déúîéà äåä àðcéàä ãòzni` dzid dzr cr - ©¨¦§¨£¨¥§¥§©¥£¥
,eapebl frd `l ok lre ,el careyn didy xg`n ,eilr epec`úéì àzLä©§¨¥

déìò déaøc àúîéà déì,eilr epec` zni` oi` exexgy xg`l dzr - ¥¥§¨§©¥£¥
.epnid aepbl `ed frn jkitle

.ztqep digc,øîà ÷çöé øa ïîçð áøzwqer `ziixadyãáòaixar ©©§¨©¦§¨¨©§¤¤
àøézéä àðcéàä ãò ,úéðòðk äçôL Baø Bì øñnLi`yx did dzr cr - ¤¨©©¦§¨§©£¦©¨¦§¨¤¥¨

el ozi eipec` m`' (c `k zeny) aezkd xn`nk ,xzida dnr zeigl card

,'dy`àøeqéà àzLäå`id dxeq` exexgy onf ribdy xg`l dzr j` - §©§¨¦¨
eyixtdl ick epec` ea lag dnr zedyl jiyndl utg `edy xg`ne ,eilr

dyer epi` ixdy ,ea leagl `ed i`yxy lkd micen dfk ote`ae ,xeqi`n

.dxiard on erpenl ick `l` ,envr jxevl oic

mewna elit` envrl oic zeyrl i`yx mc` oi`y gikedl dqpn `xnbd

:cqtd,òîL àzmc`y ,epizpyna epipy,íéaøä úeLøa ãkä úà çépnä ¨§©©©¦©¤©©¦§¨©¦
àáemc`øeèt ,døáLe da ì÷úðå øçàzwiicne .wfpd melyzn `ed ¨©¥§¦§©¨§¨¨¨

,`xnbdda ì÷úðc àîòèlwzpy xg`n melyzn exhetl yiy mrhd - ©§¨§¦§©¨
,dpeeka `lyáéiç døáL àäaiig dligz dpeeka ckd z` xay m` j` - ¨§¨¨©¨

lkl eick z` mickd lra gipdy ote`a s` `ed df oice .wfpd melyza `ed

oi`y o`kn gikedl yie .ea xearl mewn xzep `ly cr ,miaxd zeyx agex

jka `ed ciqtn ixdy ,cqtd mewna s` envrl oic zeyrl i`yx mc`

.xeayl i`yx epi` mewn lkne ,xearl leki epi`y

:`xnbd dgecdøáL eléôà ïécä àeä ,àáøc déîMî ãéáæ áø øîà- ¨©©§¦¦§¥§¨¨©¦£¦§¨¨
,xeayl s` `ed i`yxì÷úð éðz÷c éàäåoeyla dpynd dhwpy mrhde - §©§¨¨¥¦§©

,'lwzp'àôéñ éðúéîì éòa÷c éãéià`tiqa zepyl dpynd dzvxy ab` - ©§¥§¨¨¥§¦§¥¥¨
y÷feä íàif` ziagd ixayn xaerdà÷åãc ,B÷æða áéiç úéáç ìòa ¦©©©¨¦©¨§¦§§©§¨

ì÷úð,ziaga lwzpy ote`a `weec `ed df oicy -ìáàm`øáLdze` ¦§©£¨¨©
,da wfede miciaàì,eiwfpa aiig ziagd lra oi` -déLôð ÷éfà àeäc- Ÿ§©¦©§¥

jkitle ,envr z` wifnd `edy xg`nì÷úð àLéø éðz÷dpynd dhwp - ¨¨¥¥¨¦§©
.'lwzp' oeyla `yixa mb

envrl oic zeyrl i`yx mc` oi`y sqep mewnn gikedl dqpn `xnbd

:cqtd mewna elit`,òîL àz`xwnd z` zx`and `ziixaa epipy ¨§©
ick dlra z` dknd mc` zyiiand dy` iabl xn`py (ai dk mixac)

,epnid elivdl,'dtk úà äúv÷å'dpeekd oi`y,dci z` uewl eheytk §©Ÿ¨¤©¨
mlyl dilr `l`ïBîî.ezyea inc xear dyiiay mc` eze`l ¨
:`xnbd zxxanåàì éàîzwqer `ziixad oi` m`d -aote`dðéàL ©©§¤¥¨
ìéväì äìBëéedkn cin dlra z`,øçà øác éãé ìòdpi` mewn lkne §¨§©¦©§¥¨¨©¥

df dxwnak ctqd mewna s`y ,jkn gikedl yie ,edkn z` yiial zi`yx

.envrl oic zeyrl i`yx mc` oi` ,onfd lk dken dlray

:`xnbd dgecàìote`a `l` ,dfk ote`a zwqer `ziixad oi` -äìBëiL Ÿ¤§¨
`idìéväìdlra z`øçà øác éãé ìòjkitle ,edkn z` yiial `la §©¦©§¥¨¨©¥

.'envrl oic mc` dyer' llka df oi`e ,eyiial zi`yx dpi`y micen lkd

:`xnbd zwiicnìáày ote`aìéväì äìBëé dðéàdlra z`øác éãé ìò £¨¥¨§¨§©¦©§¥¨¨
äøeèt ,øçàezyea inc melyzn `idàôéñ éðúcà ,éëä éà ,recn - ©¥§¨¦¨¦©§¨¥¥¨

(`i my) aezkd z` yexcl `ziixad ly `tiqd dkxved,'dãé äçìLå'§¨§¨¨¨
,ezyea inc melyza zaiig dlra dkn z` zyiiand dy`d `weecyèøt§¨

ìïéc úéa çéìLit lr dyer oky ,zyead melyzn `ed xehty ,yiiand ¦§¦©¥¦
s` dxeht zxg` jxca livdl dleki dpi` xy`k ixd .oic zia zeyx

ok m`e ,dy`ddãéãa éðúìå âBìôìz` zepyle wlgl `ziixal did - ¦§§¦§¥§¦¨
,jk xnele ,dnvr dy`a oicdíéøeîà íéøác änady`d zaiigy ©¤§¨¦£¦

,ezyea inc melyzaäìBëiLadzidìéväìdlra z`,øçà øác éãé ìò §¤§¨§©¦©§¥¨¨©¥
ìáày ote`aäøeèt ,øçà øác éãé ìò ìéväì äìBëé dðéàmelyzn `id £¨¥¨§¨§©¦©§¥¨¨©¥§¨

zaiig ote` lkay rnyn ,ok `ziixad dwlig `ly xg`ne .zyead inc

.dy`d

:`xnbd zvxznøîà÷ énð àëä,`ziixad ixac zpeek `id jk -äna ¨¨©¦¨¨©©¤
íéøeîà íéøác,zyead melyza dy`d zaiigyéãé ìò ìéväì äìBëiLa §¨¦£¦§¤§¨§©¦©§¥
ìáà ,øçà øácy ote`aäNòð ,øçà øác éãé ìò ìéväì äìBëé dðéà ¨¨©¥£¨¥¨§¨§©¦©§¥¨¨©¥©£¨

k dãé`id eli`äøeèôe ,ïéc úéa çéìL.zyead melyzn ¨¨¦§¦©¥¦§¨
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.Cnò`pixg` `pWil `id zpbFd Ef daEWYW mipirA [d`xp] ike [xnFlM] dInzA ¦¨¦§¦¨§©§¦¦§¤¨¥©¦¤§¨¤¤¦¦§¨©£¦¨
:mElM Dpi`W Ef daEWY `dY LOr.ïéãa:oicl EdraY.Bì íéøîBà`Ed FNW c"a ¦§§¥§¨¤¥¨§§¦¨§¥§¦§¦¤

:Dil irAn lhFp.åàì éàîDiciC ziInE Dil wiaW ded i`C crEn oFilr iedC ¥¦¨¥¥©©©£¥¤§¨§¦£¨¨¦¥©¥¦¥
:DiNEM Dil mNWnC `ciqR `Mil.íúaziIn ikdC` `piC ial lif` ded i`C ¥¨§¥¨¦§©¥¥¥§©§¦£¨¨¦§¥¦¨©§¨¥©¥
:`wfp `BlR `N` Dil zile DiliCàéáäì ¦¥§¥¥¤¨©§¨¦§¨§¨¦

.åéúBiëæxvgdW FprFh df did m` oFbM §ª¨§¦¨¨¤£¤¤¨¥
:D`pTW dxikn xhW `iadl df Kixve FNW¤§¨¦¤§¨¦§©§¦¨¤¨§¨

.åéîé eìkL:laFi riBdW.áäøñî:xivtn ¤¨¨¨¤¦¦©¥§©§¥©§¦
.Ba ìáçå:carA axdøôBë eç÷z àì §¨©¨©§¤¤Ÿ¦§¤

ì.'Bâå áeLdvFxW inl aXl DA WFxC ¨§§¨©¨§¦¤¤
`pWil car zFidle FlEwlwl aEWl̈§¦§§¦§¤¤¦§¨
l` aW zFidl FpiCW inl aXl `pixg ©̀£¦¨©¨§¦¤¦¦§¨¤

:dvFx Fpi`e FYgRWn.eç÷z àìFMxvl ¦§©§§¥¤Ÿ¦§§¨§
:oFnn mEW.àápb àcáòa:`ciqR `Mi`C ¨§©§¨©¨¨§¦¨§¥¨

.àøézéä àðcéàä ãòeipFc` m` aizkC ©¨¦§¨¤¥¨¦§¦¦£¨
dX` Fl oYi(`k zeny):.àzLäåoA `EdW ¦¤¦¨§©§¨¤¤

:oixFg.àøeqéàFWixtdlE FzFwldl i`Xxe ¦¦¨§©¨¦§©§§©§¦
:`Ed DiWtpl e`l `piC i`dCdøáL àä §©¦¨©§©§¥¨¨§¨

.áéiçx"dx `NnnA lirl ax `nwF`e ©¨§§¨©§¥¦§©¥
`piC [Wipi`] ciar `l `nl` zFIag DNEM¨¨¦©§¨Ÿ¨¦¦¦¦¨

:`ciqR mFwnA 'it` DiWtpldðéàLa §©§¥£¦¦§§¥¨§¤¥¨
.øçà øác é"ò ìéväì äìBëé`w oicaC §¨§©¦¨¨©¥¦§¦¨

DiWtpl `piC Wipi` ciar `l `nl` `car©§¨©§¨Ÿ¨¦¦¦¦¨§©§¥
dMEn DlrAW `kd iM `ciqR mFwnA 'it £̀¦¦§§¥¨¦¨¨¤©§¨¤

:drW lMøác é"ò ìéväì äìBëiLk ¨¨¨§¤§¨§©¦¨¨
.øçà:`car `piC `lCì èøt.ã"á çéìL ©¥§Ÿ¦¨©§¨§¨¦§¦©

:zWFAd lr xEhRW.áéúéìå àøæt èB÷ðì ¤¨©©¤¦§©§¨§¥¦
`piC `dC oFW`xd KxC lr aWie lTn gTi¦©©¥§¥¥©¤¤¨¦§¨¦¨
sENig `nl` ozp ozPX dn zxn` `dC `Ed§¨©§¨©¤¨©¨©©§¨¦

:ied `iNrn.ïBúl÷ò Cøc:`Ed `piC e`lC §©§¨£¥¤¤£©¨§©¦¨
.äæì äáBø÷FzF`l KEnq oiaWFId zFxiirl §¨§¤¨£¨©§¦¨§

:cv.äæì ä÷BçøecSl oikEnQd ozF`l ©§¨§¤§¨©§¦©©
zFaiaq lM siTdl oikixv EdIW xg`d̈©¥¤§§¦¦§©¦¨§¦
Eid `l dcVd rvn`A dzidWkE dcVd©¨¤§¤¨§¨§¤§©©¨¤Ÿ¨

:KM lM oitiTn.ä"ài`O` `Ed sENig e`lC ©¦¦¨©§©¦©©
:FriBd `l FNW.øNònä ïî BøèBôìs`C ¤Ÿ¦¦§§¦©©£¥§©

hwpC b"r`e `aiWg xwtd zx`WPd d`R¥¨©¦§¤¤¤§¥£¦¨§§¨©
:xUrOn dxEhR Edi` Dlèøôa áéiç ¨¦§¨¦©£¥©¨§¤¤

.'eëå úBììBòáed`Rn xEhR xwtdC b"r` §§§§¤§¥¨¦¥¨
opzC(c"n `"t d`t)xnWpe lkF` `EdW lM ¦§©¨¤¤§¦§¨

xwtd i`d iM d"t` d`taE xUrnA aiIg©¨§©£¥§¥¨¦©¤§¥
lfFBdA `nrh WxtncM iPd lkA aiIg©¨§¨©¥§¦§¨¥©§¨§©¥

mivr(.cv onwl):`xizi aFfrY DiA aizkC ¥¦¦§¦¥©£§¥¨
.øNònî øeèôeaFfrY DiA aizM `lC ¨¦©£¥§Ÿ§¦¥©£

xUrOn xEhR EdC lM xwtd `nl` `xizi§¥¨©§¨¤§¥¨§¨¦©£¥
aiIg xnWpe lkF` `EdW lM opzcM§¦§©¨¤¤§¦§¨©¨

:xUrnA.íéîa åéìk eôpéhL àlàaxC §©£¥¤¨¤¦§¥¨§©¦§©
einin z` xiwtd `NWM oizipznl iwFn¥§©§¦¦§¤Ÿ¦§¦¤¥¨
lW FpFnnA df lW eilM EwFGPW `vnp KMld¦§¨¦§¨¤¦¥¨¤¤§¨¤

:FxFW iM iede df¤©£¥¦
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éàålEdA Fpi`W aiIgzdl Fl Wi crEnA ixii` i` `nlWA .aiIg i`O` mzA §¦§©©©©¨¦§¨¨¦©§¥§¨¥§¦§©¥¤¥¨
FhnFWl Fl didW KYrC `wlq `l ixii` mzA i` la` FhnFWl Fl dide§¨¨§§£¨¦§©©§¥Ÿ©§¨©§¨¤¨¨§§

:FhnFWl DiYrC` wiQn `le ciqtdl `xIW lEdA `EdW itl§¦¤¨¤¨¥§©§¦§Ÿ©¦©©§¥§§
øaLî`MilC mEXn Epiid FhnFWl Fl didW opixn` lirlC b"r` .`vFie §©¥§¥¦§¥©§¦¨¤¨¨§§©§¦§¥¨

`kd la` dtigcAn xzFi dhinWA `gxih¦§¨¦§¦¨¥¦¦§¦¨£¨¨¨
:df lr df oxCql EdEgxh` `lŸ©§§§©§¨¤©¤

ïéépî`gxE` .eini ElMW rvxpl ¦©¦§¦§¨¤¨¨¨§¨
zElibx f`W hwp `zNinC§¦§¨¨©¤¨§¦
cFr cArYWdl lFki Fpi`W itl adxql§©§¥§¦¤¥¨§¦§©§¥

:FA
àîòè`AiN` .aiIg xaW `d lwzpC ©§¨§¦§©¨¨©©¨©¦¨

`NnnA Dl iwFnC KixR axC§©¨¦§¥¨¦§©¥
xAWl Fl oi`C p"x dcFn `Nnn `laC¦§Ÿ§©¥¤§¥¦§Ÿ
bilR `lC `qiB Kci`A iiEBql Dil irAi`C§¦¨¥¥¦§¥§¦¨¦¨§Ÿ¨¦
`l EdiiexzlE lirlC i`xFn` EdNEM ©̀§¨¨¥¦§¥§©§©§Ÿ
`ciqR `Mil `NnnA ixii`C b"r`C KixR̈¦§§©§¥¦§©¥¥¨§¥¨
siTdl lFki mc`W Fxiag xvgl inC `lC§Ÿ¨¥©£©£¥¤¨¨¨§©¦

:dvxIW mFwn lkA Klile x"dxA¦§¥¥§¨¨¤¦§¤
àì.xg` xaC ici lr liSdl dlFkIWA§¤§¨§©¦©§¥¨¨©¥

xaC ici lr liSdl dlFkiC oeike§¥¨¦¨§©¦©§¥¨¨
:Fpi` oiC ENit` xg ©̀¥£¦¦¥

èB÷ðéìå`YWd c"qe .aizile `xfR §¦§©§¨§¥¦§©§¨
oi`W itl FriBd `l FNWC§¤Ÿ¦¦§¦¤¥
:oiC zial mikxC ixaFr lM oinfdl lFkï§©§¦¨§¥§¨¦§¥¦

éàopiqxB `le .i`O` ozp ozPX dn ikd ¦¨¥©¤¨©¨©©©§Ÿ©§¦¨
:FriBd `l FNW [i`O`[©©¤Ÿ¦¦

)éà`nlWaC .d`R dfe df i`O` (ikd ¦¨¥©©¤§¤¥¨§¦§¨¨
li`Fd d`R `ied FlhPW FzF`¤¨§©§¨¥¨¦
`nYq giPdW FzF` `N` FYrCn FlhpC§¨§¦©§¤¨¤¦¦©§¨¨
xg` cSn FlHi m`W FYrcA did `zNinC§¦§¨¨¨§©§¤¦¦§¦©©¥

:DA dMfie xFfgIW¤©£§¦§¤¨
äæ`ipzcM xUrOd on FxhFtl d`R dfe ¤§¤¥¨§§¦©©£¥¦§©§¨

dkfe xfgW liaWaC di`x iziinE .'Ek©§¥§¨¨§¦§¦¤¨©§¨¨
opiaiIgn `l FAd`R dNigYnC oeiM Ÿ§©§¦¨¥¨§¦§¦¨¥¨

on `xhtinC d`tE dxhtpe dzid dxEnB§¨¨§¨§¦§§¨¥¨§¦§§¨¦
opY `dC xwtd mrHn `l xUrOd©©£¥Ÿ¦©©¤§¥§¨§©

d`R zkQnA(`"n e"t)xwtd mixnF` y"a §©¤¤¥¨§¦¤§¥
cr xwtd oi` mixnF` d"aE xwtd miIprl©£¦¦¤§¥§¦¥¤§¥©
Epiid `N` dHinWM mixiWrl s` xiwtIW¤©§¦©©£¦¦¦§¦¨¤¨©§
`aE ixtqA opiWxCcM `xhtinC `nrh©§¨§¦§§¨¦§©§¦¨§¦§¦¨
df `vi KOr dlgpe wlg Fl oi` iM ieNd©¥¦¦¥¥¤§©£¨¦¨¨¨¤
iel `Ed m`W KOr dlgpe wlg Fl WIW¤¥¥¤§©£¨¦¨¤¦¥¦
d`Rn itliC y"aC `nrhe d`R lhFp ipr̈¦¥¥¨§©§¨§§©§¥¦¥¨
l"z dn mzF` aFfrY xBle iprl aizkC¦§¦¤¨¦§©¥©£¨©
`idW zxg` daifr Ll Wi mzF` aFfrY©£¨¥§£¦¨©¤¤¤¦
ziaE mixiWrl `le miIprl xwtd oFbM EfM§§¤§¥©£¦¦§Ÿ©£¦¦¥
dPhnWY aizkC ziriaXn itli lNd¦¥©§¥¦§¦¦¦§¦¦§§¤¨
Ll Wi DYWhpE xnFl cEnlY dn DYWhpE§©§¨©©§©§©§¨¥§
xwtd oFbM EfM `idW zxg` dWihp§¦¨©¤¤¤¦§§¤§¥

:mixiWrle miIprl©£¦¦§©£¦¦
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éàpé éaø déìò ïðaø éâéìôe àeä äàãéçé âa âa ïa Cnò¦¨¤©©§¦¨¨§¦¥©¨¨£¥©¦©©
à øBáL éàî øîàBì øBîàå éëä éà ïéãa åépéL ú ¨©©§¤¦¨§¦¦¨¥¤¡

ìèBð àeä BlL ìèBð éðà élL déì éòaéî Bì íéøîBàå§§¦¦¨¥¥¤¦£¦¥¤¥
BâøBäì Bøéáç â"ò äìòL øBL ù"ú àéL÷ déì éòaéî¦¨¥¥©§¨¤¨¨£¥§§
øeèt úîe ïBéìò ìôðå BlL úà èîLå ïBzçzä ìòa àáe¨©©©©§§¨©¤¤§¨©¤§¥¨
àãéñt àkéàc íúa àì àãéñt àkéìc ãòeîa åàì éàî©©§¨§¥¨§¥¨Ÿ§©§¦¨§¥¨
íúa éàå áéiç úîe ïBéìòì Bôçc àôéñ àîéà éëä éà¦¨¥¥¨¥¨¨£¨¤§¥©¨§¦§©

ì Bì äéäL áéiç éànàòîL àz BèîL àìå BèîL ©©©¨¤¨¨§¨§§Ÿ¨§¨§©
øaLî øöçä ìòa ïîL écëå ïéé éck Bøéáç øöç àlînä©§©¥£©£¥©¥©¦§©¥¤¤©©¤¨¥§©¥
ã"áì àöBéå øaLî ÷çöé øa ð"ø øîà ñðëðå øaLî àöBéå§¥§©¥§¦§¨¨©©¦§¨§©¥§¥§
Bì eìkL òöøðì ïéépî ù"ú åéúBiëæ àéáäì ñðëðå øaLî§©¥§¦§¨§¨¦§ª¨¦©¦§¦§¨¤¨
àeäL äøeaç Ba äNòå ìáçå úàöì Ba áäøñî Baøå åéîé̈¨§©§©§¥¨¥§¨©§¨¨©¨¤

ì øôBë eç÷ú àì ì"ú øeètáMì øôBk eçwz àì áeL ¨Ÿ¦§¤¨Ÿ¦§¤©¨
áðb àì àðcéàä ãò àápb àcáòa ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§©§¨©¨¨©¨¦§¨Ÿ¨©
déìò déaøc déúîéà äåä àðcéàä ãò áðb àzLäå§©§¨¨©©¨¦§¨£¨¥§¥§©¥£¥
øîà ÷çöé øa ð"ø déìò déaøc àúîéà déì úéì àzLä©§¨¥¥¥§¨§©¥£¥©¦§¨¨©
àøézéä àðcéàä ãò úéðòðk äçôL Baø Bì øñnL ãáòa§¤¤¤¨©©¦§¨§©£¦©¨¦§¨¤¥¨
øçà àáe ø"äøa ãkä úà çéðnä ù"ú àøeqéà àzLäå§©§¨¦¨©¥¦©¤©©¦¨©¥
døáL àä da ì÷úðc àîòè øeèt døáLå da ì÷úðå§¦§©¨§¨§¨¨©§¨§¦§©¨¨¨§¨
døáL 'éôà ïécä àeä àáøc déîMî ãéáæ áø øîà áéiç©¨¨©©§¦¦§¥§¨¨©¦£¦¨§¨
÷feä íà àôéñ éðúéîì éòa÷c éãéià ì÷úð éðz÷c éàäå§©§¨¨¥¦§©©§¥§¨¨¥§¦§¥¥¨¦©
àeäc àì øáL ìáà ì÷úð à÷åãc B÷æða áéiç úéáç ìòa©©¨¦©¨§¦§§©§¨¦§©£¨¨©Ÿ§
dtk úà äúv÷å ù"ú ì÷úð àLéø éðz÷ déLôð ÷éfà©¦©§¥¨¨¥¥¨¦§©§©Ÿ¨¤©¨
àì øçà øác é"ò ìéväì äìBëé dðéàLa åàì éàî ïBîî̈©©§¤¥¨§¨§©¦¨¨©¥Ÿ
ìéväì äìBëé dðéà ìáà øçà øác é"ò ìéväì äìBëiL¤§¨§©¦¨¨©¥£¨¥¨§¨§©¦
dãé äçìLå àôéñ éðúcà éëä éà äøeèt øçà øác é"ò¨¨©¥§¨¦¨¥©§¨¥¥¨§¨§¨¨¨

ì èøtäìBëiLa à"ãá dãéãa éðúìå âeìôì ã"á çéìL §¨¦§¦©¦§§¦§¥§¦¨§¤§¨
øçà øác é"ò ìéväì äìBëé dðéà ìáà à"ã é"ò ìéväì§©¦£¨¥¨§¨§©¦¨¨©¥
øçà øác é"ò ìéväì äìBëiLa à"ãá øîà÷ ð"ä äøeèt§¨¨¨©§¤§¨§©¦¨¨©¥
çéìLk dãé äNòð øçà øác é"ò ìéväì äìBëé dðéà ìáà£¨¥¨§¨§©¦¨¨©¥©£¤¨¨¦§¦©
CBúa úøáBò íéaøä Cøc äúéäL éøä ù"ú äøeèôe ã"á§¨£¥¤¨§¨¤¤¨©¦¤¤§
àì BlLå ïúð ïúpM äî ãvä ïî íäì ïúðå dìèð eäãN̈¥¨§¨§¨©¨¤¦©©©¤¨©¨©§¤Ÿ

Léðéà ãéáò úøîà éàå Bòébäàøæt èB÷ðì déLôðì àðéc ¦¦§¦©§¨¨¦¦¦¦¨§©§¥¦§©§¨
íäì ïzé ànL äøéæb àáøc déîMî ãéáæ áø øîà áéúéìå§¥¦¨©©§¦¦§¥§¨¨§¥¨¤¨¦¥¨¤
ïBúl÷ò Cøc íäì ïúBða øîà àéLøLî áø ïBúl÷ò Cøc¤¤£©¨©§©§§¨¨©§¥¨¤¤¤£©¨
äæì äáBø÷ àeä ïBúl÷ò Cøc ãvä ïî ìk øîà éMà áø©©¥¨©¨¦©©¤¤£©¨§¨§¤

e÷éæçäL øöéî äãeäé áø øîàc äãeäé áøc íeMî éãéc éì eáäå eëãéc eìe÷L eäì àîéì Bòébä àì BlL éànà éëä éà äæì ä÷Bçøe§¨§¤¦¨¥©©¤Ÿ¦¦¥¨§§¦§§¨¦¦¦¦§©§¨§¨©©§¨¥©¤¤¡¦
àðéc Léðéà ãéáò à"àå äàt äæå äæ øçà ãvî eìèðå íéiðò eàáe ãçà ãvî äàt çépäL úéaä ìòa ù"ú Bì÷ì÷ì øeñà íéaø Ba©¦¨§©§§©©©©¦¤¦¦©¥¨¦©¤¨¨£¦¦§¨§¦©©¥¤§¤¥¨§¨¦¦¦¦¨
íékLäå Bîøk úà øé÷ônä àéðúãk øNònä ïî ïøèBôì äàt äæå äæ éàî àáø øîà áéúéìå àøæt èB÷ðì äàt äæå äæ éànà déLôðì§©§¥©©¤§¤¥¨¦§©§¨§¥¦¨©¨¨©¤§¤¥¨§§¨¦©©£¥¦§©§¨©©§¦¤©§§¦§¦

:øNònä ïî øeèôe äàôáe äçëLáe úBììBòáe èøôa áéiç Bøöáe ø÷aa'éðúîä÷lL Bà íéîa ãçà ÷ìçeäå ø"äøa Bck äøaLð ©Ÿ¤¨§©¨§¤¤§§§¦§¨§¥¨¨¦©©£¥¦§§¨©¦§§©¤¨§©¦¤¨¨
:øeèt ïéekúî Bðéàa áéiç ïéekúîa øîBà äãeäé éaø áéiç úéñøça'îâíéîa åéìk eôpéhL àlà eðL àì áø øîà äãeäé áø øîà §©§¦©¨©¦§¨¥§¦§©¥©¨§¥¦§©¥¨¨©©§¨¨©©Ÿ¨¤¨¤¦§¥¨§©¦
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פי zea` drax`` cenr gk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.Cnò`pixg` `pWil `id zpbFd Ef daEWYW mipirA [d`xp] ike [xnFlM] dInzA ¦¨¦§¦¨§©§¦¦§¤¨¥©¦¤§¨¤¤¦¦§¨©£¦¨
:mElM Dpi`W Ef daEWY `dY LOr.ïéãa:oicl EdraY.Bì íéøîBà`Ed FNW c"a ¦§§¥§¨¤¥¨§§¦¨§¥§¦§¦¤

:Dil irAn lhFp.åàì éàîDiciC ziInE Dil wiaW ded i`C crEn oFilr iedC ¥¦¨¥¥©©©£¥¤§¨§¦£¨¨¦¥©¥¦¥
:DiNEM Dil mNWnC `ciqR `Mil.íúaziIn ikdC` `piC ial lif` ded i`C ¥¨§¥¨¦§©¥¥¥§©§¦£¨¨¦§¥¦¨©§¨¥©¥
:`wfp `BlR `N` Dil zile DiliCàéáäì ¦¥§¥¥¤¨©§¨¦§¨§¨¦

.åéúBiëæxvgdW FprFh df did m` oFbM §ª¨§¦¨¨¤£¤¤¨¥
:D`pTW dxikn xhW `iadl df Kixve FNW¤§¨¦¤§¨¦§©§¦¨¤¨§¨

.åéîé eìkL:laFi riBdW.áäøñî:xivtn ¤¨¨¨¤¦¦©¥§©§¥©§¦
.Ba ìáçå:carA axdøôBë eç÷z àì §¨©¨©§¤¤Ÿ¦§¤

ì.'Bâå áeLdvFxW inl aXl DA WFxC ¨§§¨©¨§¦¤¤
`pWil car zFidle FlEwlwl aEWl̈§¦§§¦§¤¤¦§¨
l` aW zFidl FpiCW inl aXl `pixg ©̀£¦¨©¨§¦¤¦¦§¨¤

:dvFx Fpi`e FYgRWn.eç÷z àìFMxvl ¦§©§§¥¤Ÿ¦§§¨§
:oFnn mEW.àápb àcáòa:`ciqR `Mi`C ¨§©§¨©¨¨§¦¨§¥¨

.àøézéä àðcéàä ãòeipFc` m` aizkC ©¨¦§¨¤¥¨¦§¦¦£¨
dX` Fl oYi(`k zeny):.àzLäåoA `EdW ¦¤¦¨§©§¨¤¤

:oixFg.àøeqéàFWixtdlE FzFwldl i`Xxe ¦¦¨§©¨¦§©§§©§¦
:`Ed DiWtpl e`l `piC i`dCdøáL àä §©¦¨©§©§¥¨¨§¨

.áéiçx"dx `NnnA lirl ax `nwF`e ©¨§§¨©§¥¦§©¥
`piC [Wipi`] ciar `l `nl` zFIag DNEM¨¨¦©§¨Ÿ¨¦¦¦¦¨

:`ciqR mFwnA 'it` DiWtpldðéàLa §©§¥£¦¦§§¥¨§¤¥¨
.øçà øác é"ò ìéväì äìBëé`w oicaC §¨§©¦¨¨©¥¦§¦¨

DiWtpl `piC Wipi` ciar `l `nl` `car©§¨©§¨Ÿ¨¦¦¦¦¨§©§¥
dMEn DlrAW `kd iM `ciqR mFwnA 'it £̀¦¦§§¥¨¦¨¨¤©§¨¤

:drW lMøác é"ò ìéväì äìBëiLk ¨¨¨§¤§¨§©¦¨¨
.øçà:`car `piC `lCì èøt.ã"á çéìL ©¥§Ÿ¦¨©§¨§¨¦§¦©

:zWFAd lr xEhRW.áéúéìå àøæt èB÷ðì ¤¨©©¤¦§©§¨§¥¦
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בבא קמא. פרק שלישי - המניח דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc `nw `aa(oey`x meil)

ìáàwefipy ote`a,Bîöò àeä,rwxwd on hagpe mind lr wilgdy epiidc £¨©§
øeèty meyn ,wfpd melyzn ckd lraò÷ø÷díìBòy `id,ez÷éfä ¨©§©¨¦¦©

.wfpl minxebd `l` eid `l minde

,xne`e dcedi ax jiynnedúéøîà ékax ly epicløîà ,ìàeîLc dén÷ ¦©§¦¨©¥¦§¥¨©
éãkî ,éìoic ixd -BàOîe Bðékñå Bðáàlwzpe miaxd zeyxa mgipdy ¦¦§¦©§§©¦©¨
mda mc`å ,eðãîì BøBaîay ,xnel yi `linnïäa àøB÷ éðà ïleë'øBL ¦¨©§§¨£¦¥¨¤

íéìk àìå øBîç íãà àìåeltpy milke mc` iwfp lr xehty myky ,' §Ÿ¨¨£§Ÿ¥¦
.e`yne epikq epa`a elwzpyk mdiwfp lr xeht ok ,exeaaïéðòì éléî éðäå§¨¥¦¥§¦§©

àìè÷,ezbixd lr xtegd xeht xeaa mc` zn m`y -,ïé÷æð ïéðòì ìáà §¨¨£¨§¦§©§¨¦
áéiç íãà,eiwfpa xtegd aiig wefipe xeaa mc` ltp m` -ïéøeèt íéìëå- ¨¨©¨§¥¦§¦

oi` ,l`eny ixacle .ozzin `id ozxiay oky ,xeht ewefipe milk eltp m`

.milk iwfpa `le ,mc` iwfpa `l` zwqer dpynd

:`xnbd zxxanáøåexaype cka mc` lwzpy ote`a `ed aiign recn , §©
z` da xehtl yi ,`id xea miaxd zeyxa dlwz lky xg`n ixd ,eilk

,zx`ane .milkdeäðéø÷ôàc àëéä éléî éðälr mc` aiigy df oic - ¨¥¦¥¥¨§©§§¦§
z` xiwtdy ote`a `l` xn`p `l ,xea meyn miaxd zeyxa gipdy dlwz

xiwtdy ote`a `l` ax zrcl eilr aiig epi`y xea xtega enk ,dlwzd

,exeae ezeyxàeä BðBîî eäðéø÷ôà àìc àëéä ìáà`ly ote`a j` - £¨¥¨§Ÿ©§§¦§¨
,wifdy exeyk df ixd `l` ,xea meyn diwfp lr aiig epi` dlwzd xiwtd

.milk iwfp lr exhetl oi` jkitle

dlwz gipnd z` dpynd zaiign wfp dfi` lr l`enye ax ewlgpy ,`vnp

epenn oky ,milk iwfp lr `ed aiig ax zrcl ,dxiwtd `le miaxd zeyxa

.ezwifd miaxd zeyx rwxw oky ,mc` iwfp lr xeht j` ,mwifnd `ed

xeht xeae ,wifnd `ed exea oky ,milk iwfp lr `ed xeht ,l`eny zrcle

s` dlwzd lra z` dxez daiigy xg`n ,mc` iwfpa aiig j` ,milkd lr

.ezlwz ici lr dnxbpy miaxd zeyx rwxwn dhagd lr

:`ziixan l`enye ax ixac lr dywn `xnbd,àéòLBà áø áéúîepipy ¨¦©©§¨
(bl `k zeny) `xwnd z` d`iand ,`ziixaa' ,ik e` xea yi` gzti ike

,xea yi` dxkiBà øBM änL ìôðå,'øBîç' ,zyxeceøBîç íãà àìå øBL §¨©¨¨£§Ÿ¨¨£
íéìk àìå',eøîà ïàkî ,m`yBëBúì ìôðxead lyåéìëå øBLoebk - §Ÿ¥¦¦¨¨§¨©§§¥¨

xeyd zne ,dyixgnde lerdeøazLðåxeal ltpy e` ,eilkåéìëå øBîç- §¦§©§£§¥¨
xengd zne ,eilr `ypy micba zliag e` eab lry ske`d oebkeòø÷úðå§¦§¨§

,eilkáéiçwfpd melyza xead xtegäîäaä ìò,dznyíéìkä ìò øeèôe ©¨©©§¥¨¨©©¥¦
.milk iwfp melyzn xead z` dxezd dhriny xg`n ,ewefipy

,`ziixad dtiqenäîBc äæ äîì àäxtegd z` zencl yi oipr dfi`l - ¨§©¤¤
,miaxd zeyxa xea,e÷éfäå íéaøä úeLøa ïçépäL BàOîe Bðékñå Bðáàì§©§§©¦©¨¤¦¦¨¦§¨©¦§¦¦

jk ,milk iwfp lr `ed xeht miaxd zeyxa dlwz gipnd mc`y myky

.milk iwfp lr xeht xea xtegd

ixd ,dlwz gipnd on xea xtegd oic z` cenll ozip cvik :`xnbd dywn

déì éòaî äæì äîBc äî ,äaøcàoic zencl yiy xnel `ziixal did - ©§©¨©¤¨¤¦¨¥¥
yxetn xea xtegd oic ixdy ,xea xtegd oicl miaxd zeyxa dlwz gipnd

,zvxzne .yxetn epi` dlwz gipnd oicy cera ,dxeza `edéàî àlà¤¨©
e÷éfäå íéaøä úeLøa ïçépäL BàOîe Bðékñå Bðáà äæì äîBcef ok` - ¤¨¤©§§©¦©¨¤¦¦¨¦§¨©¦§¦¦

oicn miaxd zeyxa dlwz gipnd oic cenll yiy ,`ziixad zpeek `id

oicd dlwz gipna s` ,milkiwfp lr xeht xea xtegdy myky ,xea xtegd

.ok

,`ziixad zniiqn.áéiç ïáàa BúéçBìö çéèä íà ,Cëéôìm` ,epiidc §¦¨¦¥¦©§¦§¤¤©¨
lwzpe ecia ezigelvy xg` mc` `ae ,miaxd zeyxa epa` z` mc` gipd

iwfp melyza oa`d z` gipnd aiig ,ef oa`n ezigelv dxaype ,da

.zigelvd

:l`enye ax lr `ziixad ixacn zeywdl yi cvik `xnbd zx`an dzre

d onàLéø`ziixad ly,áøì àéL÷dlwz gipnd mc`y da x`ean ixdy ¥¨©§¨§©
`ed oky rnyne ,milk iwfp lr `ed xehte ,xea xtegk epic miaxd zeyxa

`ly xaeqd ax ixack `lye ,ezlwz z` xiwtd `ly ote`a s` oicd

.ezlwz z` xiwtdyk `l` xea meyn dxez daiigåd onàôéñly §¥¨
`ziixadì àéL÷,ìàeîLdxaype oa`a mc` lwzp m`y da x`ean ixdy ©§¨¦§¥

`le xg`ny ,jkn cenll yie ,wfpd melyza oa`d lra aiig ,ezigelv

epi` jkle ,wifnd epenn meyn `l` xea meyn aiig epi` dlwzd z` xiwtd

xiwtn epi` xy`k s`y xaeqd l`eny ixack `lye ,milk iwfp lr xhtp

.milkd lr xehte xea meyn aiig ezlwz z`

,`xnbd zvxznéîòèìeCax ixac lr `ziixad on dywnd zhiyle - §©§¥
,l`enyeàôeb àéä Cì éL÷éz,`ziixad ixaca dxizq zeywdl yi - ¦§¥¨¦¨
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פג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc `nw `aa(oey`x meil)

ìáàwefipy ote`a,Bîöò àeä,rwxwd on hagpe mind lr wilgdy epiidc £¨©§
øeèty meyn ,wfpd melyzn ckd lraò÷ø÷díìBòy `id,ez÷éfä ¨©§©¨¦¦©

.wfpl minxebd `l` eid `l minde

,xne`e dcedi ax jiynnedúéøîà ékax ly epicløîà ,ìàeîLc dén÷ ¦©§¦¨©¥¦§¥¨©
éãkî ,éìoic ixd -BàOîe Bðékñå Bðáàlwzpe miaxd zeyxa mgipdy ¦¦§¦©§§©¦©¨
mda mc`å ,eðãîì BøBaîay ,xnel yi `linnïäa àøB÷ éðà ïleë'øBL ¦¨©§§¨£¦¥¨¤
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:`xnbd zxxanáøåexaype cka mc` lwzpy ote`a `ed aiign recn , §©
z` da xehtl yi ,`id xea miaxd zeyxa dlwz lky xg`n ixd ,eilk

,zx`ane .milkdeäðéø÷ôàc àëéä éléî éðälr mc` aiigy df oic - ¨¥¦¥¥¨§©§§¦§
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s` dlwzd lra z` dxez daiigy xg`n ,mc` iwfpa aiig j` ,milkd lr

.ezlwz ici lr dnxbpy miaxd zeyx rwxwn dhagd lr
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,xea yi` dxkiBà øBM änL ìôðå,'øBîç' ,zyxeceøBîç íãà àìå øBL §¨©¨¨£§Ÿ¨¨£
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.milk iwfp melyzn xead z` dxezd dhriny xg`n ,ewefipy
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.milk iwfp lr xeht xea xtegd
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.ok
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iwfp melyza oa`d z` gipnd aiig ,ef oa`n ezigelv dxaype ,da
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המשך בעמוד דד



xcde"פד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc `nw `aa(ipy meil)

yøeèt`edíãà éðécî,oic ziaa oenn eraezl ozip `ly -éðéãa áéiçå ¨¦¦¥¨¨§©¨§¦¥
íéîLz` wliq `ly xg`n ,wfpd mlyiy cr miny oicn xhtp epi` - ¨©¦

.dlitpd xg`l dlwzd

a ,øéàî éaøì íéîëç íéãBîeoic,Bbb Làøa ïçépäL BàOîe Bðékñ Bðáà ¦£¨¦§©¦¥¦§©§©¦©¨¤¦¦¨§Ÿ©
áéiç àeäL ,e÷éfäå äéeöî çeøa eìôðåryty xg`n ,mdiwfp melyza §¨§§©§¨§¦¦¤©¨

mc`l dnec xacd oi`e ,dievn gexa letil milekiy mewna mgipdy jka

.ef dlwza ryet epi`y ,elnb ltp e` eck xaype jxca lwzpy

a ,ïðaøì øéàî éaø äãBîed mc` oicïábðì úðî ìò âbä ìò ïép÷ð÷ äìòî ¤©¦¥¦§©¨¨§©£¤©§©¦©©©©§¨§©§¨
,[myaiil-]øeèt àeäL ,e÷éfäå äéeöî dðéàL çeøa eìôðåmelyzn §¨§§©¤¥¨§¨§¦¦¤¨

lr z`f zelrdl el did `l ,dievn dpi`y gexa eltpe xg`ny ,wfpd

.ef dlwza `ed qep`e ,ezrc

dlwz gipnd z` miaiign minkg s`y `ziixad ixacn cenll yie

ewlgp `le ,qpe`a dlwz gipnd z` xhet xi`n iax s` ,jci`ne ,driyta

dlwza eaiigl yi m`d ,elnb ltp e` eck xaype jxca lwzpy ote`a `l`

.xehte jka ryet epi`y e` ,`ed ryete ekxca opeazdl el didy xg`n ef

ote`a epizpyna dcedi iaxe xi`n iax zwelgn z` x`al ozip `l ,`linne

.`ed xehty dcen xi`n iax mb dfay xg`n ,qpe`a eck xaypy

dcedi iaxe xi`n iax zwelgn z` `xnbd zx`an ,ef `iyew zngne

:xg` ote`a epizpynaéâéìt ézøúa ,éiaà øîà àlàiaxe xi`n iax - ¤¨¨©©©¥§©§¥§¦¥
,mipipr ipya dpyna ewlgp dcediäìéôð úòLa éâéìtote`a ewlgp - §¦¥¦§©§¦¨

,ezlitp zrya ckd wifdyäìéôð øçàì éâéìôeote`a s` ewlgp ok enke - §¦¥§©©§¦¨
mc` lwzpe ,mixayd z` ckd lra wliq `le ,miaxd zeyxa ckd xaypy

.onf xg`l mda

:zwelgnd zexaq z` `xnbd zx`anea ,äìéôð úòLa éâéìtmc` oic §¦¥¦§©§¦¨§
e jxca jldnd,ì÷úðm`d ,xaype ecin ckd ltpeòLBt`ly jka `ed ¦§©¥©

.`l e` ekxca opeazdøî[xi`n iax-]øáñd mc`yàeä òLBt ì÷úð ©¨©¦§©¥©
aiig dlitpd zrya eck ixay ewifd m` jkitle ,opeazd `ly jka

.wfpd melyzaøîe[dcedi iax-],øáñd mc`y,àeä òLBt åàì ì÷úð ©¨©¦§©©¥©
ewifd m` `ed xeht jkitle ,mzkilda opeazdl mc` ipa jxc oi`y xg`n

.dlitp zrya ckd ixay

ok enkeéâéìtckd ixay ewifdy ote`a dcedi iaxe xi`n iaxøçàì §¦¥§©©
da ,äìéôðd mc` oicøé÷ôîz`åé÷æð`ed aiig m`d ,miaxd zeyxa §¦¨§©§¦§¨¨

.`l e` mzeixg`aøî[xi`n iax-],øáñd mc`yøé÷ôîz`åé÷æðzeyxa ©¨©©§¦§¨¨
miaxdáéiçxiwtnd aiig ,mc` mda wefipe mwliq `l m`y ,mzeixg`a ©¨

.wfpd melyzaøîe[dcedi iax-],øáñeiwfp xiwtndyøeèt,mzeixg`n ©¨©¨
.wfpd melyzn xiwtnd xeht ,mc` mda wefip m`y

:`xnbd zxxanéànîedcedi iaxe xi`n iax ewlgpy iia`l el oipn - ¦©
,mipey mipipr ipyaéðz÷cîoizipznaézøz,mc` wefipy mipte` ipy - ¦§¨¨¥©§¥

y ,cg`d,íéna ãçà ÷ìçeä,ipyde.úéñøça ä÷lL Bàyi dxe`kly §©¤¨©©¦¤¨¨§©§¦
df ixd zeywdl,Cä eðééä.wfpl ze`nbec izya yi jxev dneåàì àlà ©§©¤¨©

øîà÷ àëäm`y ,`id jk dpynd zpeeky xnel jixv gxkda -÷ìçeä ¨¨¨¨©§©
äìéôð úòLa íéna ãçà,ckd lyä÷ìL Bàmc`,äìéôð øçàì úéñøça ¤¨©©¦¦§©§¦¨¤¨¨§©§¦§©©§¦¨

.`l e` ckd lra aiig m` dcedi iaxe xi`n iax ewlgp el` mipte` ipya

:`xnbd dywnézøúa ïéúéðúîcîedpyna ewlgpy x`azpy xg`n - ¦§©§¦¦§©§¥
ay xnel xazqn ,mipipr ipyaézøúa énð àúééøamipipr ipya ewlgp - ¨©§¨©¦§©§¥

`ziixad ixd ,zeywdl yi ok m`e .dlitp xg`le dlitp zrya ,el`

mdipya ewlgpy x`al ozip cvike ,elnb ltp e` eck xaypy ote`a zwqer

,dlitp xg`le dlitp zryaäìéôð úòLa Bà dì úçkLî Bck àîìLa¦§¨¨©©§©©¨¦§©§¦¨
äìéôð øçàì Bàoia mzwelgn z` x`al ozip eck xayp iabl mpn` - §©©§¦¨

,dlitp xg`l eiqxgn wefip m` oiae ,dlitp zrya mc` epnn wefip m` oiprl

àlàltp iabldì úçkLî äìéôð øçàì àîìLa ,Blîb-xg`l iabl ¤¨§©¦§¨¨§©©§¦¨©§©©¨
mzwelgn z` x`al ozip dlitpBúìáð øé÷ôîa,zne lnbd ltpy ote`a - §©§¦¦§¨

da lwzpe xg` mc` `ae ,ezlap z` xiwtd `l` myn eilra edpit `le

,wefipedì úçkLî éëéä äìéôð úòLa àlàz` x`al ozip cvik j` - ¤¨¦§©§¦¨¥¦©§©©¨
lwzpy mc`y xaeqd zrcl s` ixd ,lnbd zlitp zry iabl mzwelgn

r `ed qep` mewn lkn ,opeazdl el didy xg`n `ed ryetzelwzd l

.zeyrl did leki dn oky ,eznda

:`xnbd zvxzn,àçà áø øîàa zwqer `ziixadCøc àiîa äøáòc ïBâk ¨©©©¨§§¨§¨§©¨¤¤
àøäðc àzòøNlcb eay mewna mina lnbd z` mc` eze` xiardy - §©§¨§©£¨

lwzp jxcd z` ze`xl did ozip `ly xg`ne ,jxcd z` dqkne xdpd

ryty jk lr eilra z` aiigl yiy xi`n iax xaeq ok lre ,ltpe lnbd

.efk jxca ekilede

:`xnbd zxxanàðéøçà àkøc àkéàc éà ,éîc éëéädid leki m` - ¥¦¨¥¦§¦¨©§¨©£¦¨
ok m` ,mina dqekn dpi`y zxg` jxca elnb z` jiledl,àeä òLBts`e ¥©

,jk lr eaiigl yiy micen minkgàðéøçà àkøc àkéìc éàå`l m`e - §¦§¥¨©§¨©£¦¨
ok m` ,da jlil did lekiy zxg` jxc dzid,àeä ñeðàiax ixacl s`e ¨

.exhetl yi xi`nàìîb déa äìé÷úàå ìé÷úàc dì úçkLî àlà`l` - ¤¨©§©©¨§¦§¦§¦§¦¨¥©§¨
elnbe jxca mc`d jldy oebk ,`ziixad z` ea cinrdl yiy ote`d

s` ea lwzp ef zelwzd zngne ,lwzpe ekxca mc`d opeazd `le ,eixg`

xi`n iax zrcly ,minkge xi`n iax ewlgp dfk ote`ae ,zne ltpe lnbd

m`e ,lnbd zelwzd iabl s` ryetk epecl yi ok lre ,`ed ryet lwzpd

lwzpd oi` minkg zrcle ,ewfp z` mlyl eilr lnbd on xg` mc` wefip

.lnbd on mxbpy wfpd lr s` exhetl yi ok lre ,ryet

xiwtn oica s` dcedi iaxe xi`n iax ewlgpy iia` ixaca x`azpy xg`n

:`xnbd dzr zxxan ,eiwfp.àkéà ïéekúî éàî åé÷æð øé÷ôîixd ,epiidc ©§¦§¨¨©¦§©¥¦¨
,'xeht oiekzn epi`a aiig oiekzna' `ed jk epizpyna dcedi iax oeyl

.dlitp xg`l eiwfp xiwtn oiprl eixac z` x`al ozip cvike,óñBé áø øîà̈©©¥
dcedi iax zpeekäéñøça úBkæì ïéekúîazekfl ckd lra oiekzp m`y - §¦§©¥¦§©£¨¤¨

`ed aiig ,mxiwtdl oiekzp `ly ,epiidc ,dlitpd xg`l mixeayd miqxga

xeht ,mda zekfl ezpeek oi`e mxiwtd m` j` ,`ed epenn oky ,mdiwfp lr

.ely mpi`y xg`n ,mdiwfp lrúBkæì ïéekúîa ,éMà áø øîà ïëå§¥¨©©©¦§¦§©¥¦§
.äéñøça©£¨¤¨

:dcedi iaxe xi`n iax zwelgn xe`iaa ztqep drc d`ian `xnbdéaø©¦
ú÷Bìçî äìéôð úòLa ,øîà øæòìàdcedi iaxe xi`n iax ewlgp `l - ¤§¨¨¨©¦§©§¦¨©£¤

ryet lwzpd m`d ewlgp dfay ,ezlitp zrya ckd wifdy ote`a `l`

.`l e` `ed

:`xnbd zxxanìáàckd ixay ewifdy ote`aéàî ,äìéôð øçàìdn - £¨§©©§¦¨©
,dfa oicd `diøeèt ìkä éøáci` ,mdiwfp lr xehty lkd ecei m`d - ¦§¥©Ÿ¨

,ok xnel xyt`áéiçîc øéàî éaø àkéà àäå`ziixaa epivn ixdy - §¨¦¨©¦¥¦¦§©¥
.dlitp xg`ly wfida s` ewliq `le eck ltpy in z` xi`n iax aiigny

éàî àlàdlitp xg`ly wfpay xnel jixv gxkda,áéiç ìkä éøácmb ¤¨©¦§¥©Ÿ©¨
,xnel xyt` i` jkéøèôc ïðaø àkéà àäå`ziixaa minkg ixdy - §¨¦¨©¨¨§¨§¥

xg`l mixayd ewifdy ote`a s` mixhete ,xi`n iax ixac lr ewlgp

.dlitpdéàî àlàmzwelgn z` cinrdy xfrl` iax ly ezpeekúòLa ¤¨©¦§©
,äìéôðewlgpy ezpeekéiaàãk ïì òîLî÷å ,äìéôð úòLa óàewlgpy §¦¨©¦§©§¦¨§¨©§©¨¦§©©¥

ote`a wx ewlgpy `ziixad ixac zehytn rnyny itk `le ,mipipr ipya

.dlitp xg`l wfidd didy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc `nw `aa(oey`x meil)

øéàî éaø äéä áéiçî ,ïéà déì øîàckd lra z`eléôàm`dðæàly ¨©¥¦§©¥¨¨©¦¥¦£¦¨§¨
ckd,Bãéaxenb qpe`y s` ,ecia ckd zici dx`ype ckd wxtzpy ,epiidc §¨
.`ed

:`xnbd dywnéànàixd ,aiig recn -déøèt àðîçø ñðBàå ,àeä ñeðà ©©¨§¤©£¨¨©§¥
`xwnd on ok cenll yie ,`ed qep`yk zeixg`n mc`d z` xht `xead -

,dqp`py dqxe`nd dxrp iabláéúëc(ek ak mixac)äNòú àì äøòpìå' ¦§¦§©©£¨Ÿ©£¤
,'øáã.jk lr daiigl oi` `id dqep`e xg`ny ¨¨

àîéz éëåcàìè÷ ïéðòì éléî éðä`l` qep`d z` zxhet dxezd oi`y - §¦¥¨¨¥¦¥§¦§©§¨¨
,dqxe`nd dxrp iabl enk ,dzin aeignïéðòì ìáàmelyzáéiç ïé÷æðs` £¨§¦§©§¨¦©¨

,qpe`aàéðúäåmc` iabl mi`pz da ewlgpy ,`ziixaa epipy ok `l ixde - §¨©§¨
yBck äøaLðmiaxd zeyxaB÷lñ àìåe` ,myn mixayd dpit `l - ¦§§¨©§Ÿ¦§
yBlîb ìôðmiaxd zeyxa,Bãéîòä àìåe` mixaya lwzpe mc` `ae ¨©§©§Ÿ¤¡¦

,lnbaáéiçî øéàî éaølnbde ckd lra z`íéøîBà íéîëçå ,ï÷éfäa ©¦¥¦§©¥§¤¥¨©£¨¦§¦
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המשך ביאור למסכת בבא חמא ליום ראשון עמ' ב

zea` drax`` cenr hk sc ± oey`x wxt`nw `aa

.íãà éðécî øeèt:oOwl WxtncM.íéîL éðéãa áéiçå`lC mEXn ¨¦¦¥¨¨§¦§¨¥§©¨§©¨§¦¥¨©¦¦§Ÿ
:wiNq.äéeöî ïéàL çeøa:`Ed qEp`Cézøúa éiaà øîà àlà ©¦§©¤¥§¨§¨¤¨¨©©©¥§©§¥
.éâéìtxg`l 'iqxgA wGEdWM ibiltE dlitp zrWA cMd wiGdWM 'ipznA §¦¥§©§¦§¤¦¦©©¦§©§¦¨§¦¥§¤©©£¨¨§©©
:dlitp.åé÷æð øé÷ôîaxiwtn xaq n"xe eiqxgl xiwtn `nYqnC df oFbM §¦¨§©§¦§¨¨§¤§¦§¨¨©§¦©£¨¨§¨©©§¦

xFaA dxFY eilr daiIgW xFaC aiIg eiwfp§¨¨©¨§¤¦§¨¨¨¨§
xaqC dcEdi 'xe daiIg `Ed xwtdC x"dxA¦§¤§¥¦§¨§§¨§¨©
xiwtd `le FzEWx xiwtdC [l"q] xEhR̈§¦§¦§§Ÿ¦§¦

oOwlE dxFYA xEn`d xFA Edf FxFAsc) ¤¨¨©¨§©¨
(:hn`zNin `dA r"xe l`rnWi 'x ibilR§¦¥¦§¨¥§§¨¦§¨

wiGde DxaFWl oiEMznA dcEdi iAx w"de§©¦§¨§¦§©¥§§¨§¦¦
oiEMzn `N` oiEMzn oi`WaE aiIg dlitpA¦§¦¨©¨§¤¥¦§©¥¤¨¦§©¥
xEhR dxAWpe lwzpe FtizMn DcixFdl§¦¨¦§¥§¦§©§¦§§¨¨
xg`lC wGidaE `Ed rWFR e`l lwzpC§¦§©©¥©§¤¥¦§©©
:`Mi` oiEMzn i`n Wxtn oOwl iOp dlitp§¦¨©¦§©¨§¨¥©¦§©¥¦¨

.'eë ézøúa ïéúéðúîcîeKixRw `xnB ¦§©§¦¦§©§¥§¨¨¨¨¦
:Dl.äìéôð úòLa àlà`Mi` ikid ¨¤¨¦§©§¦¨¥¦¦¨

lFki `Ed dn `Ed rWFR lwzp xninl§¥©¦§©¥©©¨
lwzp `nlWaC FYndA dlwzp m` zFUrl©£¦¦§§¨§¤§§¦§¨¨¦§©
irAi` xninl `Mi` FCM dxAWpe `Ed§¦§§¨©¦¨§¥©¦¨¥
`Mi` in FNnB `N` lfinE ipEIrl Dil¥§¦¥¥©¤¨§©¦¦¨

:ikd xninl.àøäðc àúòøNlcBW §¥©¨¥©§£¨§©£¨¤¨©
`Ed rWFtE KxCd oir z` dQke xdPd©¨¨§¦¨¤¥©¤¤¥©
lwzp `l dNEbn KxCd did ENi`W KkA§©¤¦¨¨©¤¤§¤Ÿ¦§©

:FNnB.àúòøNhElwe rExU oFWl(ak `xwie): §©©§£¨§¨©§¨
.àeä òLBt:lwzp oiC Fl oi`e.ìé÷úàc ¥©§¥¦¦§©§©§¦

iede FYndA DiA lwzpe dWAi KxcA§¤¤©¨¨§¦§©¥§¤§©£¥
:rWFR Edi` Dil.äéñøça úBkæì`NW ¥¦¥©¦§©£¨¤¨¤Ÿ

zFMfl aEW oiEMzn oi`WaE aiIg oxiwtd¦§¦¨©¨§¤¥¦§©¥¦§
:xEhR eiwfp xiwtnC xEhR odAàkéàäå ¨¤¨§©§¦§¨¨¨§¨¦¨

.áéiçîc î"ø`le `ziixaA ipYwCn ¦§©¥¦§¨¨¥¦§©§¨§Ÿ
xg`lC wGidaC llMn Dcinrd `le DwNq¦§¨§Ÿ¤¡¦¨¦§©¦§¤¥¦§©©

:ibilR dlitp.äìéôð úòLa óàmEXnE §¦¨§¦¥©¦§©§¦¨¦
zrWA rOYWn `l `ziixaC `pWilC§¦§¨¦§©§¨Ÿ¦§©¥©¦§©
opirEnW`l xfrl` iAxl Kixhv` dlitp§¦¨¦§§¦§©¦¤§¨¨§©§¦¨
xn`cM iYxY ipYwC oizipzOn Dl opiwiicC§©§¦¨¨¦©§¦¦§¨¨¥©§¥¦§¨©

:lirl iIA ©̀©¥§¥
àì
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éâéìt`lC dOM lM aiIg `Ed rWFtC n"xlC .rWFR lwzpA dlitp zrWA §¦¥¦§©§¦¨§¦§©¥©¦§§¥©©¨¨©¨§Ÿ
xiwtnA ibilR dlitp xg`lE dlitp zrW ixw wNql i`pR Dil ded£¨¥§©§©¥§¦§©§¦¨§©©§¦¨§¦¥§©§¦
`lC l"q ixhtC opAxC oiEMznA xAiXW oFbM driWR zlitp xg`l 'it`e eiwfp§¨¨©£¦§©©§¦©§¦¨§¤¦¥§¦§©¥§©¨¨§©§¥§Ÿ
FxFA xiwtd `le FzEWx xiwtd oFbM milrA Dil zi`C xFA `N` dxFY daiIg¦§¨¨¤¨§¦¥§¨¦§¦§¦§§Ÿ¦§¦
rnWn oke x"dxl KEnq xFA xtg F`¨©¨¦§¥©§©
q"nE aiIg eiwfp xiwtn xaq xn `pWil¦§¨©¨©©§¦§¨¨©¨
xiwtn lkaC rnWn xEhR eiwfp xiwtn©§¦§¨¨¨©§©¦§¨©§¦
cFre driWR zlitp xg`l 'it` ibilR eiwfp§¨¨§¦¥£¦§©©§¦©§¦¨§
oiEMzn i`n eiwfp xiwtn oOwl xn`wC§¨¨©§©¨©§¦§¨¨©¦§©¥
FnM xAiWe oiEMznA Wxtl `Mi`d `Mi ¦̀¨¨¦¨§¨¥§¦§©¥§¦¥§
inwF`l irA `le dlitp zrW lr WxiRW¤¦¥©§©§¦¨§Ÿ¨¥§§¥
lwzpA dlitp xg`lA EdiiYbElR iIA ©̀©¥§§©§¦§©©§¦¨§¦§©
iedC aiIg `Ed rWFtC xi`n iAxlC rWFR¥©¦§©¦¥¦§¥©©¨©£¥
opAxlE driWR zlitp xg`l eiwfp xiwtn©§¦§¨¨§©©§¦©§¦¨§©¨¨
eiwfp xiwtn iedC xEhR `Ed rWFR e`lC§©¥©¨©£¥©§¦§¨¨
opgFi 'xl Dil zi` oke qpF` zlitp xg`l§©©§¦©¤§¥¦¥§¨¨
iYxzaC `gkEn 'ipznC mEXn KEnqA§¨¦§©§¦§¨¦§©§¥
cgC cgA `N` iYxzA df did `le ibilR§¦¥§Ÿ¨¨¤§©§¥¤¨§©§©
ipYwC micFnE ixY iOp `YWde `Ed `nrh©§¨§©§¨©¦§¥¦§¨¨¥

dlitp zrX` i`w cg `ziixaAmicFnC ¦§©§¨©¨¥©§©§¦¨§¦
EltpC F`VnE FpiMqe Fpa`A n"xl minkg£¨¦§§©§§©¦©¨§¨§
did `NW t"r` aiIg `EdW diEvn gExA§©§¨¤©¨¤Ÿ¨¨
diEvn oi`W gExA la` wNql i`pR Fl§©§©¥£¨§©¤¥§¨
Fpa` mYqC Dixwt` `lC b"r` xEhR did̈¨¨§Ÿ©§§¥¦§©©§
oi`W Eltp iM Edl xwtn `l 'EkŸ©§©§¦¨§¤¥
Fl did `lC mEXnE mzlitpA oilwlwzn¦§©§§¦¦§¦¨¨¦§Ÿ¨¨
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o`nE n"xC `AiN` ibiltC `kRi ¦̀§¨¦§¦¥©¦¨§©
`N` n"x aiIgn `l k"rC Kl xn` xhtC§¨©¨©¨§Ÿ§©¥¤¨
'xe opgFi 'x ibilR ike `Ed rWFtC mEXn¦§¥©§¦§¦¥¨¨§
Dil miwC qpF`C eiwfp xiwtnA xfrl ¤̀§¨¨§©§¦§¨¨§¤§¦¥

:ibilR driWtC eiwfp xiwtnaC¦§©§¦§¨¨¦§¦¨§¦¥
íéizñz.aiIg xn`C `Ed xfrl` 'xC ¦§©¥§¤§¨¨§¨©©¨

`de ikd `niiw `l `pwQnA§©§¨¨Ÿ©§¨¨¥§¨
lirlC xfrl` iAxC `iddn KixR `lC§Ÿ¨¦¥©¦§©¦¤§¨¨¦§¥
`"xC DizNiOn gikFdl oi`C mEXn¦§¥§¦©¦¦§¥§
ENit` eiwfp xiwtnA opAx ixhtC DicEgl§¥§©§¥©¨¨§©§¦§¨¨£¦
biltC gMn `l m` driWR zlitp xg`l§©©§¦©§¦¨¦Ÿ¦Ÿ©§¨¦
dWw opgFi 'xn EdinE l"tcM opgFi iAxC ©̀§©¦¨¨¦§¦¥¨¨¨¤
Dil zi`C lirlC `iddn KixR `l i`O ©̀©Ÿ¨¦¥©¦¦§¥§¦¥
l"ie opAxl aiIg `nlrC eiwfp xiwtn©§¦§¨¨§©§¨©¨§©¨¨§

n `lC mEXnKFYn `N` `icdA `Wxt ¦§Ÿ§¨§¨§¤§¨¤¨¦
wiaW ikdl opgFi iAxC` opgFi iAxC `iWw©§¨§©¦¨¨©§©¦¨¨§¨¥¨¦
:`icdA ith `WxtnC `zNin iziinE Dl̈©§¥¦§¨¦§¨§¨§¥§¤§¨

àlàzFgtA DktdWM iX` ax xn` ¤¨¨©©©¥§¤¨§¨§¨
irA `lC wCwcl oi` o`Mn .'bn¦¦©¥§©§¥§Ÿ¨¥
ddAbdA ipw oiEMzn ikC migth 'b ddAbd©§¨¨§¨¦§¦¦§©¥¨¥§©§¨¨
ENit`C mEXn `kd ip`WC 'bn zFgR̈¦§©¦¨¨¦©£¦
i`d iedC mEXn p"` ipw xwtdA dhag£¨¨§¤§¥¨¥¦©£¥©
DiAbOWM p"` eilM Dil ipwe eilkA llB̈¨§¥¨§¨¥¥¥¨§¤©§¦©
Kke 'bn zFgtA ipw FciA `EdW oeikC FciA§¨§¥¨¤§¨¨¥§¨¦§©

zFxrp EN` WixA `zi`(.`l sc zeaezk)`de ¦¨§¥¥§¨§¨
oFNg wxRA xn`Cmye :hr sc oiaexir)ziag iAB §¨©§¤¤©©¥¨¦

gth DiAbIW Kixv zF`Fan itEYW lW¤¦¥§¨¦¤©§¦©¤©
mzdC rcY opAxC zF`Fan itEYW ip`W©¦¦¥§§©¨¨¥©§¨¨
mFwn lkA ddAbd oiC EprinWdl `lŸ§©§¦¥¦©§¨¨§¨¨

:iz`ẅ¨¥
àlàKixhvi` n"n .aiIg xn`C opgFi 'x ¤¨¨¨§¨©©¨¦§§¦

ipA lW oMxC oi`W itl Wxtl§¨¥§¦¤¥©§¨¤§¥
oizipzn Wxtl milzkA KMgzdl mc`̈¨§¦§©¥¦§¨¦§¨¥©§¦¦
`OWe FzEWxA xFA aiIgnC o`nM ENit £̀¦§©¦§©¥¦§§¤¨
aiIgn iOp DizEWxA xFaA opgFi iAx©¦¨¨§¦§¥©¦§©¥

dxRd wxRA ikd xaqC `Mi`C(.p sc onwl): §¦¨§¨©¨¥§¤¤©¨¨
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úòLa ìáà ú÷Bìçî äìéôð øçàì øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©§©©§¦¨©§¤£¨¦§©
ïðçBé éaø øîà÷cî àäå øeèt ìkä éøác éàî äìéôð§¦¨©¦§¥©Ÿ¨§¨¦§¨¨©©¦¨¨
òLBt ì÷úð øîàc àéä î"ø ïéúéðúî àîéz àì ïn÷ì§©¨Ÿ¥¨©§¦¦¦§¨©¦§©¥©
áéiç ìkä éøác éàî àlà áéiçî øéàî éaøc ììkî àeä¦§©§©¦¥¦§©¥¤¨©¦§¥©Ÿ©¨
î"ø ïéúéðúî àîéz àì ïn÷ì ïðçBé 'ø øîà÷cî àäå§¨¦§¨¨©¨¨§©¨Ÿ¥¨©§¦¦
àlà ïðaø éøèôc ììkî àeä òLBt ì÷úð øîàc àéä¦§¨©¦§©¥©¦§©§©§¥©¨¨¤¨
ñeðàc ïðaø éøèôc àeä àëäc åé÷æð øé÷ôîc ì"î÷ àä̈§©§¦§¨¨§¨¨§©§¥©¨¨§¨
øé÷ôî øîzéà éáéiçî àîìòc åé÷æð øé÷ôî ìáà àeä£¨©§¦§¨¨§©§¨§©§¥¦§©©§¦
øeèt øîà ãçå áéiç øîà ãç à"øå ïðçBé éaø åé÷æð§¨¨©¦¨¨§©¨©©¨§©¨©¨

øk áéiçîc ïàî àîéìàaélà ïðaøk øèôc ïàîe î" ¥¨©¦§©¥§©§¨©§©¨¨©¦¨
øèôc ïàî ïðaøc àaélà éâéìt ék éâéìt àì ò"ë î"øc§Ÿ§¦¥¦§¦¥©¦¨§©¨¨©§¨©
ïðaøì 'éôà éøîàc àðà Cì øîà áéiçîc ïàîe ïðaøk§©¨¨©¦§©¥¨©¨£¨§©§¦£¦§©¨¨
íeMî àëäc åé÷æð øé÷ôîa àlà ïðaø éøèt àì ïàk ãò©©Ÿ©§¥©¨¨¤¨§©§¦§¨¨§¨¨¦
íéizñz éáéiçî àîìòc åé÷æð øé÷ôî ìáà àeä ñeðàc§¨£¨©§¦§¨¨§©§¨§©§¥¦§©¥
éaø íeMî øæòìà éaø øîàc áéiç øîàc àeä à"øc§§¨©©¨§¨©©¦¤§¨¨¦©¦
ïàNòå íãà ìL BúeLøa ïðéà íéøác éðL ìàòîLé¦§¨¥§¥§¨¦¥¨¦§¤¨¨§¨§¨
íéaøä úeLøa øBa ïä elàå BúeLøa ïä eléàk áeúkä©¨§¦¥¦§§¥¥¦§¨©¦
éaø øîà éîe íéizñz äìòîìe [úBòL] LMî õîçå§¨¥¦¥¨§©§¨¦§©¥¦¨©©¦
CôBää ïðúc àëtéà øæòìà éaø øîà àäå éëä øæòìà¤§¨¨¨¥§¨¨©©¦¤§¨¨¦§¨¦§©©¥
à"ø øîàå B÷æða áéiç øçà ïäa ÷feäå ø"äøa ììbä úà¤©¨¨¦§©¨¤©¥©¨§¦§§¨©
úBkæì ïéekúð àì ìáà ïäa úBkæì ïéekúpL àlà eðL àìŸ¨¤¨¤¦§©¥¦§¨¤£¨Ÿ¦§©¥¦§
àcà áø øîà øeèt åé÷æð øé÷ôî àîìà øeèt ïää¤¨©§¨©§¦§¨¨¨¨©©©¨
áøc ìLî àðéáø øîà dîB÷îì døéæçäL äáäà øa©©£¨¤¤¡¦¨¦§¨¨©¨¦¨¨¨§©
äleâî øBa àöBîì äîBc øácä äîì äáäà øa àcà©¨©©£¨§¨©¨¨¤§¥§¨
éøî áøc déøa àøèeæ øî ì"à eäléâå øæçå eäqëå§¦¨§¨©§¦¨©§¨§¥§©¨¦
ïBLàø äNòî eäì ÷lzñà àì íúä éîc éî àðéáøì§¨¦¨¦¨¥¨¨Ÿ¦§©¥§©£¤¦
àlà éîc àì àä ïBLàø äNòî eäì ÷lzñà àëä̈¨¦§©¥§©£¤¦¨Ÿ¨¥¤¨
eäì e÷lzñàc døôçå øæçå dîîèå äleâî øBa àöBîì§¥§¤§¨§¨§¨©§¨§¨§¦§©§§
éMà áø øîà àlà BúeLøa dì àîéé÷å ïBLàø äNòî©£¤¦§©§¨¨¦§¤¨¨©©©¥

ìMî úBçôì dëôäLkdéî÷Bàì à"øc dé÷çec éàîe äL §¤¨§¨§¨¦§Ÿ¨©§¥§§§¥
da úBkæì ïéekúð éëc àîòèå 'âî úBçôì dëôäL ïBâk§¤¨§¨§¨¦§©§¨§¦¦§©¥¦§¨
â"òàå 'âî äìòîì dî÷Bì àì da úBkæì ïéekúî ïéà àä̈¥¦§©¥¦§¨Ÿ§¨§©§¨¦§
déúéL÷ 'éðúî àáø øîà áéiç da úBkæì ïéekúð àìc§Ÿ¦§©¥¦§¨©¨¨©¨¨©§¦§¦¥

ìMî ähîì Côä ìk î"ù àlà déaâä éðúì Côä àéøà éàîøîà øæòìà éaøcîe àeä äL ©¦§¨¨©¦§¥¦§¦©¤¨¨¨©§©¨¦§Ÿ¨¦§©¦¤§¨¨¨©
øãBbäå úéëeëfä úàå õBwä úà òéðönä ïðúäå éëä ïðçBé ø"à éîe øeèt øîà ïðçBé 'ø áéiç©¨¨¨¨©¨¦¨¨¨¥§¨§©©©§¦©¤©§¤©§¦§©¥
àì ïðçBé éaø øîàå B÷æða áéiç øçà ïäa ÷feäå íéaøä úeLøì ìôpL øãâå íéöB÷a Bøãb¦§§¦§¨¥¤¨©¦§¨©¦§©¨¤©¥©¨§¦§§¨©©¦¨¨Ÿ
déì àéåäc íeMî åàì øeèt àîòè éàî íöîöî øeèt íöîöîa ìáà çéøôîa àlà eðL̈¤¨§©§¦©£¨¦§©§¥¨§©§¥©©§¨¨©¦§©§¨¥
íìBòì àì áéiç åé÷æð øé÷ôî àîìà àeä íéaøä úeLøa øBác àáeiçc ììkî BúeLøa øBa¦§¦§©§¦¨§¦§¨©¦©§¨©§¦§¨¨©¨Ÿ§¨

îéàdéøa àçà áø øîà dìò øîzàc íeMî øeèt è"î íöîöîe øeèt åé÷æð øé÷ôî Cì à ¥¨¨©§¦§¨¨¨§©§¥¨¦§¦§©£¨¨©©©¨§¥
àäå éëä ïðçBé 'ø øîà éîe íéìúëa Ckçúäì íãà éða ìL ïkøc ïéàL éôì à÷éà áøc§©¦¨§¦¤¥©§¨¤§¥¨¨§¦§©¥¦§¨¦¦¨©¨¨¨¥§¨
úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ø"äøa øBa øôBçä ïðúe äðLî ízñk äëìä ïðçBé ø"à¨¨£¨¨¦§©¦§¨§©©¥¦§¨©§£¥
à"ø øîàäå øeèt øîà à"ø áéiç øîà ïðçBé éaøcîe áéiç øîà ïðçBé éaø íìBòì àlà áéiç©¨¤¨§¨©¦¨¨¨©©¨¦§©¦¨¨¨©©¨¨©¨§¨¨©
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בבא קמא. פרק שלישי - המניח דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc `nw `aa(ipy meil)

:dcedi iaxe xi`n iax zwelgn xe`iaa ztqep drc d`ian `xnbdéaøå§©¦
ú÷Bìçî äìéôð øçàì ,øîà ïðçBé`l` dcedi iaxe xi`n iax ewlgp `l - ¨¨¨©§©©§¦¨©£¤

.dlitpd xg`l ckd ixay ewifdy ote`a

,`xnbd zxxanìáàckd wifd m`éàî ,äìéôð úòLaoicd `di dn - £¨¦§©§¦¨©
,dfaøeèt ìkä éøác,ok xnel xyt` i` ,xehty lkd ecei m`d -àäå ¦§¥©Ÿ¨§¨

ïn÷ì ïðçBé éaø øîà÷cî(.`l) oldl xn`y ,opgei iax ixacn ixdy -àì ¦§¨¨©©¦¨¨§©¨Ÿ
àeä òLBt ì÷úð øîàc àéä øéàî éaø ïéúéðúî àîézcinrdl oi`y - ¥¨©§¦¦©¦¥¦¦§¨©¦§©¥©

,`ed ryet lwzpd mc`y xaeqd xi`n iax zrck my dpynd z`ììkî¦§¨
,jkn cenll yi -áéiçî øéàî éaøc.dlitp zrya ckd wifd m` §©¦¥¦§©¥

eéàî àlàláéiç ìkä éøác,ok xnel xyt` i` ,lwzpdøîà÷cî àäå ¤¨©¦§¥©Ÿ©¨§¨¦§¨¨©
òLBt ì÷úð øîàc àéä øéàî éaø ïéúéðúî àîéz àì ïn÷ì ïðçBé éaø©¦¨¨§©¨Ÿ¥¨©§¦¦©¦¥¦¦§¨©¦§©¥©

àeämy dpynd z` cinrdl xyt` i`y oldl opgei iax ixacn ixdy -

,`ed ryet lwzpdy xaeqd xi`n iax ixackììkî,cenll yi -éøèôc ¦§¨§¨§¥
ïðaøwifd m` xehtl yi mzhiyle ,ryet epi` lwzpdy mixaeq minkgy - ©¨¨

zrya ckd wifda s` mi`pzd ewlgpy gxkda ,ok m`e ,dlitp zrya ckd

.dlitp xg`l wifda wx ewlgpy xnel okzi cvike ,dlitp

mb ok`y ,xg` ote`a opgei iax ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

,dlitp xg`l oiae dlitp zrya oia mi`pzd ewlgpy xaeq `edàä àlà¤¨¨
ïì òîLî à÷ick ,dlitp xg`l ewlgpy eixaca hwp jkitly `l` - ¨©§©¨

eprinydlïðaø éøèôc àeä àëäc åé÷æð øé÷ôîclwzpy ote`a wxy - §©§¦§¨¨§¨¨§¨§¥©¨¨
exiwtde eck xaype mc`,eiwfp melyzn `ed xehtàeä ñeðàc,ef dlitpa §¨

ìáàd mc`àîìòc åé÷æð øé÷ôî,df wfp zxivia qep` did `ly -éáéiçî £¨©§¦§¨¨§¨§¨§©§¥
.dxiwtdy it lr s` ,dlwzd lra z` minkg

zwelgn d`ian `xnbd:eiwfp xiwtnd mc` oica mi`xen`øîzéà- ¦§©
d mc` oica ,yxcnd ziaa zwelgn dxn`påé÷æð øé÷ôî,miaxd zeyxa ©§¦§¨¨
df oica ewlgpe .driyta my mgipdy xg`lãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨©

øîàyáéiçz` dxez daiigy xg`n ,ezlwz iwfp melyza xiwtnd ¨©©¨
,ezeyxa xead oi`y s` miaxd zeyxa xea xtegd,øeèt øîà ãçå`ly §©¨©¨

ezlwz xiwtdyk j` ,`ed epenn xeadyk `l` xtegd z` dxez daiig

.xeht ,ely dpi`e

,`xnbd zxxanáéiçîc ïàî àîéìxaeq ,eiwfp xiwtnd z`,øéàî éaøk ¥¨©¦§©¥§©¦¥¦
elnb ltp e` ewliq `le eck xaypy in z` `ziixaa (:gk) lirl aiignd

,ecinrd `leøèôc ïàîexaeq ,eiwfp xiwtnd z`ïðaøk.mixhetd ©§¨©§©¨¨
`l` ,ok xnel gxkd oi`y `xnbd dgecàîìò élek øéàî éaøc àaélà©¦¨§©¦¥¦¥¨§¨

éâéìt àì`ed i`cey xg`n ,mi`xen`d ewlgp `l xi`n iax zhiya - Ÿ§¦¥
,aiig eiwfp xiwtnd mc`y xaeqïðaøc àaélà éâéìt ék`l` ewlgp `l - ¦§¦¥©¦¨§©¨¨

,minkg zhiylïðaøk øèôc ïàî,minkgk xiwtnd z` xhetd zrc - ©§¨©§©¨¨
,ewliq `le eck xaypy df z` exhtyéøîàc àðà Cì øîà áéiçîc ïàîe©¦§©¥¨©¨£¨§¨§¦

ïðaøì eléôàc ,minkg zhiyk s` eixac z` x`an aiignd eli`e -ãò £¦§©¨¨©
ïðaø éøèt àì ïàkzeyxa eiwfp xiwtnd z` mixhet minkg oi`y - ¨Ÿ¨§¥©¨¨

,miaxdàëäc åé÷æð øé÷ôîa àlàzeyxa elnb ltp e` eck xayp iabl - ¤¨§©§¦§¨¨§¨¨
,miaxdàeä ñeðàc íeMîeiwfp xiwtndy minkg mixaeqe ,ef dlitpa ¦§¨

,xeht qpe` zlitp xg`làîìòc åé÷æð øé÷ôî ìáàzlitp xg`l - £¨©§¦§¨¨§¨§¨
,driytéáéiçî.wfpd melyza xiwtnd z` opax §©§¥

zlitp xg`l eiwfp xiwtnd oica xfrl` iaxe opgei iax ewlgpy ,`vnp

.`l e` ezlwz iwfp lr aiig m`d ,minkg zhiyl driyt

:xhetd `ed ine eiwfp xiwtnd z` aiignd `ed in zxxan `xnbdíéizñz¦§©¥
øîàc àeä øæòìà éaøceiwfp xiwtnyíeMî øæòìà éaø øîàc ,áéiç §©¦¡§¨¨§¨©©¨§¨©©¦¤§¨¨¦

ìàòîLé éaømpyiy ,(:e migqt)íéøác éðLoicd xwirnyBúeLøa ïðéà ©¦¦§¨¥§¥§¨¦¥¨¦§
e ,íãà ìLmewn lknBúeLøa ïä eléàk áeúkä ïàNò.mdilr aiigzdl ¤¨¨£¨¨©¨§¦¥¦§
,ïä elàå,cg`d,íéaøä úeLøa øBaixdy ,xtegd ly ezeyxa epi`y §¥¥¦§¨©¦

miwfpa aiigzdl ezeyxa aezkd e`yr mewn lkne ,`id miaxd zeyx

,exeaa erx`iyå,ipydõîçgqt axraäìòîìe [úBòL] LMîseqn - §¨¥¦¥¨§©§¨
dxezd on `ed xeq`y ,meid zevg xg`ln epiidc ,d`lde ziyiy dry

`ed eli`k aezkd e`yr mewn lkne ,mc`d ly ezeyxa epi`e d`pda

.'`vni lae d`xi la'a eilr xearl ezeyxa

zeyxa xea xtegd z` dxez daiigy ,xfrl` iax ixacn gikedl yie

zeyxa ezlwz xiwtnd z` mb aiigl yi ok lre ,ely epi`y s` miaxd

.dzrn ely dpi`y s` miaxdíéizñziaxy ,dxexa di`x ef ,ok` - ¦§©¥
.miaxd zeyxa ezlwz xiwtnd z` aiignd `ed xfrl`

:`xnbd dywn,éëä øæòìà éaø øîà éîezeyxa ezlwz xiwtnd mc`y ¦¨©©¦¤§¨¨¨¦
,aiig miaxdïðúc ,àëtéà øæòìà éaø øîà àäåmc`y (.l oldl)CôBää §¨¨©©¦¤§¨¨¦§¨¦§©©¥
ììbä úàmixwten eidy dnda illb -,íéaøä úeLøamfifdy epiidc ¤©¨¨¦§¨©¦

,xg` mewnl ea migpen eidy mewnnåokn xg`lïäa ÷feämc`,øçàoicd §©¨¤©¥
jteddy `eda áéiçmelyzB÷æðel` millb dpwy xg`n ,mc` eze` ly ©¨§¦§

.md ely dzrne ,ezdabdaøîàåjk lreðL àì ,øæòìà éaøminkg §¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨
,wfpd melyza jtedd aiigy dpynaàlàote`aïäa úBkæì ïéekúpL ¤¨¤¦§©¥¦§¨¤

,`id ely dlwzd dfk ote`ay ,mdiabdy dryaìáàmktdy drya m` £¨
øeèt ,ïäa úBkæì ïéekúð àì.ely dlwzd oi`y xg`n ,mdiwfp melyzn Ÿ¦§©¥¦§¨¤¨

àîìàdy ,eixacn cenll yi -,øeèt åé÷æð øé÷ôîz` dxez daiig `le ©§¨©§¦§¨¨¨
ozip cvik ,ok m`e .el `id zkiiy ok m` `l` miaxd zeyxa dlwz gipnd

.miaxd zeyxa eiwfp xiwtnd z` aiignd `ed xfrl` iaxy xnel

:`xnbd zvxzn,äáäà øa àcà áø øîà`id xfrl` iax zrc ok` ¨©©©¨©©£¨
zeyxa llb jtedd z` xhet `ed mewn lkne ,aiig ezlwz xiwtndy

ote`a zwqer dpyndy xg`n ,da zekfl oiekzp `l m` miaxddøéæçäL¤¤¡¦¨
jtedd,dîB÷îìmewnl eid eay mewnd on millbd fifdy xg`ly ,epiidc ¦§¨

,mlern mda rbp `l eli`k df ixde ,oey`xd mnewnl mxifgde ay ,xg`

oiekzp `l m` exhetl yi ok lre ,miaxd zeyxa xea xtegk epecl oi`e

.mzepwle mda zekfl

:dad` xa `c` ax ly evexiz z` zx`an `xnbdáøc ìLî ,àðéáø øîà̈©¨¦¨¨¨§©
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:dcedi iaxe xi`n iax zwelgn xe`iaa ztqep drc d`ian `xnbdéaøå§©¦
ú÷Bìçî äìéôð øçàì ,øîà ïðçBé`l` dcedi iaxe xi`n iax ewlgp `l - ¨¨¨©§©©§¦¨©£¤

.dlitpd xg`l ckd ixay ewifdy ote`a

,`xnbd zxxanìáàckd wifd m`éàî ,äìéôð úòLaoicd `di dn - £¨¦§©§¦¨©
,dfaøeèt ìkä éøác,ok xnel xyt` i` ,xehty lkd ecei m`d -àäå ¦§¥©Ÿ¨§¨

ïn÷ì ïðçBé éaø øîà÷cî(.`l) oldl xn`y ,opgei iax ixacn ixdy -àì ¦§¨¨©©¦¨¨§©¨Ÿ
àeä òLBt ì÷úð øîàc àéä øéàî éaø ïéúéðúî àîézcinrdl oi`y - ¥¨©§¦¦©¦¥¦¦§¨©¦§©¥©

,`ed ryet lwzpd mc`y xaeqd xi`n iax zrck my dpynd z`ììkî¦§¨
,jkn cenll yi -áéiçî øéàî éaøc.dlitp zrya ckd wifd m` §©¦¥¦§©¥

eéàî àlàláéiç ìkä éøác,ok xnel xyt` i` ,lwzpdøîà÷cî àäå ¤¨©¦§¥©Ÿ©¨§¨¦§¨¨©
òLBt ì÷úð øîàc àéä øéàî éaø ïéúéðúî àîéz àì ïn÷ì ïðçBé éaø©¦¨¨§©¨Ÿ¥¨©§¦¦©¦¥¦¦§¨©¦§©¥©

àeämy dpynd z` cinrdl xyt` i`y oldl opgei iax ixacn ixdy -

,`ed ryet lwzpdy xaeqd xi`n iax ixackììkî,cenll yi -éøèôc ¦§¨§¨§¥
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zrya ckd wifda s` mi`pzd ewlgpy gxkda ,ok m`e ,dlitp zrya ckd

.dlitp xg`l wifda wx ewlgpy xnel okzi cvike ,dlitp

mb ok`y ,xg` ote`a opgei iax ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

,dlitp xg`l oiae dlitp zrya oia mi`pzd ewlgpy xaeq `edàä àlà¤¨¨
ïì òîLî à÷ick ,dlitp xg`l ewlgpy eixaca hwp jkitly `l` - ¨©§©¨

eprinydlïðaø éøèôc àeä àëäc åé÷æð øé÷ôîclwzpy ote`a wxy - §©§¦§¨¨§¨¨§¨§¥©¨¨
exiwtde eck xaype mc`,eiwfp melyzn `ed xehtàeä ñeðàc,ef dlitpa §¨

ìáàd mc`àîìòc åé÷æð øé÷ôî,df wfp zxivia qep` did `ly -éáéiçî £¨©§¦§¨¨§¨§¨§©§¥
.dxiwtdy it lr s` ,dlwzd lra z` minkg

zwelgn d`ian `xnbd:eiwfp xiwtnd mc` oica mi`xen`øîzéà- ¦§©
d mc` oica ,yxcnd ziaa zwelgn dxn`påé÷æð øé÷ôî,miaxd zeyxa ©§¦§¨¨
df oica ewlgpe .driyta my mgipdy xg`lãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨©

øîàyáéiçz` dxez daiigy xg`n ,ezlwz iwfp melyza xiwtnd ¨©©¨
,ezeyxa xead oi`y s` miaxd zeyxa xea xtegd,øeèt øîà ãçå`ly §©¨©¨

ezlwz xiwtdyk j` ,`ed epenn xeadyk `l` xtegd z` dxez daiig

.xeht ,ely dpi`e

,`xnbd zxxanáéiçîc ïàî àîéìxaeq ,eiwfp xiwtnd z`,øéàî éaøk ¥¨©¦§©¥§©¦¥¦
elnb ltp e` ewliq `le eck xaypy in z` `ziixaa (:gk) lirl aiignd

,ecinrd `leøèôc ïàîexaeq ,eiwfp xiwtnd z`ïðaøk.mixhetd ©§¨©§©¨¨
`l` ,ok xnel gxkd oi`y `xnbd dgecàîìò élek øéàî éaøc àaélà©¦¨§©¦¥¦¥¨§¨

éâéìt àì`ed i`cey xg`n ,mi`xen`d ewlgp `l xi`n iax zhiya - Ÿ§¦¥
,aiig eiwfp xiwtnd mc`y xaeqïðaøc àaélà éâéìt ék`l` ewlgp `l - ¦§¦¥©¦¨§©¨¨

,minkg zhiylïðaøk øèôc ïàî,minkgk xiwtnd z` xhetd zrc - ©§¨©§©¨¨
,ewliq `le eck xaypy df z` exhtyéøîàc àðà Cì øîà áéiçîc ïàîe©¦§©¥¨©¨£¨§¨§¦
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zlitp xg`l eiwfp xiwtnd oica xfrl` iaxe opgei iax ewlgpy ,`vnp

.`l e` ezlwz iwfp lr aiig m`d ,minkg zhiyl driyt

:xhetd `ed ine eiwfp xiwtnd z` aiignd `ed in zxxan `xnbdíéizñz¦§©¥
øîàc àeä øæòìà éaøceiwfp xiwtnyíeMî øæòìà éaø øîàc ,áéiç §©¦¡§¨¨§¨©©¨§¨©©¦¤§¨¨¦

ìàòîLé éaømpyiy ,(:e migqt)íéøác éðLoicd xwirnyBúeLøa ïðéà ©¦¦§¨¥§¥§¨¦¥¨¦§
e ,íãà ìLmewn lknBúeLøa ïä eléàk áeúkä ïàNò.mdilr aiigzdl ¤¨¨£¨¨©¨§¦¥¦§
,ïä elàå,cg`d,íéaøä úeLøa øBaixdy ,xtegd ly ezeyxa epi`y §¥¥¦§¨©¦
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.'`vni lae d`xi la'a eilr xearl ezeyxa

zeyxa xea xtegd z` dxez daiigy ,xfrl` iax ixacn gikedl yie

zeyxa ezlwz xiwtnd z` mb aiigl yi ok lre ,ely epi`y s` miaxd
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.miaxd zeyxa ezlwz xiwtnd z` aiignd `ed xfrl`
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xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc `nw `aa(iyily meil)

ìàòîLé éaø íeMîaezkd o`yre mc` ly ezeyxa mpi` mixac ipy' ¦©¦¦§¨¥
ezeyxa od eli`k,'eëm`e ,miaxd zeyxa xea `ed el` mixac on cg`e

zeyxa eiwfp xiwtn e` xea xtegd z` xhet xfrl` iax s`y x`ean ok

.miaxd

,`xnbd zvxzndéaøc àä déãéc àä ,àéL÷ àìxfrl` iax zrc ok` - Ÿ©§¨¨¦¥¨§©¥
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liIM mzdC oiYrnWaC b"r` oieW mipiprd̈¦§¨¦¨¦§¦§©§¦§¨¨©¥

:iccd icdA Edl§©£¥£¨¥
'éðúî'xe milaf z`vFd zrWA `NW ©§¦¤Ÿ¦§©¨©§¨¦§

iPWn `lC DniY .`id dcEdi§¨¦¥©§Ÿ§©¥
diIlrde ziAdA ikd:giw n"a)(myeipYwC ¨¥§©©¦§¨£¦¨§¨¨¥

`ivFn `ivFOd x"dxl Flaf `ivFOd©¦¦§¦©¦¦
dn mNWn wiGd m`e 'Ek lAfn lAfOde§©§©¥§©¥§¦¦¦§©¥©
'xM `lC 'ipzn `xnBA xn`we wiGdX¤¦¦§¨¨©©§¨¨©§¦§Ÿ§
iOp 'ipzn cinri iM mzdC l"ie dcEdi§¨§§¨¨¦©£¦©§¦©¦
'xM `lC `iz` milaf z`vFd zrWA `NW¤Ÿ¦§©¨©§¨¦©§¨§Ÿ§
lAfl n"r `ivFdl ixW `dC dcEdi§¨§¨¨¥§¦§©¥
dn mNWOW ipYw ikd 'it`e xYl`l§©§©©£¦¨¥¨¨¥¤§©¥©
mNWn zEWx Fl WIW xacA `nl` wiGdX¤¦¦©§¨§¨¨¤¥§§©¥
`lC rnWn dcEdi iAxlE wiGdX dn©¤¦¦§©¦§¨©§©§Ÿ
cFre 'Ek oM zpn lrW xn`wCn mNWn§©¥¦§¨¨©¤©§¨¥§
dn mNWn wiGd m`e `icdA ipYw `lCn¦§Ÿ¨¨¥§¤§¨§¦¦¦§©¥©
Dil rnWn mzdC 'ipzn p"` wiGdX¤¦¦©§¦§¨¨©§©¥
lAfOd ipYwCn milaf z`vFd zrWA¦§©¨©§¨¦¦§¨¨¥©§©¥
gipdl zEWx Dil zi` xiRWe lAfn§©¥§©¦¦¥§§¨¦©
dvr lAfn lAfOd xn`C `de mFi miWlW§Ÿ¦§¨§¨©©§©¥§©¥¥¨
`NW xYl`l lAfn xnFlM l"nw daFh¨§©§©¥§©§©¤Ÿ

:mNWl Kxhvi¦§¨¥§©¥
epaz

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

:déaøc àä déãéc àä àéL÷ àì 'eë ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥Ÿ©§¨¨¦¥¨§©¥
'éðúîB÷æða áéiç øçà ïäa ÷feäå ø"äøa íéî CôBMä©¥©¦¦§©¨¤©¥©¨§¦§

Bøãb úà øãBbäå úéëeëfä úàå õBwä úà òéðönä©©§¦©¤©§¤©§¦§©¥¤¦§
áéiç íéøçà ïäa e÷feäå ø"äøì ìôpL øãâå íéöB÷a§¦§¨¥¤¨©¦§§¨¤£¥¦©¨

:ï÷æða'îâíéîa åéìk eôphðc àlà eðL àì áø øîà §¦§¨¨©©Ÿ¨¤¨§¦©§¥¨§©¦
àðeä áø ì"à Bú÷éfä íìBò ò÷ø÷ øeèt Bîöò àeä ìáà£¨©§¨©§©¨¦¦¨©¨
àiî enz àìc úøáñ éî BLôøk àlà àäé àì áøì§©Ÿ§¥¤¨§¦§¦©§¨§Ÿ©©¨
àãçå änçä úBîéa àãç éì änì ézøúå àiî enzãa¦§©©¨§©§¥¨¨¦¨¨¦©©¨§¨¨
ïäéúBáéa ïé÷úBt eøîàL elà ìk àéðúc íéîLbä úBîéa¦©§¨¦§©§¨¨¥¤¨§§¦¦¥¤
úBîéáe úeLø ïäì ïéà änçä úBîéa ïäéúBøòî ïéôøBâå§§¦§¨¥¤¦©©¨¥¨¤§¦
e÷éfä íà úeLøaL ô"òàå úeLø íäì Lé íéîLbä©§¨¦¥¨¤§§¤¦§¦¦¦

ì ïéáéiçàì ïðçBé ø"à :['eëå] õBwä úà òéðönä :ílL ©¨¦§©¥©©§¦©¤©§¨¨Ÿ
áø øîà øeèt è"î àì íöîöî ìáà çéøôî àlà eðL̈¤¨©§¦©£¨§©§¥Ÿ¨¨©©
íãà éða ìL ïkøc ïéàL éôì à÷éà áøc déøa àçà©¨§¥§©¦¨§¦¤¥©§¨¤§¥¨¨
CBúì åéúBiëeëæe åéúBöB÷ òéðönä ø"ú íéìúëa Ckçúäì§¦§©¥¦§¨¦©©§¦©¨§¦¨§
ìôðå BìúBk øúñå ìúBk ìòa àáe Bøéáç ìL ìúBk¤¤£¥¨©©¤§¨©§§¨©
àlà eðL àì ïðçBé ø"à òéðönä áéiç e÷éfäå ø"äøì¦§¦¦©¨©©§¦©¨¨Ÿ¨¤¨
ìòa áéiçå øeèt òéðönä àéøa ìúBëa ìáà òeòø ìúBëa§¤¨©£¨§¤¨¦©©§¦©¨§©¨©©
ìL Béìãa BøBa äqënä úøîBà úàæ àðéáø øîà ìúBkä©¤¨©¨¦¨Ÿ¤¤©§©¤§¦§¤
àèéLt øBaä ìòa áéiç Béìc ìèðå éìc ìòa àáe Bøéáç£¥¨©©§¦§¨©¦§©¨©©©§¦¨

òãé éåä àìc àeä íúä àîéúc eäîìáà déòãBìc déì ©§¥¨¨¨§Ÿ£¥¨©¥§§¥£¨
íéãéñç ø"ú ì"î÷ déòeãBàì déì äåä déì òãéc àëä̈¨§¨©¥£¨¥§¥£¦¦
CBúa íäéúBiëeëæe íäéúBöB÷ íéòéðöî eéä íéðBLàøä̈¦¦¨©§¦¦¥¤§¦¥¤§
ákòé àlL éãk íéçôè 'â ïäì íé÷éîòîe ïäéúBãN§¥¤©£¦¦¨¤§¨¦§¥¤Ÿ§©¥
eäì éãL àáø àøeða eäì éãL úLL áø äLéøçnä©©£¥¨©¥¤¨¥§§¨¨¨¨¥§
àãéñç éåäîì éòác ïàî éàä äãeäé áø øîà úìâãa§¦§¨¨©©§¨©©§¨¥§¤¡¥£¦¨
éléî dì éøîàå úBáàc éléî øîà àáø ïéwéæðc éléî íéi÷ì§©¥¦¥¦§¦¦¨¨¨©¦¥§¨§©§¥¨¦¥

:úBëøác'éðúîíéìáæì ø"äøì BM÷å Bðáz úà àéöBnä ¦§¨©¦¤¦§§©¦¦§¨¦
â"áùø äëæ ïäa íãBwä ìëå B÷æða áéiç øçà ïäa ÷feäå§©¨¤©¥©¨§¦§§¨©¥¨¤¨¨

ì ïéáéiç e÷éfäå ø"äøa ïéì÷ì÷nä ìk øîBàìëå ílL ¥¨©§©§§¦¦§¦¦©¨¦§©¥§¨
ïäa ÷feäå ø"äøa ììbä úà CôBää äëæ ïäa íãBwä©¥¨¤¨¨©¥¤©¨¨¦§©¨¤

:B÷æða áéiç øçà'îâäãeäé 'øk àìc 'éðúî àîéì ©¥©¨§¦§¥¨©§¦§Ÿ§§¨
àéöBî íãà íéìáæ úàöBä úòLa øîBà äãeäé 'ø àéðúc§©§¨§¨¥¦§©¨©§¨¦¨¨¦

ìL ìk BøáBöå ø"äøì BìáæóBMéð àäiL éãk íBé íéL ¦§¦§§¨§Ÿ¦§¥¤§¥¦
òLBäé ìéçðä ïk úðî ìòL äîäa éìâøáe íãà éìâøa§©§¥¨¨§©§¥§¥¨¤©§¨¥¦§¦§ª©
íàL äãeäé éaø äãBî äãeäé éaø àîéz 'éôà õøàä úà¤¨¨¤£¦¥¨©¦§¨¤©¦§¨¤¦
åàì éàî úeLøa àeäL éðtî øeèt äkeðç øða øîBà äãeäé éaø ïðúäå ÷éfäM äî ílLî ÷éfä¦¦§©¥©¤¦¦§¨§©©¦§¨¥§¥£¨¨¦§¥¤¦§©©
éðtî øeèt äkeðç øða øîBà äãeäé éaø àéðúc äåöî úeLø íeMî àì ïéc úéa úeLø íeMî¦§¥¦Ÿ¦§¦§¨§©§¨©¦§¨¥§¥£¨¨¦§¥

ì ïéáéiç e÷éfä íà íéaøä úeLøa ì÷ì÷ì ïéøzeî eøîàL elà ìk ù"ú äåöî úeLø àeäLílL ¤§¦§¨¨¥¤¨§¨¦§©§¥¦§¨©¦¦¦¦©¨¦§©¥
øîà éMà áø àéä äãeäé 'øå íéìáæ úàöBä úòLa àlL 'éðúî ïîçð áø øîà øèBt äãeäé éaøå§©¦§¨¥¨©©©§¨©§¦¤Ÿ¦§©¨©§¨¦§§¨¦©©¥¨©

åðáú

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



פט zea` drax`` cenr l sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ìàòîLé 'ø íeMî:'Ek FzEWxA opi` mixaC ipW.BLôøk àlà àäé àìKilWOd ¦¦§¨¥§¥§¨¦¥¨¦§Ÿ§¥¤¨§¦§©©§¦
miOd EaxrzPW DiwG`C `Ed FWtx p"d Fxiwtd `l iM aiIgin `l in x"dxA Flaf¦§¦¦Ÿ¦©¥¦Ÿ¦§¦¦§§©§¥¤¦§¨§©©¦
`dC Dixwt` `lC llMn milM sEPihA Dl iwFnCn `Ed FNWe hih dUrpe xtrde§¤¨¨§©£¨¦§¤¦§¥¨§¦¥¦¦§©§Ÿ©§§¥§¨

:milM FA aiIg `l xFA.àiî enz àìc úøáñ éî:Wtx EUrpe EqPMzp `N` Ÿ¦¥¥¦¦©§¨§Ÿ©©¨¤¨¦§©§§©£¤¤
.àiî enúãa:Wtx o`M oi`e ixiinw Erlape ¦§©©¨§¦§§¨©§¥§¥©¤¤

zøúå.éì änì éoizipznA opirnW`l §©§¥¨¨¦§©§§¦¨§©§¦¦
FCM dxAWp lirl `pipY `de milM sEPih¦¥¦§¨§¦¨§¥¦§§¨©
iOp ax dnwF`e minA cg` wlgEde x"dxA¦§§©¤¨§©¦§§¨©©¦

:milM sEPihaE oxiwtd `lcAúBîéa àãçå ¦§Ÿ¦§¦¨§¦¥¦§¨¨¦
.íéîLbäb"r`C opirnW`l Kixhvi`e ©§¨¦§¦§§¦§©§§¦¨§

:mNWl aiIg EwiGd m` icarw zEWxaCìk §¦§¨©§¥¦¦¦©¨§©¥¨
.eøîàL elàlwlwl oixYEn minkg ¥¤¨§£¨¦¨¦§©§¥

gNwl odizFaiA oiwzFR od EN`e x"dxA¦§¥¥§¦¦¥¤§©¥©
gNwOd xFPiv aiA 'Ek x"dxA mdNW oiktFW§¦¤¨¤¦¦¦©§©¥©
:x"dxl ziAd WinWY in lW oiktFW§¦¤¥©§¦©©¦¦

.òeòø ìúBëaiwEq`l ripvOl l"dC §¤¨©©©©§¦©©£¥
:FxzFql cnFr df lzFMW DiYrC`áéiçå ©©§¥¤¤¤¥§§§©¨

.ìúBkä ìòa:Edpirpv`l l"dCìL Béìãa ©©©¤§§©§§¦§§¦§¤
.Bøéáç:Fxiag lW xFA iEQMìòa áéiç £¥¦¤£¥©¨©©
.øBaäEpiidC eizFvFw ripvnA opixn`cM ©¦§©§¦¨§©§¦©¨§©§

z` df xzqe Fxiag lW rErx lzFkA xFA§¤¨©¤£¥§¨©¤¤
Dil irAi` iOp `kde ripvOd aiIgC FlzFM§§©¨©©§¦©§¨¨©¦¦¨¥¥
:FilC z` lFHi dGW DiYrC` iwEq`l©£¥©©§¥¤¤¦¤¦§

.àèéLt:`piax opirnW` i`nE `id `id §¦¨¦¦©©§§¦¨¨¦¨
.àîéúc eäîikd mEXn mzdC inC `l ©§¥¨Ÿ¨¥§¨¨¦¨¥

rci ied `lC lzFM lral DiaEIgl `Mil¥¨§¦¥§©©¤§Ÿ£¥¨©
eizFvFw lFHie `aIW DircFlC ripvOl Dil¥©©§¦©§§¥¤¨Ÿ§¦¨
irAi` xFAd lral rciC ilCd lrA la £̀¨©©©§¦§¨©§©©©¦¨¥
FilC z` lhFp `EdW DircF`l Dil¥§§¥¤¥¤¦§

:`nrh Epiid e`lC `piax opirnW`.úìâc ©§§¦¨¨¦¨§©©§©§¨¦§¨
:lwCig'éðúî.íéìáæìoaYd EawxIW ¦¤¤¦§¨¦¤¥¨§©¤¤

:minxkE zFcU lAfl laf miUrpe WTdeìk §©©§©£¦¤¤§©¥¨§¨¦¨
ïéì÷ì÷nä.ø"äøal`ilnB oA oFrnW oAx ©§©§§¦¦©¨¦§¤©§¦¥

la` `gaW `N` qipw `lC w"zl DirnW©§¥§§Ÿ¨¦¤¨§¨¨£¨
`z`e `xnBA `ziixaA ipYwcM `l `tEB¨Ÿ¦§¨¨¥¦§©§¨©§¨¨§¨¨
lM iOp sEbC xninl l`ilnB oA oFrnW oAx©¨¦§¤©§¦¥§¥©§©¦¨
lM `pixg` `pWil dkf FA mcFTd©¥¨¨¦§¨©£¦¨¨

:zEWxA oiUFr 'it`e oilwlwOd'îâìk ©§©§§¦©£¦¦¦§¨
ìL.íBé íéL:mW ogiPdl i`Xxúðî ìòL §Ÿ¦©¨¦§©¦¨¨¤©§¨

.'eë ïk:KM lr oiciRwn Edi `NWøða ¥¤Ÿ§©§¦¦©©§¥
.øeèt äkeðçxiCl o`v qpFMd wxRA £¨¨§¤¤©¥Ÿ©¦

:oYWR oErh didW lnB ipYwCåàì éàî §¨¨¥¨¨¤¨¨¨¦§¨©©
.ã"á úeLøác íeMîmEXn uEgA giPd ¦§¦§¦¦©©¦

dcEdi iAx `ipzC b"d :xEhR `Qip inEqxR¦§¥¦¨¨§©§¨©¦§¨
:xEhR dMEpg xpA xnF`úeLø àeäL éðtî ¥§¥£¨¨¦§¥¤§

.äåöîdevnC c"a zEWx mEXn xnFlM ¦§¨§©¦§§¦§¨
:aiIg devn e`lC c"a zEWxA la` xhtin¦§©£¨¦§§©¦§¨©¨

.ì÷ì÷ì ïéøzeîodizFaiA oiwzFR oFbM ¨¦§©§¥§§¦¦¥¤
:zFxrn oitxFbe§§¦§¨

åðáú

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

àìlirl ikd wiIC `lC `d .FWtxM `N` `di(.gk sc)mEXn minA cg` wlgEdA §¥¤¨§¦§¨§Ÿ©¥¨¥§¥§§©¤¨§©¦¦
mktXW rnWn KtFXd `pY `kd la` dpeEkA mktXWM ixii` `l mzdC§¨¨Ÿ©§¥§¤¨§¨§©¨¨£¨¨¨¨¨©¥©§©¤¨§¨
EUr `lC rnWn EwlgEd ipYw `WixA p"` hihe Wtx oiUrPW mFwnA dpeEkA§©¨¨§¨¤©£¦¤¤§¦§¥¨¨¨¥§§©§©§Ÿ¨

:wGEd onvr miOAW rnWn wGEd ipYw `kd la` dwlgd `N` miOdenúãa ©©¦¤¨©§¨¨£¨¨¨¨¨¥©©§©¤©©¦©§¨©¦§©
Dil `gipe ixii` iOp `In EOzA WExiR .`In©¨¦§©©¨©¦©§¥§¦¨¥
lkA `wece EOY `l oiA EOY oiA inwF`lmi §§¥¥©¥Ÿ©§©§¨§¥¦

oiaE milkA oiaE EOY `lA `weC inwF`Nn¦§§¥©§¨§Ÿ©¥§¥¦¥
xwtn `nYq `In EOY i`e z"`e FnvrA§©§§§¦©©¨§¨¨©§©
`lC l"ie milMd FA xEhtE xFA iede Edl§©£¥¨©¥¦§§Ÿ
mEWl oiiE`x oiicr `di `NW KM lM EOY©¨©¤Ÿ§¥£©¦§¦§
in `gip ded `kRi` qxB ded i`e xaC̈¨§¦£¨¨©¦§¨£¨¦¨¦
hih dUrpe xtrA Eqpkpe `In EOzC zxaq©§¨§©©¨§¦§§¤¨¨§©£¨¦
oiicr milElv miOdW `In EOY `lC `lŸ§Ÿ©©¨¤©©¦§¦£©¦

:Edpixwt` `l `nYqnC§¦§¨¨Ÿ©§§¦§
áéiçårErx lzFM z"`e .lzFMd lrA §©¨©©©¤§¤¨©

DiYrC` iwEq`l Dil irAi` iOp©¦¦¨¥¥©£¥©©§¥
l"ie `ixA dzidWM mW mripvd `OW¤¨¦§¦¨¨§¤¨§¨©§¨§
rWRW oeiM aiIgzdl ripvOd iE`x n"nC§¨©©§¦©§¦§©¥¥¨¤¨©

:FxTirn rErxA cinrdl Kixv oi`e§¥¨¦§©£¦§¨©¥¦¨
àlLWxtn inlWExiA .dWixgd aMrY ¤Ÿ§©¥©£¦¨¦©§¦§¨¥

:dWixgOd dlrY `NW icM§¥¤Ÿ©£¤©©£¥¨
eléôà`de z"`e .'Ek dcEdi iAx `niY £¦¥¨©¦§¨§§¨

lkC l"ie dkf odA mcFTd lM ipYw 'ipzn©§¦¨¨¥¨©¥¨¤¨¨§§¨
Dnize dkf mFi miWlW xg`l odA mcFTd©¥¨¤§©©§Ÿ¦¨¨§¥©
z`vFd zrWA oizipznC c"qC i`nl§©§§©§¦¦¦§©¨©
b"ayxC` b"ayxC Dil dWwY milaf§¨¦¦§¤¥§©§
ziAdaE mNWl aiIgC 'ipznA ipYwC§¨¨¥§©§¦§©¨§©¥§©©¦

diIlrde(:giw sc n"a)s` xnF` b"ayx `pY §¨£¦¨¨¨¥©
DPin wiIce mFi miWlW lM FYk`ln oTzn§©¥§©§¨§Ÿ¦§©¥¦¨
zEWx minkg EpzPW mFwn lM l"qC 'nBA©§¨¦¨¨¤¨§£¨¦§
oFWl itlE mNWNn xEhR wiGde giPdl§©¦©§¦¦¨¦§©¥§¦¨
w"z` bilR b"ayxC qxhpETA WxiRW xg ©̀¥¤¦¥©§§¥§¨¦©
mNWl oiaiIg zEWxA giPd ENit`C l"qE©£¦¦¦©¦§©¨¦§©¥
oi` `OWe `pwQOd itl 'it` dWẅ¤£¦§¦©©§¨¨§¤¨¥
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ìk eléàå B÷æða áéiç øçà ïäa ÷feäå ø"äøa ììbä©¨¨¦§©¨¤©¥©¨§¦§§¦¨
éðz àäå àôéñì ä"äå àLéøì àðz éðz÷ àì äëæ íãBwä©¥¨¨Ÿ¨¨¥¨¨§¥¨§§¥¨§¨¨¥

à éðz÷ ék ìæb íeMî ïéøeñà dìòdlekà ìæb íeMî ïéøeñ £¨£¦¦¤¤¦¨¨¥£¦¦¤¤©¨
ïðúc éëä éðz÷ àì àäå äëæå íãwL BúBàì éà÷ 'éðúî©§¦¨¥§¤¨©§¨¨§¨Ÿ¨¨¥¨¥¦§©
áéiç øçà ïäa ÷feäå íéìáæì ø"äøì BM÷å Bðáz àéöBnä©¦¦§§©¦¦§¨¦§©¨¤©¥©¨
úà CôBääå ìæb íeMî øzeîe äëæ ïäa íãBwä ìëå B÷æða§¦§§¨©¥¨¤¨¨¨¦¤¤§©¥¤
øîà ìæb íeMî øeñàå áéiç øçà ïäa ÷feäå ø"äøì ììbä©¨¨¦§©¨¤©¥©¨§¨¦¤¤¨©
eñð÷ çáL Ba LiL øác úéîø÷ ììb ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨¨¨¨¦¨¨¤¥§©¨§
àéòaéà eñð÷ àì çáL Ba ïéàL øác BçáL íeMî Bôeb¦§¨¨¨¤¥§©Ÿ¨§¦¨§¨
øzìàì ïçáL íeMî ïôeb eñð÷ øîBàä éøáãì eäì§§¦§¥¨¥¨§¨¦§¨¨§©§©
ììb ïðéøééà÷cî ù"ú ïðéñð÷ àçáL éúééî éëì Bà ïðéñð÷©§¦¨§¦©§¥§¨¨©§¦¨¦§¨©§¦¨¨¨

ìc éîwéî ììb ïðéøééà ék àøañúåøúáì ïîçð áø épL §¦§§¨¦©§¦¨¨¨¦©¥§¦©¥©©§¨§¨©
éàpúk àîéì ììk ììb àîøéîì àkéà éî ïîçð áø épLc§©¦©©§¨¦¦¨§¦§¨¨¨§¨¥¨§©¨¥
úà àì äáBb Bðéàå BúBà ïéñðB÷ úéaø Ba áeúkL øèL§¨¤¨¦¦§¦§¥¤Ÿ¤
äáBb íéøîBà íéîëçå î"ø éøác úéaøä úà àìå ïøwä©¤¤§Ÿ¤¨¦¦¦§¥©£¨¦§¦¤
éaøk øîàc áø àîéì úéaøä úà àì ìáà ïøwä úà¤©¤¤£¨Ÿ¤¨¦¦¥¨©§¨©§©¦
'éôà éøîàc àðà áø Cì øîà ïðaøk øîàc éøéòæe øéàî¥¦§¦¦§¨©§©¨¨¨©¨©£¨§©§¦£¦

øîà éøéòæe ÷éfî÷ àôeb ïø÷ àëä ìáà àøézäác ïø÷ àlà íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò ïðaøì§©¨¨©©Ÿ¨©§¥©¨¨¨¨¤¨¤¤¦§¤¥¨£¨¨¨¤¤¨¨©¦§¦¦¨©
àîeN déì ãáòc äáéúk úòMîc àlà íúä î"ø øîà÷ àì ïàk ãò î"øì 'éôà éøîàc àðà Cì̈£¨§©§¦£¦§©©Ÿ¨¨©¨¨¤¨§¦§©§¦¨§¨©¥¨
øçà ïäa ÷feäå íéìáæì ø"äøì BM÷å Bðáz àéöBnä éàpz épäk àîéì ÷éfîc øîéé éî àëä ìáà£¨¨¨¦¥©§©¦¥¨§©¥©¨¥©¦¦§§©¦¦§¨¦§©¨¤©¥
ø"äøa ïéì÷ì÷nä ìk øîBà ìàéìîb ïa ù"ø ìæb íeMî ïéøeñàå äëæ ïäa íãBwä ìëå B÷æða áéiç©¨§¦§§¨©¥¨¤¨¨©£¦¦¤¤¤©§¦¥¥¨©§©§§¦¦

ì ïéáéiç e÷éfäåíãBwä ìk úøîà àéL÷ àôeb àä ìæb íeMî ïéøzeîe äëæ ïäa íãBwä ìëå ílL §¦¦©¨¦§©¥§¨©¥¨¤¨¨¨¦¦¤¤¨¨©§¨©§¨¨©¥
ïçáLa äëæ ïäa íãBwä ìëå øîà÷ éëä åàì àlà ìæb íeMî ïéøeñà øîà÷ øãäå äëæ ïää¤¨¨§¨©¨¨©£¦¦¤¤¤¨©¨¥¨¨©§¨©¥¨¤¨¨§¦§¨
ïäa íãBwä ìk énð ïôeb 'éôà øîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àúàå ïôebà ìæb íeMî ïéøeñàå©£¦¦¤¤©¨§¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¥©£¦¨©¦¨©¥¨¤

ëæíeMî ïôeb eñð÷ àîìò éleëc áø Cì øîà àéä éàpz àîéì éî áøì àéä éàpz éàcå éøéòæì ä ¨¨¦§¦¦©©©¨¥¦§©¦¥¨©¨¥¦¨©¨©§¥©§¨¨§¨¦
áø ïk ïéøBî ïéàå äëìä áø øîà àðeä áø øîzàc éâìôéî à÷ ïk ïéøBî ïéàå äëìäa àëäå ïçáL§¨¨§¨¨©£¨¨§¥¦¥¨¦§§¥§¦§©©¨¨©©£¨¨§¥¦¥©
ø÷ôà äáäà øa àcà áø éìLeç ø÷ôà àðeä áø àäå éðéà ïk ïéøBîe äëìä øîà äáäà øa àcà©¨©©£¨¨©£¨¨¦¥¥¦§¨©¨©§©§¥©©¨©©£¨©§©
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בבא קמא. פרק שלישי - המניח דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc `nw `aa(iyily meil)

BM÷å Bðáz`weecïðz,miaxd zeyxl mz`ved lr miaiigy epizpyna ¦§§©§©
é÷øLîc íeMîiax dcen dfa jkitle ,xzeia miwilgn mdy xg`n - ¦§©§§¥

dcedi iax xht `le ,mdiwfpa mc` aiig milaf z`ved zrya s`y dcedi

jk lk miwilgn mpi`y ,milaf `ivena `l` zeyxa `ivend z`:
minkg edeqpw miaxd zeyxl eywe epaz z` `ivendy ,dpyna epipy

jkitle ,epenn exiwtde:äëæ ïäa íãBwä ìk̈©¥¨¤¨¨
:minkg edeqpw dn oiprl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø øîàoic , ¨©©

xn`p ,dkf oda mcewd lky dfïôeâa ïéae ,ywde oazd seb -ïçáLa ïéa ¥§¨¥§¦§¨
,epiidc .miaxd zeyxa dndae mc` ilbx zqixca egiaydy gayd -

ilbxa eqxciiy ick miaxd zeyxl eywe epaz z` `ived df mc`y xg`n

lehil mc` lk i`yxy cala ef `ly minkg edeqpw ,egiayie dndae mc`

oazd seb s`y `l` ,miaxd zeyxa ywde oazd egiaydy gayd z`

.mlhil utgd lkl md mixwten ywde

øîà éøéòæe`l` minkg edeqpw `l ,ïôeâa àì ìáà ïçáLa,epiidc . §¦¦¨©§¦§¨£¨Ÿ§¨
xg`n ,miaxd zeyxa egiaydy gayd ieey z` lehil mc` lk i`yxy

oi`e ,cner eilra zeyxa ywde oazd seb la` ,dyrp xeqi`a df gayy

.envrl elhil i`yx mc`

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa,øáñ áøyeñð÷mi`ivend z` minkg §©¨¦§§¥©¨©¨§
z` s` eciqtiy miaxd zeyxl mywe mpazïôeb,ywde oazd lyíeMî ¨¦

ïçáL.mgiaydl ick m`ivedl e`eai `ly ick -eñð÷ àì øáñ éøéòæe ¦§¨§¦¦¨©Ÿ¨§
minkgïçáL íeMî ïôeb`le ,xeqi`a dyrpy gayd iabl wx eqpw `l` , ¨¦¦§¨

.xzida mdl jiiy didy oennd seb iabl

:ixirf ixack dpynd on gikedl dqpn `xnbdïðzmc`y ,epizpyna §©
ììbä úà CôBää[dnda illb-]íéaøä úeLøamewnn mlhpy ,epiidc , ©¥¤©¨¨¦§¨©¦

,xg` mewna mgipde migpen eid eayåmktdy xg`lïäa ÷feämc`,øçà §©¨¤©¥
áéiçjteddainelyzB÷æð.mc` eze` ly ©¨§¦§

,`xnbd zwiicníãBwä ìk eléàåodaéðz÷ àì äëæ`ly ,epiidc ,dpyna §¦¨©¥¨¨Ÿ¨¨¥
miaxd zeyxa mdilra mgipdy s` ,mlhil utgd lkl minkg mexiwtd

gayd z` `l` minkg eqpw `ly ,ixirf zrck o`kn gikedl yie .xeqi`a

,migiayn mpi` miaxd zeyxa miqxcpd millbe xg`ne ,xeqi`a dyrpy

`lye ,millb `ivend z` minkg eqpw `l jkitl ,md migayen xaky

.xacd seb z` s` exiwtde minkg eqpwy xaeqd ax ixack

,`xnbd dgecàLéøì àðzmda mcewd lky ,ywe oaz `ivena zwqerd ¨¨¨¥¨
,dkfàôéñì ïécä àeäå,dkf mcewd lk dfa s`y ,millb `ivena zwqerd §©¦§¥¨

.mixacd letkle aeyl `pzd jxved `ly `l`

:dywne `xnbd daydìò éðz àäå,dpynd ixac z` zx`and `ziixaa §¨¨¥£¨
el` millbyïéøeñàmd,ìæb íeMîmlhil i`yx mc` oi`y ,epiidc £¦¦¤¤

:zvxzne .mcewd lkl minkg mexiwtd `ly gxkdae ,envrléðz÷ ék¦¨¨¥
y `ziixaaïéøeñàmd,ìæb íeMî`l` ,cala millb iabl dfa dpeekd oi` £¦¦¤¤

éà÷ ïéúéðúî dlekàepiide ,ywe oaz `ivend lr s`e ,BúBàìäëæå íãwL ©¨©§¦¦¨¥§¤¨©§¨¨
mc` mlhi m`e ,ely md ixd millba e` ywe oaza dkfe mc` mcw m`y -

.lfb xeqi`a `ed xaer epnn

:dywne `xnbd dayéëä éðz÷ àì àäå,ïðúcmc`y ,(e"d a"t) `ztqeza §¨Ÿ¨¨¥¨¦¦§©
àéöBnäz`íéìáæì íéaøä úeLøì BM÷å Bðázilbxa eqxciy ick - ©¦¦§§©¦§¨©¦¦§¨¦

,zecy mda lafl miie`x eidie mixaerdïäa ÷feäåmc`áéiç ,øçà §©¨¤©¥©¨
`ivendB÷æða,mc` eze` lyíãBwä ìëådkefeïäaenvrläëæ,øzeîe §¦§§¨©¥¨¤¨¨¨

ìæb íeMî.lfb xeqi` dfa oi`e -÷feäå íéaøä úeLøì ììbä úà CôBääå ¦¤¤§©¥¤©¨¨¦§¨©¦§©
ïäamc`áéiç øçà,ewfpa jteddìæb íeMî øeñàåi`yx mc` oi`y - ¨¤©¥©¨§¨¦¤¤

ywe oaz `ivend oia welig epyiy ,gkene .envrl el` millba zekfl

`ly millb `ivend oial ,mcewd lkl minkg mexiwtdy miaxd zeyxl

`l` minkg eqpw `le xg`ny ,xacd mrha xnel yi gxkdae ,mexiwtd

lr zeywdl yie ,migiayn mpi`y millba qepwl jiiy oi` ,gayd z`

.dlwzd seb z` s` exiwtde minkg eqpwy xaeqd ax zhiy

:`xnbd zvxzn÷çöé øa ïîçð áø øîà,úéîø÷ ììbdz` dywn m`d - ¨©©©§¨©¦§¨¨¨¨¨¦
y xg`n ,`iyew jka oi` ,m`ivend z` minkg eqpw `l recn ,millbnøác̈¨

çáL Ba LiL,ywe oazkeñð÷z` s` exiwtde minkgBçáL íeMî Bôeb, ¤¥¤©¨§¦¦§
la`çáL Ba ïéàL øác,millbkeñð÷ àìoi` jkitle ,eteb z` minkg ¨¨¤¥¤©Ÿ¨§

.envrl mda zekfl i`yx mc`

:ax zhiya zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà,éøáãìaxøîBàäyeñð÷ ¦©§¨§§¦§¥¨¥¨§

z` minkgïôeb,ywde oazd lyïçáL íeMîm`d wtzqdl yi ,øzìàì ¨¦¦§¨§©§©
ïðéñð÷mc` lk i`yxy minkg edeqpw miaxd zeyxl m`ivedyk cin - ©§¦¨

,oiicr egayed `ly s` ,mlhilïðéñð÷ àçáL éúééî éëì Bà`ly e` - §¦©§¦¦§¨©§¦¨
utgd lk i`yx f` wxe ,miaxd zeyxa egiaydy xg`l cr minkg edeqpw

.envrl mlhil

:df wtq heytl dqpn `xnbdììb ïðéøééà÷cî ,òîL àz`xnbd ,epiidc . ¨§©¦§¨©§¦¨¨¨
seb z` minkg exiwtdy xaeqd ax ixack `ly gikedl ozipy ,dxaq lirl

oi`y xg`n ,miaxd zeyxl llb `ivend z` minkg eqpw `ly jkn ,xacd

.gay ea

m`y ,`ivedyk cin minkg edeqpw ax zrcly ,`xnbd ixacn gikedl yie

ixd ,millbn zeywdl yi mewn dn epenn giaydy xg`l cr edeqpw `l

,gxkdae .minkg mexiwtd `ly ax dcen mlerl migiayn mpi`e xg`n

dxaq jkitle ,miaxd zeyxl `ivenyk cin minkg eqpw ax zrcly

mpi`y it lr s` ,millb `ivend z` ezhiyl qepwl yiy `xnbd

.migiayn

,`xnbd dgecàøañúåixd ,ììb ïðéøééà ék`xnbd dxaq xy`k - §¦§§¨¦©§¦¨¨¨
df did ,llb oicn ax ixac lr zeywdlìc énwéîïîçð áø épLixac z` ¦©¥§¦©¥©©§¨

eteq oi`y mewna s` xacd seb z` minkg exiwtdy `xnbd dxaqe ,ax

j` ,giaydl eteqy mewna cin ax qpewy i`ce ef `xaqle ,giaydløúáì§¨©
ïîçð áø épLc,gay ea yiy xac `l` minkg exiwtd `lyàkéà éî §©¥©©§¨¦¦¨

ììk ììb àîøéîìixdy ,`ly i`ce ,llb oicn ax lr zeywdl ozip m`d - §¦§¨¨¨§¨
m`d ,gay ea yiy mewna dzrn wtzqdl yi ok lre ,gay ea oi` llb

dryn edeqpwy e` ,epenn giaydy xg`l wx minkg edeqpwy ax xaeq

.miaxd zeyxl e`ivedy

:mi`pz zwelgna ixirfe ax ly mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbdàîéì¥¨
éàpúkyi m`d df oipra ewlgpy mi`pz epivny ,xnel yi dxe`kl - §©¨¥

y ,`ziixaa epipy ixdy .gayd meyn oxwd z` qepwlBa áeúkL øèL§¨¤¨
,úéaø,'miiz`n el mlyl zpn lr ,dpn ipeltn del ipelt' ea aezky oebk ¦¦

BúBà ïéñðB÷,delnd z` -äáBb Bðéàådeld onïøwä úà àìly §¦§¥¤Ÿ¤©¤¤
d`eeldd,úéaøä úà àìåmekq lk z` ciqtiy minkg edeqpwy §Ÿ¤¨¦¦
,d`eelddäáBb ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác`edïøwä úà,ìáà ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤¤©¤¤£¨

,úéaøä úà àì.cala ziaixd inc z` `l` minkg edeciqtd `ly Ÿ¤¨¦¦
,`xnbd zxxanàîéìyáøzeyxl eywe epaz `ivend z` eqpwy xaeqd ¥¨©

,oxwd z` s` ciqtiy miaxdøéàî éaøk øîàcdelnl minkg edeqpwy §¨©§©¦¥¦
,oxwd z` s` ciqtdl ziaixaéøéòæe`l` minkg edeciqtd `ly xaeqd §¦¦

,oick `ly miaxd zeyxa ywde oazd egiaydy gayd z`ïðaøk øîàc§¨©§©¨¨
z` `l j` ,dnvr ziaixd z` `l` ziaixa delnl minkg eciqtd `ly -

d ly oxwd seb.d`eeld

,`xnbd dgecáø Cì øîà,ïðaøì eléôà éøîàc àðàxeaql ip` leki - ¨©¨©£¨§¨§¦£¦§©¨¨
minkg ecei mewn lkne ,d`eeldd oxw z` miqpew mpi`y minkg zrck s`

c ,oxwd z` s` eciqtdle ywe oaz `ivend z` qepwl yiyàì ïàk ãò©¨Ÿ
íúä ïðaø éøîà÷,d`eldd oxw z` eciqtdl oi`yàøézäác ïø÷ àlà ¨¨§¥©¨¨¨¨¤¨¤¤¦§¤¥¨

ztqeda `l` xeqi`d oi`y ,ziyrp `id xzida oxwd z`eldy xg`n -

,ziaixd÷éfî÷ àôeb ïø÷ àëä ìáàzeyxl ywe oaz `ivena o`k j` - £¨¨¨¤¤¨¨©¦
ecei jkitle ,miaxd zeyxa zwfnd dlwz ziyrp dnvr oxwd ixd ,miaxd

.oxwd z` s` eciqtdl yiy minkg

Cì øîà éøéòæe,øéàî éaøì eléôà éøîàc àðàs` xeaql ip` leki - §¦¦¨©¨£¨§¨§¦£¦§©¦¥¦
mewn lkne ,oxwd z` mb ziaixa delnl ciqtdl yiy xi`n iax zrck

c ,gayd iabl `l` ywe oaz `ivend z` qepwl oi`y dceiàì ïàk ãò©¨Ÿ
íúä øéàî éaø øîà÷,oxwd z` s` eciqtdl yiyäáéúk úòMîc àlà ¨¨©©¦¥¦¨¨¤¨§¦§©§¦¨

àîeN déì ãáòcziaix delnd 'mU' xhyd zaizk zryny meyn `l` - §¨©¥¨
,'KWp eilr oEniUz `l' (ck ak zeny) dxezd zxdf` lr xare ,deld lrŸ§¦¨¨¤¤

,`id xeqi`a dlek d`elddy `vnpeàëä ìáà,ywe oaz `ivenaøîéé éî £¨¨¨¦¥©
÷éfîcmda dyrp `l oiicry xg`ne ,miaxd zeyxa ewifi ok`y xn`i in - §©¦

.gayd z` `l` eqpewl oi` xeqi`

:mi`pz zwelgna ixirfe ax zwelgn z` zelzl aey dqpn `xnbdàîéì¥¨
éàpz éðäkmc`y ,`ziixaa epipy .àéöBnäz`íéaøä úeLøì BM÷å Bðáz §¨¥©¨¥©¦¦§§©¦§¨©¦

íéìáæì,mda lafl miie`x eidie mc` ipa mdilr eqxciy ick -ïäa ÷feäå ¦§¨¦§©¨¤
mc`øçà,áéiç`ivendB÷æða,mc` eze` lyå,jkl sqepaíãBwä ìë ©¥©¨§¦§§¨©¥
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צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc `nw `aa(iyily meil)

BM÷å Bðáz`weecïðz,miaxd zeyxl mz`ved lr miaiigy epizpyna ¦§§©§©
é÷øLîc íeMîiax dcen dfa jkitle ,xzeia miwilgn mdy xg`n - ¦§©§§¥

dcedi iax xht `le ,mdiwfpa mc` aiig milaf z`ved zrya s`y dcedi

jk lk miwilgn mpi`y ,milaf `ivena `l` zeyxa `ivend z`:
minkg edeqpw miaxd zeyxl eywe epaz z` `ivendy ,dpyna epipy

jkitle ,epenn exiwtde:äëæ ïäa íãBwä ìk̈©¥¨¤¨¨
:minkg edeqpw dn oiprl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø øîàoic , ¨©©

xn`p ,dkf oda mcewd lky dfïôeâa ïéae ,ywde oazd seb -ïçáLa ïéa ¥§¨¥§¦§¨
,epiidc .miaxd zeyxa dndae mc` ilbx zqixca egiaydy gayd -

ilbxa eqxciiy ick miaxd zeyxl eywe epaz z` `ived df mc`y xg`n

lehil mc` lk i`yxy cala ef `ly minkg edeqpw ,egiayie dndae mc`

oazd seb s`y `l` ,miaxd zeyxa ywde oazd egiaydy gayd z`

.mlhil utgd lkl md mixwten ywde

øîà éøéòæe`l` minkg edeqpw `l ,ïôeâa àì ìáà ïçáLa,epiidc . §¦¦¨©§¦§¨£¨Ÿ§¨
xg`n ,miaxd zeyxa egiaydy gayd ieey z` lehil mc` lk i`yxy

oi`e ,cner eilra zeyxa ywde oazd seb la` ,dyrp xeqi`a df gayy

.envrl elhil i`yx mc`

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa,øáñ áøyeñð÷mi`ivend z` minkg §©¨¦§§¥©¨©¨§
z` s` eciqtiy miaxd zeyxl mywe mpazïôeb,ywde oazd lyíeMî ¨¦

ïçáL.mgiaydl ick m`ivedl e`eai `ly ick -eñð÷ àì øáñ éøéòæe ¦§¨§¦¦¨©Ÿ¨§
minkgïçáL íeMî ïôeb`le ,xeqi`a dyrpy gayd iabl wx eqpw `l` , ¨¦¦§¨

.xzida mdl jiiy didy oennd seb iabl

:ixirf ixack dpynd on gikedl dqpn `xnbdïðzmc`y ,epizpyna §©
ììbä úà CôBää[dnda illb-]íéaøä úeLøamewnn mlhpy ,epiidc , ©¥¤©¨¨¦§¨©¦

,xg` mewna mgipde migpen eid eayåmktdy xg`lïäa ÷feämc`,øçà §©¨¤©¥
áéiçjteddainelyzB÷æð.mc` eze` ly ©¨§¦§

,`xnbd zwiicníãBwä ìk eléàåodaéðz÷ àì äëæ`ly ,epiidc ,dpyna §¦¨©¥¨¨Ÿ¨¨¥
miaxd zeyxa mdilra mgipdy s` ,mlhil utgd lkl minkg mexiwtd

gayd z` `l` minkg eqpw `ly ,ixirf zrck o`kn gikedl yie .xeqi`a

,migiayn mpi` miaxd zeyxa miqxcpd millbe xg`ne ,xeqi`a dyrpy

`lye ,millb `ivend z` minkg eqpw `l jkitl ,md migayen xaky

.xacd seb z` s` exiwtde minkg eqpwy xaeqd ax ixack

,`xnbd dgecàLéøì àðzmda mcewd lky ,ywe oaz `ivena zwqerd ¨¨¨¥¨
,dkfàôéñì ïécä àeäå,dkf mcewd lk dfa s`y ,millb `ivena zwqerd §©¦§¥¨

.mixacd letkle aeyl `pzd jxved `ly `l`

:dywne `xnbd daydìò éðz àäå,dpynd ixac z` zx`and `ziixaa §¨¨¥£¨
el` millbyïéøeñàmd,ìæb íeMîmlhil i`yx mc` oi`y ,epiidc £¦¦¤¤

:zvxzne .mcewd lkl minkg mexiwtd `ly gxkdae ,envrléðz÷ ék¦¨¨¥
y `ziixaaïéøeñàmd,ìæb íeMî`l` ,cala millb iabl dfa dpeekd oi` £¦¦¤¤

éà÷ ïéúéðúî dlekàepiide ,ywe oaz `ivend lr s`e ,BúBàìäëæå íãwL ©¨©§¦¦¨¥§¤¨©§¨¨
mc` mlhi m`e ,ely md ixd millba e` ywe oaza dkfe mc` mcw m`y -

.lfb xeqi`a `ed xaer epnn

:dywne `xnbd dayéëä éðz÷ àì àäå,ïðúcmc`y ,(e"d a"t) `ztqeza §¨Ÿ¨¨¥¨¦¦§©
àéöBnäz`íéìáæì íéaøä úeLøì BM÷å Bðázilbxa eqxciy ick - ©¦¦§§©¦§¨©¦¦§¨¦

,zecy mda lafl miie`x eidie mixaerdïäa ÷feäåmc`áéiç ,øçà §©¨¤©¥©¨
`ivendB÷æða,mc` eze` lyíãBwä ìëådkefeïäaenvrläëæ,øzeîe §¦§§¨©¥¨¤¨¨¨

ìæb íeMî.lfb xeqi` dfa oi`e -÷feäå íéaøä úeLøì ììbä úà CôBääå ¦¤¤§©¥¤©¨¨¦§¨©¦§©
ïäamc`áéiç øçà,ewfpa jteddìæb íeMî øeñàåi`yx mc` oi`y - ¨¤©¥©¨§¨¦¤¤

ywe oaz `ivend oia welig epyiy ,gkene .envrl el` millba zekfl

`ly millb `ivend oial ,mcewd lkl minkg mexiwtdy miaxd zeyxl

`l` minkg eqpw `le xg`ny ,xacd mrha xnel yi gxkdae ,mexiwtd

lr zeywdl yie ,migiayn mpi`y millba qepwl jiiy oi` ,gayd z`

.dlwzd seb z` s` exiwtde minkg eqpwy xaeqd ax zhiy

:`xnbd zvxzn÷çöé øa ïîçð áø øîà,úéîø÷ ììbdz` dywn m`d - ¨©©©§¨©¦§¨¨¨¨¨¦
y xg`n ,`iyew jka oi` ,m`ivend z` minkg eqpw `l recn ,millbnøác̈¨

çáL Ba LiL,ywe oazkeñð÷z` s` exiwtde minkgBçáL íeMî Bôeb, ¤¥¤©¨§¦¦§
la`çáL Ba ïéàL øác,millbkeñð÷ àìoi` jkitle ,eteb z` minkg ¨¨¤¥¤©Ÿ¨§

.envrl mda zekfl i`yx mc`

:ax zhiya zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà,éøáãìaxøîBàäyeñð÷ ¦©§¨§§¦§¥¨¥¨§

z` minkgïôeb,ywde oazd lyïçáL íeMîm`d wtzqdl yi ,øzìàì ¨¦¦§¨§©§©
ïðéñð÷mc` lk i`yxy minkg edeqpw miaxd zeyxl m`ivedyk cin - ©§¦¨

,oiicr egayed `ly s` ,mlhilïðéñð÷ àçáL éúééî éëì Bà`ly e` - §¦©§¦¦§¨©§¦¨
utgd lk i`yx f` wxe ,miaxd zeyxa egiaydy xg`l cr minkg edeqpw

.envrl mlhil

:df wtq heytl dqpn `xnbdììb ïðéøééà÷cî ,òîL àz`xnbd ,epiidc . ¨§©¦§¨©§¦¨¨¨
seb z` minkg exiwtdy xaeqd ax ixack `ly gikedl ozipy ,dxaq lirl

oi`y xg`n ,miaxd zeyxl llb `ivend z` minkg eqpw `ly jkn ,xacd

.gay ea

m`y ,`ivedyk cin minkg edeqpw ax zrcly ,`xnbd ixacn gikedl yie

ixd ,millbn zeywdl yi mewn dn epenn giaydy xg`l cr edeqpw `l

,gxkdae .minkg mexiwtd `ly ax dcen mlerl migiayn mpi`e xg`n

dxaq jkitle ,miaxd zeyxl `ivenyk cin minkg eqpw ax zrcly

mpi`y it lr s` ,millb `ivend z` ezhiyl qepwl yiy `xnbd

.migiayn

,`xnbd dgecàøañúåixd ,ììb ïðéøééà ék`xnbd dxaq xy`k - §¦§§¨¦©§¦¨¨¨
df did ,llb oicn ax ixac lr zeywdlìc énwéîïîçð áø épLixac z` ¦©¥§¦©¥©©§¨

eteq oi`y mewna s` xacd seb z` minkg exiwtdy `xnbd dxaqe ,ax

j` ,giaydl eteqy mewna cin ax qpewy i`ce ef `xaqle ,giaydløúáì§¨©
ïîçð áø épLc,gay ea yiy xac `l` minkg exiwtd `lyàkéà éî §©¥©©§¨¦¦¨

ììk ììb àîøéîìixdy ,`ly i`ce ,llb oicn ax lr zeywdl ozip m`d - §¦§¨¨¨§¨
m`d ,gay ea yiy mewna dzrn wtzqdl yi ok lre ,gay ea oi` llb

dryn edeqpwy e` ,epenn giaydy xg`l wx minkg edeqpwy ax xaeq

.miaxd zeyxl e`ivedy

:mi`pz zwelgna ixirfe ax ly mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbdàîéì¥¨
éàpúkyi m`d df oipra ewlgpy mi`pz epivny ,xnel yi dxe`kl - §©¨¥

y ,`ziixaa epipy ixdy .gayd meyn oxwd z` qepwlBa áeúkL øèL§¨¤¨
,úéaø,'miiz`n el mlyl zpn lr ,dpn ipeltn del ipelt' ea aezky oebk ¦¦

BúBà ïéñðB÷,delnd z` -äáBb Bðéàådeld onïøwä úà àìly §¦§¥¤Ÿ¤©¤¤
d`eeldd,úéaøä úà àìåmekq lk z` ciqtiy minkg edeqpwy §Ÿ¤¨¦¦
,d`eelddäáBb ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác`edïøwä úà,ìáà ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤¤©¤¤£¨

,úéaøä úà àì.cala ziaixd inc z` `l` minkg edeciqtd `ly Ÿ¤¨¦¦
,`xnbd zxxanàîéìyáøzeyxl eywe epaz `ivend z` eqpwy xaeqd ¥¨©

,oxwd z` s` ciqtiy miaxdøéàî éaøk øîàcdelnl minkg edeqpwy §¨©§©¦¥¦
,oxwd z` s` ciqtdl ziaixaéøéòæe`l` minkg edeciqtd `ly xaeqd §¦¦

,oick `ly miaxd zeyxa ywde oazd egiaydy gayd z`ïðaøk øîàc§¨©§©¨¨
z` `l j` ,dnvr ziaixd z` `l` ziaixa delnl minkg eciqtd `ly -

d ly oxwd seb.d`eeld

,`xnbd dgecáø Cì øîà,ïðaøì eléôà éøîàc àðàxeaql ip` leki - ¨©¨©£¨§¨§¦£¦§©¨¨
minkg ecei mewn lkne ,d`eeldd oxw z` miqpew mpi`y minkg zrck s`

c ,oxwd z` s` eciqtdle ywe oaz `ivend z` qepwl yiyàì ïàk ãò©¨Ÿ
íúä ïðaø éøîà÷,d`eldd oxw z` eciqtdl oi`yàøézäác ïø÷ àlà ¨¨§¥©¨¨¨¨¤¨¤¤¦§¤¥¨

ztqeda `l` xeqi`d oi`y ,ziyrp `id xzida oxwd z`eldy xg`n -

,ziaixd÷éfî÷ àôeb ïø÷ àëä ìáàzeyxl ywe oaz `ivena o`k j` - £¨¨¨¤¤¨¨©¦
ecei jkitle ,miaxd zeyxa zwfnd dlwz ziyrp dnvr oxwd ixd ,miaxd

.oxwd z` s` eciqtdl yiy minkg

Cì øîà éøéòæe,øéàî éaøì eléôà éøîàc àðàs` xeaql ip` leki - §¦¦¨©¨£¨§¨§¦£¦§©¦¥¦
mewn lkne ,oxwd z` mb ziaixa delnl ciqtdl yiy xi`n iax zrck

c ,gayd iabl `l` ywe oaz `ivend z` qepwl oi`y dceiàì ïàk ãò©¨Ÿ
íúä øéàî éaø øîà÷,oxwd z` s` eciqtdl yiyäáéúk úòMîc àlà ¨¨©©¦¥¦¨¨¤¨§¦§©§¦¨

àîeN déì ãáòcziaix delnd 'mU' xhyd zaizk zryny meyn `l` - §¨©¥¨
,'KWp eilr oEniUz `l' (ck ak zeny) dxezd zxdf` lr xare ,deld lrŸ§¦¨¨¤¤

,`id xeqi`a dlek d`elddy `vnpeàëä ìáà,ywe oaz `ivenaøîéé éî £¨¨¨¦¥©
÷éfîcmda dyrp `l oiicry xg`ne ,miaxd zeyxa ewifi ok`y xn`i in - §©¦

.gayd z` `l` eqpewl oi` xeqi`

:mi`pz zwelgna ixirfe ax zwelgn z` zelzl aey dqpn `xnbdàîéì¥¨
éàpz éðäkmc`y ,`ziixaa epipy .àéöBnäz`íéaøä úeLøì BM÷å Bðáz §¨¥©¨¥©¦¦§§©¦§¨©¦

íéìáæì,mda lafl miie`x eidie mc` ipa mdilr eqxciy ick -ïäa ÷feäå ¦§¨¦§©¨¤
mc`øçà,áéiç`ivendB÷æða,mc` eze` lyå,jkl sqepaíãBwä ìë ©¥©¨§¦§§¨©¥
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xcde"צב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc `nw `aa(iriax meil)

àzñe÷éìñ`ivedy ,xkiy mdn eyry xg`l mixnzd on xzepd zleqt - ©¦§¨
.miaxd zeyxl mc`dézòîLk äáäà øa àcà áø àîìLaax zhiy - ¦§¨¨©©¨©©£¨¦§©§¥

,miaxl ok mixene `id dkldy `ed hwep oky ,`id zx`ean dad` xa `c`

àðeä áø àlà,ok mixen oi`y xaeqydéa øãä àîéìxnel yi m`d - ¤¨©¨¥¨¨©¥
.eixacn ea xfgy

:`xnbd zvxzneäðä,mpenn z` minkg exiwtdy el` miyp` -ïéøzeî ¨§§¦
eåäxg`ne ,miaxd zeyxn mzlwz z` wlql minrt dnk mda exzd - £

dligzkl s` myekx z` xiwtdl ozipy lkd micen ewliq `ly:

äðùî

epenna lwzpy ici lr wefipd mc` ipica df wxta zeipynd ewqr dzr cr

.exiag ly eteba lwzpy ici lr wefipd mc`a zwqer ef dpyn .exiag ly

ïéøc÷ éðL[zexcw ixken-]äæ øçà äæ ïéëläî eéäLmr miaxd zeyxa §¥©¨¦¤¨§©§¦¤©©¤
,mdizexcwïBLàøä ì÷úðåekxcaìôðå,ux`d lrïBLàøa éðMä ì÷úðå §¦§©¨¦§¨©§¦§©©¥¦¨¦

,eizexcw exaype ,wefipe `ed s` ltpea áéiç ïBLàøämelyz:éðL é÷æð ¨¦©¨§¦§¥¥¦

àøîâ

:oey`xd ly eaeig zaiq z` zx`an `xnbdïðçBé éaø øîà,àîéz àì- ¨©©¦¨¨Ÿ¥¨
c xn`z l`ïéúéðúîkàéä øéàî éaø,øîàcdyàeä òLBt ì÷úðlr ©§¦¦©¦¥¦¦§¨©¦§©¥©
,xdfp `ly,áéiçå,ipyd ly eiwfp melyza oey`xd z` aiigl yi jkitle §©¨

àlàdpynd ixac z` x`al ozipéøîàc ïðaøì eléôàlwzpdyñeðà ¤¨£¦§©¨¨§¨§¥¨
,øeèôe àeämewn lknáéiç àëädpyndy meyn ,ipy iwfpa oey`xd ¨¨¨©¨

,dfk ote`a zwqerBì äéäLicka onfãBîòì,ltpy xg`l enewnnàìå ¤¨¨©£§Ÿ
,ãîò.wifnd mc` meyn aiige ,dfa `ed ryet jkitle ¨©

yiy opgei iax xaeq ,cenrl ick ecia zedy dzid `ly ote`a ,mpn`

ryet epi` lwzpdy mixaeqd minkg zrcl ,wfpd melyzn exhetl

.ezlitpa

.wlegd zrcøîà ÷çöé øa ïîçð áø,àîéz eléôà,xn`z m` elit` - ©©§¨©¦§¨¨©£¦¥¨
y ote`a zwqer dpyndyBì äéä àìicka onfãBîòìxg`l enewnn Ÿ¨¨©£

y xg`n ,ipyd iwfp melyza eaiigl yi mewn lkn ,dlitpdøéäæäì Bì äéä̈¨§©§¦
,ea lwzi `ly eixg` jledd z`øéäæä àìåaiige ,jka `ed ryet ok lre , §Ÿ¦§¦

.wfpd melyza

:opgei iax ly ezrc z` zx`an `xnbdøîà ïðçBé éaøåokzi `ly , §©¦¨¨¨©
c ,cenrl did leki `ly dfk ote`a dpynd ixac z` cinrdlàìc ïåék¥¨§Ÿ

Bì äéäicka onfãBîòì,dlitpd xg`l enewnnBì äéä àìicka i`pt ¨¨©£Ÿ¨¨
øéäæäì,ea lwzi `ly eixg` `ad z`ãéøècdid cexhy xg`n - §©§¦§¨¦

dpyndy xg`ne ,ipyd iwfp melyzn exhetl yi jkitle ,ezlitpa

yi jkitle ,cenrl icka i`pt el didy ote`a zwqery gxkda ,ezaiign

.cnr `ly ezriyt lr eaiigl

:oldl dpynd ixacn wgvi xa ongp ax ixack gikedl dqpn `xnbdïðz§©
cg` ,miaxd zeyxa mikldn eidy mipyy ,(a"r oldl) dpyna epipy -

,jk `ed oicd ,dxewa ziagd dxaype dfa df erbte ,dxew cg`e ziag `yp

m`äøB÷ ìòa äéäjldnïBøçà úéáç ìòáe ïBLàøe ,äøaLðdúéáç ¨¨©©¨¦©©¨¦©£¦§§¨¨¦
øeèt ,äøBwaryt ziagd lray xg`n ,ziagd iwfp melyzn dxewd lra ©¨¨

.i`cn xzei ekelida fxcfpyíàåldrztle ,ekxck ziagd lra jãîò §¦¨©
[xvr-]ìòadäøB÷,eziag dxaype ziagd lra ea lwzpe ,enewnaáéiç ©©¨©¨

.miaxd zeyxa cnry jka ryty xg`n ,wfpd melyza dxewd lra

:`xnbd zxxanåàì éàîote`a zwqer dpyndy xnel oi` m`d -ãîòL ©©¤¨©
zpn lr enewna dxewd lraózëì,etizk lr dxewd `yn z` owzl - §©¥

àeä déçøBàc,z`f ezcinra ryt `le ,ok zeyrl `yn i`yep jxcy - §§¥
éðz÷åy epipy mewn lkne -áéiçxacd mrhy gxkdae ,ziagd iwfpa `ed §¨¨¥©¨

meyn ,`edøéäæäì déì äåäc`ed cnery ericedle ziagd lra z` ©£¨¥§©§¦
s` ,wfpd melyza aiige ezcinra ryt ok dyr `ly xg`ne ,szkl

mby ,wgvi xa ongp ax zrck o`kn gikedl yie .e`yn szkl did cexhy

.xidfd `ly jk lr eaiigl ozip oick cnry ote`a

:`xnbd dgecàìick dxewd lra cnry ote`a zwqer dpynd oi` - Ÿ
`l` ,szklLeôì ãîòLkxg`n ,`ed dpeyny ,e`yn lnrn gepl - §¤¨©¨

.ziagd lra iwfpa `ed aiig jkitle ,jkl dieyr miaxd zeyx oi`y

:zxxane `xnbd dayìáàm`ãîòlraick dxewdéàî ,ózëì`di dn - £¨¨©§©¥©
,dfk ote`a oicdøeètok m` ,àôéñ éðúcàzepyl dpynd dkxved recn - ¨©§¨¥¥¨

,`tiqaBì øîà íàådxewdlraìòáìdãBîò úéáç,jnewnaøeètlr`ed §¦¨©§©©¨¦£¨
,exidfdy xg`n ziagd iwfpdãéãa éðúéìå âBìôìoica wlgl dpynl did - ¦§§¦§¥§¦¨
,jk xnele ,dnvr `yixdíéøeîà íéøác änaiwfpa dxewd lra aiigy ©¤§¨¦£¦

,ziagdLeôì ãîòLk,ef dcinra `ed ryety ,ìáàm`ãîòickaózëì, §¤¨©¨£¨¨©§©¥
øeèt.mc` ipa jxck dyry xg`n ,dxewd lra z` xidfd `l m` s`e , ¨

dticrd mewn lkne ,dfk ote`a zepyl did ozip ok` :`xnbd zvxzn

c ,yetl dxewd lra cnryk oicd x`al dpyndïì òîLî à÷ àäxg`n - ¨¨©§©¨
,yecig dfa rinydl yiyãîòc áb ìò óàcicka dxewd lraLeôì, §©©©§¨©¨

mewn lkn ,ef `id driyte ok zeyrl i`yx epi`yBì øîà÷ ékxg`n - ¦¨¨©
xn`e xidfdyãBîò úéáç ìòáì,jnewnaøeèt.ziagd iwfp lr `ed §©©¨¦£¨

:wgvi xa ongp ax ixack `ziixan gikedl dqpn `xnbdòîL àz, ¨§©
ïéøcwä[zexicw ixken-]ïéâbfäå[zikekf ixken-]ïéëläî eéäLzeyxa ©©¨¦§©©¨¦¤¨§©§¦
miaxdäæ øçà äæe ,ïBLàøä ì÷úðekxcaìôðå,ux`d lréðMä ì÷úðå ¤©©¤¦§©¨¦§¨©§¦§©©¥¦
ïBLàøa,eilke eteb ewefipe ,ltpeålwzpéðMa éLéìMäeteb ewefipe ,ltpe ¨¦§©§¦¦©¥¦

dy `ed oicd ,eilkea áéiç ïBLàømelyzé÷æðdéðL,åda áéiç éðLmelyz ¦©¨§¦§¥¥¦§¥¦©¨§
é÷æðdéLéìL.úîçî íàådeìôð ïBLàød if` ,a áéiç ïBLàømelyzé÷æð ¦§¥§¦¦§¦¥£©¦¨§¦©¨§¦§¥

äæ úà äæ eøéäæä íàå .ílek,ozlitp xg`lïéøeèt.miwfpd melyzn md ¨§¦¦§¦¤¤¤§¦
:`xnbd zxxanåàì éàîote`a zwqer `ziixady xnel oi` m`d -àlL ©©¤Ÿ

ïäì äéäicka onfãBîòìmwfp inelyza md miaiig ok it lr s`e ,mnewnn ¨¨¨¤©£
o`kn gikedl yie .mxidfdl mdilr lhen didy xg`n ,mda milwzpd ly

oi`y ote`a s`y ,wgvi xa ongp ax zhiyklkn ,ezlitpa ryet mc`d

epi` m`e ,ea elwzi `ly eixg` mi`ad z` xidfdl eilr lhen mewn

.mdiwfpa aiige `ed ryet mxidfn

:`xnbd dgecàìote`a `l` ,dfk ote`a zwqer `ziixad oi` -ïäì äéäL Ÿ¤¨¨¨¤
icka i`ptãBîòìmelyza miaiige ,dfa mda miryet jkitle ,ecnr `le ©£

.mda milwzpd ly mwfp
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FpFnO` cnr `le cFnrl Fl didW aiIgin FtEB` ipW `Ed rWFR i`Ce oFW`x b"d¦©©¥©¥¦©¦©¥¤¨¨©£§Ÿ¨©©¨
cr 'Ek otEB iwfp lr oiaiIg oNEM iaizin DizixM `p` e`l `xiA i`d l"`C xEhR̈§©¦¨©£¨§¦¥¥¦¥¨©¨¦©¦§¥¨©
l`EnWl `gipd milMd z` FA aiIgW xFA Epivn `le xFA Dil dedC `nrh i`n©©§¨©£¨¥§Ÿ¨¦¤¦¥¤©¥¦¨¦¨¦§¥
oFW`x FWExiR ikde .'Ek `C` ax DnBxY xninl `Mi` i`n axl `N` 'Ek xn`C§¨©¤¨§©©¦¨§¥©¦§§¨©©¨§¨¥¦¦
oFW`x lW FtEbA wGiPW oiA ipW iwfpA aiIg©¨§¦§¥¥¦¥¤¦©§¤¦
oicM FtEB oFW`x lW FpFnnA wGEdW oiaE¥¤©§¨¤¦§¦
`l FtEbC ipWC milM lr s` aiIge wiGn©¦§©¨©©¥¦§¥¦§Ÿ
[Dil ded] FpFnnE xFA oicM [Dil] opieWn©§¦¨¥§¦¨£¨¥

AeilM lr xEhtE 'a sEB lr aiIge xFA zxFz §©§©¨©¨©¥¨
FA aiIg xFaC xEhR oFnnA oFnn wGEd m ¦̀©¨§¨¨§©¨
xFW opiWxC ikC lirl opixn`C mc` iwfp¦§¥¨¨§©§¦¨§¥§¦©§¦¨
aiIg oiwfp oiprl la` `lhw oiprl mc` `le§Ÿ¨¨§¦§©§¨¨£¨§¦§©§¨¦©¨
iWilW iwfpA aiIg ipWe milMd z` FA xhtE¨©¤©¥¦§¥¦©¨§¦§¥§¦¦
la` ipW lW FtEbA wGEdC `kid wiGn oicM§¦©¦¥¨§©§¤¥¦£¨
wiGd ipW lW FpFnn m`W FpFnn iwfpA `lŸ§¦§¥¨¤¦¨¤¥¦¦¦
zxFY ENit` aiIg Fpi` FtEbA iWilXd z ¤̀©§¦¦§¥©¨£¦©
aiIgzdl ipXd lW zFxicTd lr Fl oi` xFA¥©©§¥¤©¥¦§¦§©¥
:iWilW lW FtEbA wiGd ENit`e wiGdX dnA§©¤¦¦©£¦¦¦§¤§¦¦

.CLôð äîxFA oFW`x lW FpFnnl zieWnC ¨©§¨§©§¥§¨¤¦
:xEhR ipWC FpFnnE.àeä òLBt ì÷úð éà ¨§¥¦¨¦¦§©¥©

ikd mEXn x"dxA eizFlTY KilWnM iede©£¥§©§¦©¨¨¦¦¨¥
:aiIg oFW`x oFnn.áéiçð énð éðLiwfP` ¨¦©¨¥¦©¦¦©¥©¦§¥

:iWilW lW FtEbl FpFnn ciarC iWilW§¦¦§¨¦¨§¤§¦¦
.àeä òLBt åàì éàå:Dil zieWn qEp`e §¦©¥©§¨©§¥¥
.øèôð ïBLàø 'éôàwiGdC oiwfP` 'it` £¦¦¦§¨£¦©§¨¦§¦¦
:FpFnnA y"k FtEbAòLBt éàcå ïBLàø §§¨¦©©¥©

.àeäwiGnM ied FtEB KMld ltp DiWtPnC§¦©§¥¨©¦§¨£¥§©¦
`din aiIgnE xFA dxFM Dil ded FpFnO`e§©¨£¨¥¤¦©¥¦¨
ibilR `l opAxC `ax xaqwe ipWC FtEB ©̀§¥¦§¨¨©¨¨§©¨¨Ÿ§¦¥
iwF`cM `Ed rWFR lwzpA n"xC Dilr£¥§§¦§©¥©¦§¥
xwt`A `N` ibilR iYxzaC iIA` lirl§¥©©¥¦§©§¥§¦¥¤¨§©§©
rWFR Fnvrn lwzp la` ibiltC `Ed eiwfp§¨¨¦§¦¥£¨¦§©¥©§¥©

:lMd ixacl `Ed.éðL`Ed qEp` FzlitpA §¦§¥©Ÿ¥¦¦§¦¨¨
:cnr `le cFnrl Fl didW miciA wiGnM aiIgin `din FtEB`.øeèt BðBînà:cFnrl Fl did 'it`e ixnbl.déúéøk àðà åàì àøéa éàä déì øîàcoFW`x `N` ©¦¨¦©¥§©¦§¨©¦¤¨¨©£§Ÿ¨©©¨¨§©§¥©£¦¨¨©£§¨©¥©¦¨©£¨§¦¥¤¨¦

n` qpF` zlitp xg`l eiwfp xiwtnElirl ox(.hk sc):xEhRC.ïôeb é÷æð ìò ïéáéiç ïlek éáéúéî:oFnnA oiA sEbA oiA mixg` z` otEB wiGdWé÷æð ìò ïéøeèôe ©§¦§¨¨§©©§¦©¤£¨¨§¥§¨¥¦¥¨©¨¦©¦§¥¨¤¦¦¨¤£¥¦¥§¥§¨§¦©¦§¥
.ïðBîî:Fxiag sEB z` oFnOd wiGd 'it` Edl xhR ixnblC `YWd c"qwe mixg` z` opFnn wiGdW.ïBLàø eléôà åàì éàîFtEB`e `Ed rWFR e`l lwzp n"yE ¨¨¤¦¦¨¨¤£¥¦§©§¨¦§©§¥¨©§£¦¦¦©¨¤£¥©©£¦¦¦§©©¥©§©

mc`C `Ed WOn wiGn `N` `Ed qpF` zlitp xg` eiwfp xiwtn `nipC xFA oiC Dil opieWn `l FtEbaC aiIg qEp` FzNigzC b"r`e cFnrl Dil dedC aiIginC `Ed§¦©¥©£¨¥©£§¦§¦¨¨©¨¦§Ÿ©§¦¨¥¦§¥¨©§¦§¨¨©©§¦©¤¤¨©¦©¨§¨¨
:xEhR FpFnO` la` xFA ied `l.'eë àáø øîà àlà :'eë ïBLàøî øáì àìwNg `le `Ed rWFR e`lC ipWA wiGdW FpFnn iwfpA oFW`xd aiIg `l `ax k"r Ÿ£¥£¨©¨¨Ÿ§©¥¦¤¨¨©¨¨¨¨Ÿ¦¥¨¦§¦§¥¨¤¦¦§¥¦§©¥©§Ÿ¦¥

Fl did ENit` ipW la` cFnrl Fl dide li`Fd ipW lW FpFnn iwfpA ENit` aiIge wiGn FtEB ied oFW`x `ax xn` ikde FtEB wiGdW oiwfpA `N` ipWl oFW`x oiA¥¦§¥¦¤¨¦§¨¦¤¦¦§¨¥¨©¨¨¦£¥©¦§©¨£¦§¦§¥¨¤¥¦¦§¨¨©££¨¥¦£¦¨¨
lW FtEB iwfp lr aiIge xFA DitEbl Dil zieWn i` DiIYqin ipWe wiGn ied i`Ce oFW`x KMld ipXn ith rWFR ied oFW`xC oFW`xM i`d DiNEM aiIgin `l cFnrl©£Ÿ¦©¥¥©§¦§¦£¥¥©§¥¦¥¦¦§¨¦©©£¥©¦§¥¦¦§©¥¦©§¥¥§¥§©¨©¦§¥¤
:iWilW lW FtEB z` wiGdW oFbM ipW ENit` rnWnC FtEB iwfp lr oiaiIg oNEM ipYwC `ziixaE milMd z` FA aiIgW xFA Epivn `lC FpFnn iwfpA `l la` iWilW§¦¦£¨Ÿ§¦§¥¨§Ÿ¨¦¤¦¥¤©¥¦§©§¨§¨¨¥¨©¨¦©¦§¥§©§©£¦¥¦§¤¦¦¤¤§¦¦

ì àçéðä.ìàeîL:xFA zxFY Dil zi` ipW lW FtEbC xninl `Mi`.áøì àlà`N` Wipi` xiwtnC xninl `Mi` oFnn `nlWA xFA ded `l Dixwt` `l i` xn`C ¨¦¨¦§¥¦¨§¥©§¤¥¦¦¥©¤¨§©§¨©¦Ÿ©§§¥Ÿ£¨¦§¨¨¨¦¨§¥©§©§¦¦¦¤¨
:xiwtn in sEB.éîeéðî øa àcà áø dîbøzipWe oFW`xC FtEbC `xTirn Dil opirnW dedcM `axC DizNin mlFrlE milkA milM EwGEdW oFbM lirlC `ziixAl ¦©§¦¦§§¨©©¨©¦§¦©§©§¨¦§¥§¤§¥¦§¥¦§¨¦§¥§¨¨§©£¨©§¦¨¥¥¦¨¨§§¦§¥¦

lW FpFnnE milM iwfp lr aiIge xFA `le `Ed mc` FtEbA la` oFnnA n"d xFA ied Dixwt` `lC icinC xn`C l`EnWl ENit`e lMd lr oiaiIge miciA oiwiGnM ded£¨§©¦¦§¨©¦§©¨¦©©Ÿ©£¦¦§¥§¨©§¦¥§Ÿ©§§¥£¥§¨£¨§¨¨§Ÿ§©¨©¦§¥¥¦¨¤
lr s` xEhR ipW lW FpFnnE `Ed rWFR Fnvrn lwzpC xFA ied Dixwt` i`e lMA aiIg Dixwt` `l i` axlE xFA ied Dixwt` `l oiA Dixwt` oiA l`EnWl oFW`x¦¦§¥¥©§§¥¥Ÿ©§§¥£¥§©¦Ÿ©§§¥©¨©Ÿ§¦©§§¥£¥§¦§©¥©§¥©¨¤¥¦¨©©
`iWwcE l`EnWl oiA axl oiA `nwFYn `axC DizNinE `Ed qEp` ixdW DiR`A gthe `Ed FxFW Dixwt` `l p"`e `Ed qpF` ici lr xwtEOd wfpC iWilXd sEB iwfp¦§¥©§¦¦§¤¤©§¨©§¥¤§Ÿ©§§¥§¨©§©¥¤£¥¨¦§¥§¨¨¦§¨¥§©¥¦§¥§©§¨
Edpixwt`cA axlE milMd z` FA aiIg `le Edpip xFaC mEXn xhtinC oFW`xC eilkA ipWC milM EwGEdC `kid Epiid xEhR FpFnn oFW`x ENit`W ipYwC `ziixA Kl̈§©§¨§¨¨¥¤£¦¦¨¨©§¥¨§§¥¦§¥¦§¥¨§¦§¦§©¦§¦§§Ÿ¦¥¤©¥¦§©¦§©§§¦§
ilM z` opFnn wiGd m` opFnn iwfp lr oixEhtE `Ed wiGn mc`C FtEbC milM wiGd ENit`e FtEB wiGOW iwfp lr oiaiIg oNEM ipYw ikde Edpixwt` `l ENit` l`EnWle§¦§¥£¦Ÿ©§§¦§§¨¥¨¨¥¨©¨¦©¦§¥¤©¦©£¦¦¦¥¦§§¨¨©¦§¦©¦§¥¨¨¦¦¦¨¨¤§¥
xEhR odn Wie aiIg odn Wi sEBd z` FpFnn wiGd la` milMd z` FA xhtE xFA dxFMn xzFi rWFR Ll oi`W Dil zieWn `l xFAn ith oFW`xd oFnn ENit`C odixiag£¥¥¤©£¦¨¨¦§¥¦Ÿ©§¥¥¤¥§¥©¥¦¤¨©¤©¥¦£¨¦¦¨¤©¥¥¤©¨§¥¥¤¨
FpFnn iwfpA `l la` FtEB iwfpA iWilW iwfpA aiIg ipW FpFnn iwfpA oiA FtEB iwfpA oiA ipW iwfpA aiIg oFW`x `ax xn` `zi` ikd `qxibe xEhR ipWe aiIg oFW`x¦©¨§¥¦¨§¦§¨¨¥¦¨¨©¨¨¦©¨§¦§¥¥¦¥§¦§¥¥§¦§¥¨¥¦©¨§¦§¥§¦¦§¦§¥£¨Ÿ§¦§¥¨
cnr `le cFnrl Dil dedC aiIgin FtEB` ipWe `Ed rWFR i`Ce oFW`x xhtil iOp oFW`x `Ed rWFR e`l lwzp i`e aiIgil iOp ipW `Ed rWFR lwzp i` KWtp dn̈©§¨¦¦§©¥©¥¦©¦¦©¥§¦¦§©©¥©¦©¦¦§©¦©©¥©§¥¦©¦©¥©£¨¥©£§Ÿ¨©

`d Dil xn`C xEhR FpFnO`iWilW iwfpA aiIg ipW cr 'Ek ipYw oNEM `de oFW`xn xal cr 'Ek iaizin xFA Dil dedC `kd opiqxB `le DizixM `p` e`l `xiA i ©¨¨§¨©¥©¦¨©£¨§¦¥§Ÿ©§¦¨¨¨©£¨¥¥¦¥©§©¥¦§¨¨¨¨¥©¥¦©¨§¦§¥§¦¦
:'Eke DizixM `p` e`l `xiA i`d `kd opiqxB `le 'Ek xFA Dil dedC FpFnn iwfpA `le FtEB iwfpA.àcìLkz` d`NnnE DAgxA KxCd xarnl zklWEOd dliapM §¦§¥§Ÿ§¦§¥¨©£¨¥§Ÿ©§¦¨¨¨©¦¨©£¨§¦¥§§¦§¨¦§¥¨©§¤¤§©£©©¤¤§¨§¨§©§¨¤

zniIw FClW `nlrA opixn`cM dliap `ClW KxCd lM(.gk sc dcp):.àúeéîñc àøèeçkKxCd agFxl FhiWFn `EdW minrtE FA `nEQd WXbOW oinEq lW lTnM ¨©¤¤¦§¨§¥¨¦§©§¦¨§©§¨¦§©¤¤§§¨§©§¨§©¥¤¦¤§©¥©¨§¨¦¤¦§©©¤¤
:WXbnE'éðúî.'eë Búéáça àa äæ:dfA df rbtE.øeèt:KNdl zEWx mdipWNW.øeèt 'eë ïBLàø äøB÷ ìòa äéä:zkll xdin `Ede FMxcM KNdn dGW'îâ §©¥¤¨§¨¦¨©¤§¤¨¤¦§¥¤§§©¥¨¨©©¨¦¨¤¤§©¥§©§§¦¥¨¤¤
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xn xn` FnM otEB iwfp lr oiaiIg oNEke miciA wiGn Fpi`W t"r` wiGOd mc`̈¨©©¦¤¥©¦§¨©¦§¨©¨¦©¦§¥¨§¨©©
M iPWnE 'Ek l`EnWl `gipd `EdoiaiIg oNEM `YWde milkA milM EwGEdW oFb ¨¦¨¦§¥§©¥§¤§¥¦§¥¦§©§¨¨©¨¦

oiwGP` i`w i`C i`w oiwGp lr e`l k"r opFnn iwfp lr oixEhtE otEB iwfp lr©¦§¥¨§¦©¦§¥¨¨©©¦¨¦¨¥§¦¨¥©¦¨¦
milM EwGEdWM iwFncM oiwiGOd oFnnA EwGEdWM ixiin k"` `YWd c"qcM¦§©§¨©§¥§¤§§¨©©¦¦¦§¥§¤§¥¦

xn`w i`O` wiGOd sEbA i`C milkA§¥¦§¦§©©¦©©¨¨©
oFnnA EwGEdC oeike opFnn iwfp lr oixEhtC¦§¦©¦§¥¨¨§¥¨§§§¨
sEB wiGdWM ipW aiIg i`O` ixii` oiwiGn©¦¦©§¥©©©¨¥¦§¤¦¦
Edi` e`l `xiA i`d `de FpFnnA iWilW§¦¦§¨§¨©¦¨©¦
oiaiIg oNEke i`w oiwiGO` `N` DiixM©§¥¤¨©©¦¦¨¥§¨©¨¦
sEbA oiA oFnnA oiA FtEB wiGdW oiwfP ©̀§¨¦¤¦¦¥§¨¥§
iWilW oFnn lr aiIg ipW sEB 'it`W¤£¦¥¦©¨©¨§¦¦
ied xidfdlE cFnrl Fl didW mrHnC§¦©©¤¨¨©£§©§¦£¥
l`EnWl s` milMd lr aiIge wiGOd mc`̈¨©©¦§©¨©©¥¦©¦§¥
cnr m`n dWwdX dn dWw `l `YWde§©§¨Ÿ¨¤©¤¦§¨¥¦¨©
`pwQOd itl aiIgzIW oeikC dxFw lrA©©¨§¥¨¤¦§©¥§¦©©§¨¨
KinrhlE xnFl lFki m` WEgl oi ¥̀¨¦¨©§©£¥
oi`W zFnFwn WiC `gip in l`EnWle§¦§¥¦¦¨§¥§¤¥
opFnn iwfp lr oixEhtE ciRwn q"Xd©©©§¦§¦©¦§¥¨¨
'it` milMd z` FpFnn wiGOW WExiR¦¤©¦¨¤©¥¦£¦
xFA FpFnn Dil dedC `Ed rWFtC oFW`x¦§¥©©£¨¥¨

:milMd lr xEhtE¨©©¥¦
àøèeçkbilR `RR ax` .`zEinqC §§¨§©§¨©©¨¨¨¦

DwqR ikC ciaf axl l"qE§©§¦§¦©§¨
aiIg oFW`x did `l `ClWM `gxE`l§§¨§¦§¨Ÿ¨¨¦©¨
d`xWM xdGil Fl didW iWilW iwfpA§¦§¥§¦¦¤¨¨¦¨¥§¤¨¨
iedC `zEinqC `xhEgA la` ltPW ipXd©¥¦¤¨©£¨§§¨§©§¨©£¥
W`xA oFW`xd lwzPWM oFqkl`A©£©§§¤¦§©¨¦§Ÿ
sFqA lwzpe KM xg` `AW FzF` `xhEgd©§¨¤¨©©©§¦§©§

:Ed`x `l `xhEgd©§¨Ÿ¨¨
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Bì äåäc áéiçî Bôebà éðL àeä òLBt éàcå ïBLàø¦©©¥©¥¦©¦©¥©£¨
åàì àøéa éàä ì"àc øeèt BðBînà ãîò àìå ãBîòì©£§Ÿ¨©©¨¨§©¦¨©
ïéøeèôe ïôeb é÷æð ìò ïéáéiç ïlek éáéúéî déúéøk àðà£¨§¦¥¥¦¥¨©¨¦©¦§¥¨§¦
ïBLàøî øáì àì ïBLàø 'éôà åàì éàî ïðBîî é÷æð ìò©¦§¥¨¨©©£¦¦Ÿ§©¥¦
ïé÷fépä ïlek äáäà øa àcà áø øîà éðz÷ ílek àäå§¨¨¨¨¥¨©©©¨©©£¨¨©¦¨¦
éðz÷c eðééä ïBLàø eléôà àîìLa úøîà éà éàî éàä©©¦©§¨¦§¨¨£¦¦©§§¨¨¥
éðúéì ïlek éàî ïBLàøî øáì úøîà éà àlà ïlek¨¤¨¦©§¨§©¥¦©¨¦§¥
éðLc Bôeb é÷æða ïéa áéiç ïBLàø àáø øîà àlà ïé÷fépä©¦¨¦¤¨¨©¨¨¦©¨¥§¦§¥§¥¦
Bôeb é÷æða éLéìL é÷æða áéiç éðLå éðLc BðBîî é÷æða ïéa¥§¦§¥¨§¥¦§¥¦©¨§¦§¥§¦¦§¦§¥
øBa eðéöî àìå øBa déì äåäc è"î BðBîî é÷æða àì ìáà£¨Ÿ§¦§¥¨©£¨¥§Ÿ¨¦

ì àçéðä íéìkä úà Ba áéiçLäìwz ìk øîàc ìàeîL ¤¦¥¤©¥¦¨¦¨¦§¥§¨©¨©¨¨
éàî àì àì éà ïéà déø÷ôà éà øîàc áøì àlà àeä øBa¤¨§©§¨©¦©§§¥¥¦ŸŸ©
ïlek Cì àéL÷ãe àøwéòî øîàãk íìBòì øîéîì àkéà¦¨§¥©§¨¦§¨©¥¦¨¨§©§¨¨¨
e÷feäL àðéáøc dén÷ éîeéðî øa àcà áø dîbøz ïéáéiç©¨¦¦§§¨©©¨©¦§¦©¥§¨¦¨¤§
ïBLàø eìôð ïBLàø úîçî íà øî øîà íéìëa íéìk¥¦§¥¦¨©©¦¥£©¦¨§¦
àtt áø ìéôð éëéä ïBLàø úîçî ílek é÷æða áéiç©¨§¦§¥¨¥£©¦¥¦¨¦©¨¨
àøèeçk øîà ãéáæ áø àcìLk déçøBàì ä÷ñôc øîà̈©§©§¨§§¥§¦§¨©§¦¨©§§¨

:àúeéîñc'éðúîBúøB÷a àa äæå Búéáça àa äæ §©§¨¤¨§¨¦§¤¨§¨
úeLø äælL øeèt äæ ìL BúøB÷a äæ ìL Bck äøaLð¦§§¨©¤¤§¨¤¤¨¤§¤§
ìòáe ïBLàø äøBwä ìòa äéä Cläì úeLø äæìe Cläì§©¥§¤§§©¥¨¨©©©¨¦©©

à úéáçäøBwä ìòa øeèt äøB÷a úéáç äøaLð ïBøç ¨¦©£¦§§¨¨¦§¨¨©©©¨
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בבא קמא. פרק שלישי - המניח דף לא עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc `nw `aa(iriax meil)

,ekxca opeazdl el didy ,`ed ryet lwzpd ok`y ,`xnbd zvxzn

d jkitleïBLàøxg` mc`a lwzpy `la envrn ltpy,àeä òLBt éàcå ¦©©¥©
epenn dyry wfp lr oiae ,wifnd mc` meyn eteb dyry wfp lr oia aiige

d j` .xea oicnéðLmewn lkne ,ef dlitpa ryet epi` oey`xa lwzpy ¥¦
áéiçî Bôebàmeyn ,eaiigl yi epennl e` iyilyl eteb dyry miwfp lr - ©¦©©

Bì äåäconfãBîòì,ezlitp xg`l,ãîò àìåla` ,jka `ed ryete ©£¨©£§Ÿ¨©
BðBînà,epennl e` iyilyd ly etebl epenn mxby wfpd lr -,øeèt ©¨¨

déì øîàc,iyilyl xnel `ed lekiy -déúéøk àðà åàì àøéa éàä- §¨©¥©¦¨©£¨§¦¥
qep` ip`e ,dlwzd z` xviy `ed oey`xd `l` ,eizxtg ip` `l df xea

aiig epi` qpe` zlitp xg`l eiwfp xiwtndy `ed oicde ,ef dlitpa iziid

.epenn xviy dlwzd lr ipyd z` aiigl oi` jkitle ,mdiwfp lr melyza

:`ziixan `ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîzyxtnd ,`ziixaa epipy ¥¦¥
,df xg` df mikldn eidy oibbfe oixcw iabl (`"r) lirl `ziixad ixac z`

y ,zxne`eïlek,mixg` ewifdy el` lk -ïéáéiçmdïôeb é÷æð ìòm` - ¨©¨¦©¦§¥¨
,mixg` wifnd mc` oick ,mpenn z` e` mixg`d seb z` mteb wifdøeèôeïé §¦

mdïðBîî é÷æð ìò.mixg` z` mpenn wifd m` - ©¦§¥¨¨
:`xnbd zxxanåàì éàîxehtl `ziixad zpeeky ,xnel oi` m`d -eléôà ©©£¦

d z`ïBLàø`ziixadn gikedl yi ok m`e ,epenn dyry miwfpd lr ¦
xg`l mxiwtdy epenn iwfp lr aiig epi` jkitle ,`ed qep` lwzpdy

`lye ,ezlitp xg`l cenrl el didy xg`n eteb iwfp lr `l` ,qpe` zlitp

.epenn iwfp lr s` aiige ,`ed ryet lwzpy oey`xdy xaeqd `ax ixack

:`xnbd zvxznàìdzpeek `l` ,oey`xd z` xehtl `ziixad zpeek oi` - Ÿ
mixeht mlekyïBLàøî øáì.ezlitpa `ed ryety oey`xd on ueg - §©¥¦

:dywne `xnbd dayéðz÷ ílek àäå'mlek'y `ed `ziixad oeyl ixd - §¨¨¨¨¥
.mllka oey`xd oi`y x`al ozip cvike ,mpenn iwfp lr mixeht

:`xnbd zvxzn,äáäà øa àcà áø øîà' dxne`a `ziixad zpeekïlek' ¨©©©¨©©£¨¨
lklïé÷fépämzlitpa miryet mpi` mdy ,ewefipy iyilyde ipyd ,epiidc , ©¦¨¦

`ed ryet ,wifn `l` wfip epi`y oey`xd la` ,mpenn iwfp lr mixehte

.epenn iwfp lr aiige ezlitpa

:dywne `xnbd dayéàî éàälkl `ziixad zpeeky x`al ozip cvik - ©©
,cala oiwfipdàîìLa zøîà éà`ziixad zpeeky x`ap m` ixd - ¦¨§©§¦§¨¨

xehtl 'olek' dxne`aeléôàd z`ïBLàø,epenn iwfp lrïlek éðz÷c eðééä £¦¦©§§¨¨¥¨
,'olek' oeyla `ziixad dhwp recn ahid x`ean if` -øáì zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§§©

ïBLàøîlwzpl `le oiwfipd lkl `ziixad zpeeky xn`p m` j` - ¥¦
ok m` ,oey`xdïlek éàî,'olek' oeyla dhwp recn -ïé÷fépä éðúéìdid - ©¨¦§¥©¦¨¦

.'mpenn iwfp lr mixeht oiwfipd lk' xnel dl

:xg` ote`a lirl `ziixad z` x`ane eixacn `ax xfeg ef `iyew zngne

àáø øîà àlàoi`y `id oibbfe oixcw iabl (`"r) lirl `ziixad zhiyy , ¤¨¨©¨¨
`ly ick ezlitp xg`l cin cenrl el yiy `l` ,ezlitpa ryet lwzpd

d ,jkitle ,mixg` ea elwziïBLàøel dzidy s` cnr `le ltpe lwzpy ¦
,jkl zedyéðLc Bôeb é÷æða ïéa áéiçeéðLc BðBîî é÷æða ïéaxg`ny , ©¨¥§¦§¥§¥¦¥§¦§¥¨§¥¦

,epenn z` e` ipyd z` epenn wifd m` j` ,wifnd mc`k epic cnr `le

.qpe` zlitp xg`l eiwfp z` xiwtn `ed ixdy ,melyzn `ed xehtådéðL §¥¦
,zedy el dzidy s` cnr `le ltpe oey`xa lwzpyé÷æða áéiçdéLéìL ©¨§¦§¥§¦¦

wx j` ,ea lwzpyBôeb é÷æða,iyilyd lyBðBîî é÷æða àì ìáàly §¦§¥£¨Ÿ§¦§¥¨
,ipyd ly eteb ici lr ewefip m` elit`e ,iyilyddéì äåäc ,àîòè éàî©©§¨©£¨¥

k ipyd ly etebøBa,miaxd zeyxaíéìkä úà Ba áéiçL øBa eðéöî àìå. §Ÿ¨¦¤¦¥¤©¥¦
ezlitpa ryet oey`xd oi`e ,ryet lwzpd oi`y s`y xaeq `ax ,epiidc

xg`l cnr `ly jka `ed ryet ipyd s`e ,okn xg`l cnr `ly jka `l`

s` jkitle ,oey`xd zriytn dlecb ipyd ly ezriyt mewn lkn ,ezlitp

sebl eteb dyry miwfpd lr wifnd mc` meyn oey`xd z` aiigl yiy

xea meyn `l` eteb dyry miwfpd lr ipyd z` aiigl oi` ,epenn e` ipyd

`le iyilyd ly eteb iwfp melyza `l` aiig epi` ok lre ,miaxd zeyxa

ici lr eyrpy miwfpd iable .milk iwfp lr xeht xea ixdy ,epenn iwfpa

md ixde ,mzlitpa md miqep`y xg`n ,mlek z` xehtl yi ,mpenn

mlek'y lirl `ziixaa x`azp jkitle ,qpe` zlitp xg`l mdiwfp mixiwtn

.'mpenn iwfp lr mixeht

:`ax ixac lr dywn `xnbdàçéðäahid x`eai df yexit -ìixac it ¨¦¨¦
ìàeîL,øîàcy (:gk lirl)äìwz ìkmiaxd zeyxa gipn mc`yøBa §¥§¨©¨©¨¨
àeäly eteby x`al ozip ezhiyle ,dxiwtd `l m` oiae dxiwtd m` oia ,

.eteb z` xiwtn mc` oi`y s` ,miaxd zeyxa xeak dyrp ipydàlà¤¨
ìixacdéø÷ôà éà øîàc áøzeyxa ezlwz z` xiwtn mc` m`y - §©§¨©¦©§§¥

,miaxdïéàe ,xea meyn jk lr eaiigl ozip -àì éà`ed oi` m` j` - ¦¦Ÿ
,dxiwtnàì,wifnd epenn meyn `l` xea meyn jk lr eaiigl oi` - Ÿ

,lkl `ed xwtdy miaxd zeyxa xea lr `l` dxez daiig `ly xg`n

øîéîì àkéà éàîoi` ixd ,`ed xea ipyd ly eteby xnel ozip cvik - ©¦¨§¥©
.eteb z` xiwtn mc`

ex`azpy itk `ax ixac z` x`al `xnbd zxfeg ef `iyew zngne

:dligzníìBòì`ziixad z` x`al yiøîàãk`axàøwéòî,dligzn - §¨¦§¨©¥¦¨¨
meyn eteb ici lr eyrpy miwfp lr oia aiige `ed ryet lwzpy oey`xdy

ipyde ,wifnd xea meyn epenn ici lr eyrpy miwfp lr oiae ,wifnd mc`

lr `l` aiig epi` ,okn xg`l cnr `ly jka `l` ezlitpa ryt `ly

ici lr eyrpy miwfp lr xehte ,wifnd mc` meyn eteb ici lr eyrpy miwfp

.qpe` zlitp xg`l exiwtdy xg`n epennCì àéL÷ãeepiywdy dne - §©§¨¨
' `ziixad oeylnïéáéiç ïlek,'mpenn iwfp lr mixehte mteb iwfp lr ¨©¨¦

,epenn iwfp lr xeht oey`xd s`y rnynydîbøz[dyxit-]øa àcà áø ¦§§¨©©¨©
éîeéðîef `ziixaldén÷[iptl-],àðéáøcote`a `id `ziixad zpeeky ©§¥©¥§¨¦¨

íéìëa íéìk e÷feäLly eilk ici lr ipyd ly eilk ewfedy ,epiidc , ¤§¥¦§¥¦
lr aiig epi`y xg`n ,wfpd melyzn oey`xd xeht df ote`ay ,oey`xd

.milk iwfp lr xeht xeae ,xea meyn `l` epenn iwfp

:`ziixaa x`azpy sqep oic zx`an `xnbdøî øîà`ziixaa epipy - ¨©©
y ,(`"r) lirlúîçî íàdeìôð ïBLàø`ed oicd ,iyilyde ipyd ¦¥£©¦¨§

dyïBLàøecal.ílek é÷æða áéiç ¦©¨§¦§¥¨
,`xnbd zxxanìéôð éëéä ïBLàø úîçîezngn mlek eltp ote` dfi`a - ¥£©¦¥¦¨¦

.oey`xd ly

:mipte` ipya zx`aneøîà àtt áø,àcìLk déçøBàì d÷ñôcwiqtd - ©¨¨¨©§©§¨§§¥§¦§¨
dliapk ,miaxd zeyx agex lk z` oey`xd mqgy epiidc ,dliapk jxcd

lky xg`n ,mlek iwfp lr eaiigl yi jkitle ,jxcd agexl zklyend

.zxg` jxca jlil mileki eid `le ,ezngn elwzp eixg` mikledd

àúeéîñc àøèeçk ,øîà ãéáæ áøz` ea yybnd ,xeeird ly elwnk - ©§¦¨©§§¨§©§¨
,ea jlil mewn xzep `ly cr jxcd agex lkl ehiyeny minrte ,ekxc

.mlek iwfpa `ed aiig ok oey`xd dyry ote`ae

äðùî

ote` dfi`a ,df z` df ewifde jxca mikldn eidy mipya zwqer ef dpyn

.mdn cg` z` aiigl yi ote` dfi`ae mdipy z` xehtl yi

,miaxd zeyxa mikldn eidy mipyBúéáça àa äæ,ziag `yp mdn cg` - ¤¨§¨¦
BúøB÷a àa äæåe ,dfa df erbte ,dxew `yp ipyde -Bck äøaLð[eziag-] §¤¨§¨¦§§¨©

äæ ìL BúøB÷a äæ ìL,øeètmeyn ,mixeht mdipy -äælLyiúeLø ¤¤§¨¤¤¨¤¨¤§
Cläì,miaxd zeyxaås`äæìyiCläì úeLømdn cg` ryt `le ,my §©¥§¨¤§§©¥

.ezkilda

`ed oicd ,df xg` df mikldn eidy `l` dfa df erbt `ly ote`a mpn`

m` :jkäøBwä ìòa äéäjldnïBøçà úéáç ìòáe ïBLàøe ,äøaLðdúéáç ¨¨©©©¨¦©©¨¦©£¦§§¨¨¦
äøBwä ìòa øeèt ,äøBwalray zelzl yiy xg`n ,wfpd melyzn ©¨¨©©©¨

lraa rbty cr i`cn xzei fxcfp ziagd lra eli`e ,ekxck jld dxewd
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc `nw `aa(iriax meil)

,ekxca opeazdl el didy ,`ed ryet lwzpd ok`y ,`xnbd zvxzn

d jkitleïBLàøxg` mc`a lwzpy `la envrn ltpy,àeä òLBt éàcå ¦©©¥©
epenn dyry wfp lr oiae ,wifnd mc` meyn eteb dyry wfp lr oia aiige

d j` .xea oicnéðLmewn lkne ,ef dlitpa ryet epi` oey`xa lwzpy ¥¦
áéiçî Bôebàmeyn ,eaiigl yi epennl e` iyilyl eteb dyry miwfp lr - ©¦©©

Bì äåäconfãBîòì,ezlitp xg`l,ãîò àìåla` ,jka `ed ryete ©£¨©£§Ÿ¨©
BðBînà,epennl e` iyilyd ly etebl epenn mxby wfpd lr -,øeèt ©¨¨

déì øîàc,iyilyl xnel `ed lekiy -déúéøk àðà åàì àøéa éàä- §¨©¥©¦¨©£¨§¦¥
qep` ip`e ,dlwzd z` xviy `ed oey`xd `l` ,eizxtg ip` `l df xea

aiig epi` qpe` zlitp xg`l eiwfp xiwtndy `ed oicde ,ef dlitpa iziid

.epenn xviy dlwzd lr ipyd z` aiigl oi` jkitle ,mdiwfp lr melyza

:`ziixan `ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîzyxtnd ,`ziixaa epipy ¥¦¥
,df xg` df mikldn eidy oibbfe oixcw iabl (`"r) lirl `ziixad ixac z`

y ,zxne`eïlek,mixg` ewifdy el` lk -ïéáéiçmdïôeb é÷æð ìòm` - ¨©¨¦©¦§¥¨
,mixg` wifnd mc` oick ,mpenn z` e` mixg`d seb z` mteb wifdøeèôeïé §¦

mdïðBîî é÷æð ìò.mixg` z` mpenn wifd m` - ©¦§¥¨¨
:`xnbd zxxanåàì éàîxehtl `ziixad zpeeky ,xnel oi` m`d -eléôà ©©£¦

d z`ïBLàø`ziixadn gikedl yi ok m`e ,epenn dyry miwfpd lr ¦
xg`l mxiwtdy epenn iwfp lr aiig epi` jkitle ,`ed qep` lwzpdy

`lye ,ezlitp xg`l cenrl el didy xg`n eteb iwfp lr `l` ,qpe` zlitp

.epenn iwfp lr s` aiige ,`ed ryet lwzpy oey`xdy xaeqd `ax ixack

:`xnbd zvxznàìdzpeek `l` ,oey`xd z` xehtl `ziixad zpeek oi` - Ÿ
mixeht mlekyïBLàøî øáì.ezlitpa `ed ryety oey`xd on ueg - §©¥¦

:dywne `xnbd dayéðz÷ ílek àäå'mlek'y `ed `ziixad oeyl ixd - §¨¨¨¨¥
.mllka oey`xd oi`y x`al ozip cvike ,mpenn iwfp lr mixeht

:`xnbd zvxzn,äáäà øa àcà áø øîà' dxne`a `ziixad zpeekïlek' ¨©©©¨©©£¨¨
lklïé÷fépämzlitpa miryet mpi` mdy ,ewefipy iyilyde ipyd ,epiidc , ©¦¨¦

`ed ryet ,wifn `l` wfip epi`y oey`xd la` ,mpenn iwfp lr mixehte

.epenn iwfp lr aiige ezlitpa

:dywne `xnbd dayéàî éàälkl `ziixad zpeeky x`al ozip cvik - ©©
,cala oiwfipdàîìLa zøîà éà`ziixad zpeeky x`ap m` ixd - ¦¨§©§¦§¨¨

xehtl 'olek' dxne`aeléôàd z`ïBLàø,epenn iwfp lrïlek éðz÷c eðééä £¦¦©§§¨¨¥¨
,'olek' oeyla `ziixad dhwp recn ahid x`ean if` -øáì zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§§©

ïBLàøîlwzpl `le oiwfipd lkl `ziixad zpeeky xn`p m` j` - ¥¦
ok m` ,oey`xdïlek éàî,'olek' oeyla dhwp recn -ïé÷fépä éðúéìdid - ©¨¦§¥©¦¨¦

.'mpenn iwfp lr mixeht oiwfipd lk' xnel dl

:xg` ote`a lirl `ziixad z` x`ane eixacn `ax xfeg ef `iyew zngne

àáø øîà àlàoi`y `id oibbfe oixcw iabl (`"r) lirl `ziixad zhiyy , ¤¨¨©¨¨
`ly ick ezlitp xg`l cin cenrl el yiy `l` ,ezlitpa ryet lwzpd

d ,jkitle ,mixg` ea elwziïBLàøel dzidy s` cnr `le ltpe lwzpy ¦
,jkl zedyéðLc Bôeb é÷æða ïéa áéiçeéðLc BðBîî é÷æða ïéaxg`ny , ©¨¥§¦§¥§¥¦¥§¦§¥¨§¥¦

,epenn z` e` ipyd z` epenn wifd m` j` ,wifnd mc`k epic cnr `le

.qpe` zlitp xg`l eiwfp z` xiwtn `ed ixdy ,melyzn `ed xehtådéðL §¥¦
,zedy el dzidy s` cnr `le ltpe oey`xa lwzpyé÷æða áéiçdéLéìL ©¨§¦§¥§¦¦

wx j` ,ea lwzpyBôeb é÷æða,iyilyd lyBðBîî é÷æða àì ìáàly §¦§¥£¨Ÿ§¦§¥¨
,ipyd ly eteb ici lr ewefip m` elit`e ,iyilyddéì äåäc ,àîòè éàî©©§¨©£¨¥

k ipyd ly etebøBa,miaxd zeyxaíéìkä úà Ba áéiçL øBa eðéöî àìå. §Ÿ¨¦¤¦¥¤©¥¦
ezlitpa ryet oey`xd oi`e ,ryet lwzpd oi`y s`y xaeq `ax ,epiidc

xg`l cnr `ly jka `ed ryet ipyd s`e ,okn xg`l cnr `ly jka `l`

s` jkitle ,oey`xd zriytn dlecb ipyd ly ezriyt mewn lkn ,ezlitp

sebl eteb dyry miwfpd lr wifnd mc` meyn oey`xd z` aiigl yiy

xea meyn `l` eteb dyry miwfpd lr ipyd z` aiigl oi` ,epenn e` ipyd

`le iyilyd ly eteb iwfp melyza `l` aiig epi` ok lre ,miaxd zeyxa

ici lr eyrpy miwfpd iable .milk iwfp lr xeht xea ixdy ,epenn iwfpa

md ixde ,mzlitpa md miqep`y xg`n ,mlek z` xehtl yi ,mpenn

mlek'y lirl `ziixaa x`azp jkitle ,qpe` zlitp xg`l mdiwfp mixiwtn

.'mpenn iwfp lr mixeht

:`ax ixac lr dywn `xnbdàçéðäahid x`eai df yexit -ìixac it ¨¦¨¦
ìàeîL,øîàcy (:gk lirl)äìwz ìkmiaxd zeyxa gipn mc`yøBa §¥§¨©¨©¨¨
àeäly eteby x`al ozip ezhiyle ,dxiwtd `l m` oiae dxiwtd m` oia ,

.eteb z` xiwtn mc` oi`y s` ,miaxd zeyxa xeak dyrp ipydàlà¤¨
ìixacdéø÷ôà éà øîàc áøzeyxa ezlwz z` xiwtn mc` m`y - §©§¨©¦©§§¥

,miaxdïéàe ,xea meyn jk lr eaiigl ozip -àì éà`ed oi` m` j` - ¦¦Ÿ
,dxiwtnàì,wifnd epenn meyn `l` xea meyn jk lr eaiigl oi` - Ÿ

,lkl `ed xwtdy miaxd zeyxa xea lr `l` dxez daiig `ly xg`n

øîéîì àkéà éàîoi` ixd ,`ed xea ipyd ly eteby xnel ozip cvik - ©¦¨§¥©
.eteb z` xiwtn mc`

ex`azpy itk `ax ixac z` x`al `xnbd zxfeg ef `iyew zngne

:dligzníìBòì`ziixad z` x`al yiøîàãk`axàøwéòî,dligzn - §¨¦§¨©¥¦¨¨
meyn eteb ici lr eyrpy miwfp lr oia aiige `ed ryet lwzpy oey`xdy

ipyde ,wifnd xea meyn epenn ici lr eyrpy miwfp lr oiae ,wifnd mc`

lr `l` aiig epi` ,okn xg`l cnr `ly jka `l` ezlitpa ryt `ly

ici lr eyrpy miwfp lr xehte ,wifnd mc` meyn eteb ici lr eyrpy miwfp

.qpe` zlitp xg`l exiwtdy xg`n epennCì àéL÷ãeepiywdy dne - §©§¨¨
' `ziixad oeylnïéáéiç ïlek,'mpenn iwfp lr mixehte mteb iwfp lr ¨©¨¦

,epenn iwfp lr xeht oey`xd s`y rnynydîbøz[dyxit-]øa àcà áø ¦§§¨©©¨©
éîeéðîef `ziixaldén÷[iptl-],àðéáøcote`a `id `ziixad zpeeky ©§¥©¥§¨¦¨

íéìëa íéìk e÷feäLly eilk ici lr ipyd ly eilk ewfedy ,epiidc , ¤§¥¦§¥¦
lr aiig epi`y xg`n ,wfpd melyzn oey`xd xeht df ote`ay ,oey`xd

.milk iwfp lr xeht xeae ,xea meyn `l` epenn iwfp

:`ziixaa x`azpy sqep oic zx`an `xnbdøî øîà`ziixaa epipy - ¨©©
y ,(`"r) lirlúîçî íàdeìôð ïBLàø`ed oicd ,iyilyde ipyd ¦¥£©¦¨§

dyïBLàøecal.ílek é÷æða áéiç ¦©¨§¦§¥¨
,`xnbd zxxanìéôð éëéä ïBLàø úîçîezngn mlek eltp ote` dfi`a - ¥£©¦¥¦¨¦

.oey`xd ly

:mipte` ipya zx`aneøîà àtt áø,àcìLk déçøBàì d÷ñôcwiqtd - ©¨¨¨©§©§¨§§¥§¦§¨
dliapk ,miaxd zeyx agex lk z` oey`xd mqgy epiidc ,dliapk jxcd

lky xg`n ,mlek iwfp lr eaiigl yi jkitle ,jxcd agexl zklyend

.zxg` jxca jlil mileki eid `le ,ezngn elwzp eixg` mikledd

àúeéîñc àøèeçk ,øîà ãéáæ áøz` ea yybnd ,xeeird ly elwnk - ©§¦¨©§§¨§©§¨
,ea jlil mewn xzep `ly cr jxcd agex lkl ehiyeny minrte ,ekxc

.mlek iwfpa `ed aiig ok oey`xd dyry ote`ae

äðùî

ote` dfi`a ,df z` df ewifde jxca mikldn eidy mipya zwqer ef dpyn

.mdn cg` z` aiigl yi ote` dfi`ae mdipy z` xehtl yi

,miaxd zeyxa mikldn eidy mipyBúéáça àa äæ,ziag `yp mdn cg` - ¤¨§¨¦
BúøB÷a àa äæåe ,dfa df erbte ,dxew `yp ipyde -Bck äøaLð[eziag-] §¤¨§¨¦§§¨©

äæ ìL BúøB÷a äæ ìL,øeètmeyn ,mixeht mdipy -äælLyiúeLø ¤¤§¨¤¤¨¤¨¤§
Cläì,miaxd zeyxaås`äæìyiCläì úeLømdn cg` ryt `le ,my §©¥§¨¤§§©¥

.ezkilda

`ed oicd ,df xg` df mikldn eidy `l` dfa df erbt `ly ote`a mpn`

m` :jkäøBwä ìòa äéäjldnïBøçà úéáç ìòáe ïBLàøe ,äøaLðdúéáç ¨¨©©©¨¦©©¨¦©£¦§§¨¨¦
äøBwä ìòa øeèt ,äøBwalray zelzl yiy xg`n ,wfpd melyzn ©¨¨©©©¨

lraa rbty cr i`cn xzei fxcfp ziagd lra eli`e ,ekxck jld dxewd

.envr z` wifd `edy `vnpe ,dxewd
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xcde"צו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc `nw `aa(iying meil)

ãîò íàå[xvr-]äøB÷ ìòa,ziag lra ea lwzpe ,ekelidnáéiçlra §¦¨©©©¨©¨
.miaxd zeyxa ezcinra ryty xg`n ,dxewdøîà íàådxewd lra §¦¨©

ìòáìdãBîò úéáç,ia lwzz `ly ick jnewnaøeètixdy ,dxewd lra §©©¨¦£¨
.ziagd lra z` xidfd

m`eúéáç ìòa äéäjldnïBøçà äøB÷ ìòáe ïBLàøeäøaLðdúéáç ¨¨©©¨¦¦©©¨©£¦§§¨¨¦
äøBwa,áéiçlwzpy cr i`cn xzei ekxca fxcfpy xg`n ,dxewd lra ©¨©¨
.ziagaãîò íàå[xvr-]ìòadúéáç,dxewd lra ea rbte ,ekelidnøeèt §¦¨©©©¨¦¨

.miaxd zeyxa ezcinra ryt ziagd lray xg`n ,dxewd lraøîà íàå§¦¨©
ziagd lraìòáìdãBîò äøB÷,ia lwzz `ly ick jnewnaáéiçlra §©©¨£©¨

.dxewd

ïëåyk oicd `edäæå Bøða àa äæ`a,BðúLôamipy eidyk ,epiidc §¥¤¨§¥§¤§¦§¨
sxype dfa df erbte ,ozyt ipyde ecia xp `yep cg` ,jxca mikldn

ex`azpy mipte`d lk itk mipicd yxtl yi dfa mb ,xpd ici lr ozytd

lirl:

àøîâ

dépéî àòa[l`y-],àðeä áøî ïúð øa äaømc`BzLà úà ÷éfnä §¨¦¥©¨©¨¨¥©¨©©¦¤¦§
eäî ,ähnä LéîLúa.`l e` diwfp melyza aiig m`d ,epic dn - §©§¦©¦¨©

:wtqd iccvãéáò÷ úeLøác ïåékg`n -jkitl dyer `ed zeyxay x ¥¨§¦§¨¨¦
éðeiòì déì éòaéà àîìc Bà ,øeètopeazdl el yiy ,xnel yiy e` - ¨¦§¨¦¨¥¥§©¥

.wfpd melyza eaiigl yi jkitle ,wifi `ly xdfdle

déì øîà,ozp xa daxl `ped ax -äeúéðzoicd on df wtq heytl ozip - ¨©¥§¦¨
dfa df erbte miaxd zeyxa mikldn eidy mipyy ,epizpyna epipyy

meyn ,mixehtäælLyiCläì úeLø,miaxd zeyxaås`äæìyiúeLø ¤¨¤§§©¥§¨¤§
Cläì`ed xeht mieqn mewna jlil zeyx mc`l yi xy`ky ,gkene ,my §©¥

,ezy` z` wifnd lraa s` xehtl yi ok lre ,oiekzna `ly my wifd m`

.dyer `ed zeyxay xg`n

:df oic lr dywn `xnbd,àáø øîàmixacd `ldeäîe ,øîBçå ì÷bxedd ¨©¨¨©¨¤©
a edrx z` dbbyaøòi,ñðëð BúeLøì äæå ñðëð BúeLøì äfLoiay - ©©¤¤¦§¦§¨§¤¦§¦§¨

ok it lr s`e ,xria jlil zeyx mdl yi bxdpd oiae bxeddäNòðbxedd ©£¤
Bøéáç úeLøì ñðëpL éîk,ebxdeáéiçå,ezbixd lr zelbäæ[lrad-] §¦¤¦§¨¦§£¥§©¨¤

Bøéáç úeLølL[ezy`-]ñðëð,wifdeïkL ìk àìaiigzdl eilry ¤¦§£¥¦§¨Ÿ¨¤¥
.diwfp melyza

:`xnbd zxxanéðz÷ àä àlàmeyn ,dxewd lra xehtyúeLø äælL ¤¨¨¨¨¥¤¨¤§
Cläì úeLø äæìå Cläìzeyx mc`l yiy mewn lkay jkn gikedl yie , §©¥§¨¤§§©¥

.bbeya wifd m` `ed xeht jldl

,zx`aneíúä,dxew lrae ziag lra iabl dpyna -eäðéð éããäk eäééåøz ¨¨©§©§©£¨¥¦§
lr ziagd zxiayl enxb cgi mdipyy ,micner md avn eze`a mdipy -

,ziagd iwfpa dxewd lra z` aiigl oi` ok lre ,dfa df mzribt iciàëä̈¨
,ezy` z` wifna -àì àéäå äNòî ãéáò÷ eäéàdyrn dyer lrad wx - ¦¨¨¦©£¤§¦Ÿ

.aiig wifd m` mewn lkn ,jkl zeyx el yiy s` jkitle ,dy`d `le

,dyrn dyer dy`d oi`y xnel okzi cvik :`xnbd dywnáéúëäå`xwie) §¨§¦
,mit`ep oic iabl (hk gi'ínò áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå'rnyne , §¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨

aezkd ixacnxg`ne ,df zxk yper llka md dy`d oiae yi`d oiay

dyerk zipecip dy`d s`y cenll yi 'zeyerd zeytpd' aezkd m`xwy

.dyrn

,`xnbd zvxzneäì úéà eäééåøúì äàðä,mdipyl d`pd dpyi ok` - £¨¨§©§©§¦§
aezkd m`xw jkitlela` ,'zeyerd zeytpd'ãéáò÷c àeä äNòî eäéà¦©£¤§¨¨¦

.wifd m` eaiigl yi jkitle ,dyer lrad wx lreta dyrn -

m`y dpyna epipyïBLàø äøB÷ ìòa äéädxaype ,oexg` ziag lrae ¨¨©©¨¦
lra z` xidfdl `la ekxca xvr m`e ,dxewd lra xeht dxewa ziagd

aiig ziagd:'eë
Lé÷ì Léø øîà,úBøt ézLzedeyd ,mc` ipa ipy ly,íéaøä úeLøa ¨©¥¨¦§¥¨¦§¨©¦

äöeáø úçàdnewna [zvaex-]úëläî úçàå,ef z` ef ewifde ,dkxck ©©§¨§©©§©¤¤
m`y `ed oicdäèòadxtdda úëläîd dxtäöeáø,dzwifdeäøeèt, ¨£¨§©¤¤©§¨§¨

lk' epicia `ed llke ,`ed iepiye dviaxl zcner miaxd zeyx oi`y

d dxtd dhra m` j` .'xeht ea dpiye xg` `ae dpynda äöeáødxt §¨©
d.úáéiç ,úëläî§©¤¤©¤¤

:dpynd on yiwl yix ixacl di`x `iadl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéì¥¨§©©¥
m`y ,dpyna x`eand oicd onìòa äéädäøB÷jldnúéáç ìòáe ïBLàø ¨¨©©¨¦©©¨¦

ïBøçàe ,äøaLðdøeèt ,äøBwa úéáç,dxewd lraãîò íàå[xvr-]ìòa ©£¦§§¨¨¦©¨¨§¦¨©©©
däøB÷,wefipe ziagd lra ea lwzpe ,enewnaáéiçmelyza dxewd lra ¨©¨

.miaxd zeyxa xvry jka ryty xg`n ,ziagd iwfp

áéiç éðz÷å éîc úëläîa äöeáøëc àëä àäåcnry df ote`a ixde - §¨¨¨§¦§¨¦§©¤¤¨¥§¨¨¥©¨
zhread dveax dxt oick mze` oecl yi ,ziagd lra ea lwzpe dxewd lra

,dlibxd jxcd on dpiy enewna xvry dxewd lra ixdy ,zkldn dxta

melyza `ed aiig jkitle ,miaxd zeyxa yetl cenrl mc` ipa jxc oi`y

zvaexd dxty ,o`kn gikedl yie ,ekxck jldy ziagd lra ly ewfp

inelyza zaiig dkxck zkldnd dxta dhray oick `ly miaxd zeyxa

.dwfp

:`xnbd dgecòa éòéiñ àä àøañúåàéon di`x `iadl dz` xeaq ike - §¦§§¨¨©¨¥¨£¨
,yiwl yix ixacl dpyndénð äL÷î àlà éòéiñî àìc àéizñî àìŸ¦§¦¨§Ÿ§©§¥¤¨¦§¨©¦

àéL÷on zeywdl yi daxc` `l` ,eixacl di`x oi`y ic `l ixd - ©§¨
ixdy ,ezhiy lr dpyndäèòác àîòèyiwl yix aiigny xacd mrh - ©§¨§¨£¨

wiicl yie ,zkldnd dxta dhrae dzpiyy xg`n ,dveaxd dxtd z`

,eixacnàìénî ä÷feä àäda dlwzpe dnewna dxtd dvax m`y - ¨§¨¦¥¨
,dwefipe zkldnd dxtdøeètxg`n ,wfpd melyzn dveaxd dxtd lra ¨
,micia ezxt dwifd `lyáéiç éðz÷å àìénîc ïéúéðúî àäåixacn ixde - §¨©§¦¦§¦¥¨§¨¨¥©¨

lwzpe enewna dxew lra cnr m`y da x`ean ixdy ,ok `l gken dpynd

`ly it lr s` ,wfpd melyza dxewd lra aiig ,wefipe ziagd lra ea

.micia ewifd

yix ixacl dpynd zwqer eay ote`d oia wlgl yiy :`xnbd zvxzn

,yiwlàcìLk àçøBàì d÷ñôc ïéúéðúîeidy ote`a zwqer dpynd - ©§¦¦§©§¨§§¨§¦§¨
,ea xearl mewn xzep `ly cr ,miaxd zeyx agexl migpen dxewd iy`x

la` ,ziagd lra iwfpa eaiigl yi jkitleàëäxaecn ,zext izy oiprl ¨¨
aàñéb ãça äòáøc ïBâkxzep oiicre ,jxcd ly cg` cva dxtd dvaxy - §§¨§¨§©¦¨

jkitle ,ea xearl mewnàñéb Cãéàa ééebñì dì éòaéàdxtl did - ¦¨¥¨§©¥§¦¨¦¨
xeht jkitle ,dveaxd dxtd on wfpiz `ly ick jxcd cva jlil zkldnd

dxta dhrae zvaexd dxtd dzpiyy ote`a wxe ,zvaexd dxtd lra

.wfpd melyza dilra aiig zkldnd

:dpynd ly `tiqd on yiwl yix ixacl di`x `iadl dqpn `xnbdàlà¤¨
Lé÷ì Léøì déì òéiñî ïéúéðúîc àôéñ.éðz÷cm`yìòa äéädúéáç ¥¨§©§¦¦§©©¥§¥¨¦§¨¨¥¨¨©©¨¦

jldnïBøçà äøB÷ ìòáe ïBLàøe ,äøaLðdáéiç ,äøBwa úéáçlra ¦©©¨©£¦§§¨¨¦©¨©¨
.i`cn xzei ezkilda fxcfpy xg`n ,dxewdãîò íàå[xvr-]ìòadúéáç §¦¨©©©¨¦

,ewifde dxewd lra ea lwzpe ,ekxcaøeètlra ryty xg`n ,dxewd lra ¨
.ezxivra ziagd

øeèt éðz÷å éîc äöeáøa úëläîëc àëä àäåcnry df ote`a ixde - §¨¨¨§¦§©¤¤¦§¨¨¥§¨¨¥¨
zkldn dxt oick mze` oecl yi ,dxewd lra ea lwzpe ziagd lra

,ezkildn cnry dyr oick `ly ziagd lra ixdy ,dveaxa zhread

dhra m`y o`kn gikedl yie ,ewifdy dxewd lra z` xehtl yi jkitle

,dzwifde oick `ly miaxd zeyxa zvaexd dxta dkxck zkldnd dxtd

.dxeht

:`xnbd dgecéâñî à÷ déçøBà éëc ïéúéðúîote`a zwqer dpynd - ©§¦¦§¦§¥¨©§¥
iwfpa eaiigl oi` jkitle ,ziagd lraa lwzpe ekxck dxewd lra jldy

,ziagdàëä,dveaxa zhread zkldn dxt iabldéì øîàdxtd dleki - ¨¨¨©¥
,zkldnl xnel dveaxdúéì éa éèeòáì éìò ééebñì úeLø Cì úéàc éäð§¦§¦¨§§©¥¨©§©¥¦¥

àúeLø Cìueaxl zi`yx ipi`y xg`n ,ilr jlil zeyx jl yi m` s` - ¨§¨
z` aiigl yiy okzi jkitle ,zeyx jl oi` ia heral j` ,miaxd zeyxa

.dveaxd dxtd ly diwfp melyza zkldnd dxtd lra

äðùî

.miaxd zeyxa df z` df ewifdy mipya `id s` zwqer ef dpyn

ãçà ,íéaøä úeLøa ïéëläî eéäL íéðLmdnãçàå õømdnCläî §©¦¤¨§©§¦¦§¨©¦¤¨¨§¤¨§©¥
,ekxckïéöø íäéðL eéäL Bà,äæ úà äæ e÷éfäå,ïéøeèt íäéðLinelyzn ¤¨§¥¤¨¦§¦¦¤¤¤§¥¤§¦

mdipye ,miaxd zeyxa uexle jldl zeyx yi mdipyle xg`ny ,wfpd

exiag iwfpa cg`d aiigl oi` ,cg`k df z` df ewifd:

àøîâ

ïéúéðúîjldn ipyde ux cg`y ote`a s`y ,dpyna x`eand oicd - ©§¦¦
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.eäðéð éããä ék eäééåøz:DzxiaWA riIq ziag lrA s`W ozxiaWA oieW odipW ©§©§¦£¨¥¦§§¥¤¨¦¦§¦¨¨¤©©©¨¦¦¥©¦§¦¨¨
.úBNBòä úBLôpä:rnWnA zt`Fpe s`Fp.úëläîa äöeáøkdxFw lraC ©§¨¨¥§¤¤§©§©¦§¨¦§©¤¤§©©¨

:x"dxA WEtl KxC oi`W dPEWn ied cnrW.àéòa éòeiñ àäzkNdnA dvEaxC ¤¨©£¥§¤¤¥¤¤¨¦¨¦¥©§¨¦§¨¦§©¤¤
:zaiIg.àéL÷ énð éL÷î àlàoizipzn:zaiIg zvaFx dhrA xn`C Wiwl Wixl ©¤¤¤¨¦§¥©¦©§¨©§¦¦§¥¨¦§¨©¨£¨¤¤©¤¤

.àìénî ä÷feä àädvEaxA zkNdn ¨§¨¦¥¨§©¤¤¦§¨
:aiIg `liOnC oizipznA ipYw `kde dxEhR§¨§¨¨¨¨¥§©§¦¦§¦¥¨©¨

.ä÷ñôc ïéúéðúî`ClWM `gxF`l dxFw ©§¦¦§¨§¨¨§§¨§¦§¨
ENit` KMld KxCd agFxl diW`x EidW¤¨¨¤¨§©©¤¤¦§¨£¦
ziagd lral KxC oi`W aiIg `liOn¦¥¨©¨¤¥¤¤§©©¤¨¦

:zFhpl.àñéb Cãéàa ééebñì`nrh KMld ¦§¦§¥§¦¨¦¨¦§¨©§¨
:xEhR `liOn la` dhraC.ïéúéðúî`wC §¨£¨£¨¦¥¨¨©§¦¦§¨

iEPiW o`M oi`e DigxE` iM dxFTd lrA iBqn©§¥©©©¨¦§¥§¥©¦
dvEaxA dhrAW zkNdn la` xEhR KMld¦§¨¨£¨§©¤¤¤¨£¨¦§¨
: zaiIgC Kl `ni`e DMxC z` dzPiW¦§¨¤©§¨§¥¨¨§©¤¤

.ïéøeèt ïäéðL:`xnBA WxtncMéðtî §¥¤§¦§¦§¨¥©§¨¨¦§¥
.[úeLøa] õøL:oOwl Wxtnänì eú àä ¤¨¦§§¨¥§©¨¨¨¨

.Cläî ãçàå õø ãçà [àzLä] éìuxC ¦©§¨¤¨¨§¤¨§©¥§¨
mivx mdipW xEhR dPiW `l KNdnE dPiW¦¨§©¥Ÿ¦¨¨§¥¤¨¦

:`irAn¦¨§¨
åàåá

1
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17

18

19

íàå`l i` la` `ClWM dxFwl `inxC iwFn `xnBA .aiIg dxFw lrA cnr §¦¨©©©¨©¨©§¨¨¥§©§¨§¨§¦§¨£¨¦Ÿ
lrA cnrW d`xWM ziag lral Dil irAi`C xEhR `ClWM `inx©§¨§¦§¨¨§¦¨¥¥§©©¨¦§¤¨¨¤¨©©©
lrA rWR `l `ClWM ied iM la` wGEi `NW icM `qiB Kci`A iiEBql dxFTd©¨¦§¥§¦¨¦¨§¥¤Ÿ©£¨¦£¥ª§¦§¨Ÿ¨©©©
dn cnrWM d`Fx mc`d sEBW Kt"r` `ClWM cnFrWM rci `lC ziagd¤¨¦§Ÿ¨©§¤¥§¦§¨¤¨¨¨¤§¤¨©©
dWw la` d`Fx oi` `ClWM cnrX¤¨©§¦§¨¥¤£¨¨¤
xEhR i`O` ziagd lrA cnr m` `tiqaC¦§¥¨¦¨©©©¤¨¦©©¨
`EdW `ClWM iedC xAYqn `l ziagC§¨¦Ÿ¦§©¥©£¥§¦§¨¤
Kci`A iiEBql dxFTd lral l"de ohw xaC̈¨¨¨§§©©©¨¦§¥§¦¨
`dC ziag lrA wGEi `NW icM `qiB¦¨§¥¤Ÿ©©©¨¦§¨
iiEBql eilr lhEn oFxg` ziag lrAWM§¤©©¨¦©£¨¨¨¦§¥
lrAWM y"k [wGEi] `NW icM `qiB Kci`A§¦¨¦¨§¥¤Ÿ©§¤©©
`qiB Kci`A iiEBql irAi`C oFxg` dxFw¨©£§¦¨¥¦§¥§¦¨¦¨

'iRcM wiGi `NW icM(.bk sc lirl)alM iAB §¥¤Ÿ©¦¦§¦©¥¤¤
mc`dW wgFC df mbC cFre dxxg lhPW¤¨©£¨¨§§©¤©¤¨¨¨
cnFr `EdW d`Fx oi`e cnFr `EdW d`Fx¤¤¥§¥¤¤¥
`zNinC `gxE`C i"xl d`xpe `ClWM§¦§¨§¦§¤§¦§§¨§¦§¨
df dxFw lraE ziag lrA oiklFdWM `Ed§¤§¦©©¨¦©©¨¤
FzF`A oiIrl lFki oFxg`d oi`C df xg ©̀©¤§¥¨©£¨§©¥§
`ied `l iM KklE drW lM eiptl KlFdW¤¥§¨¨¨¨¨§©¦Ÿ©§¨
zNgzA zkll oFxg`l Wi `ClWM dxFw¨§¦§¨¥¨©£¨¤¤¦§¦©
`NW F` wiGi `NW icM `qiB Kci`A FkENd¦§¦¨¦¨§¥¤Ÿ©¦¤Ÿ
`UFPWM la` oFW`xd zcinr i"r wGEi©£¦©¨¦£¨§¤¥
wNYqdl oFxg`l oi` `ClWM dxFTd z ¤̀©¨§¦§¨¥¨©£§¦§©¥
oiA dxFw lrA `EdW oiA `qiB Kci`A§¦¨¦¨¥¤©©¨¥
`N` rWFR oi` KklE ziag lrA `EdW¤©©¨¦§©¥¥©¤¨
`Wix oiA 'ipzn ixiinE cnrWM oFW`xd̈¦§¤¨©©§¥©§¦¥¥¨

:`ClWM dxFTdW `tiq oiA¥¥¨¤©¨§¦§¨
eäééåøzlrA s`W .Edpip iccd iM ©§©§¦£¨¥¦§¤©©©

DzxiaWA riIqn ziag̈¦§©¥©¦§¦¨¨
Fxiag zxFwA Fziag gihd FkENd KxcAW¤§¤¤¦¥¦©¨¦§©£¥
'it` KNdl zEWx dfNW l"l oM m`e z"`e§§¦¥¤§¤§§©¥£¦
lrA xEhR dfl `le dfl `l zEWx oi ¥̀§Ÿ§¤§Ÿ§¤¨©©
m` ihErnl `aC l"ie df mrHn dxFTd©¨¦©©¤§§¨¦§¥¦
KNdn ziag lraE ux dxFw lrA did̈¨©©¨¨©©¨¦§©¥
ziagd gihd Fnvr ziag lrAW t"r`¤©©¨¦©§¥¦©¤¨¦
KNdn cg`e ux cg` 'ipznA xhtC b"r`§¨©§©§¦¤¨¨§¤¨§©¥
x"dxA uExl Fl WIW xaqwC mEXn Epiid©§¦§¨¨©¤¥¨¦
Fl oi` FtizM lr dxFw `UFPWM la £̀¨§¤¥¨©§¥¥
cg`e ux cg`C oizipzn p"` uExl zEWx§¨©§¦¦§¤¨¨§¤¨
opgFi iAx Dl iwFncM y"rA ixiin KNdn§©¥©§¥§¦§¥¨©¦¨¨
Fl oi`W mFwnA hrnl `aC l"i iOp i ¦̀©¦§¨§©¥§¨¤¥
oeikC ziagd lrA xvgA oFbM KNdl zEWx§§©¥§©£©©©¤¨¦§¥¨

x Fl oi`Coi` KNdl [dxFTd] lral zEW §¥§§©©©¨§©¥¥
cnrWM Edin EPOn xdGil ziag lral§©©¨¦¦¨¥¦¤¦§¤¨©
mdipW 'it` dxFw lrA aiIg ziag lrA©©¨¦©¨©©¨£¦§¥¤
`wecC wGidd lM dUrW oeiM zEWxA¦§¥¨¤¨¨¨©¤¥§©§¨
'iRcM dcinrA rWR `ClWM `UFp dxFw lrA eixg` `AW rci `EdW oeikC oizipznC ziag lrA cnrl inC `le Dil opixhR Edpip iccd iM EdiiexzC mEXn¦§©§©§¦£¨¥¦§©§¦¨¥§Ÿ¨¥§¨©©©¨¦§©§¦¦§¥¨¤¨©¤¨©£¨©©¨¥§¦§¨¨©©£¦¨¦§¦

:xiRW iOp iz` `ClWM `iedC ixii` iOp ziag i`e 'ipznA§©§¦§¦¨¦©¦©§¥§©§¨§¦§¨¨¥©¦©¦
eäéà:dUrn d`pdl DiaWg` `pngxC zaiIg zFwln oiprlE z`Hg oiprl EdinE .dUrn ciarwàéîøclwzPWM lirl aiIgn oixCwA `lde z"`e .`ClWM ¦¨¨¦©£¤¦§¦§©©¨§¦§©©§©¤¤§©§¨¨©§§¥©£¨¨©£¤§©§¨§¦§¨§©£Ÿ§©¨¦§©¥§¥§¤¦§©
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בבא קמא. פרק שלישי - המניח דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc `nw `aa(iying meil)

àúkìî älk úàø÷ì àöðå eàBazayd ipt z` lawl `vp ,epiidc - §¥¥¦§©©¨©§§¨
,jlnd ipt z` lawnd mc`kdì éøîàåe`ea ,jk xn`y mixne` yie - §¨§¥¨

`vpeéàpé éaø .àúkìî älk úaL úàø÷ìdidóhòúî,mi`p micbaa ¦§©©¨©¨©§§¨©¦©©¦§©¥
éà÷å[cnr-],älk éàBa älk éàBa øîàåzayd zziayl `xew did jky §¨¥§¨©¦©¨¦©¨

.eipira dzeaiag jezn

ok ,zayd ipt z` lawle z`vl devny myky ,mzbdpdn cenll epl yie

xehtl yi ok lre ,zayd ikxv z` oikdl zay axra uexle gexhl devn

.dyr zeyxa ixdy ,bbeya wifde uxy df z`

äðùî

.zxg` zeyxa wifne zg` zeyxa `vnpd mc`a zwqer ef dpyn

mc`òwáîämivríéaøä úeLøaofxbd wzipy e` ,urd on dkizg dfzipe ©§©¥©¦§¨©¦
ltpe ezwn÷éfäåãéçiä úeLøamivr rwiay e` ,xg` mc`l zkiiyd §¦¦¦§©¨¦

ãéçiä úeLøad on fzipe ,elyofxbd e` uríéaøä úeLøa ÷éfäåe` , ¦§©¨¦§¦¦¦§¨©¦
rwiayãéçiä úeLøafizde elyãéçiä úeLøa ÷éfäåmc` lyøçàlka , ¦§©¨¦§¦¦¦§©¨¦©¥

el` mipte`áéiçwfpd inelyza rwand: ©¨

àøîâ

mipte` dylya df oic rinydl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:mipeyàëéøöe`ly xg`n ,mipicd zyely z` eprinydl jxev epyi - §¦¨
.dfn df mcnell ozipàðz éàciabl wx df oicòwáîämivrãéçiä úeLøa §¦¨¨©§©¥©¦§©¨¦

fizde,íéaøä úeLøa ÷éfäålr eaiigl yi df ote`a wxy xnel mewn did §¦¦¦§¨©¦
,jkíéaø éçéëLc íeMîzeyxa mixaerd miax miyp` miievny xg`n - ¦¦§¦¥©¦

,`ed ryete ,mwifdl `ly xdfdl el did jkitle ,miaxdìáàrwand £¨
fizde mivrãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî,íéaø éçéëL àìcoi`y - ¥§¨©¦¦§©¨¦§Ÿ§¦¥©¦

,wfpd mewna miievn miax miyp`àì àîéàaiigzi `ly xnel mewn yi - ¥¨Ÿ
.aiig df ote`a mby eprinydl dpynd dkxved jkitle ,rwand

àðz éàåfizde mivr rwand iabl wx df oicúeLøì íéaøä úeLøî §¦¨¨¥§¨©¦¦§
ãéçiä,eaiigl yi df ote`a wxy xnel mewn did ,àlL àøwéòîc íeMî ©¨¦¦§¥¦¨¨¤Ÿ

ãéáò úeLøamc` oi` ixdy ,zeyxa `ly eid eiyrn zligzy xg`n - ¦§¨¦
,eiwfp lr eaiigl yi jkitle ,miaxd zeyxa mivr rwal i`yxìáàrwand £¨

fizneãéçiä úeLøîelyãéáò úeLøác íéaøä úeLøìmivr rwiay - ¥§©¨¦¦§¨©¦§¦§¨¦
,ezeyx jeza ok dyr ixdy ,zeyxaàì àîéà`ly xnel mewn yi - ¥¨Ÿ

.aiig df ote`a mby rinydl dpynd dkxved jkitle ,jk lr aiigzi

ðä àðz éàåézøz Ciabl ,el` mipic ipy dpey dpynd dzid eli`e - §¦¨¨¨¨©§¥
cigid zeyxa rwand iable ,cigid zeyxa wifde miaxd zeyxa rwand

cgein mrh epyi cg` lkay dfa xnel mewn did ,miaxd zeyxa wifde

,rwand z` aiiglàäyi miaxd zeyxa wifde cigid zeyxa rwand - ¨
,eaiiglíeMîmewnl fizdyíéaø éçéëLc,`ed ryeteàäårwande - ¦¦§¦¥©¦§¨

,eaiigl yi cigid zeyxa wifde miaxd zeyxac íeMîezriwaàlL ¦§¤Ÿ
úeLøa,`idìáàfizndãéçiä úeLøîelyãéçiä úeLøìmc` lyøçà, ¦§£¨¥§©¨¦¦§©¨¦©¥

,zg`d ,exhetl zeaiq izy dfa yiyíéaø éçéëL àìcmiievn oi`y - §Ÿ§¦¥©¦
,wfpd mewna miaye mixaeråc ,zipydúeLøa àøwéòîdyr dligzny - §¥¦¨¨¦§

,exivga zeyxa okàì àîéà,eaiigl oi` dfay xnel mewn yi -àëéøö- ¥¨Ÿ§¦¨
inelyza rwand aiig df ote`a mby eprinydl dpynd dkxved jkitle

wfpd:
:my wefipe exiag xvgl qpkpy mc` oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzmc`úeLøa àlL øbð ìL Búeðçì ñðëpä,xbpdúò÷a äæzðå ¨©¨¨©¦§¨©£¤©¨¤Ÿ¦§§¦§¨§©©
[ur zkizg-]äçôèå[dzkd-]øeèt ,úîe åéðt ìò,zelb aeign xbpdíàå §¨§¨©¨¨¥¨§¦

ñðëðxbpd zepgl mc` eze`úeLøa,zn e` wfede eipt lr zrwa dfzipe , ¦§¨¦§
áéiç.xbpd ©¨

:`xnbd zxxanáéiç éàîmc` eze` zbixd lr xbpd z` aiigl yi dna - ©©¨
.zeyxa qpkp m` ezrivt e`àðéðç øa éñBé éaø øîàmc` eze` wfed m` , ¨©©¦¥©£¦¨

rvtpeáéiçxbpdamelyz,íéøác 'ã,zaye ietix ,xrv ,wfpåbxdp m` ©¨§§¨¦§
mc` eze`øeèôxbpdäîBc ïéàL éôì ,úeìbîdf dxwnìbxedd mc` ¨¦¨§¦¤¥¤§

a edrx z` dbbya,øòéa ixdyñðëð BúeLøì äæå ñðëð BúeLøì äæ øòé ©©©©¤¦§¦§¨§¤¦§¦§¨
bxdpd z` oiae bxedd z` oia oecl yi jkitle ,`ed miaxd zeyx xridy -

j` ,mdly zeyxl miqpkpkäæ,xbpd ly ezeyxl qpkpy -Bøéáç úeLøì ¤¦§£¥
ñðëð.dfk ote`a zelb dxez daiig `ly xnel yie , ¦§¨

:`pipg xa iqei iax ixac lr dywn `xnbd,àáø øîàmixacd `ldeì÷ ¨©¨¨©
øîBçå,äîea dbbya edrx z` bxedd,øòiyBzòãì äæå ñðëð Bzòãì äæ ¨¤©©©¤§©§¦§¨§¤§©§
,ñðëðyi` zeyx zlihp `ll xril eqpkp bxdpd oiae bxedd oiay ,epiidc ¦§¨

ok it lr s`e ,el jenqa bxdpd ly e`vnd lr bxedd rci `le ,edrxn

äNòðbxdpdúòãì ñðëpL éîk[zeyxae zricia-]Bøéáç,äìBâåbxedd ©£¨§¦¤¦§¨§©©£¥§¤
,eci lräæ,zeyxa xbpd zial qpkpd -úòãlLzeyxaeñðëð Bøéáç ¤¤§©©£¥¦§¨
,ezialïkL ìk àì.ezbixd lr zelb xbpd z` aiigl yiyokzi cvike Ÿ¨¤¥

.zelbn exhet `pipg xa iqei iaxy xnel

iyew zngne:xg` ote`a `pipg xa iqei iax ixac z` `ax x`an ef `àlà¤¨
àáø øîà,éàîy `nrhøeètxbpd,úeìbîyper el ribn oi`y meyn `l ¨©¨¨©¨¦¨

`l` ,dfk xengúeìâa déì ébñ àìc,zelb ly lw ypera el ic `l -eðééäå §Ÿ©¦¥§¨§©§
àîòèenrh edfe -àðéðç øa éñBé éaøc,zelbn exhetddéì éåäc íeMî ©§¨§©¦¥©£¦¨¦§¨¥¥
xbpdãéæîì áBø÷ ââBLdid ,ezial qpkdl mc` eze`l zeyx ozpe xg`ny , ¥¨§¥¦

cifnl aexw `ed ixd xdfp `ly xg`ne ,qpkp xak `ny yeygl el

oeerd xtkl dliren zelbd oi`y ,zelb ypera el ic `l jkle ,ezbixda

.dbbya bxedl `l` ,cifna bxedl

:dleb epi` cifnl aexw bbeya bxeddy df oic lr dywn `xnbdáéúî̈¦
àáø,eizepeer lr oic ziaa dweld mc` oic iabl (:ak) zekn zkqna epipy , ¨¨

m`e ,okzqiy `la ezewldl ozip zewln dnk eze` micne` oic ziay

éñBäBì óoicd zia gilyäòeöø[dkn-]úçàcne`d lr ztqep ¦§¨©©
,edecn`yåok ici lrúî,dweldäæ éøädwlndBãé ìò äìBbbxed oick §¥£¥¤¤©¨

.dbbya ytp

àëä àäådf ote`a ixde -cdwlndàeä ãéæîì áBø÷ ââBL,ef dbixda §¨¨¨§¥¨§¥¦
dézòcà é÷eqà éòaéàcezrca zelrdl el did ixdy -éLðéà éúééîc §¦¨¥©¥©©§¥§©§¥¦§¥

äòeöø àãça,dkn el mitiqenyk zenl mc` lelry -éðz÷ålkne - ©£¨§¨§¨¨¥
y aezk mewnäæ éøädwlndäìBbcifnl aexw bbeya bxedd s`y gkene , £¥¤¤

.dleb

:`xnbd zvxzn,àòcøäpî éîéL áø øîàote`a zwqer dpynd oi` ¨©©¦¦¦§©§§¨
`l` ,ocne`d lr dkn mzq el siqedyàðéðîa éòèczia gily drhy - §¨¥§¦§¨¨

,edecn`y dn lk z` edwld `l oiicry did xeaqke ,zewlnd oipna oicd

ecia dzid zerhy xxazp okn xg`le ,zne dkn cer el siqed jkitle

.`cixb bbeya bxedk `l` ,cifnl aexwd bbeyk epecl oi` df ote`ae ,epipna

:df uexiz lr dywn `xnbdôèdéì ç[edkd-]àáøiniy axldéìcðña ¨©¥¨¨§©§¨¥
e ,elcpq lr -épî àeä eèà ,déì øîàoipn z` dpend `ed dwlnd ike - ¨©¥¨©¦

,zewlndàéðúäåd ,`ed jk zewlnd xcqy ,`ziixaa epipy ixde -ìBãb §¨©§¨¨
àøB÷ ïéðéicaL,'LzMn z` 'd `ltde' (hp gk mixac) zyxta dxeza ¤§©¨¦¥§¦§¨¤©Ÿ§

åoiicdäðBî éðMä,zewlnd oipn z`åoiicdøîBà éLéìMäoic zia gilyl §©¥¦¤§©§¦¦¥
eäkä,dpeny `ed oiicd `l` envra dpen oicd zia gily oi`y `vnpe . ©¥

.zewlnd oipna oic zia gily drhy xnel okzi cvike

àòcøäpî éîéL áø øîà àlàote`a zwqer dpynd ,déôeb àðéic äòèc ¤¨¨©©¦¦¦§©§§¨§¨¨©¨¨¥
dkn oicd zia gily el siqed jkitle ,zewlnd oipna envr oiicd drhy -

.dlebe dbbya bxedk epecl yi ok lre ,edecn`y oipnd lr

epi` cifnl aexw bbeya bxeddy df oic lr ztqep dpynn dywn `xnbd

:dleb,éáéúéîmc`y ,(.g) zekn zkqna epipyúeLøì ïáàä úà ÷øBfä ¥¦¥©¥¤¨¤¤¦§
âøäå ,íéaøä,dbbya mc` myäæ éøäwxefd,äìBbytp bxedd oick ¨©¦§¨©£¥¤¤

.dbbya

àëä àäå,df ote`a ixde -cbxedddéì éòaéàc ,àeä ãéæîì áBø÷ ââBL §¨¨¨§¥¨§¥¦§¦¨¥¥
dézòcà é÷eqàezrc lr zelrdl el didy -éçéëL íéaøä úeLøác ©¥©©§¥§¦§¨©¦§¦¥

éLðéàon rbtdl md milekie ,miaxd zeyxa mixaerd miyp` miievny - ¦§¥
,wxfy oa`déðz÷åy dpyna aezk mewn lkne -äæ éøäwxefd,äìBbyie §¨¨¥£¥¤¤

.dleb cifnl aexwd bbeya bxedd s`y jkn gikedl

:`xnbd zvxzn÷çöé øa ìàeîL áø øîàmc`a zwqer dpynd oi` , ¨©©§¥©¦§¨
`l` ,miaxd zeyxl mzq oa` wxefdad mc`BìúBk úà øúBñexivg oiay §¥¤§

miaxd zeyxa mikledd on cg` lr lzekd on oa` dltpe ,miaxd zeyxl

.`cixb bbeya bxedk `l` cifnl aexwd bbeyk epecl oi` jkitle ,ezbxde

bbeyk `l` ,`cixb bbeya bxedk epecl oi` df ote`a s`y :`xnbd dywn

ixdy ,cifnl aexwéðeiò déì éòaéàlzekd zxizq mcew opeazdl el did - ¦¨¥¥©¥
.jkn rbtdl lelry mc` oi` m`

zwqer dpyndy :`xnbd zvxznad mc`øúBñelzek z`äìélaoi`y , §¥©©§¨
.ef dxizqa cifnl aexw epi` ok lre ,miaxd zeyxa jk lk miievn miyp`
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צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc `nw `aa(iying meil)

àúkìî älk úàø÷ì àöðå eàBazayd ipt z` lawl `vp ,epiidc - §¥¥¦§©©¨©§§¨
,jlnd ipt z` lawnd mc`kdì éøîàåe`ea ,jk xn`y mixne` yie - §¨§¥¨

`vpeéàpé éaø .àúkìî älk úaL úàø÷ìdidóhòúî,mi`p micbaa ¦§©©¨©¨©§§¨©¦©©¦§©¥
éà÷å[cnr-],älk éàBa älk éàBa øîàåzayd zziayl `xew did jky §¨¥§¨©¦©¨¦©¨

.eipira dzeaiag jezn

ok ,zayd ipt z` lawle z`vl devny myky ,mzbdpdn cenll epl yie

xehtl yi ok lre ,zayd ikxv z` oikdl zay axra uexle gexhl devn

.dyr zeyxa ixdy ,bbeya wifde uxy df z`

äðùî

.zxg` zeyxa wifne zg` zeyxa `vnpd mc`a zwqer ef dpyn

mc`òwáîämivríéaøä úeLøaofxbd wzipy e` ,urd on dkizg dfzipe ©§©¥©¦§¨©¦
ltpe ezwn÷éfäåãéçiä úeLøamivr rwiay e` ,xg` mc`l zkiiyd §¦¦¦§©¨¦

ãéçiä úeLøad on fzipe ,elyofxbd e` uríéaøä úeLøa ÷éfäåe` , ¦§©¨¦§¦¦¦§¨©¦
rwiayãéçiä úeLøafizde elyãéçiä úeLøa ÷éfäåmc` lyøçàlka , ¦§©¨¦§¦¦¦§©¨¦©¥

el` mipte`áéiçwfpd inelyza rwand: ©¨

àøîâ

mipte` dylya df oic rinydl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:mipeyàëéøöe`ly xg`n ,mipicd zyely z` eprinydl jxev epyi - §¦¨
.dfn df mcnell ozipàðz éàciabl wx df oicòwáîämivrãéçiä úeLøa §¦¨¨©§©¥©¦§©¨¦

fizde,íéaøä úeLøa ÷éfäålr eaiigl yi df ote`a wxy xnel mewn did §¦¦¦§¨©¦
,jkíéaø éçéëLc íeMîzeyxa mixaerd miax miyp` miievny xg`n - ¦¦§¦¥©¦

,`ed ryete ,mwifdl `ly xdfdl el did jkitle ,miaxdìáàrwand £¨
fizde mivrãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî,íéaø éçéëL àìcoi`y - ¥§¨©¦¦§©¨¦§Ÿ§¦¥©¦

,wfpd mewna miievn miax miyp`àì àîéàaiigzi `ly xnel mewn yi - ¥¨Ÿ
.aiig df ote`a mby eprinydl dpynd dkxved jkitle ,rwand

àðz éàåfizde mivr rwand iabl wx df oicúeLøì íéaøä úeLøî §¦¨¨¥§¨©¦¦§
ãéçiä,eaiigl yi df ote`a wxy xnel mewn did ,àlL àøwéòîc íeMî ©¨¦¦§¥¦¨¨¤Ÿ

ãéáò úeLøamc` oi` ixdy ,zeyxa `ly eid eiyrn zligzy xg`n - ¦§¨¦
,eiwfp lr eaiigl yi jkitle ,miaxd zeyxa mivr rwal i`yxìáàrwand £¨

fizneãéçiä úeLøîelyãéáò úeLøác íéaøä úeLøìmivr rwiay - ¥§©¨¦¦§¨©¦§¦§¨¦
,ezeyx jeza ok dyr ixdy ,zeyxaàì àîéà`ly xnel mewn yi - ¥¨Ÿ

.aiig df ote`a mby rinydl dpynd dkxved jkitle ,jk lr aiigzi

ðä àðz éàåézøz Ciabl ,el` mipic ipy dpey dpynd dzid eli`e - §¦¨¨¨¨©§¥
cigid zeyxa rwand iable ,cigid zeyxa wifde miaxd zeyxa rwand

cgein mrh epyi cg` lkay dfa xnel mewn did ,miaxd zeyxa wifde

,rwand z` aiiglàäyi miaxd zeyxa wifde cigid zeyxa rwand - ¨
,eaiiglíeMîmewnl fizdyíéaø éçéëLc,`ed ryeteàäårwande - ¦¦§¦¥©¦§¨

,eaiigl yi cigid zeyxa wifde miaxd zeyxac íeMîezriwaàlL ¦§¤Ÿ
úeLøa,`idìáàfizndãéçiä úeLøîelyãéçiä úeLøìmc` lyøçà, ¦§£¨¥§©¨¦¦§©¨¦©¥

,zg`d ,exhetl zeaiq izy dfa yiyíéaø éçéëL àìcmiievn oi`y - §Ÿ§¦¥©¦
,wfpd mewna miaye mixaeråc ,zipydúeLøa àøwéòîdyr dligzny - §¥¦¨¨¦§

,exivga zeyxa okàì àîéà,eaiigl oi` dfay xnel mewn yi -àëéøö- ¥¨Ÿ§¦¨
inelyza rwand aiig df ote`a mby eprinydl dpynd dkxved jkitle

wfpd:
:my wefipe exiag xvgl qpkpy mc` oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

,ïðaø eðzmc`úeLøa àlL øbð ìL Búeðçì ñðëpä,xbpdúò÷a äæzðå ¨©¨¨©¦§¨©£¤©¨¤Ÿ¦§§¦§¨§©©
[ur zkizg-]äçôèå[dzkd-]øeèt ,úîe åéðt ìò,zelb aeign xbpdíàå §¨§¨©¨¨¥¨§¦

ñðëðxbpd zepgl mc` eze`úeLøa,zn e` wfede eipt lr zrwa dfzipe , ¦§¨¦§
áéiç.xbpd ©¨

:`xnbd zxxanáéiç éàîmc` eze` zbixd lr xbpd z` aiigl yi dna - ©©¨
.zeyxa qpkp m` ezrivt e`àðéðç øa éñBé éaø øîàmc` eze` wfed m` , ¨©©¦¥©£¦¨

rvtpeáéiçxbpdamelyz,íéøác 'ã,zaye ietix ,xrv ,wfpåbxdp m` ©¨§§¨¦§
mc` eze`øeèôxbpdäîBc ïéàL éôì ,úeìbîdf dxwnìbxedd mc` ¨¦¨§¦¤¥¤§

a edrx z` dbbya,øòéa ixdyñðëð BúeLøì äæå ñðëð BúeLøì äæ øòé ©©©©¤¦§¦§¨§¤¦§¦§¨
bxdpd z` oiae bxedd z` oia oecl yi jkitle ,`ed miaxd zeyx xridy -

j` ,mdly zeyxl miqpkpkäæ,xbpd ly ezeyxl qpkpy -Bøéáç úeLøì ¤¦§£¥
ñðëð.dfk ote`a zelb dxez daiig `ly xnel yie , ¦§¨

:`pipg xa iqei iax ixac lr dywn `xnbd,àáø øîàmixacd `ldeì÷ ¨©¨¨©
øîBçå,äîea dbbya edrx z` bxedd,øòiyBzòãì äæå ñðëð Bzòãì äæ ¨¤©©©¤§©§¦§¨§¤§©§
,ñðëðyi` zeyx zlihp `ll xril eqpkp bxdpd oiae bxedd oiay ,epiidc ¦§¨

ok it lr s`e ,el jenqa bxdpd ly e`vnd lr bxedd rci `le ,edrxn

äNòðbxdpdúòãì ñðëpL éîk[zeyxae zricia-]Bøéáç,äìBâåbxedd ©£¨§¦¤¦§¨§©©£¥§¤
,eci lräæ,zeyxa xbpd zial qpkpd -úòãlLzeyxaeñðëð Bøéáç ¤¤§©©£¥¦§¨
,ezialïkL ìk àì.ezbixd lr zelb xbpd z` aiigl yiyokzi cvike Ÿ¨¤¥

.zelbn exhet `pipg xa iqei iaxy xnel

iyew zngne:xg` ote`a `pipg xa iqei iax ixac z` `ax x`an ef `àlà¤¨
àáø øîà,éàîy `nrhøeètxbpd,úeìbîyper el ribn oi`y meyn `l ¨©¨¨©¨¦¨

`l` ,dfk xengúeìâa déì ébñ àìc,zelb ly lw ypera el ic `l -eðééäå §Ÿ©¦¥§¨§©§
àîòèenrh edfe -àðéðç øa éñBé éaøc,zelbn exhetddéì éåäc íeMî ©§¨§©¦¥©£¦¨¦§¨¥¥
xbpdãéæîì áBø÷ ââBLdid ,ezial qpkdl mc` eze`l zeyx ozpe xg`ny , ¥¨§¥¦

cifnl aexw `ed ixd xdfp `ly xg`ne ,qpkp xak `ny yeygl el

oeerd xtkl dliren zelbd oi`y ,zelb ypera el ic `l jkle ,ezbixda

.dbbya bxedl `l` ,cifna bxedl

:dleb epi` cifnl aexw bbeya bxeddy df oic lr dywn `xnbdáéúî̈¦
àáø,eizepeer lr oic ziaa dweld mc` oic iabl (:ak) zekn zkqna epipy , ¨¨

m`e ,okzqiy `la ezewldl ozip zewln dnk eze` micne` oic ziay

éñBäBì óoicd zia gilyäòeöø[dkn-]úçàcne`d lr ztqep ¦§¨©©
,edecn`yåok ici lrúî,dweldäæ éøädwlndBãé ìò äìBbbxed oick §¥£¥¤¤©¨

.dbbya ytp

àëä àäådf ote`a ixde -cdwlndàeä ãéæîì áBø÷ ââBL,ef dbixda §¨¨¨§¥¨§¥¦
dézòcà é÷eqà éòaéàcezrca zelrdl el did ixdy -éLðéà éúééîc §¦¨¥©¥©©§¥§©§¥¦§¥

äòeöø àãça,dkn el mitiqenyk zenl mc` lelry -éðz÷ålkne - ©£¨§¨§¨¨¥
y aezk mewnäæ éøädwlndäìBbcifnl aexw bbeya bxedd s`y gkene , £¥¤¤

.dleb

:`xnbd zvxzn,àòcøäpî éîéL áø øîàote`a zwqer dpynd oi` ¨©©¦¦¦§©§§¨
`l` ,ocne`d lr dkn mzq el siqedyàðéðîa éòèczia gily drhy - §¨¥§¦§¨¨

,edecn`y dn lk z` edwld `l oiicry did xeaqke ,zewlnd oipna oicd

ecia dzid zerhy xxazp okn xg`le ,zne dkn cer el siqed jkitle

.`cixb bbeya bxedk `l` ,cifnl aexwd bbeyk epecl oi` df ote`ae ,epipna

:df uexiz lr dywn `xnbdôèdéì ç[edkd-]àáøiniy axldéìcðña ¨©¥¨¨§©§¨¥
e ,elcpq lr -épî àeä eèà ,déì øîàoipn z` dpend `ed dwlnd ike - ¨©¥¨©¦

,zewlndàéðúäåd ,`ed jk zewlnd xcqy ,`ziixaa epipy ixde -ìBãb §¨©§¨¨
àøB÷ ïéðéicaL,'LzMn z` 'd `ltde' (hp gk mixac) zyxta dxeza ¤§©¨¦¥§¦§¨¤©Ÿ§

åoiicdäðBî éðMä,zewlnd oipn z`åoiicdøîBà éLéìMäoic zia gilyl §©¥¦¤§©§¦¦¥
eäkä,dpeny `ed oiicd `l` envra dpen oicd zia gily oi`y `vnpe . ©¥

.zewlnd oipna oic zia gily drhy xnel okzi cvike

àòcøäpî éîéL áø øîà àlàote`a zwqer dpynd ,déôeb àðéic äòèc ¤¨¨©©¦¦¦§©§§¨§¨¨©¨¨¥
dkn oicd zia gily el siqed jkitle ,zewlnd oipna envr oiicd drhy -

.dlebe dbbya bxedk epecl yi ok lre ,edecn`y oipnd lr

epi` cifnl aexw bbeya bxeddy df oic lr ztqep dpynn dywn `xnbd

:dleb,éáéúéîmc`y ,(.g) zekn zkqna epipyúeLøì ïáàä úà ÷øBfä ¥¦¥©¥¤¨¤¤¦§
âøäå ,íéaøä,dbbya mc` myäæ éøäwxefd,äìBbytp bxedd oick ¨©¦§¨©£¥¤¤

.dbbya

àëä àäå,df ote`a ixde -cbxedddéì éòaéàc ,àeä ãéæîì áBø÷ ââBL §¨¨¨§¥¨§¥¦§¦¨¥¥
dézòcà é÷eqàezrc lr zelrdl el didy -éçéëL íéaøä úeLøác ©¥©©§¥§¦§¨©¦§¦¥

éLðéàon rbtdl md milekie ,miaxd zeyxa mixaerd miyp` miievny - ¦§¥
,wxfy oa`déðz÷åy dpyna aezk mewn lkne -äæ éøäwxefd,äìBbyie §¨¨¥£¥¤¤

.dleb cifnl aexwd bbeya bxedd s`y jkn gikedl

:`xnbd zvxzn÷çöé øa ìàeîL áø øîàmc`a zwqer dpynd oi` , ¨©©§¥©¦§¨
`l` ,miaxd zeyxl mzq oa` wxefdad mc`BìúBk úà øúBñexivg oiay §¥¤§

miaxd zeyxa mikledd on cg` lr lzekd on oa` dltpe ,miaxd zeyxl

.`cixb bbeya bxedk `l` cifnl aexwd bbeyk epecl oi` jkitle ,ezbxde

bbeyk `l` ,`cixb bbeya bxedk epecl oi` df ote`a s`y :`xnbd dywn

ixdy ,cifnl aexwéðeiò déì éòaéàlzekd zxizq mcew opeazdl el did - ¦¨¥¥©¥
.jkn rbtdl lelry mc` oi` m`

zwqer dpyndy :`xnbd zvxznad mc`øúBñelzek z`äìélaoi`y , §¥©©§¨
.ef dxizqa cifnl aexw epi` ok lre ,miaxd zeyxa jk lk miievn miyp`
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xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc `nw `aa(iyiy meil)

mc`y ,`xnbd zvxzndéaøc àúîéà déì úéì øçàeax zni` oi` - ©¥¥¥¥§¨§©¥
xdfp `l m`e ,`vi `le elewa rny `ly yeygl gtpl yi jkitle ,eilr

j` ,ezbixd lr zelb `ed aiigéàä,gtpd ly ecinlz -àúîéà déì úéà ©¦¥¥§¨
déaøc`ed qep`e ,`vie elewa rnyy did xeaqk jkitle ,eilr eax zni` - §©¥

.ezbixda

:`pipg xa iqei iax ly eixac xe`iaa ziyily drc d`ian `xnbdãéáæ áø©§¦
dì éðúî àáøc déîMî,`pipg xa iqei iax ixac z` dpey did -àäà- ¦§¥§¨¨©§¥¨©¨

(d hi mixac) aezkd z` d`iand ,(.g) zekn zkqna `ziixad ixac lr

' ,zyxece ,'zne Edrx z` `vnE urd on lfxAd lWpe'àöîe'àéöîîì èøt §¨©©©§¤¦¨¥¨¨¤¥¥¨¥¨¨§¨§©§¦
Bîöò úàbxdpd didy ote`a `l` zelb aiig dbbya bxedd oi`y ,epiidc , ¤©§

,okl mcewn wfpd mewna ievná÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ïàkî,df oicéî ¦¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
Bãé úçzî ïáà äúöiLzryae ,ea miievn mc` ipay mewnl oa` wxfy - ¤¨§¨¤¤¦©©¨

,my mc` did `l dwixfdådwixfd xg`lälä àéöBä[bxdpd-]BLàø úà §¦©¨¤Ÿ
dìaé÷å,zne ey`xa oa`d laiw -øeètbxdpdy xg`n ,zelbn bxedd §¦§¨¨

.dbixdl envr z` `ivnd

jk lreàðéðç øa éñBé éaø øîàdf bxedy ,úeìbî øeètlaiwy df zn m` ¨©©¦¥©£¦¨¨¦¨
,x`azpy enk `id aezkd zxifby ,ey`xa oa`da áéiçåmelyzäòaøà §©¨§©§¨¨

íéøácmewnl oa` wxfy jka ryty xg`n ,zn `le mc` eze` rvtp m` §¨¦
.mc` my did `l dry dze`ay s` ,ea miievn mc` ipay

:`pipg xa iqei iax zrca zepeyld zwelgn z` zx`an `xnbdïàî©
àäà dì éðúîceyy in -,ef `ziixa lr `pipg xa iqei iax ixac z` dp §©§¥¨©¨

,mixac drax` melyza iqei iax eaiign df ote`a elit`yïkL ìkdpeyy ¨¤¥
epic z`àúéénwàqpkpy mc`a zewqerd (:al) lirl zeziixad lr - ©©©§¨

s` ewfp melyza xbpd z` aiigl yi i`ceeay ,epnid wefipe xbp ly ezepgl

`ly xdfdl el dide ,ezepgl ezqipka ed`x ixdy ,zeyxa `ly qpkp m`

.ea rebtlàúéénwà dì éðúîc ïàîexa iqei iax ixac z` dpeyy ine - ©§©§¥¨©©©§¨
xeaqi ,xbp ly ezepgl qpkpd mc`a zewqerd lirl zeziixad lr `pipg

`ly jka ryty xg`n wfpd inelyza xbpd z` iqei iax aiign dfa wxy

,xdfpàäà ìáàiax xeaqi ,oa`d zwixf xg`l ey`x z` `ivedy mc`a - £¨©¨
y iqeiøeètwxefd,éøîâìmixac drax` melyzn oiae zelbn oia: ¨§©§¥

:my wefipe exiag zeyxl qpkpd mc`a zwqerd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaø,òBaúì eàaL íéìòBtz`ïøëN[mzlert xky-],úéaä ìòaî ©¨¨£¦¤¨¦§©§¨¨¦©©©©¦

,ezeyxl eqpkpe,úéaä ìòa ìL Baìk ïëLðe ,úéaä ìòa ìL BøBL ïçâðe§¨¨¤©©©©¦§¨¨©§¤©©©©¦
úîe,eøeèt`le ,zeyxa `ly eqpkpy xg`n ,xtek melyzn ziad lra ¥¨

.`nw `pz zrc `id ef .ewfei `ly xenyl el didíéøçàïéàLø ,íéøîBà £¥¦§¦©¨¦
ïéìòBtick zial qpkdlòBaúìz`úéaä ìòaî ïøëNeqpkpy xg`ne , £¦¦§©§¨¨¦©©©©¦

.xtek melyza ziad lra aiig zeyxa

:`xnbd zxxanéîc éëéä,df ziad lra ly ekxc `id cvik -çéëLc éà ¥¦¨¥¦¦§¦©
àúîa,xird aegxa `ed ievn m` -íéøçàc àîòè éàîmixaeq recn - §¨¨©©§¨©£¥¦

aegxa eybetl mdl did ixd ,ezial qpkdl milretd mi`yxy mixg`

e .mxky z` reazle xirdúéaa çéëLc éà,aegxa jlil ievn epi` m`e - ¦¦§¦©©©¦
ok m` ,`vnp `ed eziaa `l`àn÷ àpúc àîòè éàîoi`y xaeqd ©©§¨§©¨©¨

z` reazl mcia zxg` jxc oi` ixd ,ezial qpkdl mi`yx milretd

.mxky

:`xnbd zx`anàëéøö àì,ef zwelgn rinydl `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨
`l`çéëL àìå çéëLc àøáâaepi` j` xird aegxa zvw ievnd mc`a - §©§¨¦§¦©§Ÿ§¦©

,daxd ievnø÷åàáaà é,ezia zlc lr ewtce milretd e`ae -eäì øîàå §¨¥©¨¨§¨©§
ziad lraïéàlra ly ezpeek z` yxtl yi cvik mi`pzd ewlgpe .ok - ¥

.ef dxin`a ziadøî[mixg`-]øáñ,ïéà,òîLî àz ìeòxne`d mc` - ©¨©¥¨©§©
milretd eid jkitle .'`eae qpkd' xnel ezpeek ,ezlc lr wtecl 'ok'

okyp e` exey ogbp m` xtek melyza `ed aiige ,ezial qpkdl mi`yx

.ealkøîe[`nw `pz-]ïéà ,øáñ,òîLî Czëecà íe÷'ok' xne`d - ©¨©¥©§¨©§©
`ly el` milrety `vnpe ,jil` ip` `ea`y cr 'jnewna cenr' ezpeek

.mzbixd lr ziad lra xehte ,eqpkp zeyxa

:`nw `pz ixacl di`x d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaïéà øîàc ïàîk ©§¨§©§¨©¥
òîLî Czëecà íe÷.'jnewna cenr' epiid 'ok' zxin`y xaeqd zrck - ©§¨©§©
ñðëpL ìòBt ,àéðúczpn lr zialòBaúìz`Bçâðe ,úéaä ìòaî BøëN §©§¨¥¤¦§¨¦§©§¨¦©©©©¦§¨

Baìk BëLð Bà úéaä ìòa ìL BøBL,zne ,ziad lra lyøeètziad lra ¤©©©©¦§¨©§¨
e ,xtek melyznñðëpL ét ìò óàlretdúeLøa.ziad lra ly e ©©¦¤¦§¨¦§

:`xnbd zxxanøeèt éànàlretd qpkpy ote`a ziad lra xeht recn - ©©¨
.zeyxaåàì àlàote`a zwqer `ziixady xnel oi` m`d -àáaà éø÷c ¤¨©§¨¥©¨¨

,zlcd lr lretd wtcy -déì øîàåziad lraïéà,lretd qpkpe ,ok - §¨©¥¥
melyzn ziad lra xeht dfk ote`a s`e ,zne ziad lra ly exey egbpe

,xtekdòîLî Czëecà íe÷ ïéà dpéî òîLexne`dy o`kn cenll yie - §©¦¨¥©§¨©§©
`ly qpkpd mc`k df lret oecl yi jkitle ,'jnewna cenr' ezpeek ,'ok'

ezbixd lr ziad lra xehte ,zeyxa:

äðùî

z` jixrdl yi cvik ,dfa df elagy mc` ipae mixeey iabl dpc ef dpyn

.mdn cg` lk ly ewfp

ïénz ïéøååL éðLäæ úà äæ eìáçL,ïéîlLîmilrad÷æð éöç øúBna- §¥§¨¦©¦¤¨§¤¤¤§©§¦©¨£¦¤¤
ly mekqa edrx z` mixeeyd cg` wifd m` ,epiidc .yxtdd on wfp ivg

oecl yi ,mixpic miying ly mekqa oey`xl wifd ipyde ,mixpic d`n

`ed mz xeyy xg`ne ,mixpic miying ly mekqa oey`xd wifd eli`k

.mixpic dynge mixyr mdy ,wfpd zivgn z` wx eilra mlyi

eidïäéðL[mixeeyd ipy-]ïéãòeî,ïéîlLîmilradíìL ÷æð øúBna- §¥¤¨¦§©§¦©¨¤¤¨¥
ly eilra mlyn ,miyinga ipyde d`na cg` wifd m`y ,yxtdd lk z`

.mixpic miying oey`xd

didãçàmixeeyd onãòeî ãçàå íz,jk `ed oicd ,íúa ãòeîwifd m` - ¤¨¨§¤¨¨¨§¨
,crend z` mzd wifdy dnn xzei lecb mekqa mzd z` crend xeyd

ílLîcrend xeyd ly eilraíìL ÷æð øúBnaoick ,yxtdd lk z` - §©¥©¨¤¤¨¥
d xeyd wifd m`e ,mly wfp mlynd cren xeyãòeîa ízdnn xzei ¨§¨

,mza crend wifdyílLîmzd xeyd ly eilra÷æð éöç øúBnaivg - §©¥©¨£¦¤¤
.wfp ivg `l` mlyn epi`y mz xey oick ,yxtdd on

ïëåa oicd `edäæa äæ eìáçL íéLðà éðLy ,íìL ÷æð øúBna ïéîlLî- §¥§¥£¨¦¤¨§¤¨¤§©§¦©¨¤¤¨¥
,xzei wifdy df mlyl aiig df mekqe ,mdiwfp oiay yxtdd z` aygl yiy
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cren xeyk epic ixdy ,wfpd mekq z` dey xeyd ly eteb oi` m` s` ,cren
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:l`rnWi.Lc÷eî BLéc÷äWFcw e`l ¦§¨¥¦§¦§¨©¨

:FpFictA hrEn xaC oYil `N` WOnéaøãk ©¨¤¨¦¥¨¨¨§¦§¦§©¦
.eäáàoikxr zkQnA xn`C(:bk sc)iAB £¨§¨©§©¤¤¤§¦©¥

dX` zAEzM eilr dzide eiqkp WiCwn©§¦§¨¨§¨§¨¨¨§©¦¨
icin WCwdl aidiC mzd ipYwe aFg lraE©©§¨¨¥¨¨§¨¦§¤§¥¦¥
Eda` 'x xn`e DiliC aFg lrA iabe `YxER§¨§¨¥©©¦¥§¨©£¨
mEXn icin WCwdl azinl iraC `dC§¨§¨¥§¥©§¤§¥¦¥¦
`vFi xEnB WCwd Exn`i `OW dxifB§¥¨¤¨Ÿ§¤§¥¨¥

:oFicR `lA oiNEgl.øeëî BøëîKd DNEM §¦§Ÿ¦§¨§¨¨©
:oOwl Wxtn `ziixA.ïéãa ãîòMî §©§¨§¨¥§©¨¦¤¨©§¦

:`Ed FNWe wGiPl FtEB cArYWp.Bøëî ¦§©§¥©¦¨§¤¨§
:wiGn.øeëî Bðéà:`icxl 'it`eBLéc÷ä ©¦¥¨©£¦§¦§¨¦§¦

.Lc÷eî Bðéàaidi `l icin ENit`e ¥§¨©£¦¦¥Ÿ¨¦
:WCwdl.'eë úBáBç éìòa eîã÷Wxtn §¤§¥¨§©£¥§¨¥

:oOwl `nrh.øeëî Bøëîi`w mY xFX` ©§¨§©¨¨§¨©©¨¥
:oicA cnr `NW cr.eäáà éaøãkaidiC ©¤Ÿ¨©§¦¦§©¦£¨§¨¦

:hrEn xaCéeNò äNòM äî äðzîa Bðúð ¨¨¨¨§§©¨¨©¤¨¨¨
.àéãøì:dxiknM.BèçL àlàdn c"qw §¦§¨¦§¦¨¤¨¨§©

mzdC xn`w wGiPn irEwt`l iEUr dUrX¤¨¨¨§©§¥¦¦¨¨¨©§¨¨
:`icxl xninl `Mil.äèéçL úçôìdn ¥¨§¥©§¦§¨¦§©§¦¨©

:mNWn wiGOd oi` FzhigWA einC EzgtPX¤¦§£¨¨¦§¦¨¥©©¦§©¥
.Bøéáç ìL BãeaòLzcArEWOd rwxw ¦§¤£¥©§©©§§¤¤

:Fxiagl.àèéLt`lA Dl opirnW `kdnC ©£¥§¦¨§¥¨¨©§¦¨¨§Ÿ
:`pEd axC `xninäaø énð àä â"ä ¥§¨§©¨¨©¦©¨
.äaø øîàc døîàdid aEWg mc` dAx ¨§¨§¨©©¨©¨¨¨¨¨¨

ENi`M opikxR dAx F` ax oFbM aEWg mc`nE¥¨¨¨§©©¨©§¦¨§¦
:`ziixaA F` dpWnA aizMøôçc ïàîk §¦§¦§¨¦§©§¨§©§¨©

.éîc úBøòîe ïéçéL úBøBa daixdW ¨¦¦§¨¨¥¤£¥
:zxMpe zi`xp dhigXdàlL ãò ÷éfä ïéa ©§¦¨¦§¥§¦¤¤¥¦¦©¤Ÿ

. áçilrAn zFrOd eilrA del `NW cr ¨©¤Ÿ¨¨§¨¨©¨¦©£¥
:oiaFg¦

'éôàå

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

l`rnWi iAxl la` WiCwdXn gaXde sEBd WFcw `aiwr iAxlC cFre Edpip¦§§¦§©¦£¦¨¨©§©§©¦¤¦§¦£¨§©¦¦§¨¥
EPAbIW cr WiCw `le ied wiGnC gaW daFB `Ed rxtnl c"nl ENit £̀¦§§©§¥©¤§©§©¦£¥§Ÿ©¦©¤¦§¤

pedcnrd mcFw wfPd zrXn DizEWxA Dil `niiw `aiwr iAxlC b"r`C d`x §¦§¤§¦§©¦£¦¨©§¨¥¦§¥¦§©©¤¤¤©£¨¨
`BlR l"iwC b"r`e drW DzF`n Fcil wfp ivg `A ENi`M opiaWge oicA§¦§©§¦¨§¦¨£¦¤¤§¨¥¨¨¨§§©§¨

micr Ecird m` mFwn lMn `qpw `wfp¦§¨§¨¨¦¨¨¦¥¦¥¦
ipixg` micr Ez`e '` mFiA gbp FxFXW¤¨©§§¨¥¦©£¦¥
y"rA `N` EpOr mziid '` mFiA Exn`e§¨§§¡¦¤¦¨¤¨§
`xaB icdqnwC `pCiraC oinNWnC gbp̈©¦§©§¦¦§¦§¨§¨©§£¥©§¨
`lC onf lkC `Ed oinElWY xA e`l©©©§¦§¨§©§Ÿ
aiWg eilr Ecird `NW xaCd dNBzp¦§©¨©¨¨¤Ÿ¥¦¨¨¨¦
FzEWxA mwC b"r` oinElWY xA e`l©©©§¦§¨¦§

dAExnA gkEncM wfPd zrWA wGipConwl) §¦¨¦§©©¤¤¦§©¦§¨
mye .cr scliRdW ipFlR Wi`A Epcirn iAB©¥§¦¥§¦§¦¤¦¦

Fpir z` `Oiqe (ipFlR lW) FCar oW¥©§¤§¦§¦¥¤¥
Dl miwFnE Edpinf`e Edpikt`e icdq Ez`e§¨©£¥§©§¦§§©§¦§¦¨
cnr `lC i` KixR d"t`e inECw` incwC§©§¥©§¥©¨¦¦§Ÿ¨©
iYM`C inElWl irA car FNEM inC oicA§¦§¥¤¤¨¥¦§¥§©©¦
`xaB opiaWg `l `nl` `xaB aiIgn `lŸ¦©¥©§¨©§¨Ÿ©§¦¨©§¨
t"r` rcFp `NW onf lM oinElWY xA©©§¦¨§©¤Ÿ©
opiWxCcM xYl`l FxExgWA dkFf cardW¤¨¤¤¤§¦§§©§©¦§©§¦¨
z"`e FPiWe Fpir zgY `le Fpir zgY©©¥§Ÿ©©¥§¦§

dxrp wxRaC(mye :`n sc zeaezk)`l opY ¦§¤¤©£¨§©Ÿ
Dqpw dxbAW cr oicA cFnrl wiRqd¦§¦©£§¦©¤¨§¨§¨¨
dkf iEYR zrXn `de i`O`e Dnvrl§©§¨§©©§¨¦§©¦¨¨
ikf `l qpwaC rnWn `nl` a`d DÄ¨©©§¨©§©§¦§¨Ÿ¨¥
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eéðàLíúä,wifnd ly exeyn daebd wfip iabl xacd dpeyy `l` - ©¦¨¨
ïàîëcBàNòcé÷ézBtàéîcexey z` delnd dyr eli`k df ixdy - ¦§©©£¨©¦¦¨¥

ozip dfk ote`ae ,epnid eaeg z` zeabl el ecgiiy ,epiidc ,dell iwizet`

.oilhlhnn s` zeabl

`xnbd day:dywneøîàäå,àáøy deldyäNòz`Bcáòé÷ézBtà §¨¨©¨¨¨¨©§©¦¦
,epnn eaeg z` zeabl ecar z` el cgiiy epiidc ,delnleokn xg`lBøëî§¨

dy `ed oicd ,xg` mc`lìòaáBçäáBbcard z`epîéä,gweld on - ©©¤¥¤
z` deld dyr m` j` .el xknpy mcew eaeg oerxtl el carzypy xg`n

BøBLé÷ézBtà,epnn aegd zeabl exey z` delnl cgiiy -eokn xg`l ©¦¦
Bøëî,xg` mc`lïéàdìòaáBçäáBbxeyd z`epîéäm`e ,gweld on - §¨¥©©¤¥¤

denzl yi oiicr ,wfipd ziiabl cgeink wifnd xey z` oecl yi m` s` ,ok

.gweld cin e`ivedl wfipd i`yx cvik

:`xnbd zvxznãáòéàîàîòèz` deld dyr m`y xacd mrh edn - ¤¤©©§¨
,gweld on ezeabl delnd i`yx iwizet` ecaríeMîúéàcdéìàì÷- ¦§¦¥¨¨

`le ,df ceariyl lew yi ,delnl ecar z` deld caryn xy`ky xg`n

,epnn ezeabl delnd i`yxe eizern ciqtd ok lre ,ezepwl xg` mc`l did

`le ,df xacl lew oi`y ,delnl exey z` carynd mc`a ok oi`y dne

jkitle .ecin `ivedl i`yx delnd oi` jkle ,ezepwln rpndl gwell did

c ,gweld cin wifnd xeyd z` zeabl wfipd i`yx recn x`eanéàäénð ©©¦
ïåékçâðcàì÷úéàdéìmby -,lew el yi xeyd gbpy xg`n dfaàøBúc ¥¨§¨©¨¨¦¥§¨

àðçâðeø÷déìgweld lr did ok lre ,'ogbp xey' dzrn `ed `xwp ixdy - ©§¨¨¨¥
jka xdfp `ly xg`ne ,wfpd melyzl careynd df xey zepwln rpndl

.epenn z` ciqtd

:ezycwd e` wifnd xey zxikn oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdéðz̈¥
áøàôéìçzøaàáøòî[l`xyi ux` oa-]dén÷[iptl-]éaøceäaà.Bøëî ©©£¦¨©©£¨¨©¥§©¦©¨§¨

,wifnd xeyl -ïéàøeëîm` la` ,BLéc÷ä`ed ixd ,Lc÷eî. ¥¨¦§¦§¨
:`xnbd zxxanBøëîïàî,df xeyl exkny `ed in -àîéìéàxn`p m` - §¨©¦¥¨

dy÷éfîy x`ean day `ziixad ly `yixd ,ok m` ,exkny `edBøëîïéà ©¦§¨¥
épî ,øeëîk ,`id in zrck -éaøàáé÷òøîàc ,àéäwfpd zrynyèìçeä ¨©¦©¦£¦¨¦§¨©§©

øBMä.exkenl leki wifnd oi` jkitle ,wfiplå`ziixad ly `tiqd eli` ©§
m`y x`ean dayBLéc÷ä`ed ixd wifndïàúà ,Lc÷eîéaøììàòîLé ¦§¦§¨£¨§©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax zrck df ixd -øîàcíLeéøBMäúéáaïécyiy xaeqd - §¨©©©§¥¦
wifnd ly xeyd seb j` ,eiey z` wifnd mlyie oic ziaa xeyd z` meyl

`aiwr iaxk `yixdy xacd okzi cvike ,eyicwdl i`yx jkitle `ed

.l`rnyi iaxk `tiqde

eàlàd xkny ote`a zwqer `ziixady xnel jixv gxkda÷féð,df xeyl ¤¨¦¨
m`y x`ean day `yixd ,ok m`eBøëîwfipdBðéàøeëî,épîin zrck - §¨¥¨©¦

k ,`idéaøìàòîLéwifnd oi` jkitle ,`ed wfipd ly epenn xeydy xaeqd ©¦¦§¨¥
m`y x`ean day `tiqd eli`e ,exkenl lekiBLéc÷ädf ixd wfipd ¦§¦

Lc÷eîïàúàéaøìàáé÷òyekx xeydy xaeqd `aiwr iax zrck `id - §¨£¨§©¦£¦¨

iaxk `yixdy okzi cvike ,eyicwdl `ed leki jkitle ,`ed wfipd

.`aiwr iaxk `tiqde l`rnyi

:`xnbd zayiiníìBòìe` exkny ote`a zwqer `ziixady x`al yi §¨
d eyicwd÷éfî,åk `id `ziixad ok enkéøáã,ìkäjk mixacd xe`iae ©¦§¦§¥©Ÿ

,`edBøëîdf xeyl wifndBðéàøeëî,zezinvleléôàìzrcéaø §¨¥¨£¦§©¦
ìàòîLé,àäcàãaòLîdéì÷féðìwfipl careyn df xey ixdy - ¦§¨¥§¨§©§§¨¥§¦¨

xeyd z` zeabl wfipd i`yxy dfa dcen l`rnyi iax s`e ,ewfp melyzl

m`e ,gweld onBLéc÷ä`ed ixd ,df xeyl wifndLc÷eîeléôàìixac ¦§¦§¨£¦§
éaøíeMî ,àáé÷òoicdéaøcøîàc ,eäaàéaøeäaàoi`y mewna s`y , ©¦£¦¨¦§©¦©¨§¨©©¦©¨

,dhexta ezectl minkg eaiig mewn lkn ,oicd xwirn lg ycwddäøéæb§¥¨
ànLeøîàés`y mc` ipaLc÷äxenbàöBéàìa,ïBéãtiax dcen ok lre ¤¨Ÿ§¤§¥¥§Ÿ¦§

xeyd ixdy ,df ycwd lg `ly s` ,exey z` wifnd yicwd m`y `aiwr

.dxifbd iptn dhexta ezectl yi mewn lkn ,wfipd ly epenn dyrp

:el` mipica `id s` zwqerd `ztqez d`ian `xnbdeðzïðaø,øBLíz ¨©¨¨¨
ãò ,÷éfäLàlLãîòwifndïécam` ,oic ziaa wfipd eraz `l oiicry - ¤¦¦©¤Ÿ¨©©¦

Bøëî`ed ixd df xeyl wifnd,øeëîm`eBLéc÷ä`ed ixd.Lc÷eîoke §¨¨¦§¦§¨
m`BèçL,df xeyl wifndBðúðe[epzpy e`-]äî ,äðzîaäNòMéeNò, §¨§¨§©¨¨©¤¨¨¨

.`ed epenn oica cnr `ly onf lky

j`ãîòMîïécaly epenn xeyd dyrp ,oic ziaa wfipd erazy xg`l - ¦¤¨©©¦
m` jkitle ,wfipdBøëîwifndBðéà,øeëîm`eBLéc÷äBðéà,Lc÷eîm`e §¨¥¨¦§¦¥§¨

BèçLBðúðeäðzîaàìäNòàìåíeìk. §¨§¨§©¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§
eîã÷éìòadúBáBçwifnd lyeäéaâäåaegd z` epnn zeabl xeyd z` ¨§©£¥§¦§¦

y `ed oicd ,eiwfp melyz xear wfipd edlhiy mcew ,eilra mdl aiigyïéa¥
did m`áçwifnd mdlãòàlL÷éfäe ,xeyd wifdy mcew -ïéam`÷éfä ¨©¤Ÿ¦¦¥¦¦
xeydãòàlLáç,zern eilra dely mcew -àìeNòzeaeg ilradàìå ©¤Ÿ¨Ÿ¨§Ÿ
íeìk,xeyd z` mdn lehil wfipd i`yx `l` ,éôìïéàLmz xeyílzLî §§¦¤¥¦§©¥
àlàBôebîel` mipic .epnn eaeg z` zeabl wfipl `ed cgein jkitle , ¤¨¦

.wifdy mz xeya exn`p

xey la`ãòeî÷éfäL,ïéaãîòLwifndïécaeïéaàlLãîòoiicr,ïécam` ¨¤¦¦¥¤¨©©¦¥¤Ÿ¨©©¦
Bøëî`ed ixd,øeëîm`eBLéc÷ä`ed ixdLc÷eîm`e ,BèçLBðúðe §¨¨¦§¦§¨§¨§¨

äðzîaäîäNòMéeNòm` oke ,eîã÷éìòadúBáBçwifnd lyeäéaâäå §©¨¨©¤¨¨¨¨§©£¥§¦§¦
,mdizeaeg ziiab xear xeyd z`ïéam`áçwifndãòàlL÷éfä,xeyd ¥¨©¤Ÿ¦¦

eïéam`÷éfäxeydãòàlLáç,wifndäîäNòMaegd lraéeNò,éôì ¥¦¦©¤Ÿ¨©¤¨¨¨§¦
ïéàLcrend xey ly ewfpílzLîàlàïîäéiìòä,xeyd lra ly ezian - ¤¥¦§©¥¤¨¦¨£¦¨

epevxk ea zeyrl wifnd i`yxe ,wfipl xeyd seb carzyp `l jkitle:
:`ztqezd ixac z` `xnbd zx`an dzrøîàøî,Bøëîmz xeyl wifnd ¨©©§¨

`ed ixd ,oica cnry mcew wifdyøeëîzpeeky ,`xnbd zx`ane . ¨
`ed xekny `ztqezdàéãøìiax zrca lirl x`azpy enke ,dyixgl - §¦§¨

epi` mewn lkn ,gweld zeyxn e`ivedl wfipd i`yxy s`y ,l`rnyi

.df xeya yxgy dyixgd inc z` epnn daeb

BLéc÷ä`ed ixd ,df xeyl wifndLc÷eîíeMîéaøceäaàepi`y ,epiidc , ¦§¦§¨¦§©¦©¨
ozil wfipd aiigy `l` ,wfipl `ed careyny xg`n oicd xwirn yecw

.oeict `la `vei ycwdy miyp`d exaqi `ly ick ,ycwdl dhext

BèçLdf xeyl wifndBðúðeäðzîaäîäNòMéeNò,`xnbd dywn . §¨§¨§©¨¨©¤¨¨¨
àîìLaBðúðäðzîaäîäNòMéeNò,àéãøìozil wifnd i`yxy df oic - ¦§¨¨§¨§©¨¨©¤¨¨¨§¦§¨

mcew lawnd ea yxg m`y oiprl dfa dpeekdy ,`ed x`ean ,dpzna xeyd

oiprl x`azpy enke ,dyixgd inc z` mlyl aiig epi` epnn wfipd e`aby

.wifnd exkn m`àlàm`y df oicBèçLwfipd oi`e ieyr dyry dn wifnd ¤¨§¨
c ,x`ean epi` ,epnid daebéúéììåílzLdéøNaîdabie wfipd `eaiy - ¥¥§¦§©¥¦¦§¥

,xeyd ly exyanàéðúcixac z` zyxecd ,`ziixaa epipy ixdy - §©§¨
d xFXd z` ExknE' (dl `k zeny) aezkdéç,zxne`e ,'ïéàéìixacn di`x ¨§¤©©©¥¦

wifnd xeyn ewfp z` zeabl wfipd lekiy aezkdàlàxeydy ote`aéç, ¤¨©
m` j`BèçLwifndïépî,exyan zeabl wfipd i`yxyãeîìzøîBì §¨¦©¦©§©
eøëîe'úà'øBMäìkî,íB÷îehgy m` recn ,ok m`e ,`ed zn m` s` ¨§¤©¦¨¨

.ieyr dyry dn wifnd

,`xnbd zvxznøîàáøéáæéLly exya z` zeabl wfipd i`yx ok` , ¨©©¦§¦
e ,hegyd xeydàìàëøöð,df oic xnel `ztqezd dkxved `l -àlà Ÿ¦§§¨¤¨

úçôìäèéçLmlyl aiig wifnd oi` ezhigya xeyd inc ezgtpy s`y - ¦§©§¦¨
.`edy zenk xeyd z` lehi `l` ,wfipl yxtdd z`
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cïåékãaòLîcdéì÷féðìmelyzl wfipl `ed careyn df xeye xg`ny - ¥¨¦§©§©¥§¦¨
,ewfpåàììkdéðéîkly eceariy z` riwtdle exkenl i`yx eilra oi` - ©¨§¦¥

.wfipdøîàdéì,`axl ongp axBðéà,øeëî.wfipl `ed careyny xg`n ¨©¥¥¨
,ongp axl `ax l`yàéðúäåm`yBøëî`ed ixd.øeëîax el aiyd §¨©§¨§¨¨

`ziixad ixacl s`y ,ongpøæBçwfipdeäáBâå.gweld on df xeyl ¥§¥
,el`ye `ax ayéëåøçàîøæBçLwfipdeäáBâåok m` ,gweld on df xeyl §¦¥©©¤¥§¥

äîìk xeyd oecipøeëî,ongp ax el aiyde .àéãéøìm`y .dyixgl - §¨¨§¦§¨
e`aby dry cre e`pwy dryn dyixg ikxevl df xeya gweld ynzyp

dxikn dlgy xg`n ,wfipl dyixgd inc z` ozil jixv epi` ,epnn wfipd

el carzypy df xey epnn zeabl wfipd i`yx mewn lkny `l` ,ef

.ewfp melyzl

:`xnbd dywnòîLdpéîzeabl wfipd i`yxy dnn cenll yi dxe`kl - §©¦¨
d mc`y ,gweld on xeyd z`äåì,zernåd`eldd xg`løëBî`ed Ÿ¤§¥

ïéìèìhî,úéaïécïéáBbBì[delnl-]íäîdell oi` m`y ,oilhlhnd on - ¦©§§¦¥¦¦¥¤
myk ,deld on epwy oilhlhnd z` zegewld on delnd daeb ,mlyl zern

,ok xnel okzi cvike .egweld cin oilhlhn `edy xeyd z` wfipd daeby

recne ,deld ly eizerwxw lr `l` d`eeldd zrya jneq delnd oi` ixd

.zegewld on oilhlhn s` zeabl `ed i`yx

,deld xkny oilhlhnn zeabl i`yx delnd oi` ,ok` :`xnbd zvxzn

eéðàLíúä,wifnd ly exeyn daebd wfip iabl xacd dpeyy `l` - ©¦¨¨
ïàîëcBàNòcé÷ézBtàéîcexey z` delnd dyr eli`k df ixdy - ¦§©©£¨©¦¦¨¥

ozip dfk ote`ae ,epnid eaeg z` zeabl el ecgiiy ,epiidc ,dell iwizet`

.oilhlhnn s` zeabl

`xnbd day:dywneøîàäå,àáøy deldyäNòz`Bcáòé÷ézBtà §¨¨©¨¨¨¨©§©¦¦
,epnn eaeg z` zeabl ecar z` el cgiiy epiidc ,delnleokn xg`lBøëî§¨

dy `ed oicd ,xg` mc`lìòaáBçäáBbcard z`epîéä,gweld on - ©©¤¥¤
z` deld dyr m` j` .el xknpy mcew eaeg oerxtl el carzypy xg`n

BøBLé÷ézBtà,epnn aegd zeabl exey z` delnl cgiiy -eokn xg`l ©¦¦
Bøëî,xg` mc`lïéàdìòaáBçäáBbxeyd z`epîéäm`e ,gweld on - §¨¥©©¤¥¤

denzl yi oiicr ,wfipd ziiabl cgeink wifnd xey z` oecl yi m` s` ,ok

.gweld cin e`ivedl wfipd i`yx cvik

:`xnbd zvxznãáòéàîàîòèz` deld dyr m`y xacd mrh edn - ¤¤©©§¨
,gweld on ezeabl delnd i`yx iwizet` ecaríeMîúéàcdéìàì÷- ¦§¦¥¨¨

`le ,df ceariyl lew yi ,delnl ecar z` deld caryn xy`ky xg`n

,epnn ezeabl delnd i`yxe eizern ciqtd ok lre ,ezepwl xg` mc`l did

`le ,df xacl lew oi`y ,delnl exey z` carynd mc`a ok oi`y dne

jkitle .ecin `ivedl i`yx delnd oi` jkle ,ezepwln rpndl gwell did

c ,gweld cin wifnd xeyd z` zeabl wfipd i`yx recn x`eanéàäénð ©©¦
ïåékçâðcàì÷úéàdéìmby -,lew el yi xeyd gbpy xg`n dfaàøBúc ¥¨§¨©¨¨¦¥§¨

àðçâðeø÷déìgweld lr did ok lre ,'ogbp xey' dzrn `ed `xwp ixdy - ©§¨¨¨¥
jka xdfp `ly xg`ne ,wfpd melyzl careynd df xey zepwln rpndl

.epenn z` ciqtd

:ezycwd e` wifnd xey zxikn oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdéðz̈¥
áøàôéìçzøaàáøòî[l`xyi ux` oa-]dén÷[iptl-]éaøceäaà.Bøëî ©©£¦¨©©£¨¨©¥§©¦©¨§¨

,wifnd xeyl -ïéàøeëîm` la` ,BLéc÷ä`ed ixd ,Lc÷eî. ¥¨¦§¦§¨
:`xnbd zxxanBøëîïàî,df xeyl exkny `ed in -àîéìéàxn`p m` - §¨©¦¥¨

dy÷éfîy x`ean day `ziixad ly `yixd ,ok m` ,exkny `edBøëîïéà ©¦§¨¥
épî ,øeëîk ,`id in zrck -éaøàáé÷òøîàc ,àéäwfpd zrynyèìçeä ¨©¦©¦£¦¨¦§¨©§©

øBMä.exkenl leki wifnd oi` jkitle ,wfiplå`ziixad ly `tiqd eli` ©§
m`y x`ean dayBLéc÷ä`ed ixd wifndïàúà ,Lc÷eîéaøììàòîLé ¦§¦§¨£¨§©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax zrck df ixd -øîàcíLeéøBMäúéáaïécyiy xaeqd - §¨©©©§¥¦
wifnd ly xeyd seb j` ,eiey z` wifnd mlyie oic ziaa xeyd z` meyl

`aiwr iaxk `yixdy xacd okzi cvike ,eyicwdl i`yx jkitle `ed

.l`rnyi iaxk `tiqde

eàlàd xkny ote`a zwqer `ziixady xnel jixv gxkda÷féð,df xeyl ¤¨¦¨
m`y x`ean day `yixd ,ok m`eBøëîwfipdBðéàøeëî,épîin zrck - §¨¥¨©¦

k ,`idéaøìàòîLéwifnd oi` jkitle ,`ed wfipd ly epenn xeydy xaeqd ©¦¦§¨¥
m`y x`ean day `tiqd eli`e ,exkenl lekiBLéc÷ädf ixd wfipd ¦§¦

Lc÷eîïàúàéaøìàáé÷òyekx xeydy xaeqd `aiwr iax zrck `id - §¨£¨§©¦£¦¨

iaxk `yixdy okzi cvike ,eyicwdl `ed leki jkitle ,`ed wfipd

.`aiwr iaxk `tiqde l`rnyi

:`xnbd zayiiníìBòìe` exkny ote`a zwqer `ziixady x`al yi §¨
d eyicwd÷éfî,åk `id `ziixad ok enkéøáã,ìkäjk mixacd xe`iae ©¦§¦§¥©Ÿ

,`edBøëîdf xeyl wifndBðéàøeëî,zezinvleléôàìzrcéaø §¨¥¨£¦§©¦
ìàòîLé,àäcàãaòLîdéì÷féðìwfipl careyn df xey ixdy - ¦§¨¥§¨§©§§¨¥§¦¨

xeyd z` zeabl wfipd i`yxy dfa dcen l`rnyi iax s`e ,ewfp melyzl

m`e ,gweld onBLéc÷ä`ed ixd ,df xeyl wifndLc÷eîeléôàìixac ¦§¦§¨£¦§
éaøíeMî ,àáé÷òoicdéaøcøîàc ,eäaàéaøeäaàoi`y mewna s`y , ©¦£¦¨¦§©¦©¨§¨©©¦©¨

,dhexta ezectl minkg eaiig mewn lkn ,oicd xwirn lg ycwddäøéæb§¥¨
ànLeøîàés`y mc` ipaLc÷äxenbàöBéàìa,ïBéãtiax dcen ok lre ¤¨Ÿ§¤§¥¥§Ÿ¦§

xeyd ixdy ,df ycwd lg `ly s` ,exey z` wifnd yicwd m`y `aiwr

.dxifbd iptn dhexta ezectl yi mewn lkn ,wfipd ly epenn dyrp

:el` mipica `id s` zwqerd `ztqez d`ian `xnbdeðzïðaø,øBLíz ¨©¨¨¨
ãò ,÷éfäLàlLãîòwifndïécam` ,oic ziaa wfipd eraz `l oiicry - ¤¦¦©¤Ÿ¨©©¦

Bøëî`ed ixd df xeyl wifnd,øeëîm`eBLéc÷ä`ed ixd.Lc÷eîoke §¨¨¦§¦§¨
m`BèçL,df xeyl wifndBðúðe[epzpy e`-]äî ,äðzîaäNòMéeNò, §¨§¨§©¨¨©¤¨¨¨

.`ed epenn oica cnr `ly onf lky

j`ãîòMîïécaly epenn xeyd dyrp ,oic ziaa wfipd erazy xg`l - ¦¤¨©©¦
m` jkitle ,wfipdBøëîwifndBðéà,øeëîm`eBLéc÷äBðéà,Lc÷eîm`e §¨¥¨¦§¦¥§¨

BèçLBðúðeäðzîaàìäNòàìåíeìk. §¨§¨§©¨¨Ÿ¨¨§Ÿ§
eîã÷éìòadúBáBçwifnd lyeäéaâäåaegd z` epnn zeabl xeyd z` ¨§©£¥§¦§¦

y `ed oicd ,eiwfp melyz xear wfipd edlhiy mcew ,eilra mdl aiigyïéa¥
did m`áçwifnd mdlãòàlL÷éfäe ,xeyd wifdy mcew -ïéam`÷éfä ¨©¤Ÿ¦¦¥¦¦
xeydãòàlLáç,zern eilra dely mcew -àìeNòzeaeg ilradàìå ©¤Ÿ¨Ÿ¨§Ÿ
íeìk,xeyd z` mdn lehil wfipd i`yx `l` ,éôìïéàLmz xeyílzLî §§¦¤¥¦§©¥
àlàBôebîel` mipic .epnn eaeg z` zeabl wfipl `ed cgein jkitle , ¤¨¦

.wifdy mz xeya exn`p

xey la`ãòeî÷éfäL,ïéaãîòLwifndïécaeïéaàlLãîòoiicr,ïécam` ¨¤¦¦¥¤¨©©¦¥¤Ÿ¨©©¦
Bøëî`ed ixd,øeëîm`eBLéc÷ä`ed ixdLc÷eîm`e ,BèçLBðúðe §¨¨¦§¦§¨§¨§¨

äðzîaäîäNòMéeNòm` oke ,eîã÷éìòadúBáBçwifnd lyeäéaâäå §©¨¨©¤¨¨¨¨§©£¥§¦§¦
,mdizeaeg ziiab xear xeyd z`ïéam`áçwifndãòàlL÷éfä,xeyd ¥¨©¤Ÿ¦¦

eïéam`÷éfäxeydãòàlLáç,wifndäîäNòMaegd lraéeNò,éôì ¥¦¦©¤Ÿ¨©¤¨¨¨§¦
ïéàLcrend xey ly ewfpílzLîàlàïîäéiìòä,xeyd lra ly ezian - ¤¥¦§©¥¤¨¦¨£¦¨

epevxk ea zeyrl wifnd i`yxe ,wfipl xeyd seb carzyp `l jkitle:
:`ztqezd ixac z` `xnbd zx`an dzrøîàøî,Bøëîmz xeyl wifnd ¨©©§¨

`ed ixd ,oica cnry mcew wifdyøeëîzpeeky ,`xnbd zx`ane . ¨
`ed xekny `ztqezdàéãøìiax zrca lirl x`azpy enke ,dyixgl - §¦§¨

epi` mewn lkn ,gweld zeyxn e`ivedl wfipd i`yxy s`y ,l`rnyi

.df xeya yxgy dyixgd inc z` epnn daeb

BLéc÷ä`ed ixd ,df xeyl wifndLc÷eîíeMîéaøceäaàepi`y ,epiidc , ¦§¦§¨¦§©¦©¨
ozil wfipd aiigy `l` ,wfipl `ed careyny xg`n oicd xwirn yecw

.oeict `la `vei ycwdy miyp`d exaqi `ly ick ,ycwdl dhext

BèçLdf xeyl wifndBðúðeäðzîaäîäNòMéeNò,`xnbd dywn . §¨§¨§©¨¨©¤¨¨¨
àîìLaBðúðäðzîaäîäNòMéeNò,àéãøìozil wifnd i`yxy df oic - ¦§¨¨§¨§©¨¨©¤¨¨¨§¦§¨

mcew lawnd ea yxg m`y oiprl dfa dpeekdy ,`ed x`ean ,dpzna xeyd

oiprl x`azpy enke ,dyixgd inc z` mlyl aiig epi` epnn wfipd e`aby

.wifnd exkn m`àlàm`y df oicBèçLwfipd oi`e ieyr dyry dn wifnd ¤¨§¨
c ,x`ean epi` ,epnid daebéúéììåílzLdéøNaîdabie wfipd `eaiy - ¥¥§¦§©¥¦¦§¥

,xeyd ly exyanàéðúcixac z` zyxecd ,`ziixaa epipy ixdy - §©§¨
d xFXd z` ExknE' (dl `k zeny) aezkdéç,zxne`e ,'ïéàéìixacn di`x ¨§¤©©©¥¦

wifnd xeyn ewfp z` zeabl wfipd lekiy aezkdàlàxeydy ote`aéç, ¤¨©
m` j`BèçLwifndïépî,exyan zeabl wfipd i`yxyãeîìzøîBì §¨¦©¦©§©
eøëîe'úà'øBMäìkî,íB÷îehgy m` recn ,ok m`e ,`ed zn m` s` ¨§¤©¦¨¨

.ieyr dyry dn wifnd

,`xnbd zvxznøîàáøéáæéLly exya z` zeabl wfipd i`yx ok` , ¨©©¦§¦
e ,hegyd xeydàìàëøöð,df oic xnel `ztqezd dkxved `l -àlà Ÿ¦§§¨¤¨

úçôìäèéçLmlyl aiig wifnd oi` ezhigya xeyd inc ezgtpy s`y - ¦§©§¦¨
.`edy zenk xeyd z` lehi `l` ,wfipl yxtdd z`
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xcde"קד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc `nw `aa(ycew zay meil)

:zl`eye `xnbd dtiqene÷éfä eléôàåxeydáç àlL ãòlkn ,wifnd ©£¦¦¦©¤Ÿ¨
d ixd mewníéã÷ áBç ìòarecne ,wfipd epqtziy mcew xeyd z` qetzl ©©¨¦

.epnn `ivedl wfipd i`yxdpéî òîLyøçeàî áBç ìòazern deldy-] §©¦¨©©§¨
,[mixg`n del xaky xg`l df delläáâå íãwLmcew ,deld on miqkp ¤¨©§¨¨

,ez`eelda el encwy zeaeg ilrad epnn eabiy,äáb àì äábM äîmi`yxe ©¤¨¨Ÿ¨¨
mceariyy xg`n ,ezeyxn miqkpd z` `ivedl mincwend zeaegd ilra

.eceariyl mcw:`xnbd dgecàì,äáb äábM äî Cì àîéà íìBòìoi`e , Ÿ§¨¥¨¨©¤¨¨¨¨
,ezeyxn mi`iven mincwend zeaegd ilraíúä éðàLåaeg lra iabl §©¦¨¨

,wfipd edabiy mcew wifnd xeyn dabydéì øîàc,aeg lral wfipdeléà §¨©¥¦
äåä Cab,wifdy drya xeydpéî àìdéì éáb äåä Ciziid jnn `l ike - ©¨£¨Ÿ¦¨£¨¨¥¥

,eze` daebàðîlzLî dépéî ï÷fàc àøBz éàäcwifdy xeyd on ixdy - §©¨§©§©¦¥¦§©¥§¨
lraddaby ote`a s` ,ok lre ,wfpd melyz z`zeabl ilyi epnn ,ixey z`

ezeyxn e`ivedl wfipd i`yx ,wfpd xg`l xeyd z` aeg:
xey yigkd e` giayd mday mipte`a dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:wfipd e` wifndíéúàî äåL øBL çâpL íéúàî äåL øBL ,ïðaø eðz, ¨©¨¨¨¤¨©¦¤¨©¨¤¨©¦
a Ba ìáçåieey,æeæ íéMîç,fef miyinge d`n `l` deey epi` dzrne §¨©§£¦¦

åokn xg`lçáL,wfipd xeydãîòåeieeyæeæ úBàî òaøà ìòwifnd oi` , §¨©§¨©©©§©¥
dnn xzei dzr dey jxey ixdy ,dne`n jizcqtd `l wfipl xnel leki

el xnel wfipd lekie xg`n ,wfpd mcew dey didyàìîìàL[`l m`y-] ¤¦§¨¥
B÷éfä (àì)jxeyãîBò äéädzr eieeyæeæ úBàî äðîL ìò`vnpe , Ÿ¦¦¨¨¥©§Ÿ¤¥

jkitle ,ef dgibpa wfipd cqtpyïúBð,fef dynge mixyr wifnd elúòLk ¥¦§©
÷æpä-mixyr mlyi ok lr ,fef miyinga ewifd wfpd zryae xg`ny ©¤¤

m`e .wfpd zivgn mlynd mz xey oick ,dyngeLçkcer wfipd xeyd ¨©
wifnd mlyn ,fef d`n `l` dey epi` dzre ,dgibpd xg`läãîòä úòLk¦§©©£¨¨

ïéca.fef miying ewfp zivgn mlyi jkitle ,fef d`na ewifdy `vnpe , ©¦
m`eçáLd ly exey÷éfî,fef ze`n rax` `ed deey dzre ,dgibpd xg`l ¨©©¦

`l` ,gaya wlgzdl yexcle xeya zetzey el yiy xnel leki wfipd oi`

Bì ïúBðwifnd÷æpä úòLkm` j` .Lçk,dgibpd xg`l wifnd ly exey ¥¦§©©¤¤¨©
`l` wifnd el mlyn oi` ,fef d`n `l` deey epi` dzreäãîòä úòLk¦§©©£¨¨

ïécazryn df xeya inr dz` szeye xg`n ,el xnel `ed lekiy ,epiidc , ©¦
eieey zcixi xeriy z` wfpd melyz incn ciqtdl jl yi jkitl ,dgibpd

.ea jl yiy wlgd itk ,xeyd ly

:`ziixad ixac z` `xnbd zxxan dzreçáL ,øî øîàd ly exey÷éfî ¨©©¨©©¦
,wfpd xg`lïúBðwfipl wifnd÷æpä úòLkzetzey xnel leki wfipd oi`e , ¥¦§©©¤¤

.gaya il welgl jilre ,df xeya il yiøîàc ,àéä ìàòîLé éaø ,épî©¦©¦¦§¨¥¦§¨©
`l` ,xeyd seba dkef wfipd oi`yáBç ìòawifnd lyàeä éæeæå ,àeä ©©§¥

déì ÷éqîcdkef epi` ok lre ,`nlra oenn `l` el aiig wifnd oi`e - §©¦¥
.wfpd xg`l xeyd giaydy gayaLçk ,àôéñ àîéàwifnd ly exey ¥¨¥¨¨©

`l` wfipl mlyn epi` ,dgibpd xg`lïéca äãîòä úòLklekiy xg`n , ¦§©©£¨¨©¦
,ok mb ciqtdl jl yie ,df xeya inr dz` szey wfipl xnel wifndïàúà£¨

eäðéð éôzeL øîàc àáé÷ò éaøìx`azn ok m`e ,dgibpd zryn xeya §©¦£¦¨§¨©¨¥¦§
yå ,ìàòîLé éaø àLéøeli`,àáé÷ò éaø àôéñ.xacd okzi cvike ¥¨©¦¦§¨¥§¥¨©¦£¦¨

:`xnbd zayiindlek ,àìk,àéä àáé÷ò éaømr szey wfipd dyrpy Ÿ¨©¦£¦¨¦
,ewlg itk ciqtdl el yi xeyd yigkdy `tiqa jkitle ,xeyd seba wifnd

ïðé÷ñò éàîa àëäå,`yixaBîhétLkdf mehit zngne ,exeyl wifnd §¨¨§©©§¦¨§¤¦§
oi` ,xeyd z` giaydl ick epennn wifnd `ivedy xg`ne ,xeyd giayd

.df gaya enr szey dyrp wfipd

:`xnbd dywnBîhétLk éà,wifndçáL ,àLéø àîéàxg`l wfipd xey ¦§¤¦§¥¨¥¨¨©
dgibpdãîòåeieeyæeæ úBàî òaøà ìò,Bì ïúBðewfp inc z` wifndúòLk §¨©©©§©¥¥¦§©
÷æpäoeik ,xeyd giaydy xg`n dne`n eciqtd `ly oerhl leki epi`e , ©¤¤

e .xzei giayn did ewifn did `l m`yéà`ed df gayy `ziixad zpeek ¦
BîhétLk,wfipdøîéîì àëéøöheyt ixd ,wfpd zryk wifnd mlyny §¤¦§§¦¨§¥©

`l` envrn giayd `l xeydy xg`n ,dne`n oerhl leki epi`y xacd

:`xnbd zvxzn .wfipd ly enehit zngnàtt áø øîàd ,àLéøly ¨©©¨¨¥¨
,wfipd ly exey giayda zwqerd `ziixaddì úçkLîipy `evnl yi - ©§©©¨

,dxe`iaa mipte`éîeht dîhôc ïéaici lr xeyd giaydy ote`a oia - ¥§©§¨¦¥
,wfipd ly enehitéøèöàå ,àìénî àçáLc ïéaàëéäc ïðéòeîLàì C ¥§¨§¨¦¥¨§¦§§¦§©§¦¨§¥¨
àìénî àçáLcenvrn xeyd giaydy ote`a s`y -Bì ïúBðwifnd §¨§¨¦¥¨¥
,÷æpä úòLkd j` .dne`n jizcqtd `l oerhl leki epi`eàôéñzwqerd ¦§©©¤¤¥¨

,wifnd ly exey giaydaBîhtLk àlà dì úçkLî àìjkitly ,wifnd Ÿ©§©©¨¤¨§¤¦§

welgl wifnl yi ,envrn xeyd giayd m` j` ,df gaya szey wfipd oi`

.df xeya ewlg itk ,wfipd mr gayd inc z`

ly exey yigkdy ote`d iabl `ziixad ixac z` x`al day `xnbd

m`y ,`ziixaa epipy :wfipdLçkwifnd mlyn ,wfipd ly exeyúòLk ¨©¦§©
ïéca äãîòäzryn xeyd ly eieey zcixi z` s` mlyl el yiy ,epiidc , ©£¨¨©¦

:`xnbd zxxan .oica dcnrd zry cre dgibpdéàî úîçî Lçkzngn - ¨©¥£©©
,wfipd ly exey yigkd dnäëàìî úîçî àLçëc àîéìéàdyry dyw ¦¥¨§¨£¨¥£©§¨¨

,ygkd inc z` el mlyl wifnl yi recn ,wfipd eazà ,déì àîéì¥¨¥©§
àðáéäé àðàå zLçëîz` jl mly` ip`e xeyd z` yigkz dz` ike - ©§©§§©£¨¨¦§¨
:`xnbd zx`an .einc,éMà áø øîàote`a zwqer `ziixadLçëc ¨©©©¦§¨©

úîçîddéì øîàc ,äkî,wifnl wfipddéa àøéá÷ CøBúc àðø÷epxw - ¥£©©¨§¨©¥©§¨§¨§¦¨¥
jkitle ,`id dgibpd zngn ef dygkdy ,epiidc ,ixeya dxeaw jxey ly

oica dcnrd zry cr cqtdd z` mlyl wifnl yi:

äðùî

:wifdy mz xey inelyz ote` xe`iaa dkiynn epizpyníéúàî äåL øBL¨¤¨©¦
,íeìk äôé äìéápä ïéàå ,íéúàî äåL øBL çâpLivg mlyn xeyd lrae ¤¨©¨¤¨©¦§¥©§¥¨¨¨§

,dpn d`n epiide wfpøîàð äæ ìò ,øéàî éaø øîà(dl `k zeny)eøëîe' ¨©©¦¥¦©¤¤¡©¨§
,'Btñk úà eöçå éçä øBMä úàmd wifnd xeyd inc zivgn ixdy ¤©©©§¨¤©§

.wfpd ivg xeriykäëìä ïëå ,äãeäé éaø Bì øîàdkldd `id oky i`ce ± ¨©©¦§¨§¥£¨¨
ici lr ixdy ,dxezd dxac df ote` lry xnel xyt` i` j` ,df ote`a

igd xeyd zxiknàìå ,'Btñk úà eöçå éçä øBMä úà eøëîe' zîéi÷¦©§¨¨§¤©©©§¨¤©§§Ÿ
zîéi÷jynda weqtd ixac z`'ïeöçé únä [úà] íâå'znd oi` ixdy ¦©§¨§©¤©¥¤¡

.df ote`a melk deeyålräæéà,dxezd dxac ote`íéúàî äåL øBL äæ §¥¤¤¨¤¨©¦
æeæ íéMîç äôé äìéápäå ,íéúàî äåL øBL çâpLwfedy `vnp ok m`e , ¤¨©¨¤¨©¦§©§¥¨¨¨£¦¦

miray epiidc wfpd zivgn xeriyk lehil eilre fef miyinge d`na

dxezd dxn` df lre ,fef dyngeìèBð äæå únä éöçå éçä éöç ìèBð äfL¤¤¥£¦©©§£¦©¥§¤¥
únä éöçå éçä éöçciqtde fef dynge mixyr d`n wfipd law df ici lre £¦©©§£¦©¥
fef dynge miray:

àøîâ

äôé äìéápäå ,íéúàî äåL øBL çâpL íéúàî äåL øBL ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¨©¦¤¨©¨¤¨©¦§©§¥¨¨¨
únä éöçå éçä éöç ìèBð äæå únä éöçå éçä éöç ìèBð äæ ,æeæ íéMîç£¦¦¤¥£¦©©©£¦©¥§¤¥£¦©©©£¦©¥
inca mbe igd xeyd inca mb miwlegy `vnpe ,dpyna x`azdy enk

znd xeydåok m`øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,äøBza øeîàä øBL eäæ §¤¨¨©¨¦§¥©¦§¨©¦¥¦
äøBza øeîàä øBL eäæ ïéà ,øîBàincn zivgn lhep wfipd oi` ixdy ¥¥¤¨¨©¨

wx wfed ok m`e envrl dliapd lhep `edy oeik ,fef d`n mdy igd xeyd

ivg mdy igd xeyd inc jezn fef dynge miray lhepe fef miyinge d`na

,'etqk z` evge igd xeyd z` exkne' dxn` ixd dxezde ,ewfpàlàxey ¤¨
`ed dxez eilr dxacyì çâpL íéúàî äåL øBLïéàå ,íéúàî äåL øBL ¨¤¨©¦¤¨©§¨¤¨©¦§¥

'Btñk úà eöçå éçä øBMä úà eøëîe' øîàð äæ ìò ,íeìk äôé äìéápä©§¥¨¨¨§©¤¤¡©¨§¤©©©§¨¤©§
,igd xeydn fef d`n `edy wfpd ivg z` mlyn `ed dfayéðà äî àlà¤¨¨£¦

,'ïeöçé únä [úà] íâå' íéi÷îyéça ïéöçî äúéî BúçtL úçtminy ± §©¥§©¤©¥¤¡§©§§¨¦¨©£¦©©
`ed melyzde ,ivg dfn mlyne ezzin ici lr xeyd ieeyn zgtp dnk

.eincn mlyne igd xeyd z` mixkeny epiide ,ig ly etebn

:`xnbd zl`ey :xi`n iaxe dcedi iax zwelgn z` zx`an `xnbdéãkî¦§¦
ïéaløéàî éaøinca wleg wifnd oi` miying dey dliapd xy`ky xaeqy ¥©¦¥¦

wfipd `l` ,dliapdjezn fef dynge miray mlyn wifnde dliapd lhep

e ,igd xeyd incïéaläãeäé éaøinca wifnd wleg df ote`ay xaeqy ¥©¦§¨
,igd inc jezn fef d`n wifnd mlyne dliapdéàäwifnd -íéøNòå äàî ©¥¨§¤§¦

ìé÷L ,äMîçå,dliapd ince xeyd inc jeznéàäåwfipd -íéøNòå äàî ©£¦¨¨¦§©¥¨§¤§¦
,ìé÷L äMîçåok m`eeäééðéa éàîiax zhiyl dcedi iax zhiy oia dn ± ©£¦¨¨¦©¥©§

:`xnbd daiyn .xi`neäééðéa àkéà äìéáð úçt ,àáø øîà`wtpd ± ¨©¨¨§©§¥¨¦¨¥©§
oica dcnrd zrya dliapd ly dieey zgtpy ote`a `id mdipia dpin

y ,dgibpd zrynøáñ øéàî éaø,dliapd incn melk lhep wifnd oi`y ©¦¥¦¨©
okleéåä ÷féðc äìéáð úçtieeyn zgtpy dn lk ±dgibpd xg` dliapd §©§¥¨§¦¨¨¥

incn fef dynge miray wifnd el mlyie dliapd wfipd lehie ,wfipd ciqtn

,igd xeydøáñ äãeäé éaøåokle ,dliapd incn ivg lhep wifndyúçt §©¦§¨¨©§©
àbìt éåä ÷éfîc äìéáðdliapd ieey zgtpy dnn ivg ciqtn wifnd ± §¥¨§©¦¨¥©§¨

dliapd inc ewlgie igd xeyd incn fef d`n wifnd mlyie ,dgibpd zryn

:`xnbd dywn .mdipiaéiaà déì øîà`axläãeäé éaøì eðéöî ,ïk íà ¨©¥©©¥¦¥¨¦§©¦§¨
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zea` drax`` cenr cl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.áç àlL ãò ÷éfä 'éôàåopiwtn i`O` qtzC oeike dqitYl micw aFg lrA iOp ©£¦¦¦©¤Ÿ¨©¦©©¨¦©§¦¨§¥¨§¨©©©©§¦¨
:DiPin.î"ù`nlrA `id `YbEltC dInzA(cv sc zeaezk)daBX dn c"nl `Mi`C ¦¥¦§¦¨¦§§¨¦§©§¨§¦¨§©¤¨¨
:daB.'eë î"ù íéã÷ ÷féðc énð áç àlL ãò ÷éfä 'éôàå éñøâc úéàxnFlM ¨¨¦§©§¥©£¦¦¦©¤Ÿ¨©¦§¦¨¨¦§©

:i`d Dil `iWw DicEAriW micw wGipC b"r`.äåä Cab eléàDil ziaB xakC §¦¨¨¦¦§¥©§¨¥©¦©¨£¨¦§¨¨¦¥
:wiGdW mcFwpéî åàì.àðîélzLî C ¤¤¦¦©¦¨¦§©¥§¨

:dInzA.çáLå:fEf zF`n 'c lr cnre wGip ¦§¦¨§¨©¦¨§¨©©¥
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,økNð äfL.dfn xkyp epi`y mewna `l` ezeyxa dliapdy exn` `le ¤¤¦§¨
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zl`ey .znd inc z` mivegy jkn migiexn wifnd xeyd ilra oi` mlerl
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`l m`e .zlrez zbyd myle dzxevk ziyrp dk`lndy ote`a md ,zay

:`xnbd d`ian df oipra .lwlwn llka `l` dk`ln llka dpi` ,okéðz̈¥
ïðçBé éaøc dén÷ eäaà éaø,ïéì÷ì÷îä ìkdxeq`d dk`ln eyry ± ©¦©¨©¥§©¦¨¨¨©§©§§¦

,lewlw jxca `l` zlrez zbydl `ly zayaïéøeèt,zayd iaeignõeç §¦
øéòáîe ìáBçî.aiig ,jxevl `ly s` zaya xirad e` lag m`y -øîà ¥¥©§¦¨©

déì,opgei iaxàøáì éðz ÷etitl ,yxcnd zial ueg ef dpyn dpye `v ± ¥¨¥¦§¨
ik el` mixacyøéòáîe ìáBç,aiig jxev `laäðLî dðéàepyp `l ± ¥©§¦¥¨¦§¨

.zlrezl `ly o`yr m` xeht mdilr s` `l` ,yxcnd ziaa mlerníàå§¦
äðLî øîBì éöîézel` zek`lne ,ef dkld `id diiepy ik xn`z m` s`e ± ¦§¥©¦§¨

df lewlwa s`y xaecn ik cinrdl ozip ,odilr miaiig lewlw jxc eyrpy

oebk .zlrez dpyiìáBç,éøöaBaìëì Cdnc ziizy jxevl dnda bxdy ± ¥§¨¦§©§
oke .ealk ici lrøéòáîxaecn ,xac sxeyeay ote`éøöBøôàì Cxacd ly ©§¦§¨¦§¤§

.sxypd

,opgei iax lr dywn `xnbdáéiç úaLa Léãbä úà ÷éìãäL BøBL ,ïðz§©¤¦§¦¤©¨¦§©¨©¨
,øeèt úaLa Léãbä úà ÷éìãäL àeäå.eytpa aiigzn `edy meyn §¤¦§¦¤©¨¦§©¨¨

éðz÷åy gken dxe`kl ,xeyde mc`d iaeig z` dpynd deyny jkn ±àeä §¨¨¥
BøBLc àéîec.xeya xaecnd ote`l dey mc`a xaecnd ote`d ±BøBM äî §¨§©

déì éòa÷ àìcjxvp `ly s` dtixyay wfidd z` dyr xeydy myk ± §Ÿ¨¨¥¥
,df dyrna znieqn zlrezl
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc `nw `aa(oey`x meil)

elit` envrl oic zeyrl mc`l oi`y dpynn gikedl dqpn `xnbd

:cqtd mewna,òîL àz,(:hv `xza `aa) dpyna epipyCøc äúéäL éøä ¨§©£¥¤¨§¨¤¤
,eäãN CBúa úøáBò íéaøäjxc xearl miaxd zeyx ipa ewfgedy ,epiidc ¨©¦¤¤§¨¥

,edcyãvä ïî íäì ïúðå dìèðzeyx ipan ef jxc dcyd lra lhpe - §¨¨§¨©¨¤¦©©
y `ed oicd ,edcy cvn zxg` jxc mdl ozp dzxenze ,miaxdïúpM äî©¤¨©

ïúðedcy cvn ozpy dycgd jxcd -epi`e ,miaxd zeyx ipal `id dpezp ¨©
,mdn dlhil i`yxBòébä àì BlLålehil did utgy dpyid jxcd j` - §¤Ÿ¦¦

zx`yp `id s` `l` ,ezeyxl dribd `l miaxd zeyx ipan ezeyxl

.miaxd zeyx ipa zwfga

oicd xwirny ,`xnbd dxaqe,'ozp ozpy dn' epipy ixdy ,ef dtlgd dlg

,myn mwlql leki epi` dpyid jxca jlil miyp`d elbxede xg`ny `l`

.oic ziaa cg`e cg` lk reazl leki epi`yàðéc Léðéà ãéáò zøîà éàå§¦¨§©§¨¦¦¦¦¨
déLôðìel yiyk envrl oic zeyrl mc` i`yxy dz` xne` m`e - §©§¥

z` mdn lehil leki epi` recn ok m` ,oic ziaa reazl jixv epi`e ,cqtd

,dpyid jxcdáéúéìå àøæt èB÷ðìdgzit lr ayie ,ecia lwn lehiy - ¦§©§¨§¥¦
,ok zeyrln ecra rpni my xearl uetgiy mc` lke ,dpyid jxcd ly

miaxd zeyx ipa mixaery jka cqtd el yie ,`id ezeyx dzrn ixdy

i`yx mc` oi`y cenll yi ,'eribd `l ely'y epipyy xg`ne .exivga

z` reazl leki epi`y ,ely z` ciqti gxkda ok lre ,envrl oic zeyrl

.oicl miaxd zeyx ipa lk

:`xnbd dgec,àáøc déîMî ãéáæ áø øîàxg`n ,ef dpynn gikedl oi` ¨©©§¦¦§¥§¨¨
ely jxcd z` silgdl mc`l minkg exq`y ,llk dlg ef dtlgd oi`y

,miaxd zeyx ipa lyaïBúl÷ò Cøc íäì ïzé ànL äøéæbxg`n - §¥¨¤¨¦¥¨¤¤¤£©¨
dnewr jxc dzxenz mdl ozie dxyi jxc mdn lehi `ny eyygy

ozepy mewna elit` ,jkitle ,ef dtlgdn md miciqtny `vnpe ,dkex`e

.da ewifgdy dpyid jxcd z` mdn lehil i`yx epi` dxyi jxc mdl

:sqep uexizïBúl÷ò Cøc íäì ïúBða ,øîà àiLøLî áødpynd - ©§©§¦¨¨©§¥¨¤¤¤£©¨
,dnewr jxc dzxenza mdl ozpe ,dxyi jxc mdn lhpy ote`a zwqer

.mdly z` mdn lehil i`yx epi`e ,ef dtlgd dlg `l jkitle

:iyily uexizàeä ïBúl÷ò Cøc ãvä ïî ìk ,øîà éMà áøote` lka - ©©¦¨©¨¦©©¤¤£©¨
yi ,dicivn zxg` mdl ozepe zg` jxc miaxd zeyx ipan mc` lhepy

ixdy ,dnewr jxc mdl ozp eli`k oecläáBø÷`idäæì ä÷Bçøe äæì- §¨¨¤§¨¨¤
jxcd dzre ,dpyid jxcd on mewn wegixa exby miyp` mpyi mpn`y

jxcl mewn zaxwa mixbd mpyi ,jci`n j` ,mdl `id daexw dycgd

zeyx lya ely z` silgdl i`yx mc` oi` jkitle ,ewgxzp dzre dpyid

.llk miaxd

:mivexizd zyelyl dywn `xnbdéëä éàzwqer dpyndy ok m` - ¦¨¦
z` mdn lehil leki epi` jkle ,ef dtlgd dlg `ly ote`a lkd zrcl

,mdlyBòébä àì BlL éànàmdn lehil leki epi` mipt lk lr recn - ©©¤Ÿ¦¦
,dxenza mdl ozpy dycgd jxcd z`éì eáäå eëãéc eìe÷L eäì àîéì¥¨§§¦§©£¦

éãécz` il eade ,dpyid mkkxc z` mz` elh mdl xnel `ed leki ixd - ¦¦
zx`yp dtlgdd dlg `le xg`ny ,mkl ozil iziid utgy dycgd jxcd

.izeyxa `id

`ed ely z` lehil i`yx dcyd lra oi`y mrhdy :`xnbd zvxzn

øöéî ,äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøc íeMî,[xarn ,jxc -]Ba e÷éæçäL ¦§©§¨§¨©©§¨¥©¤¤¡¦
íéaø,ezkilda miaxd zeyx ipa elbxed xaky -Bì÷ì÷ì øeñàelhile ©¦¨§©§§

jxca mb jlil miaxd zeyx ipa eligzd xaky xg`n jkitle ,mdn

.mdn dlhile aeyl i`yx epi` ,mdl ozpy dycgd

elit` envrl oic zeyrl mc`l oi`y `ziixan gikedl dqpn `xnbd

:cqtd mewnaäàt çépäL úéaä ìòa ,òîL àzedcya miiprlãvî ¨§©©©©©¦¤¦¦©¥¨¦©
ãçà,dcyd lyeìèðå íéiðò eàáed`tøçà ãvî`ed oicd ,dcyd ly ¤¨¨£¦¦§¨§¦©©¥
yäàt äæå äæ.md miipr ly dligzn gipdy dn oiae elhpy dn oia -éàå ¤¨¤¥¨§¦

déLôðì àðéc Léðéà ãéáò zøîàoic zeyrl mc` i`yxy xn`z m`e - ¨§©§¨¦¦¦¦¨§©§¥
,cqtd mewna envrläàt äæå äæ éànàz` s` lehil md mi`yx recn - ©©¤¨¤¥¨

dcyd x`y mdly z` elhp xaky xg`n ixd ,dligzn mdl gipdy dn

,ok m`e ,miyer md oick `ly ipyd cvd on milhepd miiprde ,`id ely

áéúéìå àøæt èB÷ðìlehil utgd lke ,edcy cva ayie ecia lwn lehiy - ¦§¦§¨§¥¦
oic zeyrl i`yx mc` oi`y ,gxkdae .epnn z`f rpni oick `ly d`t

ziaa miiprd lk z` reazl leki epi`y xg`ne ,cqtd mewna s` envrl

.ely z` ciqtdl eilr oic

:`xnbd dgec,àáø øîà,md d`t dcyd iccv ipyy `ziixad zpeek oi` ¨©¨¨
,elhil miiprdn repnle dligza gipdy dn envrl lehil `ed i`yx `l`

eéàî' dxne`a `ziixad zpeekäàt äæå äæ,'øNònä ïî ïøèBôìoiprl - ©¤¨¤¥¨§§¨¦©©£¥
my dligzn eilr lgy xg`n ,xyrnd on `ed xeht el jiiyd wlgd s`y

.d`t

:df oicl di`x `xnbd d`ianeíékLäå ,Bîøk úà øé÷ônä ,àéðúãk¦§©§¨©©§¦¤©§§¦§¦
,Bøöáe ø÷aa,xg` ea dkfiy mcew envr `ed ea zekfl micwdy ,epiidc ©Ÿ¤§¨
y `ed oicdäàôáe äçëLáe úBììBòáe èøôa áéiçzepzn el` lky - ©¨§¤¤§§§¦§¨§¥¨

ote`a ,miipr zepzn epnn oziln xeht xwtdd on dkefdy s`e ,md miipr

,aiig ea dkfe aye ely z` xiwtdy dfk,øNònä ïî øeèôes`y xg`n ¨¦©©£¥
cvn d`t ozpy ziad lra oiprl mb ok lre ,xyrnd on xhtp dfk xwtd

xyrnd on `ed xeht ,xg` cvn miipr elhpe cg`:

äðùî

,wefipe xg` mda lwzpe ,miaxd zeyxa eilk exaypy mc`a dpc ef dpyn

.`l e` wfpd melyza `ed aiig m`d

e ltpe lwzpe ,min `ln ck mr jldnd mc`íéaøä úeLøa Bck äøaLð¦§§¨©¦§¨©¦
,mind ektypeíéna ãçà ÷ìçeäå,rwxwa jk ici lr hagpeä÷lL Bà §§©¤¨©©¦¤¨¨

úéñøçay `ed oicd ,xeayd ckd iqxg on wefip -áéiçmelyza ckd lra §©§¦©¨
.`nw `pz zrc `id ef .wfpd

øeèt ïéekúî Bðéàa áéiç ïéekúîa ,øîBà äãeäé éaølra oiekzp m` - ©¦§¨¥§¦§©¥©¨§¥¦§©¥¨
,wfpd melyza `ed aiig ,ezxiay xg`l eininae ckd iqxga zekfl ckd

,dlwzd z` xiwtd `l` jkl oiekzp `l m` j` ,wifdy `ed epenn ixdy

dlwz lr aiigzn mc` oi` dcedi iax zrcly xg`n ,wfpd melyzn xeht

:ely dpi`y

àøîâ

:ckd lra aiig miwfp dfi` lr mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©
îà äãeäéeðL àì ,áø øwlgedy df ly wfpd melyza ckd lra aiigy §¨¨©©Ÿ¨
,ckd inaíéna åéìk eôpéhL àlàina eilk e` eicba ewefipe eklklzpy - ¤¨¤¦§¥¨©©¦

,ckd
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המשך ביאור למסכת בבא חמא ליום ראשון עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc `nw `aa(iyily meil)

,xg` mewna mgipde migpen eid eay mewnn mlhpyåmktdy xg`l÷feä §©
ïäamc`áéiç ,øçàjteddainelyzB÷æðmlhpy xg`ny ,mc` eze` ly ¨¤©¥©¨§¦§

dycg dlwz xveik `ed ixd mgipne xfeg xy`ke ,dlwzd wliq mnewnn

miaxd zeyxa:

àøîâ

,`xnbd zxxanïéúéðúî àîéìepizpyn zhiyy ,xnel yi dxe`kl - ¥¨©§¦¦
`id ,miaxd zeyxl eywe epaz `ivend z` zaiigndäãeäé éaøk àìc, §Ÿ§©¦§¨

àéðúc,`ziixaa epipy -øîBà äãeäé éaø,íéìáæ úàöBä úòLaonfa - §©§¨©¦§¨¥¦§©¨©§¨¦
,uegl mlaf z` `ivedl mc` ipa milibxyàéöBî íãàz`úeLøì Bìáæ ¨¨¦¦§¦§

íéaøä,BøáBöå[my egipn-]ìL ìkóBMéð àäiL éãk ,íBé íéL ¨©¦§§¨§Ÿ¦§¥¤§¥¦
[wgype sytzyn-],äîäa éìâøáe íãà éìâøagiayn `ed jk ici lry §©§¥¨¨§©§¥§¥¨

,zecy ea oycl ie`xeõøàä úà òLBäé ìéçðä ïk úðî ìòL,l`xyi ipal ¤©§¨¥¦§¦§ª©¤¨¨¤
.milafd z`veda df lr df micitwn eidi `ly

iwfp melyza aiig mc` oi` dcedi iax zrcly ,ef `ziixan gikedl yie

x`eank `ly df ixde ,dyr zeyxa ixdy ,miaxd zeyxa eywe epaz

.wfpd inelyza `ivend aiigy epizpyna

,`xnbd zvxznàîéz eléôàk epizpynyäãeäé éaø,`iyew jka oi` £¦¥¨©¦§¨
mewn lkn ,uegl ywe oaz `ivedl dcedi iax xizny s`y xg`näãBî¤

÷éfä íàL äãeäé éaø,df oazílLîz` oazd lra÷éfäM äî. ©¦§¨¤¦¦¦§©¥©¤¦¦
,dywne `xnbd dayïðúäåjldnd ozyt oerhd lnby ,(:aq oldl) §¨§©

ozytd wlcp jk ici lre ,ezepgl uegn exp ipepg gipde ,miaxd zeyxa

xi`ydy jka ryty xg`n ,wfpd melyza ipepgd aiig ,lecb zia sxye

.uega exp z`äkeðç øða ,øîBà äãeäé éaøipepgd gipdy df xp m` - ©¦§¨¥§¥£¨

,did dkepg xp uegaøeèt,wfpd melyzn `edúeLøa àeäL éðtîyiy - ¨¦§¥¤¦§
.miaxd zeyxa dkepg xp gipdl mc` lkl zeyx

,`xnbd zxxanåàì éàîexne`a dcedi iax zpeeky ,xnel oi` m`d - ©©
'zeyxa `edy iptn'ïéc úéa úeLø íeMîxp gipdl mixizn oic ziay - ¦§¥¦

`iven iabl s` ok m`e ,wfpd melyzn `ed xeht jkitle ,uegan dkepg

m`ivedl mc` lkl dpezp oic zia zeyxy xg`ny ,ok oicd `di ywe oaz

.mdiwfpa aiig `di `l ,miaxd zeyxl

,`xnbd dgecàì`l` ,exhetl ick oic zia zeyxa dyry jka ic oi` - Ÿ
äåöî úeLø íeMîlr `ed xeht jkitle ,`id devn dkepg xp zwlcdy - ¦§¦§¨

`ed aiig ,xaca devn oi`y miaxd zeyxl ywe oaz `ivena la` ,ewfp

.m`ivedl ecia zeyxdy s` mdiwfp melyzaàéðúc,`ziixaa epipy oke - §©§¨
.äåöî úeLø àeäL éðtî øeèt äkeðç øða øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥£¨¨¦§¥¤§¦§¨

:dcedi iaxk dpynd zcnrd lr dywn `xnbdeøîàL elà ìk ,òîL àz̈§©¨¥¤¨§
y ,minkg mdilrïéøzeîmd,íéaøä úeLøa ì÷ì÷ìmiglwnd el` oebk ¨¦§©§¥¦§¨©¦

mewn lkn ,dfa `veike miaxd zeyxl myinyz ine÷éfä íàmdinin ¦¦¦
ïéáéiçmdìílL,øèBt äãeäé éaøå.zeyxa eyry xg`n melyzn mze` ©¨¦§©¥§©¦§¨¥

xeht zeyxa dyerd lk dcedi iax zrcly ,ef `ziixan gikedl yie

dpyna ixdy ,dcedi iaxk epizpyn z` cinrdl okzi `l ok m`e ,mlyln

.mdiwfp melyza aiig miaxd zeyxl ywe oaz `ivendy x`ean

,`xnbd zvxznïéúéðúî ,ïîçð áø øîàzwqer epizpyn -úòLa àlL ¨©©©§¨©§¦¦¤Ÿ¦§©
íéìáæ úàöBä,uegl mlaf z` `ivedl milibx miyp` oi`y onfa -éaøå ¨©§¨¦§©¦
àéä äãeäé`ly uegl elaf z` `ivendy dcedi iax dcen dfk ote`ay , §¨¦

.ewfp melyza aiig zeyxa

.sqep uexiz,øîà éMà áø©©¦¨©
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המשך ביאור למסכת בבא חמא ליום שלישי עמ' א

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc `nw `aa(oey`x meil)

elit` envrl oic zeyrl mc`l oi`y dpynn gikedl dqpn `xnbd

:cqtd mewna,òîL àz,(:hv `xza `aa) dpyna epipyCøc äúéäL éøä ¨§©£¥¤¨§¨¤¤
,eäãN CBúa úøáBò íéaøäjxc xearl miaxd zeyx ipa ewfgedy ,epiidc ¨©¦¤¤§¨¥

,edcyãvä ïî íäì ïúðå dìèðzeyx ipan ef jxc dcyd lra lhpe - §¨¨§¨©¨¤¦©©
y `ed oicd ,edcy cvn zxg` jxc mdl ozp dzxenze ,miaxdïúpM äî©¤¨©

ïúðedcy cvn ozpy dycgd jxcd -epi`e ,miaxd zeyx ipal `id dpezp ¨©
,mdn dlhil i`yxBòébä àì BlLålehil did utgy dpyid jxcd j` - §¤Ÿ¦¦

zx`yp `id s` `l` ,ezeyxl dribd `l miaxd zeyx ipan ezeyxl

.miaxd zeyx ipa zwfga

oicd xwirny ,`xnbd dxaqe,'ozp ozpy dn' epipy ixdy ,ef dtlgd dlg

,myn mwlql leki epi` dpyid jxca jlil miyp`d elbxede xg`ny `l`

.oic ziaa cg`e cg` lk reazl leki epi`yàðéc Léðéà ãéáò zøîà éàå§¦¨§©§¨¦¦¦¦¨
déLôðìel yiyk envrl oic zeyrl mc` i`yxy dz` xne` m`e - §©§¥

z` mdn lehil leki epi` recn ok m` ,oic ziaa reazl jixv epi`e ,cqtd

,dpyid jxcdáéúéìå àøæt èB÷ðìdgzit lr ayie ,ecia lwn lehiy - ¦§©§¨§¥¦
,ok zeyrln ecra rpni my xearl uetgiy mc` lke ,dpyid jxcd ly

miaxd zeyx ipa mixaery jka cqtd el yie ,`id ezeyx dzrn ixdy

i`yx mc` oi`y cenll yi ,'eribd `l ely'y epipyy xg`ne .exivga

z` reazl leki epi`y ,ely z` ciqti gxkda ok lre ,envrl oic zeyrl

.oicl miaxd zeyx ipa lk

:`xnbd dgec,àáøc déîMî ãéáæ áø øîàxg`n ,ef dpynn gikedl oi` ¨©©§¦¦§¥§¨¨
ely jxcd z` silgdl mc`l minkg exq`y ,llk dlg ef dtlgd oi`y

,miaxd zeyx ipa lyaïBúl÷ò Cøc íäì ïzé ànL äøéæbxg`n - §¥¨¤¨¦¥¨¤¤¤£©¨
dnewr jxc dzxenz mdl ozie dxyi jxc mdn lehi `ny eyygy

ozepy mewna elit` ,jkitle ,ef dtlgdn md miciqtny `vnpe ,dkex`e

.da ewifgdy dpyid jxcd z` mdn lehil i`yx epi` dxyi jxc mdl

:sqep uexizïBúl÷ò Cøc íäì ïúBða ,øîà àiLøLî áødpynd - ©§©§¦¨¨©§¥¨¤¤¤£©¨
,dnewr jxc dzxenza mdl ozpe ,dxyi jxc mdn lhpy ote`a zwqer

.mdly z` mdn lehil i`yx epi`e ,ef dtlgd dlg `l jkitle

:iyily uexizàeä ïBúl÷ò Cøc ãvä ïî ìk ,øîà éMà áøote` lka - ©©¦¨©¨¦©©¤¤£©¨
yi ,dicivn zxg` mdl ozepe zg` jxc miaxd zeyx ipan mc` lhepy

ixdy ,dnewr jxc mdl ozp eli`k oecläáBø÷`idäæì ä÷Bçøe äæì- §¨¨¤§¨¨¤
jxcd dzre ,dpyid jxcd on mewn wegixa exby miyp` mpyi mpn`y

jxcl mewn zaxwa mixbd mpyi ,jci`n j` ,mdl `id daexw dycgd

zeyx lya ely z` silgdl i`yx mc` oi` jkitle ,ewgxzp dzre dpyid

.llk miaxd

:mivexizd zyelyl dywn `xnbdéëä éàzwqer dpyndy ok m` - ¦¨¦
z` mdn lehil leki epi` jkle ,ef dtlgd dlg `ly ote`a lkd zrcl

,mdlyBòébä àì BlL éànàmdn lehil leki epi` mipt lk lr recn - ©©¤Ÿ¦¦
,dxenza mdl ozpy dycgd jxcd z`éì eáäå eëãéc eìe÷L eäì àîéì¥¨§§¦§©£¦

éãécz` il eade ,dpyid mkkxc z` mz` elh mdl xnel `ed leki ixd - ¦¦
zx`yp dtlgdd dlg `le xg`ny ,mkl ozil iziid utgy dycgd jxcd

.izeyxa `id

`ed ely z` lehil i`yx dcyd lra oi`y mrhdy :`xnbd zvxzn

øöéî ,äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøc íeMî,[xarn ,jxc -]Ba e÷éæçäL ¦§©§¨§¨©©§¨¥©¤¤¡¦
íéaø,ezkilda miaxd zeyx ipa elbxed xaky -Bì÷ì÷ì øeñàelhile ©¦¨§©§§

jxca mb jlil miaxd zeyx ipa eligzd xaky xg`n jkitle ,mdn

.mdn dlhile aeyl i`yx epi` ,mdl ozpy dycgd

elit` envrl oic zeyrl mc`l oi`y `ziixan gikedl dqpn `xnbd

:cqtd mewnaäàt çépäL úéaä ìòa ,òîL àzedcya miiprlãvî ¨§©©©©©¦¤¦¦©¥¨¦©
ãçà,dcyd lyeìèðå íéiðò eàáed`tøçà ãvî`ed oicd ,dcyd ly ¤¨¨£¦¦§¨§¦©©¥
yäàt äæå äæ.md miipr ly dligzn gipdy dn oiae elhpy dn oia -éàå ¤¨¤¥¨§¦

déLôðì àðéc Léðéà ãéáò zøîàoic zeyrl mc` i`yxy xn`z m`e - ¨§©§¨¦¦¦¦¨§©§¥
,cqtd mewna envrläàt äæå äæ éànàz` s` lehil md mi`yx recn - ©©¤¨¤¥¨

dcyd x`y mdly z` elhp xaky xg`n ixd ,dligzn mdl gipdy dn

,ok m`e ,miyer md oick `ly ipyd cvd on milhepd miiprde ,`id ely

áéúéìå àøæt èB÷ðìlehil utgd lke ,edcy cva ayie ecia lwn lehiy - ¦§¦§¨§¥¦
oic zeyrl i`yx mc` oi`y ,gxkdae .epnn z`f rpni oick `ly d`t

ziaa miiprd lk z` reazl leki epi`y xg`ne ,cqtd mewna s` envrl

.ely z` ciqtdl eilr oic

:`xnbd dgec,àáø øîà,md d`t dcyd iccv ipyy `ziixad zpeek oi` ¨©¨¨
,elhil miiprdn repnle dligza gipdy dn envrl lehil `ed i`yx `l`

eéàî' dxne`a `ziixad zpeekäàt äæå äæ,'øNònä ïî ïøèBôìoiprl - ©¤¨¤¥¨§§¨¦©©£¥
my dligzn eilr lgy xg`n ,xyrnd on `ed xeht el jiiyd wlgd s`y

.d`t

:df oicl di`x `xnbd d`ianeíékLäå ,Bîøk úà øé÷ônä ,àéðúãk¦§©§¨©©§¦¤©§§¦§¦
,Bøöáe ø÷aa,xg` ea dkfiy mcew envr `ed ea zekfl micwdy ,epiidc ©Ÿ¤§¨
y `ed oicdäàôáe äçëLáe úBììBòáe èøôa áéiçzepzn el` lky - ©¨§¤¤§§§¦§¨§¥¨

ote`a ,miipr zepzn epnn oziln xeht xwtdd on dkefdy s`e ,md miipr

,aiig ea dkfe aye ely z` xiwtdy dfk,øNònä ïî øeèôes`y xg`n ¨¦©©£¥
cvn d`t ozpy ziad lra oiprl mb ok lre ,xyrnd on xhtp dfk xwtd

xyrnd on `ed xeht ,xg` cvn miipr elhpe cg`:

äðùî

,wefipe xg` mda lwzpe ,miaxd zeyxa eilk exaypy mc`a dpc ef dpyn

.`l e` wfpd melyza `ed aiig m`d

e ltpe lwzpe ,min `ln ck mr jldnd mc`íéaøä úeLøa Bck äøaLð¦§§¨©¦§¨©¦
,mind ektypeíéna ãçà ÷ìçeäå,rwxwa jk ici lr hagpeä÷lL Bà §§©¤¨©©¦¤¨¨

úéñøçay `ed oicd ,xeayd ckd iqxg on wefip -áéiçmelyza ckd lra §©§¦©¨
.`nw `pz zrc `id ef .wfpd

øeèt ïéekúî Bðéàa áéiç ïéekúîa ,øîBà äãeäé éaølra oiekzp m` - ©¦§¨¥§¦§©¥©¨§¥¦§©¥¨
,wfpd melyza `ed aiig ,ezxiay xg`l eininae ckd iqxga zekfl ckd

,dlwzd z` xiwtd `l` jkl oiekzp `l m` j` ,wifdy `ed epenn ixdy

dlwz lr aiigzn mc` oi` dcedi iax zrcly xg`n ,wfpd melyzn xeht

:ely dpi`y

àøîâ

:ckd lra aiig miwfp dfi` lr mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©
îà äãeäéeðL àì ,áø øwlgedy df ly wfpd melyza ckd lra aiigy §¨¨©©Ÿ¨
,ckd inaíéna åéìk eôpéhL àlàina eilk e` eicba ewefipe eklklzpy - ¤¨¤¦§¥¨©©¦

,ckd
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המשך ביאור למסכת בבא חמא ליום ראשון עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc `nw `aa(ipy meil)

iax jxved jkitle ,migth dyelyn xzei diabd `ly dzpeek 'jtd'

xg`n ,mdiwfpa aiig epi` mda zekfl oiekn epi`y ote`ay ,siqedl xfrl`

.oey`xd iyrn z` zwlqn pi` migth dyelyn dzegtd ddabdy

d:eiwfp xiwtnd z` xhet xfrl` iaxy x`azpy dn lr dywn `xnb

áéiç øîà øæòìà éaøcîey gxkda -ïðçBé éaødf oipra eilr wlgpy ¦§©¦¤§¨¨¨©©¨©¦¨¨
éëä ïðçBé éaø øîà éîe .øeèt øîà,xeht eiwfp xiwtnyïðúäåoldl) ¨©¨¦¨©©¦¨¨¨¦§¨§©

mc`y (.lòéðönä[`iagn-]úéëeëfä úàå õBwä úà,miaxd zeyxaåok ©©§¦©¤©§¤©§¦§
mc`íéöB÷a Bøãb øãBbä,mivewn exivgl xcb dyry -åokøãâmipa` ©¥¦§§¦§¨¥

íéaøä úeLøì ìôpL,eilra edpit `leïäa ÷feäå[mipa`a e` mivewa-] ¤¨©¦§¨©¦§©¨¤
mc`øçàel` mipte` lka ,áéiçdlwzd lraamelyzB÷æðeze` ly ©¥©¨§¦§

.mda wfedy mc`

øîàåjk lreðL àì ,ïðçBé éaøxcb mc` dyr m`y epizpyna minkg §¨©©¦¨¨Ÿ¨
xcbd lra aiigy ,mdn wefipe miaxd zeyxa mc` xare mivewn exivgl

,ewfp melyzaçéøôîa àlàzeyxl migxet mivewd iy`x eidy ote`a - ¤¨§©§¦©
,miaxd zeyxa xea xtegk df ixdy ,miaxdíöîöîa ìáàeidy ote`a - £¨¦§©§¥

,ezeyxa minvnevn mivewdøeèt.wfpd melyzn xcbd lra ¨
didy ote`a ,`xnbd zxxaníöîöîexivgl mivewdøeèt àîòè éàî §©§¥©©§¨¨

,wfpd melyzn `edåàì`l m`d -,BúeLøa øBa déì àéåäc íeMîixdy ©¦§©§¨¥¦§
xea xtegd z` dxez daiig `ly opgei iax xaeqe ,`id ezeyx exivg

,miaxd zeyxl `id dkenqyk s` ,ezeyxaììkî,jkn cenll yie - ¦§¨
àeä íéaøä úeLøa øBác àáeiçcz` dxezd daiig opgei iax zrcly - §¦¨§¦§¨©¦

,ely xead oi`y s` ,miaxd zeyxa xea xtegdáéiç åé÷æð øé÷ôî àîìà©§¨©§¦§¨¨©¨
ely epi`y xea zxitg lr mc` aiigy myky ,jkn cenll yi ok m`e -

m`e ,miaxd zeyxa ezlwz z` xiwtd m` eaiigl yi ok enk ,miaxd zeyxa

.eiwfp xiwtnd z` xhet opgei iaxy xnel okzi cvik ,ok

:`xnbd zvxznCì àîéà íìBòì ,àìopgei iax zrclyåé÷æð øé÷ôî Ÿ§¨¥¨¨©§¦§¨¨
,øeèt,`ed epenn xeadyk epiid dxez eilr daiigy xeaeåyi ok m` ¨§

zeywdløeèt àîòè éàî íöîöîeivew z` mvnvnd xeht recn - §©§¥©©§¨¨
jenqa ezeyxa dlwz gipn e` xea xtegd z` zaiign dxezd ixd ,ezeyxl

,miaxd zeyxl,à÷éà áøc déøa àçà áø øîà dìò øîzàc íeMî¦§¦§©£¨¨©©©¨§¥§©¦¨
`ed mvnvnd xehty mrhdyCkçúäì íãà éða ìL ïkøc ïéàL éôì§¦¤¥©§¨¤§¥¨¨§¦§©¥

íéìúkacr ,miaxd zeyx ilzkl jk lk jenq jlil miyp`d jxc oi` - ©§¨¦
cr mivewd xcbl jk lk jenqa jldy df mc`e ,mda mikkgzny ick

.eiwfp melyza xcbd lra aiig oi`e ,`ed dpeyn mdn wefipy

:df oipra ztqep `iyew dywn `xnbdéëä ïðçBé éaø øîà éîexiwtny ¦¨©©¦¨¨¨¦
,xeht miaxd zeyxa eiwfpäðLî íúñk äëìä ïðçBé éaø øîà àäå- §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨

yi ,dfa wlegd `pz oi`y ,mzqa dpyna oic x`ean eay mewn lkay

,df oick dkld weqtlïðúemc`y (:p oldl) epipy ixde -øBa øôBçä §©©¥
áéiç ,úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå íéaøä úeLøamelyza xtegd ¦§¨©¦§¨©§£¥©¨

xea xtega epiid dxez eilr daiigy xeay dpynd ixacn cenll yie ,wfpd

oi`y xg`ne .miaxd zeyxa dlwz gipna s` oicd `ed oke ,miaxd zeyxa

,ok m`e ,opgei iax zrcl dkldl ok weqtl yi ,dpyna df oic lr wleg

wtnd z` xhet opgei iaxy okzi cvik.eiwfp xi

:dzr cr x`azpy dnn `xnbd da zxfeg ef `iyew zngneíìBòì àlà¤¨§¨
øîà ïðçBé éaømiaxd zeyxa eiwfp xiwtndyáéiç,mwfp inelyzaåyi ©¦¨¨¨©©¨§
c ,jkn wiicløîà ïðçBé éaøcîeiwfp xiwtndy,áéiçy gxkdaéaø ¦§©¦¨¨¨©©¨©¦
øîà øæòìàeiwfp xiwtndy,øeèt,zeywdl yi ok m`eéaø øîàäå ¤§¨¨¨©¨§¨¨©©¦

øæòìà¤§¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא חמא ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc `nw `aa(iyily meil)

,xg` mewna mgipde migpen eid eay mewnn mlhpyåmktdy xg`l÷feä §©
ïäamc`áéiç ,øçàjteddainelyzB÷æðmlhpy xg`ny ,mc` eze` ly ¨¤©¥©¨§¦§

dycg dlwz xveik `ed ixd mgipne xfeg xy`ke ,dlwzd wliq mnewnn

miaxd zeyxa:

àøîâ

,`xnbd zxxanïéúéðúî àîéìepizpyn zhiyy ,xnel yi dxe`kl - ¥¨©§¦¦
`id ,miaxd zeyxl eywe epaz `ivend z` zaiigndäãeäé éaøk àìc, §Ÿ§©¦§¨

àéðúc,`ziixaa epipy -øîBà äãeäé éaø,íéìáæ úàöBä úòLaonfa - §©§¨©¦§¨¥¦§©¨©§¨¦
,uegl mlaf z` `ivedl mc` ipa milibxyàéöBî íãàz`úeLøì Bìáæ ¨¨¦¦§¦§

íéaøä,BøáBöå[my egipn-]ìL ìkóBMéð àäiL éãk ,íBé íéL ¨©¦§§¨§Ÿ¦§¥¤§¥¦
[wgype sytzyn-],äîäa éìâøáe íãà éìâøagiayn `ed jk ici lry §©§¥¨¨§©§¥§¥¨

,zecy ea oycl ie`xeõøàä úà òLBäé ìéçðä ïk úðî ìòL,l`xyi ipal ¤©§¨¥¦§¦§ª©¤¨¨¤
.milafd z`veda df lr df micitwn eidi `ly

iwfp melyza aiig mc` oi` dcedi iax zrcly ,ef `ziixan gikedl yie

x`eank `ly df ixde ,dyr zeyxa ixdy ,miaxd zeyxa eywe epaz

.wfpd inelyza `ivend aiigy epizpyna

,`xnbd zvxznàîéz eléôàk epizpynyäãeäé éaø,`iyew jka oi` £¦¥¨©¦§¨
mewn lkn ,uegl ywe oaz `ivedl dcedi iax xizny s`y xg`näãBî¤

÷éfä íàL äãeäé éaø,df oazílLîz` oazd lra÷éfäM äî. ©¦§¨¤¦¦¦§©¥©¤¦¦
,dywne `xnbd dayïðúäåjldnd ozyt oerhd lnby ,(:aq oldl) §¨§©

ozytd wlcp jk ici lre ,ezepgl uegn exp ipepg gipde ,miaxd zeyxa

xi`ydy jka ryty xg`n ,wfpd melyza ipepgd aiig ,lecb zia sxye

.uega exp z`äkeðç øða ,øîBà äãeäé éaøipepgd gipdy df xp m` - ©¦§¨¥§¥£¨

,did dkepg xp uegaøeèt,wfpd melyzn `edúeLøa àeäL éðtîyiy - ¨¦§¥¤¦§
.miaxd zeyxa dkepg xp gipdl mc` lkl zeyx

,`xnbd zxxanåàì éàîexne`a dcedi iax zpeeky ,xnel oi` m`d - ©©
'zeyxa `edy iptn'ïéc úéa úeLø íeMîxp gipdl mixizn oic ziay - ¦§¥¦

`iven iabl s` ok m`e ,wfpd melyzn `ed xeht jkitle ,uegan dkepg

m`ivedl mc` lkl dpezp oic zia zeyxy xg`ny ,ok oicd `di ywe oaz

.mdiwfpa aiig `di `l ,miaxd zeyxl

,`xnbd dgecàì`l` ,exhetl ick oic zia zeyxa dyry jka ic oi` - Ÿ
äåöî úeLø íeMîlr `ed xeht jkitle ,`id devn dkepg xp zwlcdy - ¦§¦§¨

`ed aiig ,xaca devn oi`y miaxd zeyxl ywe oaz `ivena la` ,ewfp

.m`ivedl ecia zeyxdy s` mdiwfp melyzaàéðúc,`ziixaa epipy oke - §©§¨
.äåöî úeLø àeäL éðtî øeèt äkeðç øða øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¥£¨¨¦§¥¤§¦§¨

:dcedi iaxk dpynd zcnrd lr dywn `xnbdeøîàL elà ìk ,òîL àz̈§©¨¥¤¨§
y ,minkg mdilrïéøzeîmd,íéaøä úeLøa ì÷ì÷ìmiglwnd el` oebk ¨¦§©§¥¦§¨©¦

mewn lkn ,dfa `veike miaxd zeyxl myinyz ine÷éfä íàmdinin ¦¦¦
ïéáéiçmdìílL,øèBt äãeäé éaøå.zeyxa eyry xg`n melyzn mze` ©¨¦§©¥§©¦§¨¥

xeht zeyxa dyerd lk dcedi iax zrcly ,ef `ziixan gikedl yie

dpyna ixdy ,dcedi iaxk epizpyn z` cinrdl okzi `l ok m`e ,mlyln

.mdiwfp melyza aiig miaxd zeyxl ywe oaz `ivendy x`ean

,`xnbd zvxznïéúéðúî ,ïîçð áø øîàzwqer epizpyn -úòLa àlL ¨©©©§¨©§¦¦¤Ÿ¦§©
íéìáæ úàöBä,uegl mlaf z` `ivedl milibx miyp` oi`y onfa -éaøå ¨©§¨¦§©¦
àéä äãeäé`ly uegl elaf z` `ivendy dcedi iax dcen dfk ote`ay , §¨¦

.ewfp melyza aiig zeyxa

.sqep uexiz,øîà éMà áø©©¦¨©
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המשך ביאור למסכת בבא חמא ליום שלישי עמ' א

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc `nw `aa(iyily meil)

zekflïäa,envrläëæ,ìæb íeMî ïéøeñàå.`nw `pz ixac el` .éaø ¨¤¨¨©£¦¦¤¤©¦
ïéì÷ì÷îä ìk ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL[dlwz migipn-]íéaøä úeLøa, ¦§¤©§¦¥¥¨©§©§§¦¦§¨©¦

e÷éfäå,ïéáéiçmdìílL,wfpd inc z`å,ok enkíãBwä ìëzekflïäa §¦¦©¨¦§©¥§¨©¥¨¤
,envrl.ìæb íeMî ïéøzeîe ,äëæ̈¨¨¦¦¤¤

:`xnbd zxxanàéL÷ àôeb àä,zøîày,äëæ ïäa íãBwä ìk,epiidc ¨¨©§¨¨§©§¨©¥¨¤¨¨
,mcewd lkl minkg mexiwtdyøîà÷ øãäåyïéøeñàmdìæb íeMî, ©£©¨¨©£¦¦¤¤

.md xwtd ixd ,recne

øîà÷ éëä åàì àlàz` `l` minkg exiwtd `ly `nw `pz xaeqy , ¤¨©¨¦¨¨©
,gaydåy ,`id eixac zpeekïçáLa äëæ ïäa íãBwä ìë,ïéøeñàåmd §¨©¥¨¤¨¨§¦§¨©£¦

ïôebà ìæb íeMî.milrad zeyxn oxwd z` minkg eriwtd `ly xg`n , ¦¤¤©¨
åjk lrøîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àúày ,eléôàaìk énð ïôeb §¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¥©£¦¨©¦¨

äëæ ïäa íãBwä,gayd meyn oxwd z` s` minkg exiwtdy xg`n , ©¥¨¤¨¨
ewlgp xak ,gayd meyn oxwd eqpw m` ixirfe ax ly mzwelgny ,`vnpe

.l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz da

,`xnbd zxne`àéä éàpz éàcå éøéòæìlkd zrcy xnel leki epi` ixdy , ¦§¦¦©©©¨¥¦
oa oerny oax ixaca x`eany xg`n ,oxwd z` minkg eqpw `ly ezhiyk

`l` .eqpwy l`ilnbàéä éàpz àîéì éî áøìmb x`al `ed lekiy e` , §©¦¥¨©¨¥¦

.eixack `nw `pz zhiy z`

,`xnbd zx`anáø Cì øîà,àîìò éleëcy miceneñð÷z` minkgïôeb ¨©¨©§¥¨§¨¨§¨
ïçáL íeMî,jka dcen `nw `pz s`e ,àëäåmeyn mixeq` m` ewlgpy ¦¦§¨§¨¨
,e`l m` lfbéâìôéî à÷ ïk ïéøBî ïéàå äëìäazexedl yi m`d ewlgp - ©£¨¨§¥¦¥¨¦§§¥

ok mixen oi`y e` ,envrl oxwd lehil `ed lekiy l`eyd lkl dkldl ok

`ziixad ixac xe`iae .dkf ,envrl dkfe mc` mcw m`y `l` ,dligzkl

,oxwa elit` dkf mcewd lky `id dkldy s` `nw `pz zrcl ,`ed jk

,lfb meyn md mixeq`y el mixen jk lr le`yl mc` `a m` mewn lkn

mixen dligzkl s`y xaeqe ,l`ilnb oa oerny iax wlgp jk lrelkl

.envrl oxwd lehil `ed i`yxy mc`

øîzàc,øîà àðeä áømyaáøyäëìäenvrl lehil mc` i`yxy `id §¦§©©¨¨©©£¨¨
,oxwdïk ïéøBî ïéàåeli`e ,mil`eyläëìä ,øîà äáäà øa àcà áø`id §¥¦¥©©¨©©£¨¨©£¨¨

ïk ïéøBîe.dligzkl s` ¦¥
,`xnbd dywnéðéàok mixen oi` `ped ax zrcly ,ok xnel ozip m`d - ¥¦

,dligzkléìLeç ø÷ôà àðeä áø àäåmixery xiwtd `ped ax ixde - §¨©¨©§©§¥
mcewd lky miaxa dxede ,myaiil miaxd zeyxa mc` ghyy mitelw

oke ,envrl mda zekfl i`yxø÷ôà äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨©§©
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המשך ביאור למסכת בבא חמא ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc `nw `aa(iyiy meil)

,mly wfp mlyløîBì ãeîìzdGd hRWOM'Bì äNòéyi 'el' zaizne ,' ©§©©¦§¨©¤¥¨¤
wxy yexclBôebîxeyd lyílLî,mz xey oick ,wfpd z` eilraBðéàå ¦§©¥§¥

,äéiìòä ïî ílLî.wfipd ciqti ,wfpd mekqk dey xeyd ly eteb oi` m`e §©¥¦¨£¦¨
wfp mlyl cren xeyk epic mc` gbpy mz xey `aiwr iax zrcly ,`vnp

.dilrd on `le etebn `l` mlyn epi`y mz xeyke ,mly

:`xnbd zxxanålïðaød htynk' ,él änì 'äæzrcl hrnl yi oic dfi` - §©¨¨¤¨¨¦
gbepd mz xeyy `aiwr iaxk mixaeq mpi`y xg`n ,'df' zaizn minkg

,zx`ane .mly wfp mlyn mc`íéøác äòaøàî BøèBôìxeyy epcnll - §§¥©§¨¨§¨¦
.zyeae zay ietix xrv `le ,cala wfp `l` mlyn epi` mc` gbepd

:zxxane `xnbd dayBøèBôì ,àáé÷ò éaøåmc` gbpy xeyd lralîaeig §©¦£¦¨§§¥
xear melyzíéøác äòaøà,el`déì àðîzaizn `ed cnl ixd ,el oipn - ©§¨¨§¨¦§¨¥

.mly wfp mlyn mc` gbepd mz xeyy 'df'

,`xnbd zx`andéì à÷ôð,df oic `ed cnl -î(hi ck `xwie) `xwnd o ©§¨¥¦
,'Búéîòa íeî ïzé ék Léà[å]'wxy aezkd on yexcl yieLéàlaegd §¦¦¦¥©£¦¦

Búéîòa,mixac drax` melyza aiigøBL àìålaegdBúéîòa,eilra ly ©£¦§Ÿ©£¦
.mixac drax` mlyn epi` mc` xeyd wifd m`y

:zxxane `xnbd day,ïðaøåxeyd oi`y 'df' zaizn hrnl ekxved recn §©¨¨
.'ezinra yi`'n z`f cenll ozip ixd ,mixac drax` mlyn mc`a laegd

,zx`aneàéääî éà,'ezinra yi`' ly df `xwnn wx micnl epiid eli` - ¦¥©¦
déãeçì øòö àðéîà äåäxeyd z` dxez dhrin `ly mixne` epiid - £¨£¦¨©©§¥

,qik oexqg ea oi`y xg`n ,cala xrvd melyzn `l` mc`a laegdìáà£¨
d inc xear melyzå éetéød xear melyz okúáLmda lhay minid-] ¦§¤¤

[ezcearndéì ïzéì àîéà,wfipl gbepd xeyd lra mlyiy xnel yi - ¥¨¦¥¥
,jka oenn `ed xqgp ixdyïì òîLî à÷'dfd htynk' zeaiza aezkd ¨©§©¨

mixac drax` melyz oic mc` gbepd xeyl oi`yllk:

äðùî

.wifnd xeya szey dyrp wfipdy x`azn ef dpyna

øBLd mzäðî äåL[mixpic d`n-]øBL çâpLdíéúàî äåLmixpic ¨¤¨¤¤¨©¨¤¨©¦
,ebxdeäìéápä ïéàåwfipd xey lyäôé[dey-],íeìkewifdy `vnpe §¥©§¥¨¨¨§

`l` mlyn epi` mz xeyy xg`ny `l` ,mixpic miz`n ly mekqa

,mixpic d`n epiidc wfpd zivgnìèBðwfipdøBMä úàd`n deyd wifnd ¥¤©
ewfp inc xear mixpic:

àøîâ

épî ïéúéðúîi`yxy epizpyna x`eand oicd z` dpyy `pzd `ed in - ©§¦¦©¦
,wfpd inc zxenz envr wifnd xeyd z` lehil wfipdàéä àáé÷ò éaø, ©¦£¦¨¦

.wfpd ieey itl wfipl wifnd xeyd jiiy wfpd zryny xaeqd

àéðúcxey gbpy dpn dey xey oica mi`pzd ewlgpy ,`ziixaa epipy - §©§¨
,`id zg`d drcd ,dne`n dey dliapd oi`e ,miz`n deydøBMä íLeé©©

ìàòîLé éaø éøác ïéc úéáaxeyd ly eiey z` meyl oicd zial yi - §¥¦¦§¥©¦¦§¨¥
`ed dey m`e ,[eteb ly eieyn xzei mlyn epi` mz xey ixdy] wifnd

wfipd oi` j` ,wfipd xeyd lral df mekq eilra mlyi wfpd zivgn mekqk

.wifnd xeyd z` envrl lehil i`yx

øBMä èìçeä øîBà àáé÷ò éaølehil wfipd xeyd ly eilra i`yx - ©¦£¦¨¥§©©
xzei `ed dey m`e ,wfpd zivgnk `ed dey m` ,wifnd xeyd z` envrl

.eilra mr cgi xeya szey dyrp ,jkn

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa,zx`ane .mi`pzd ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¥
,øáñ ìàòîLé éaøk wifnd xeyd ly eilrayàeä áBç ìòa`ed aiigy , ©¦¦§¨¥¨©©©

,exey inc z` wfipd xeyd lral mlyldéì ÷éqîc àeä éæeæåaiig epi`e - §¥§©¦¥
.cner `ed ezeyxa xeyd j` ,zern `l`eäðéð éôzeL øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¨¥¦§

xg` xey miz`n dey xey gbp m`y ,df xeya mitzey aezkd m`yr -

xey oick mixpic d`n melyza eilra aiigy `vnpe ,ebxde miz`n deyd

xey gbp m` j` ,miz`n deyd df xeya mitzey mdipy eyrp ,mzdey

epi` ixdy ,elek wifnd xeyd z` wfipd lhep ,miz`n deyd xeyl dpn

.mlyl eilra lr lheny mekqk `l` dey

:miaezkd zyxca mzwelgn yxey z` `xnbd zx`an dzréâìôéî÷å§¨¦§§¥
àø÷ éàäa(dl `k zeny) df `xwn xe`iaa ewlgp -øBMä úà eøëîe' §©§¨¨§¤©

'Btñk úà eöçå éçä,àðîçø øäæî÷ àðéc éáì øáñ ìàòîLé éaø- ©©§¨¤©§©¦¦§¨¥¨©§¥¦¨¨©§©©£¨¨
on zivgn epzie igd xeyd z` exkniy oicd zia z` dxidfn dxezd

,llk wfipl jiiy envr xeyd oi` j` ,wfipd xeyd lral mekqdéaøå§©¦
àðîçø eäì øäæî ÷éfîe ÷féðì øáñ àáé÷òilra z` dxidfn dxezd - £¦¨¨©§¦¨©¦©§©§©£¨¨

eyrp mdipyy xg`n ,etqk z` evgie igd xeyd z` exkniy mixeeyd

.dgibpd zryn ea mitzey

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.mdipia oica welig didi ote` dfi`a - ©¥©§
,zx`aneeäééðéa àkéà ÷féð BLéc÷äwifnd xeyd z` wfipd yicwd m` - ¦§¦¦¨¦¨¥©§

,lg df ycwd oi` l`rnyi iax zrcl .mdipia welg oicd didi ,wfpd xg`l

,eilra lr oenn zriaz `l` el oi`e ,llk wfipd ly epenn xeyd oi` ixdy

xeya wfipd dkf wfpd zryn ixdy ,df ycwd lg `aiwr iax zrcl j`

.ewfp xear eribnd mekqd itl wifnd

:l`rnyi iax zrca zwtzqn `xnbdïîçð áøî àáø dépéî àòa,Bøëî §¨¦¥¨¨¥©©§¨§¨
÷éfî,wfipd e`aby mcew ,wfpd xg`l df xeylìzrceäî ,ìàòîLé éaø ©¦§©¦¦§¨¥©

.`l e` ef dxikn dlg m`d -

:wtqd iccvìàòîLé éaø øîàc ïåékwxe ,eilra zwfga x`yp xeydy ¥¨§¨©©¦¦§¨¥
àeä áBç ìòa,wfipldéì ÷éqîc àeä éæeæå,zern `l` el aiig epi`e - ©©§¥§©¦¥

xeydy xnel yi jkitløeëî,àîìc Bà,xnel yi `ny e` - ¨¦§¨
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המשך ביאור למסכת בבא חמא ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc `nw `aa(iying meil)

`ed ,jldnd iwfpa uxd z` aiigl oi` ekxckk àìczhiyäãeäé ïa éñéà, §Ÿ§¦¦¤§¨
àéðúcy ,`ziixaa epipy ixdy -øîBà äãeäé ïa éñéày mc`yõøzeyxa §©§¨¦¦¤§¨¥¨

,wifde miaxdáéiç,äpeLî àeäL éðtîzeyxa uexl i`yx mc` oi`y , ©¨¦§¥¤§¤
.miaxdéñéà äãBîeux m`y dcedi oaúBLîMä ïéa úaL áøòa,wifde ¤¦¦§¤¤©¨¥©§¨

øeèt àeäL,,úeLøa õøL éðtîzpn lr zay axra uexl mc` i`yxy ¤¨¦§¥¤¨¦§
.zayd ikxv z` zeyrl

ïðçBé éaø øîà,äãeäé ïa éñéàk äëìäwifde uxy mc`d z` aiigl yiy , ¨©©¦¨¨£¨¨§¦¦¤§¨
.miaxd zeyxa

,`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîeoa iqi`k opgei iax xaeq m`d - ¦¨©©¦¨¨¨¦
,dcediïðçBé éaø øîàäå(:hk lirl)äðLî íúñk äëìämewn lkay - §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨

.dkldl ok weqtl yi ,wleg oi`a dpyna oic x`eanyïðúe,epizpyna §©
did m`yïéøeèt ïéöø íäéðL eéäL Bà Cläî ãçàå õø ãçàgkene , ¤¨¨§¤¨§©¥¤¨§¥¤¨¦§¦

ok m`e ,xaca wleg oi`e ,miaxd zeyxa uexl mc` i`yxy dpynd ixacn

.dcedi oa iqi` ixack `lye ,dkldl ok weqtl yi opgei iax ixacl

:`xnbd zvxznúBLîMä ïéa úaL áøòa ïéúéðúîzwqer dpynd - ©§¦¦§¤¤©¨¥©§¨
oicky dcedi oa iqi` mb dcen dfay ,zeynyd oia zay axra uxd mc`a

.wifd m` xeht jkitle ,dyer `ed

:`xnbd zxxanéànî,zx`ane .zay axra uxd mc`a zwqer dpyndy ¦©
éðz÷cî' dpynaïéøeèt ïéöø íäéðL eéäL Bà.'él äîì ez àäozip ixd , ¦§¨¨¥¤¨§¥¤¨¦§¦¨¨¨¦

,xnege lwa df oic cenllàzLäy ote`a ixdy -Cläî ãçàå õø ãçà ©§¨¤¨¨§¤¨§©¥
uxdy dpyna x`azp ,df z` df ewifdeøeèt,jldnd ly ewfp inelyzn ¨

ote`a ,ok m`e ,dpiy `l jldnde dlibxd jxcd on dpiy `edy s`

yïéöø íäéðL,dlibxd jxcd on epiy mdipyy epiidc ,àéòaîjixv m`d - §¥¤¨¦¦©§¨
.md mixehty xnel

àlàgxkdaøîà÷ éëädid m`y ,äna ,øeèt Cläî ãçàå õø ãçà ¤¨¨¦¨¨©¤¨¨§¤¨§©¥¨©¤
íéøeîà íéøácuxd mc`a,úBLîMä ïéa úaL áøòauexl `ed i`yxy §¨¦£¦§¤¤©¨¥©§¨
,dry dze`aa ìáàd zeniìBçdid m`áéiç Cläî ãçàå õø ãçà,uxd £¨§¤¨¨§¤¨§©¥©¨

eid m` mpn` .dyer `ed oick `ly ixdyïéöø íäéðLif` ,a eléôàzeni §¥¤¨¦£¦§
dïéøeèt ìBç.dlibxd jxcd on epiy mdipyy xg`n ,md §¦

øî øîà,éñéà äãBîeuxd mc`aúBLîMä ïéa úaL áøòa,wifdeàeäL ¨©©¤¦¦§¤¤©¨¥©§¨¤
øeèt,úeLøa õøL éðtî. ¨¦§¥¤¨¦§

:`xnbd zxxanàkéà úeLøa éàî úaL áøòamc`l zeyx yi recn - §¤¤©¨©¦§¦¨
.zay axra uexl

,zx`aneàðéðç éaøãk,àðéðç éaø øîàc,eicinlzl ¦§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨
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המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קיי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc `nw `aa(iyiy meil)

,mly wfp mlyløîBì ãeîìzdGd hRWOM'Bì äNòéyi 'el' zaizne ,' ©§©©¦§¨©¤¥¨¤
wxy yexclBôebîxeyd lyílLî,mz xey oick ,wfpd z` eilraBðéàå ¦§©¥§¥

,äéiìòä ïî ílLî.wfipd ciqti ,wfpd mekqk dey xeyd ly eteb oi` m`e §©¥¦¨£¦¨
wfp mlyl cren xeyk epic mc` gbpy mz xey `aiwr iax zrcly ,`vnp

.dilrd on `le etebn `l` mlyn epi`y mz xeyke ,mly

:`xnbd zxxanålïðaød htynk' ,él änì 'äæzrcl hrnl yi oic dfi` - §©¨¨¤¨¨¦
gbepd mz xeyy `aiwr iaxk mixaeq mpi`y xg`n ,'df' zaizn minkg

,zx`ane .mly wfp mlyn mc`íéøác äòaøàî BøèBôìxeyy epcnll - §§¥©§¨¨§¨¦
.zyeae zay ietix xrv `le ,cala wfp `l` mlyn epi` mc` gbepd

:zxxane `xnbd dayBøèBôì ,àáé÷ò éaøåmc` gbpy xeyd lralîaeig §©¦£¦¨§§¥
xear melyzíéøác äòaøà,el`déì àðîzaizn `ed cnl ixd ,el oipn - ©§¨¨§¨¦§¨¥

.mly wfp mlyn mc` gbepd mz xeyy 'df'

,`xnbd zx`andéì à÷ôð,df oic `ed cnl -î(hi ck `xwie) `xwnd o ©§¨¥¦
,'Búéîòa íeî ïzé ék Léà[å]'wxy aezkd on yexcl yieLéàlaegd §¦¦¦¥©£¦¦

Búéîòa,mixac drax` melyza aiigøBL àìålaegdBúéîòa,eilra ly ©£¦§Ÿ©£¦
.mixac drax` mlyn epi` mc` xeyd wifd m`y

:zxxane `xnbd day,ïðaøåxeyd oi`y 'df' zaizn hrnl ekxved recn §©¨¨
.'ezinra yi`'n z`f cenll ozip ixd ,mixac drax` mlyn mc`a laegd

,zx`aneàéääî éà,'ezinra yi`' ly df `xwnn wx micnl epiid eli` - ¦¥©¦
déãeçì øòö àðéîà äåäxeyd z` dxez dhrin `ly mixne` epiid - £¨£¦¨©©§¥

,qik oexqg ea oi`y xg`n ,cala xrvd melyzn `l` mc`a laegdìáà£¨
d inc xear melyzå éetéød xear melyz okúáLmda lhay minid-] ¦§¤¤

[ezcearndéì ïzéì àîéà,wfipl gbepd xeyd lra mlyiy xnel yi - ¥¨¦¥¥
,jka oenn `ed xqgp ixdyïì òîLî à÷'dfd htynk' zeaiza aezkd ¨©§©¨

mixac drax` melyz oic mc` gbepd xeyl oi`yllk:

äðùî

.wifnd xeya szey dyrp wfipdy x`azn ef dpyna

øBLd mzäðî äåL[mixpic d`n-]øBL çâpLdíéúàî äåLmixpic ¨¤¨¤¤¨©¨¤¨©¦
,ebxdeäìéápä ïéàåwfipd xey lyäôé[dey-],íeìkewifdy `vnpe §¥©§¥¨¨¨§

`l` mlyn epi` mz xeyy xg`ny `l` ,mixpic miz`n ly mekqa

,mixpic d`n epiidc wfpd zivgnìèBðwfipdøBMä úàd`n deyd wifnd ¥¤©
ewfp inc xear mixpic:

àøîâ

épî ïéúéðúîi`yxy epizpyna x`eand oicd z` dpyy `pzd `ed in - ©§¦¦©¦
,wfpd inc zxenz envr wifnd xeyd z` lehil wfipdàéä àáé÷ò éaø, ©¦£¦¨¦

.wfpd ieey itl wfipl wifnd xeyd jiiy wfpd zryny xaeqd

àéðúcxey gbpy dpn dey xey oica mi`pzd ewlgpy ,`ziixaa epipy - §©§¨
,`id zg`d drcd ,dne`n dey dliapd oi`e ,miz`n deydøBMä íLeé©©

ìàòîLé éaø éøác ïéc úéáaxeyd ly eiey z` meyl oicd zial yi - §¥¦¦§¥©¦¦§¨¥
`ed dey m`e ,[eteb ly eieyn xzei mlyn epi` mz xey ixdy] wifnd

wfipd oi` j` ,wfipd xeyd lral df mekq eilra mlyi wfpd zivgn mekqk

.wifnd xeyd z` envrl lehil i`yx

øBMä èìçeä øîBà àáé÷ò éaølehil wfipd xeyd ly eilra i`yx - ©¦£¦¨¥§©©
xzei `ed dey m`e ,wfpd zivgnk `ed dey m` ,wifnd xeyd z` envrl

.eilra mr cgi xeya szey dyrp ,jkn

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa,zx`ane .mi`pzd ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¥
,øáñ ìàòîLé éaøk wifnd xeyd ly eilrayàeä áBç ìòa`ed aiigy , ©¦¦§¨¥¨©©©

,exey inc z` wfipd xeyd lral mlyldéì ÷éqîc àeä éæeæåaiig epi`e - §¥§©¦¥
.cner `ed ezeyxa xeyd j` ,zern `l`eäðéð éôzeL øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¨¥¦§

xg` xey miz`n dey xey gbp m`y ,df xeya mitzey aezkd m`yr -

xey oick mixpic d`n melyza eilra aiigy `vnpe ,ebxde miz`n deyd

xey gbp m` j` ,miz`n deyd df xeya mitzey mdipy eyrp ,mzdey

epi` ixdy ,elek wifnd xeyd z` wfipd lhep ,miz`n deyd xeyl dpn

.mlyl eilra lr lheny mekqk `l` dey

:miaezkd zyxca mzwelgn yxey z` `xnbd zx`an dzréâìôéî÷å§¨¦§§¥
àø÷ éàäa(dl `k zeny) df `xwn xe`iaa ewlgp -øBMä úà eøëîe' §©§¨¨§¤©

'Btñk úà eöçå éçä,àðîçø øäæî÷ àðéc éáì øáñ ìàòîLé éaø- ©©§¨¤©§©¦¦§¨¥¨©§¥¦¨¨©§©©£¨¨
on zivgn epzie igd xeyd z` exkniy oicd zia z` dxidfn dxezd

,llk wfipl jiiy envr xeyd oi` j` ,wfipd xeyd lral mekqdéaøå§©¦
àðîçø eäì øäæî ÷éfîe ÷féðì øáñ àáé÷òilra z` dxidfn dxezd - £¦¨¨©§¦¨©¦©§©§©£¨¨

eyrp mdipyy xg`n ,etqk z` evgie igd xeyd z` exkniy mixeeyd

.dgibpd zryn ea mitzey

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.mdipia oica welig didi ote` dfi`a - ©¥©§
,zx`aneeäééðéa àkéà ÷féð BLéc÷äwifnd xeyd z` wfipd yicwd m` - ¦§¦¦¨¦¨¥©§

,lg df ycwd oi` l`rnyi iax zrcl .mdipia welg oicd didi ,wfpd xg`l

,eilra lr oenn zriaz `l` el oi`e ,llk wfipd ly epenn xeyd oi` ixdy

xeya wfipd dkf wfpd zryn ixdy ,df ycwd lg `aiwr iax zrcl j`

.ewfp xear eribnd mekqd itl wifnd

:l`rnyi iax zrca zwtzqn `xnbdïîçð áøî àáø dépéî àòa,Bøëî §¨¦¥¨¨¥©©§¨§¨
÷éfî,wfipd e`aby mcew ,wfpd xg`l df xeylìzrceäî ,ìàòîLé éaø ©¦§©¦¦§¨¥©

.`l e` ef dxikn dlg m`d -

:wtqd iccvìàòîLé éaø øîàc ïåékwxe ,eilra zwfga x`yp xeydy ¥¨§¨©©¦¦§¨¥
àeä áBç ìòa,wfipldéì ÷éqîc àeä éæeæå,zern `l` el aiig epi`e - ©©§¥§©¦¥

xeydy xnel yi jkitløeëî,àîìc Bà,xnel yi `ny e` - ¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc `nw `aa(iying meil)

:dywne `xnbd dayéðeiò déì éòaéà énð äìélaelzek xzeqd mb - ©©§¨©¦¦¨¥¥©¥
.`ed cifnl aexw ok dyr `l m`e ,wifi `ly opeazdl eilr lhen dlila

xzeqa zwqer dpynd oi`y zx`ane ,`xnbd da zxfeg ef `iyew zngne

`l` ,dlila elzek,íBia BìúBk úà øúBñaxird aegxl exzeq epi` j` §¥¤§©
`l`ätLàì. ¨©§¨

:`xnbd zxxanéîc éëéä ätLà éàä,xaecn dty` efi`a -éçéëLc éà ©©§¨¥¦¨¥¦¦§¦¥
íéaøl aexw bbey ok m` ,miax miyp` da miievn m` -,àeä ãéæîdidy ©¦¥¦

,lzekd zxizqn rbtdl my mixaerd milelry ezrca zelrdl elàì éàå§¦Ÿ
íéaø éçéëLok m` ,my mixaerd miyp` miievn oi` m`e -àeä ñeðà, §¦¥©¦¨

.my xeari edyiny ezrca zelrdl el did `ly

àëéøö àì] ,àtt áø øîà,df oic rinydl dpynd dkxved `l -[àlà ¨©©¨¨Ÿ§¦¨¤¨
al ,meia elzek z` xzeqúBðtäì äéeNòä ätLàda miptp mc` ipay - §©§¨¨£¨§¦¨

mdiawpläéeNò dðéàå ,äìélamc` ipa jxc oi`e -úBðtäìda,íBia ©©§¨§¥¨£¨§¦¨©
áéúéå éø÷éîc àkéàå,meia zeptdl mc` da ayeiy dxew mizirly `l` - §¦¨§¦§¥§¨¦

l aexw ixdy ,dbbya bxed oick xzeqd df dleb jkitleéåä àì ãéæî,àäc ¥¦Ÿ¨¥§¨
ef dty`íBia úBðtäì äéeNò dðéà,jci`ne ,àkéà àäc ,éåä àì énð ñeðà ¥¨£¨§¦¨©¨©¦Ÿ¨¥§¨¦¨

áéúéå éø÷éîc.dlebe bbeyk epic `l` ,meia mc` da ayeiy dxew ixdy - §¦§¥§¨¦
zwqerd ,`ziixad ly `tiqd lr `pipg xa iqei iax ixac dzr cr ex`azp

aiigy `pipg xa iqei iax xn` jk lry ,zeyxa xbp ly ezial qpkpd mc`a

m` zelbn `ed xeht j` ,qpkpd wefip m` mixac drax` melyza xbpd

.`ed cifnl aexwd bbeyy xg`n ,bxdp

:`pipg xa iqei iax ixaca xg` xe`ia `xnbd d`ian dzreàtt áø©¨¨
àáøc déîMî,àLéøà dì éðúî`pipg xa iqei iax ixac z` dpey did - ¦§¥§¨¨©§¥¨©¥¨

mc`y epipy day ,`ziixad ly `yixd lràlL øbð ìL Búeðçì ñðëpä©¦§¨©£¤©¨¤Ÿ
aúeLø,xbpdøeèt ,úîe åéðt ìò Bì äçôèå úò÷a Bì äæzðålre .xbpd ¦§§¦§¨§©©§¨§¨©¨¨¥¨
jk,àðéðç øa éñBé éaø øîàqpkpd wefip m`yáéiçxbpdamelyz ¨©©¦¥©£¦¨©¨§

å ,íéøác äòaøà,zn m`øeèôxbpdúeìbî. ©§¨¨§¨¦¨¦¨
:zepeyld izy zwelgn z` zx`an `xnbdàôéqà dì éðúîc ïàîin - ©§©§¥¨©¥¨

qpkpd mc`a zwqerd ,`ziixad ly `tiqd lr iqei iax ixac z` dpyy

,zelbn xbpd xehty iqei iax xaeq dfa s`y ,zeyxa xbpd zialïkL ìk̈¤¥
mb xn`p iqei iax ly epicy xaeqy,àLéøàzial qpkpd mc`a zwqerd ©¥¨

.eci lr dleb epi` xbpd ebxd m`y ,zeyxa `ly xbpd

dì éðúîc ïàîeiqei iax ly epic z` dpeyy in j` -àLéøàlr - ©§©§¥¨©¥¨
xn`p df oicy xeaqi ,eci lr dleb epi` zeyxa `ly qpkp m`y ,`yixd

,`yixd lr `weecàôéqà ìáàc ,`lúeLøác ïåék,qpkp xbpdáéiçxbpd £¨©¥¨¥¨§¦§©¨
úeìb.ezbixd lr ¨

:`xnbd dywnúeìb áéiç éîely ezbixd lr zelb xbpd aiig m`d - ¦©¨¨
,ezial qpkpdàéðúäåmc`y ,`ziixaa epipy ixde -ìL Búeðçì ñðëpä §¨©§¨©¦§¨©£¤

çtð,úBöBöéð äæzðåy` lyäçôèå[dzkd-]øeèt ,úîe åéðt ìò Bì ©¨§¦§¨¦§¨§¨©¨¨¥¨
,zelbn gtpdeléôàåm`ñðëðdldúeLøaly ezial qpkpa recne ,gtpd ©£¦¦§¨¦§

.ok oicd oi` xbp

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäzwqer ef `ziixa -éçtðc àéìeLa- ¨¨§©©§¦¨§§¨§©¨¥
`ed xeht jkitle ,ef zepne` epnn cnld gtpd ly ecinlz `ed qpkpdy

.ezbixd lr zelbn

:dywne `xnbd dayéà÷ àìè÷îì éçtðc àéìeLecinlzy llba ike - §¨§©¨¥§¦§§¨¨¥
.zelbn exhetl dfa yi mrh dne ,cner `ed dbixdl `ed

zwqer `ziixady :`xnbd zvxznäøñî BaøLká[xivtn-]úàöì Ba §¤©§©§¥¨¥
ezianàöBé Bðéàå.ezbixd lr `ed xeht jkitle , §¥¥

:dywne `xnbd dayéà÷ déìè÷éîì úàöì Ba áäøñî Baøc íeMîe- ¦§©§©§¥¨¥§¦§§¥¨¥
.ebxedl `ed i`yx `vi `le z`vl ea xivtd eaxy xg`n ike

:`xnbd zvxznàöé øeáñkxivtdy xg`ly gtpd did xeaqk - §¨¨¨
`ly xdfp `l jkitle ,`vie eixac z` dld miiw ezian z`vl ecinlza

.zelb aiig epi` ok lre ,`ed qep`e ,zevevipd on mc` wfpi

:dywne `xnbd dayénð øçà éëä éà,mc` lka df oic xnel yi ,ok m` - ¦¨¦©¥©¦
lr `ed xeht ,`viy xeaqke z`vl ea xivtde gtpd ly eziaa ddy m`y

.ezbixd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc `nw `aa(iying meil)

`ed ,jldnd iwfpa uxd z` aiigl oi` ekxckk àìczhiyäãeäé ïa éñéà, §Ÿ§¦¦¤§¨
àéðúcy ,`ziixaa epipy ixdy -øîBà äãeäé ïa éñéày mc`yõøzeyxa §©§¨¦¦¤§¨¥¨

,wifde miaxdáéiç,äpeLî àeäL éðtîzeyxa uexl i`yx mc` oi`y , ©¨¦§¥¤§¤
.miaxdéñéà äãBîeux m`y dcedi oaúBLîMä ïéa úaL áøòa,wifde ¤¦¦§¤¤©¨¥©§¨

øeèt àeäL,,úeLøa õøL éðtîzpn lr zay axra uexl mc` i`yxy ¤¨¦§¥¤¨¦§
.zayd ikxv z` zeyrl

ïðçBé éaø øîà,äãeäé ïa éñéàk äëìäwifde uxy mc`d z` aiigl yiy , ¨©©¦¨¨£¨¨§¦¦¤§¨
.miaxd zeyxa

,`xnbd dywnéëä ïðçBé éaø øîà éîeoa iqi`k opgei iax xaeq m`d - ¦¨©©¦¨¨¨¦
,dcediïðçBé éaø øîàäå(:hk lirl)äðLî íúñk äëìämewn lkay - §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨

.dkldl ok weqtl yi ,wleg oi`a dpyna oic x`eanyïðúe,epizpyna §©
did m`yïéøeèt ïéöø íäéðL eéäL Bà Cläî ãçàå õø ãçàgkene , ¤¨¨§¤¨§©¥¤¨§¥¤¨¦§¦

ok m`e ,xaca wleg oi`e ,miaxd zeyxa uexl mc` i`yxy dpynd ixacn

.dcedi oa iqi` ixack `lye ,dkldl ok weqtl yi opgei iax ixacl

:`xnbd zvxznúBLîMä ïéa úaL áøòa ïéúéðúîzwqer dpynd - ©§¦¦§¤¤©¨¥©§¨
oicky dcedi oa iqi` mb dcen dfay ,zeynyd oia zay axra uxd mc`a

.wifd m` xeht jkitle ,dyer `ed

:`xnbd zxxanéànî,zx`ane .zay axra uxd mc`a zwqer dpyndy ¦©
éðz÷cî' dpynaïéøeèt ïéöø íäéðL eéäL Bà.'él äîì ez àäozip ixd , ¦§¨¨¥¤¨§¥¤¨¦§¦¨¨¨¦

,xnege lwa df oic cenllàzLäy ote`a ixdy -Cläî ãçàå õø ãçà ©§¨¤¨¨§¤¨§©¥
uxdy dpyna x`azp ,df z` df ewifdeøeèt,jldnd ly ewfp inelyzn ¨

ote`a ,ok m`e ,dpiy `l jldnde dlibxd jxcd on dpiy `edy s`

yïéöø íäéðL,dlibxd jxcd on epiy mdipyy epiidc ,àéòaîjixv m`d - §¥¤¨¦¦©§¨
.md mixehty xnel

àlàgxkdaøîà÷ éëädid m`y ,äna ,øeèt Cläî ãçàå õø ãçà ¤¨¨¦¨¨©¤¨¨§¤¨§©¥¨©¤
íéøeîà íéøácuxd mc`a,úBLîMä ïéa úaL áøòauexl `ed i`yxy §¨¦£¦§¤¤©¨¥©§¨
,dry dze`aa ìáàd zeniìBçdid m`áéiç Cläî ãçàå õø ãçà,uxd £¨§¤¨¨§¤¨§©¥©¨

eid m` mpn` .dyer `ed oick `ly ixdyïéöø íäéðLif` ,a eléôàzeni §¥¤¨¦£¦§
dïéøeèt ìBç.dlibxd jxcd on epiy mdipyy xg`n ,md §¦

øî øîà,éñéà äãBîeuxd mc`aúBLîMä ïéa úaL áøòa,wifdeàeäL ¨©©¤¦¦§¤¤©¨¥©§¨¤
øeèt,úeLøa õøL éðtî. ¨¦§¥¤¨¦§

:`xnbd zxxanàkéà úeLøa éàî úaL áøòamc`l zeyx yi recn - §¤¤©¨©¦§¦¨
.zay axra uexl

,zx`aneàðéðç éaøãk,àðéðç éaø øîàc,eicinlzl ¦§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨
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המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"



קיב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc `nw `aa(iyiy meil)

:exiag ly eceariy wifn oiprl o`kn cenll yiy x`an `ped axøîàáø ¨©©
àðeädéøaáøcúàæ ,òLBäéúøîBàepi` exeyl wifnd ehgy m`y dnn - ¨§¥§©§ª©Ÿ¤¤

ly epenn epi` oiicr ehgyy dryay xg`n ,wfipl zgtd z` mlyl aiig

mc`y cenll epl yi ,wfipd÷éfnäz`BãeaòLìLBøéáçwifdy oebk , ©©¦¦§¤£¥
,eaeg melyzl delnl zcareynd edcy z` deldøeètmlyln `ed ¨

zkiiy rwxwd dzid `l oiicr wifdy dryay xg`n ,wfpd inc z` delnl

.delnl

:`xnbd zl`eyàèéLtdne ,o`kn df oic cenll yiy xacd heyt - §¦¨
:daiyne .eixaca `ped ax eprinyneäîàîéúc,xn`z `ny -íúäàeä ©§¥¨¨¨

,ezgty mincd z` mlyln `ed xeht exey z` hgeyd wifna wxy -

øîàcdéì,wfipl xnel `ed lekiy xg`n -àìézøqçCàìåéãéî`l - §¨©¥Ÿ©©§¦§Ÿ¦¦
) ,`ed jiptl xeyd ixdy ,dne`na jze` izxqigøîàcdéì(à÷éæàîìòa §¨©¥¦¨§¨§¨

àeäéì÷LcpéîC,jly xeyd on izlhp cala [miig] gex -ìáààîìòa- §¨§¥¦¨£¨§¨§¨
c xnel mewn yi ,lreta exiag ly eceariy z` wifny ,xg` mewnaáéiçéì¦©©

,wifndà÷òîLîïì.xeht ynn wifna s`y ,`ped ax ¨©§©¨
:zl`eye `xnbd dayàäénðäaødøîà,dax exn` xak df oic ixd - ¨©¦©¨£¨¨

øîàcäaømc` ,óøBOäz`åéúBøèL[eizeaeg ixhy-]ìLBøéáç,øeèt §¨©©¨©¥§¨¨¤£¥¨
epi` dzrny ,eceariy z` wifnk `l` epi`y xg`n ,eiwfp melyzn `ed

eprinydl `ped ax jxved recn ,ok m`e ,mieeld on eaeg z` zeabl leki

.df oic

:`xnbd daiyneäîàîéúcc ,xnel mewn did -íúäàeäsxeya wxy - ©§¥¨¨¨

,dax xhet exiag ly eizexhyøîàcdéìlral xnel sxeyd lekiy - §¨©¥
zexhydàøééðàîìòaéàì÷péîCxkip wfpd oi`y ,jl iztxy xiip mzq - §¨¨§¨§¨§©¦¨

,xhyd ztixyaìáààëéäøôçcda[zcareynd rwxwa-]úBøBaïéçéL £¨¥¨§¨©¨¦¦
úBøòîe,rwxwd seba xkip wfpdyáéiçéì,ceariyd z` wifndà÷òîLî §¨¦©©¨©§©

ïì,wifnd xeht df ote`a s`y epziibeqn cenll yiy `ped axàäcàëä ¨§¨¨¨
e ,wfpd ea xkip ixd xeyd z` wifnd hgyy o`k ixdy -ïàîkøôçcda §©§¨©¨

úBøBaïéçéLúBøòîeéîc,øîà÷åy `ztqeza epipye -äîäNòMéeNò, ¦¦§¨¨¥§¨¨©©¤¨¨¨
,xkip wfpdy mewna exiag ly eceariy wifnl s` cenll yi jkitle

.ewfid lr `ed xehty

m`y ,`ztqeza epipy :`ztqezd ixac jynd z` x`al day `xnbd

eîã÷éìòadúBáBçwifnd lyeäéaâäå,aegd melyz xear xeyd z` ¨§©£¥§¦§¦
y `ed oicdïéadid m`áçdf aeg wifnd mdlãòàlL÷éfäe ,xeydïéa ¥¨©¤Ÿ¦¦¥

m`÷éfäxeydãòàlLáç,wifndàìäNòaegd lraàìå,íeìk`l` ¦¦©¤Ÿ¨Ÿ¨¨§Ÿ§
,epnn xeyd zeable aeyl wfipd i`yxéôìïéàLmz xeyílLîàlà §¦¤¥§©¥¤¨

Bôebî.ewfp melyzl wfipl `ed careyn jkitle , ¦
:`xnbd zl`eyàîìLam`÷éfäxeydãòàlLáçx`ean if` ,wifnd ¦§¨¨¦¦©¤Ÿ¨

ixdy ,aeg lrad zeyxn xeyd z` `ivedl wfipd i`yx recnïé÷féðeîã÷ ¦¨¦¨§
wfipd ly eceariy -,delnd ly eceariyl `ed mcewìáàm`áçwifnd £¨¨

ãòàlL÷éfä,delnd on e`ivedl wfipd i`yx recn x`ean oi` ,xeyd ©¤Ÿ¦¦
d ixdyìòaáBç,íéã÷mcew aegd melyzl delnl xeyd carzype ©©¨¦

.eiwfp melyzl wfipl carzypy
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

„È˙Á„‰ Í¯BˆÏ (elÈÙ‡ B‡ ‰i˙L Í¯BˆÏ) Ìeh˜Â Ûe¯b B�È‡L e�lL ¯epzÏ ÌÓÓÁÏ ‰¯„wa ÌÈÓ Ô˙B�a ÔÈc‰ ÔÎÂ§¥©¦§¥©¦©§¥¨§©§¨§©¤¨¤¥¨§¨§¤§§¦¨£¦§¤§©¨©

˙aLa ÌÈÏk[fpÎdpÈˆÁ ÌnÁ˙‰Ï eÏÎeiL ÌBia ˙e‰L ‡‰iL Ík-Ïk ÌBÈ „BÚaÓ ‰¯„w‰ ÌL ÁÈpiL ÍÈ¯vL ¥¦§©¨¤¨¦§¤©¦©¨©§¥¨¦§¨©§¤§¥§©¤§§¦§©¥£¦

ÌeÓÈÁ‰[gp‰ÏÁzÎÏ[qÎhpep‚‰�Ó ÈÙÏ56ÌÈ¯ÒB‡‰Ï Ìk¯ˆ Ïk eÓÁiL B‡56ÏÎ‡Ók ÏLa˙�L ÏÈL·z ÌL ˙B‰L‰Ï ©¦§©§¦¨§¦¦§¨¥¤¥£¨¨§¨§¨§¦§©§¨©§¦¤¦§©¥§©£¨

Ô‰Ï Ú¯Â ÔÈ˜ÓËˆÓ Î"‚ ÔÈÓÁ ÌÈn‰Â BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓ ‰È‰iL „Ú BÎ¯ˆ Ïk elÈÙ‡ B‡ È‡ÒB¯„ Ôa[`q. ¤§©¦£¦¨¨§©¤¦§¤¦§©¥§©§©©¦©¦¦§©§¦§©¨¤

Ï·‡ÌÓÁ˙‰Ï ÌÈ¯‰ÓÓ Ì‰ Î"‚ ÌÈn‰L LnÓ ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ ÌL ‰pÁÈ�È ‡Ï[aqÏ ÌÈe‡¯ ÌÈn‰L Û‡ÂÌb ‰i˙L £¨Ÿ©¦¤¨¨¨§©£¥¨©¨¤©©¦¥§©£¦§¦§©¥§©¤©©¦§¦¦§¦¨©
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mixe`ia

Y íéìë úçãä êøåöì [äð�ראויי אינ� המי� ואפילו
.59לשתיה

Y íéìë úçãä êøåöì [åð�המי בחימו� שהחידוש נראה
רוצה שאינו שא� הוא: כלי�" הדחת לצור� "אפילו
כב) אות זה סי' הא"ר (כדעת לומר מקו� והיה לשתות�,

חששו זאת בכל – יחתה שמא בה� לחוש .60שאי�

úáùá íéìë úçãä êøåöì [æð
úéæëøî ä÷ñäá åà øåèàéãøá íéàöîðä íéî íåîéç�לצור

הגרש"ז (ביניה� הפוסקי� רוב דעת – הבית חימו�
בישול�, כמחצית התחממו כשלא ג� להתיר אויערבא�)
בהסקה מקו� ומכל להחמיר. ווזנער הגר"ש דעת אבל
החימו� כשכפתור או בבית, אינו ההסקה שחדר מרכזית

לכו"ע מותר יהיה – .61נעול

úáù ìéìá äìéáè êøåöì äå÷îä éî íåîéçבמקוה –

למי� נות� שאינו חו�) (וסת תרמוסטט פועל בו מתוק�
שהמי� צור� אי� בו, סולדת שהיד מחו� למעלה להתחמ�

השבת. קוד� יתחממו
מ45 למעלה מגיע המקוה שחו� או תרמוסטט אי� בא�
לכתחילה השבת קוד� המי� שיתחממו להקפיד יש מעלות
הרצוי מהחו� (מחצית מעלות כ�20 שהוא בישול�, חצי
יש – השבת קוד� לחממו הספיקו לא בא� לטבילה),
המקו� (וכשנעל ההסקה. חדר או ההדלקה מקו� לנעול

לאחר המפתח נמסר כשלא ג� להתיר .62יש

Y ø÷åáä úìéáè êøåöì äå÷îä éî íåîéçשישנה כיו�
חשש אי� וכ� הבוקר, עד צרכ� כל יתחממו שהמי� שהות

הלילה, לטבילת מיועד שאינו מקוה זהו שהרי ימל�' 'שמא
מי� אפילו בו להשהות ומותר לחתות יבוא שמא חשש אי�

.63קרי�

Y íåîéçä éöç [çðרוצה שהיה ממה חצי היינו הנראה כפי
נתחממו שכבר וכיו� יחתה', 'שמא הוא דהחשש שיחמו.

יחתה לא שוב שיחומו רוצה שהיה ממה .64החצי

Y äìéçúëì [èð�החימו שליש שיתחממו די .65ובדיעבד

Y äìéçúëì íåîéçä éöç [ñ�מי להוציא אסור אופ� ובכל
צרכ� כל התחממו שלא זמ� כל הקדרה או המיח� מ�

רת חלק(דהיינו שמוציא שבזה כיו� מעלות) 100 של יחה
במיח� הנותרי� המי� בישול למהר גור� וא�66מהמי� .

– בה� סולדת היד ועדיי� והצטננו, צרכ� כל חמי� היו
בה� להשתמש .67מותר

ïäì òøå ïé÷îèöî [àñ�שבמי הוא בזה הפירוש אולי –

הוחמו כאשר מיד אלא לו' ויפה 'מצטמק שיי� לא לעול�
כתב ולכ� לו', ורע 'מצטמק של גדר עליה� חל צרכ�, כל
והיינו צרכ� כל שיחמו צרי� – המחמירה שלדיעה רבינו
אפילו להקל שנית� מוסי� מכ� ולאחר רתיחה, שיעור
את לחמ� ברצונו כשאי� כגו� – רתיחה משיעור בפחות
ומהרגע מעט, שיחמו בכ� לו ודי רתיחה, שיעור המי�
ורע כמצטמק ואיל� מעתה דינ� רצונו כפי הוחמו שהמי�

לה�' ורע 'מצטמקי� ש� המי� על ג� חל וממילא .68לו,

íîçúäì íéøäîî [áñשלא רבי� מי� משהה ואפילו –
לחלק ואי� אסור, – הבוקר עד להתחמ� יוכלו

.69בשיעורי�

zexewn

הבא59) בסעי� משמע וכ� כט, סעי� רנג מסימ� משמע
שלא אלא שימוש לה� אי� התנור שעל בקדרה שנותני� שהמי�
ש� חש זאת ובכל כלי�, בה� להדיח כדי או הקדרה, תבקע

יחתה'. ל'שמא רבינו
(60.22 הערה אדה"ז משו"ע הלכות קיצור
תז,61) ע' האוצר ובפניני קסו, הערה פ"ב השבת אוצרות

פא. הערה פ"ח כהלכה בשבת והובאו
באו62) הובא הגרשז"א פ"בדעת תשובות פסקי השבת צרות

פב. הערה פ"ח כהלכה בשבת ג� הובא ובהערות, סנ"א
פ"ח63) כהלכה בשבת (נתבאר לב, סי' ח"ז הלוי שבט שו"ת

זה). מחודש בהיתר לפקפק שיש מה ש� וראה פג, הערה
פ"ח64) כהלכה שבת וראה יז, סוס"ק שיח סי' לדוד תהלה

יד. ביאור

יג.65) סעי� רנג סימ�
כג.66) אות עד סי' ח"ד אג"מ שו"ת
צו.67) הערה פ"א שש"כ
שלא68) זמ� כל בתבשיל אבל בלבד, במי� ישנה זו וקולא

שאינו תבשיל לאכול שרצונו לומר יכול אינו צרכו כל בשל
יתחממו שהמי� בכ� די שאמנ� הוא לפרש נוס� (אופ� מבושל.
שמתחילי� חו� לדרגת לפחות להגיע עליה� אבל רצונו, כפי
לרתיחה הרבה קוד� זה שלב שג� ולהצטמק, אדי� להעלות
שיהיו צריכי� המי� שג� רבינו כתב זה ועל המי�, של המלאה

לה�). ורע מצטמקי�
עד,69) סי' ח"ד אג"מ שו"ת יא, ס"ק עא סי' השלח� קצות

א� כי בזה להקל אי� ולכאורה בזה, הקל סק"ג לו סי' ובחז"א
מרובה כמות וכשישנה חי, בשר של ההיתר בו שיש בתבשיל

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו טבת, בו כותב על מה שאירע לפני כחדש ימים, שריפה ל"ע ול"ע, ובחסדי 

השם יתברך עבר הכל בשלום ואינו יודע מה גרם וכו'.

ולפלא, שהרי במכתבו כתובה גם הסיבה, באיזה שורות לפני זה, וזה לשונו במכתבו, "ולא הנחתי 

תפילין כבר הרבה שנים בגלל וכו'".

והרי על מצות תפילין אמרו חז"ל, שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, והכוונה בהם, כלשון ]מרן[ 

השולחן ערוך, כדי שנזכיר נסים ונפלאות שעשה עמנו וכו', ואשר לו )להשי"ת( הכח והממשלה בעליונים 

ובתחתונים.

זאת אומרת שתפילין מזכירים נס, ומזכירים אשר הקדוש ברוך הוא, המושל גם בעולם זה בהנוגע 

לעניני פרנסה, בריאות וכו' כל אותן הענינים עליהם מבקש ברכה במכתבו האמור.

בכל  להתפלל  וכן  חול,  יום  בכל  תפילין  להניח  יתחיל  המכתב,  בקבלת  תיכף  אשר  תקותי  ולכן 

יום ויום, וביום שאין באפשרית לו ללכת לבית הכנסת להתפלל, יתפלל בביתו, ובימות החול לפני הנחת 

התפילין יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

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

והאמור במכ' וכן את כל ב"ב שי'

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.
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mixe`ia

Y íéìë úçãä êøåöì [äð�ראויי אינ� המי� ואפילו
.59לשתיה

Y íéìë úçãä êøåöì [åð�המי בחימו� שהחידוש נראה
רוצה שאינו שא� הוא: כלי�" הדחת לצור� "אפילו
כב) אות זה סי' הא"ר (כדעת לומר מקו� והיה לשתות�,

חששו זאת בכל – יחתה שמא בה� לחוש .60שאי�

úáùá íéìë úçãä êøåöì [æð
úéæëøî ä÷ñäá åà øåèàéãøá íéàöîðä íéî íåîéç�לצור

הגרש"ז (ביניה� הפוסקי� רוב דעת – הבית חימו�
בישול�, כמחצית התחממו כשלא ג� להתיר אויערבא�)
בהסקה מקו� ומכל להחמיר. ווזנער הגר"ש דעת אבל
החימו� כשכפתור או בבית, אינו ההסקה שחדר מרכזית

לכו"ע מותר יהיה – .61נעול

úáù ìéìá äìéáè êøåöì äå÷îä éî íåîéçבמקוה –

למי� נות� שאינו חו�) (וסת תרמוסטט פועל בו מתוק�
שהמי� צור� אי� בו, סולדת שהיד מחו� למעלה להתחמ�

השבת. קוד� יתחממו
מ45 למעלה מגיע המקוה שחו� או תרמוסטט אי� בא�
לכתחילה השבת קוד� המי� שיתחממו להקפיד יש מעלות
הרצוי מהחו� (מחצית מעלות כ�20 שהוא בישול�, חצי
יש – השבת קוד� לחממו הספיקו לא בא� לטבילה),
המקו� (וכשנעל ההסקה. חדר או ההדלקה מקו� לנעול

לאחר המפתח נמסר כשלא ג� להתיר .62יש

Y ø÷åáä úìéáè êøåöì äå÷îä éî íåîéçשישנה כיו�
חשש אי� וכ� הבוקר, עד צרכ� כל יתחממו שהמי� שהות

הלילה, לטבילת מיועד שאינו מקוה זהו שהרי ימל�' 'שמא
מי� אפילו בו להשהות ומותר לחתות יבוא שמא חשש אי�

.63קרי�

Y íåîéçä éöç [çðרוצה שהיה ממה חצי היינו הנראה כפי
נתחממו שכבר וכיו� יחתה', 'שמא הוא דהחשש שיחמו.

יחתה לא שוב שיחומו רוצה שהיה ממה .64החצי

Y äìéçúëì [èð�החימו שליש שיתחממו די .65ובדיעבד

Y äìéçúëì íåîéçä éöç [ñ�מי להוציא אסור אופ� ובכל
צרכ� כל התחממו שלא זמ� כל הקדרה או המיח� מ�

רת חלק(דהיינו שמוציא שבזה כיו� מעלות) 100 של יחה
במיח� הנותרי� המי� בישול למהר גור� וא�66מהמי� .

– בה� סולדת היד ועדיי� והצטננו, צרכ� כל חמי� היו
בה� להשתמש .67מותר

ïäì òøå ïé÷îèöî [àñ�שבמי הוא בזה הפירוש אולי –

הוחמו כאשר מיד אלא לו' ויפה 'מצטמק שיי� לא לעול�
כתב ולכ� לו', ורע 'מצטמק של גדר עליה� חל צרכ�, כל
והיינו צרכ� כל שיחמו צרי� – המחמירה שלדיעה רבינו
אפילו להקל שנית� מוסי� מכ� ולאחר רתיחה, שיעור
את לחמ� ברצונו כשאי� כגו� – רתיחה משיעור בפחות
ומהרגע מעט, שיחמו בכ� לו ודי רתיחה, שיעור המי�
ורע כמצטמק ואיל� מעתה דינ� רצונו כפי הוחמו שהמי�

לה�' ורע 'מצטמקי� ש� המי� על ג� חל וממילא .68לו,

íîçúäì íéøäîî [áñשלא רבי� מי� משהה ואפילו –
לחלק ואי� אסור, – הבוקר עד להתחמ� יוכלו

.69בשיעורי�
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הבא59) בסעי� משמע וכ� כט, סעי� רנג מסימ� משמע
שלא אלא שימוש לה� אי� התנור שעל בקדרה שנותני� שהמי�
ש� חש זאת ובכל כלי�, בה� להדיח כדי או הקדרה, תבקע

יחתה'. ל'שמא רבינו
(60.22 הערה אדה"ז משו"ע הלכות קיצור
תז,61) ע' האוצר ובפניני קסו, הערה פ"ב השבת אוצרות

פא. הערה פ"ח כהלכה בשבת והובאו
באו62) הובא הגרשז"א פ"בדעת תשובות פסקי השבת צרות

פב. הערה פ"ח כהלכה בשבת ג� הובא ובהערות, סנ"א
פ"ח63) כהלכה בשבת (נתבאר לב, סי' ח"ז הלוי שבט שו"ת

זה). מחודש בהיתר לפקפק שיש מה ש� וראה פג, הערה
פ"ח64) כהלכה שבת וראה יז, סוס"ק שיח סי' לדוד תהלה

יד. ביאור

יג.65) סעי� רנג סימ�
כג.66) אות עד סי' ח"ד אג"מ שו"ת
צו.67) הערה פ"א שש"כ
שלא68) זמ� כל בתבשיל אבל בלבד, במי� ישנה זו וקולא

שאינו תבשיל לאכול שרצונו לומר יכול אינו צרכו כל בשל
יתחממו שהמי� בכ� די שאמנ� הוא לפרש נוס� (אופ� מבושל.
שמתחילי� חו� לדרגת לפחות להגיע עליה� אבל רצונו, כפי
לרתיחה הרבה קוד� זה שלב שג� ולהצטמק, אדי� להעלות
שיהיו צריכי� המי� שג� רבינו כתב זה ועל המי�, של המלאה

לה�). ורע מצטמקי�
עד,69) סי' ח"ד אג"מ שו"ת יא, ס"ק עא סי' השלח� קצות

א� כי בזה להקל אי� ולכאורה בזה, הקל סק"ג לו סי' ובחז"א
מרובה כמות וכשישנה חי, בשר של ההיתר בו שיש בתבשיל
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2

mixe`ia

íéððåö íäùë íâ [âñ�השלח בקצות שרבי�70– בזמננו ד�
רתיחת� באמצע כלל המי� את לשתות שלא מקפידי�
ובעבור� הרתיחה, לגמר תמיד וממתיני� בריאות, מטעמי
ידי על אפילו לשתיה ראויי� אינ� חימומ� בשעת המי�
דרוסאי' ב� 'מאכל בה� שיי� שלא ייתכ� כ� וא� הדחק,
לחוש אי� ולהלכה השבת. קוד� לגמרי לחממ� וחייבי�

.71לכ�

Y êë ìë íéáåè íðéà [ãñמשקאות כגו� משקי� שאר אבל
צונני�, הרוב דר� על אות� ששותי� וכד' חריפי� או קלי�

החלב. די� מהו וצ"ע חיי�, הנאכלי� כתפוחי� דינ�
íîåîéç ùéìù [äñ�לעני דרוסאי ב� מאכל שיעור שהוא –

.73דיעבד
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ההיתר פוסק שאז להתבשל' כ'התחיל שנחשב עד רב זמ� לוקח
השבת. כניסת בעת התבשיל מצב נוגע ובזה חי, בשר של

יא.70) ס"ק השלח� בדי עא סימ�
ב�71) מאכל של הגדר שעיקר רנט ע' כרב הלכתא ראה

בשר שג� ועיקר ועוד הלילה, עד להתבשל שיכול הוא דרוסאי
ידי על אפילו לאכול שלא מקפידי� רבי� בישולו בשליש

ממי�. יותר הוא ומסוכ� הדחק,
בה�.72) וכיוצא תפוחי� כגו� ד, סעי�
יג.73) סעי� רנג סימ�
מיני74) לגבי ו ובסעי� צלי, לגבי ג סעי� לעיל שנפסק כפי

דבר כשהוא תבשיל מיני שאר לגבי יג סעי� רנג ובסימ� בצק,
הכל. לדברי האסור

המוכני� תבשילי� דיני רנד, סימ� ב' חלק

יד סעי� בשבת להגמר כדי שבת מערב

•
rny z`ixw zekld - jexr ogley

עליו‡ מוטל אינו אפילו עליו להתאבל שחייב מת לו שמת מי
בקבורתה חייב שבעלה נשואה אחותו שמתה כגו� לקוברו
או הקבורה בצרכי לעסוק בשבילו שישתדל מי לו יש אפילו או
ומכל ותפלה שמע מקריאת פטור צרכו כל עסק כבר אפילו
בתורה האמורות המצות ומכל אמ� מעניית ואפילו הברכות
אמ� לענות אפילו או ולקרות עצמו על להחמיר רצה א� ואפילו
מפני סופרי� מדברי אסור המת מצרכי בשבילו מתבטל שאינו
בה� ויחשוב המת בצרכי לחשב פנוי לבו שיהיה מת של כבודו
אסור הקבורה קוד� לו ונודע אחרת בעיר הוא ואפילו תמיד
בשבילו שיתעסק מי לו יש א� מתירי� ויש חכמי� חילקו שלא
כסברא ונוהגי� להתעסק יכול שאינו אחרת בעיר הוא א� ואצ"ל
לבית ליל� יכול אביו על אונ� שהוא ב� הכל (ולדברי הראשונה

אביו). של כבודו זהו כי אביו על קדיש ולומר הכנסת

על עפר להשלי� שמתחילי� מיד אבל הקבורה קוד� זה וכל
בלבדה י"ח ותפלת זמנה עבר לא א� שמע בקריאת חייב המת
עבר לא א� היו� שליש שהוא זמנה אחר אפילו להתפלל יכול
לתשלומי� שתי� מנחה יתפלל לא אח"כ אבל היו� חצות עדיי�
כל יאמר לא זה ומטע� בשחרית פטור שהיה כיו� שחרית של
ותפלה שמע קריאת זמ� שעבר קוד� נקבר אפילו השחר ברכות
היה ממטתו כשק� דהיינו הברכות חיוב שחל שבשעה כיו�
היא: לבטלה ברכה מבר� וא� אח"כ להשלימ� א"צ מה� פטור

בצרכי· לעסוק אפשר שאי כיו� בשבת אבל בחול זה וכל
שמע בקריאת חייב כלל נוהגת אנינות ואי� בקבורתו המת

היו�. כל בתורה האמורות המצות ובכל ותפלה

הקבורה בצרכי להתעסק התחו� על מחשי� הוא א� ערב ולעת
בכל ערב לעת ג� חייב התחו� על מחשי� אינו א� אבל פטור

המצות.

אע"פ יו� מבעוד ערבית של שמע קריאת לקרות ג"כ לו ויש
שיהיה זה מקו� מכל הלילה עד שבת במוצאי קורי� הקהל שאי�
לקרות שיכול כל שמי� מלכות עול ממנו יבטל לא בלילה פטור

ה ימות כל קורי� הקהל רוב שהרי הלילה יו�קוד� מבעוד שבוע
להתפלל לו שיש ואצ"ל שבת באותו זה על לסמו� זה יכול א"כ
ולמעלה המנחה מפלג יו� מבעוד שבת מוצאי של ערבית תפלת
לעול� שנהג מי וא� יהודה לר' תפלה לעני� גמור לילה שהוא
שבת במוצאי אפילו יהודה רבי דברי על לסמו� יכול כחכמי�
שיתבאר כמו בלילה להתפלל לו אפשר שאי אונס איזה במקו�

רצ"ג: בסי'

ויו"ט‚ בחול כמו היו� לקברו יכול שהרי כחול דינו שני יו"ט
כחול דינו נכרי� ידי על ביו� בו לקברו רוצה א� ראשו�
לקברו רוצה אינו וא� ותכריכי� ארו� לה� להמציא צרי� שהרי

בשבת. כמו דינו ביו� בו

במקו� ביו� וכ� בלילה מת קוברי� שאי� במקו� יו"ט ליל ודי�
תקמ"ח: בסי' יתבאר אונס איזה מחמת לקברו אפשר שאי

שמע„ מקריאת פטור מתו שאינו אע"פ המת את המשמר
עוסק שהוא מפני בתורה האמורות מצות ומכל ומתפלה
במצות לטרוח תורה הטריחתו לא במצוה העוסק וכל במצוה
משמרי� שני� היו ל"ח בסי' שנתבאר כמו שיכול אע"פ אחרות

זה: וקורא זה משמר ואח"כ קורא וזה משמר זה

כמו‰ נוחו בשעת אפילו מכול� פטור למת קבר החופר וכ�
הצריכי� כל יותר או שני� חופרי� היו ש� ש(י)[נ]תבאר
וקורי� נשמטי� נוספי� יש וא� פטורי� אחת בבת החפירה לצרכי
כמספר נשמטי� והאחרי� ומתעסקי� הנוספי� אלו וחוזרי�
שנמצא עד אחרי� ונשמטי� להתעסק וחוזרי� וקורי� הנוספי�
רגע): (אפילו כלל הקבר מעסק דבר שו� נתבטל ולא כול� שקראו
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Â'ד תו� או מת של אמות ד' תו� שמע קריאת לקרות אסור
לא קרא וא� עושהו חר� לרש לועג משו� קבר של אמות
על שעבר על חכמי� שקנסוהו ולקרות לחזור וצרי� יצא

שוגג. היה ואפילו דבריה�

אפילו למחיצה חו� לקרות מותר מחיצה המוק� הקברות ובית
למנוע יש המחיצה בתו� אבל לקברות אמות ד' ובתו� לה סמו�
בלי קבר איזה של אמות לד' יתקרב שמא אמות לד' חו� אפילו
חשש משו� אלא ברור איסור שאינו כיו� יצא קרא וא� דעת

לבד:

ו' ובו שמע מקריאת פטורי� במת והעוסקי� אבל עא סימ� א חלק

סעיפי�:

אות�‡ בי� חילופיה� וחילופי וחילופיה� המטה נושאי
צור� למטה שיש מאחר שלאחריה אות� בי� המטה שלפני
וכל לכ� המזומנת חבורה בה שיש בעיר כגו� אותה לשאת בה�
כול� בו לזכות חפיצי� שכול� לפי לשאת מחליפי� החבורה בני
אבל מצוה) טרדת טרודי� שה� (לפי שמע מקריאת פטורי�
בקריאת חייבי� בה� צור� למטה שאי� המת את המלוי� שאר
וגמילות חסד גמילות בכלל הוא המת שהלוית (ואע"פ שמע
ויכולי� כלל טרודי� אינ� ה� מקו� מכל התורה מ� הוא חסד
מהלכי�) כשה� והשאר ובעמידה בכוונה ראשו� פסוק לקרות

ק"ו: בסי' שיתבאר כמו מהתפלה פטורי� אבל

א סעי� והמלוי� והמנחמי� המטה נושאי די� עב, סימ� א חלק

•
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הפרק: בעול�תוכ� מעשיות מצוות קיו� של המטרה

היש" "ביטול ה'", את "ליראה � הזה

בעול� בהיותה הנשמה עבודת עני� יבאר זה [בפרק

הסובב אור לגילוי זוכי� דוקא ידה שעל גשמי) (בגו� הזה

(שע עלמי� ה"כל את להבי� נוכל זה הנפעלתעלי'"פ "

" עני� הוא זה ומעי� למטה, ירידתה ידי על עליותבנשמה

השבת):]העולמות דיו� "

íåé÷ éãé ìò à÷åã êùîð äæ éåìéâå åæ äééìò äðäå
.äæä íìåòá úåöîä äùòî

בגו� בהיותה הנשמה עבודת בי� ההבדל עיקר
מעשיות. מצוות בקיו� הוא עד�, בג� עבודתה לבי�
בהשגת ועוסקת תורה לומדת למעלה שהנשמה דא�
ויראה אהבה מתו� בהשי"ת בדביקות וכ� אלקות
בגמרא כדאיתא עד�, בג� הנשמות עסק כל [שזהו
מצוות לקיי� לה אפשר אי מקו� מכל ובזהר],

דוקא. בעוה"ז אלא מעשיות

לה זוכה שהנשמה עלייה שאותה מוב�, מזה אשר
אור גילוי שהיא � בעוה"ז בגו� ירידתה ע"י דוקא
מעשיות מצוות קיו� ע"י באה � עלמי� כל הסובב
בעוה"ז בגו� לנשמה שיש המעלה זוהי שהרי דוקא,

כאמור. עד�, בג� הנשמה על

'éäé àáì ãéúòìù àåä ë"â àîòè éàäî ïëìå)
.('åë íéôåâá úåîùðì ,à÷åã äééùòá éåìéâä

שגי הטע� הוא גופא עלמי�זה כל הסובב אור לוי
העשייה) עול� (הנקרא הזה בעול� יהי' לבא לעתיד

בגופי�. לנשמות דוקא,

עלמי� כל הסובב שאור אמת ה� יכולדלכאורה,

כיג�להתגלות עליוני�), בעולמות (כמו הזה בעול�

לפניו שווי� ועשי'" ו"אצילות שוי�, וגדול קט� לגבי'
יהי' שהגילוי ההכרח מהו מקו�, מכל א� � דוקאית'

הזה? בעול�

הפועלת שהעבודה דכיו� הוא, הדבר טע� אלא
היא זו דוקא,מעשההתגלות בגופי� בנשמות המצוות

יהי' זו מעבודה כתוצאה הבא הגילוי ג� כ� על
דוקא. העשי'" ב"עול�

úåöî íéé÷ì éãë ,óåâá äîùðä äãøé äæ ìéáùáù
. íúåùòì íåéä ù"îë à÷åã úåéùòî

"היו� הכתוב לשו� דיוק ג� דקאילעשות�זהו ,"
"היו� רז"ל) (כמאמר הזה בעול� הנשמה עבודת על
� שכר�" ליטול לעוה"ב ולמחר לעשות�, (בעוה"ז)

" בש� מתוארת הזה בעול� דוקא,לעשות�שהעבודה "
בשביל הוא למטה הנשמה ירידת מטרת שעיקר לפי

מצות שכרומעשיותקיו� נוטל עי"ז ודוקא דייקא,
לעוה"ב.

íéìùúù ãò íéîòô äîë ìåâìâá äàá äîùðä ïëìå
úåöîä íåé÷ é"òù éôì ,úåöî â"éøúä ìë íåé÷

éåìéâä äæ äéäé à÷åã[�עלמי כל הסובב [דאור
.àáì ãéúòìã

העבודה דוקא ואי� הדבר, טע� מהו ומבאר [והול�

עלמי� כל הסובב אור לגילוי הגורמת היא המצות דקיו�

ל:]"לעת

äåöîäù ,ùåøéô ,äåöî äåöî øëù éë ,ïéðòäå
.[øàáúéù êøã ìò ,øëùä àéä äîöò

הוא, מצוה" מצוה "שכר במאמר הפנימי הפירוש
המצוה. שכר הוא הוא המצוה, קיו� ע"י שנפעל שמה
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קטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

Â'ד תו� או מת של אמות ד' תו� שמע קריאת לקרות אסור
לא קרא וא� עושהו חר� לרש לועג משו� קבר של אמות
על שעבר על חכמי� שקנסוהו ולקרות לחזור וצרי� יצא

שוגג. היה ואפילו דבריה�

אפילו למחיצה חו� לקרות מותר מחיצה המוק� הקברות ובית
למנוע יש המחיצה בתו� אבל לקברות אמות ד' ובתו� לה סמו�
בלי קבר איזה של אמות לד' יתקרב שמא אמות לד' חו� אפילו
חשש משו� אלא ברור איסור שאינו כיו� יצא קרא וא� דעת

לבד:

ו' ובו שמע מקריאת פטורי� במת והעוסקי� אבל עא סימ� א חלק

סעיפי�:

אות�‡ בי� חילופיה� וחילופי וחילופיה� המטה נושאי
צור� למטה שיש מאחר שלאחריה אות� בי� המטה שלפני
וכל לכ� המזומנת חבורה בה שיש בעיר כגו� אותה לשאת בה�
כול� בו לזכות חפיצי� שכול� לפי לשאת מחליפי� החבורה בני
אבל מצוה) טרדת טרודי� שה� (לפי שמע מקריאת פטורי�
בקריאת חייבי� בה� צור� למטה שאי� המת את המלוי� שאר
וגמילות חסד גמילות בכלל הוא המת שהלוית (ואע"פ שמע
ויכולי� כלל טרודי� אינ� ה� מקו� מכל התורה מ� הוא חסד
מהלכי�) כשה� והשאר ובעמידה בכוונה ראשו� פסוק לקרות

ק"ו: בסי' שיתבאר כמו מהתפלה פטורי� אבל

א סעי� והמלוי� והמנחמי� המטה נושאי די� עב, סימ� א חלק
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הפרק: בעול�תוכ� מעשיות מצוות קיו� של המטרה

היש" "ביטול ה'", את "ליראה � הזה

בעול� בהיותה הנשמה עבודת עני� יבאר זה [בפרק

הסובב אור לגילוי זוכי� דוקא ידה שעל גשמי) (בגו� הזה

(שע עלמי� ה"כל את להבי� נוכל זה הנפעלתעלי'"פ "

" עני� הוא זה ומעי� למטה, ירידתה ידי על עליותבנשמה

השבת):]העולמות דיו� "

íåé÷ éãé ìò à÷åã êùîð äæ éåìéâå åæ äééìò äðäå
.äæä íìåòá úåöîä äùòî

בגו� בהיותה הנשמה עבודת בי� ההבדל עיקר
מעשיות. מצוות בקיו� הוא עד�, בג� עבודתה לבי�
בהשגת ועוסקת תורה לומדת למעלה שהנשמה דא�
ויראה אהבה מתו� בהשי"ת בדביקות וכ� אלקות
בגמרא כדאיתא עד�, בג� הנשמות עסק כל [שזהו
מצוות לקיי� לה אפשר אי מקו� מכל ובזהר],

דוקא. בעוה"ז אלא מעשיות

לה זוכה שהנשמה עלייה שאותה מוב�, מזה אשר
אור גילוי שהיא � בעוה"ז בגו� ירידתה ע"י דוקא
מעשיות מצוות קיו� ע"י באה � עלמי� כל הסובב
בעוה"ז בגו� לנשמה שיש המעלה זוהי שהרי דוקא,

כאמור. עד�, בג� הנשמה על

'éäé àáì ãéúòìù àåä ë"â àîòè éàäî ïëìå)
.('åë íéôåâá úåîùðì ,à÷åã äééùòá éåìéâä

שגי הטע� הוא גופא עלמי�זה כל הסובב אור לוי
העשייה) עול� (הנקרא הזה בעול� יהי' לבא לעתיד

בגופי�. לנשמות דוקא,

עלמי� כל הסובב שאור אמת ה� יכולדלכאורה,

כיג�להתגלות עליוני�), בעולמות (כמו הזה בעול�

לפניו שווי� ועשי'" ו"אצילות שוי�, וגדול קט� לגבי'
יהי' שהגילוי ההכרח מהו מקו�, מכל א� � דוקאית'

הזה? בעול�

הפועלת שהעבודה דכיו� הוא, הדבר טע� אלא
היא זו דוקא,מעשההתגלות בגופי� בנשמות המצוות

יהי' זו מעבודה כתוצאה הבא הגילוי ג� כ� על
דוקא. העשי'" ב"עול�

úåöî íéé÷ì éãë ,óåâá äîùðä äãøé äæ ìéáùáù
. íúåùòì íåéä ù"îë à÷åã úåéùòî

"היו� הכתוב לשו� דיוק ג� דקאילעשות�זהו ,"
"היו� רז"ל) (כמאמר הזה בעול� הנשמה עבודת על
� שכר�" ליטול לעוה"ב ולמחר לעשות�, (בעוה"ז)

" בש� מתוארת הזה בעול� דוקא,לעשות�שהעבודה "
בשביל הוא למטה הנשמה ירידת מטרת שעיקר לפי

מצות שכרומעשיותקיו� נוטל עי"ז ודוקא דייקא,
לעוה"ב.

íéìùúù ãò íéîòô äîë ìåâìâá äàá äîùðä ïëìå
úåöîä íåé÷ é"òù éôì ,úåöî â"éøúä ìë íåé÷

éåìéâä äæ äéäé à÷åã[�עלמי כל הסובב [דאור
.àáì ãéúòìã

העבודה דוקא ואי� הדבר, טע� מהו ומבאר [והול�

עלמי� כל הסובב אור לגילוי הגורמת היא המצות דקיו�

ל:]"לעת

äåöîäù ,ùåøéô ,äåöî äåöî øëù éë ,ïéðòäå
.[øàáúéù êøã ìò ,øëùä àéä äîöò

הוא, מצוה" מצוה "שכר במאמר הפנימי הפירוש
המצוה. שכר הוא הוא המצוה, קיו� ע"י שנפעל שמה
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c"agקטז i`iyp epizeax zxezn

שמקבלי� התענוג הוא לעת"ל מצוה שכר דהנה
ע"י בא זה ואור ב"ה, סו� אי� אור מגילוי הנשמות
ב"ה סו� אי� אור דהמשכת בעוה"ז, המצוה עשיית
"מעשינו ע"י היא בכלל) הזה (ובעול� האד� בנפש
התורה בקיו� הגלות" מש� זמ� כל ועבודתנו

את רק עושה המצוה אול�, ,ההמשכהוהמצוות.

בגילוי, האור אי� הואוהגילויועדיי� זו המשכה של
(ונמצא המצוה שכר הוא והוא לבא, לעתיד (בעיקר)

גופא). המצוה ידי על נמש� המצוה דשכר

ùéä êåôäì àåä úåöîä ìë ãåñéå úéìëú äðä éë
.ùéä ìåèéá äéäéù åðééäã ,ïéàì

על תואר רק אינו "יש" הביטוי החסידות בתורת
עצ� אלא שבאד�, הרוח וגסות הגאוה ,ההרגשהרגש

"דער (הנקרא עצמו מציאות את מרגיש שהאד� מה
שהוא ה"אני", רגש כלומר: "יש". בש� נקרא אי�")
הוא הרעות), המדות בכלל (ואינו אד� לכל טבעי
הוא היש הכנעת ועני� בחסידות. מדובר שעליו ה"יש"
מה אלא) הרוח, וגסות גאוה של רגש ביטול רק (לא
("זיי� מציאותו ואת עצמו את מלהרגיש חודל שהאד�
(ע"י הקב"ה את אלא מרגיש ואינו מציאות") אייגענע
הוא ית' שהוא האמת, את הרגשתו בכל שמשיג
זו והרגשה ממש). בלעדו ואפס היחידה, המציאות
חדור וכשאד� כדלקמ�. מעשיות, מצות קיו� ע"י באה
האמיתית המציאות הוא שהקב"ה ההרגשה ע� כולו
"ביטול נקרא זה תחשב, ואפס כאי� זולתו מציאות וכל

לאי�". היש

"צרי� שהאד� צדק הצמח אדמו"ר [ובלשו�
אמיתית וזהו באמת; שהוא כמו "אי�" להיות
קיי� ניטא איז עס � אי� מ"אני" "לעשות � החסידות"

אי�"].

רק אינו לאי�" היש "ביטול שעני� מוב�, מזה אשר
כי כול�. הנבראי� לכל בקשר ג� אלא לאד�, בקשר
של ותכונתו וגדרו מטבעו חלק היא ד"ישות" זו תכונה
ודבר קיימת מציאות שהוא ההרגשה � ונברא נברא כל

לאי�. להפו� צרי� זו "ישות" וג� עצמו. בפני

ההסתר מחמת אלא אינה הנברא "ישות" דבאמת,
אבל ורגע, רגע בכל ומחייהו המקיימו האלקי האור על
החיות את ולהשיג לראות לעי� רשות ניתנה "אילו
גשמיות הי' לא בו.. השופע נברא שבכל ורוחניות
בטל הוא כי לעינינו כלל נראה וממשו וחומרו הנברא
כלומר, שבו"; והרוחניות החיות לגבי ממש במציאות

את ומשיגי� ורואי� � האמת את משיגי� היינו אילו
לא נברא, בכל השופעת הרוחניות ואת האלקית החיות

" בכלל נרגשת היינוישותהיתה אלא הנברא, "

שבו. האלקית החיות היא מציאותו שכל מרגישי�

לא � החסידות) משנת (לפי אחד" "ה' פירוש וזהו
הוא יתבר� שהוא אלא בלבד, אחד אלקה שיש רק

הרקיעי�המציאות ז' � כול� הנבראי� כל כי היחידה,
אינ� � בה� אשר וכל העול� רוחות וד' והאר�
הרוחניות שמבלעדי "מאחר מאלקות, נפרדת מציאות
כו' עליו השופע והרוחניות כו', ממש ואפס אי� הי'
ומהוה ליש ואי� מאפס תמיד המוציאו לבדו הוא

באמת". בלעדו אפס א"כ אותו,

בלעדו), מציאות שו� שאי� ֿ) ית' אחדותו וגילוי
המטרה הוא והוא � לאי�". היש "ביטול הנקרא הוא

המצוות קיו� גשמיי�המעשיותשל בדברי� הנעשות ,

בטלי� שה� � עצמ� מצד � בה� ניכר (שאי� דוקא
שמשתמשי� ידי שעל "יש"), בחינת ה� והרי לאלקות,

לקיו� גשמיי� הקב"הבדברי� של בה�רצונו מתגלית ,

ית'. אחדותו

קיו� של שהמטרה האד�, בנפש ג� הוא וכ�
היש "ביטול עני� המקיימ� באד� להחדיר היא המצוות
הפנימי הפירוש שזהו להל�, שמביא (וכפי לאי�"
ליראה האלה החוקי� כל את לעשות ה' "ויצונו בכתוב

ה'"). את

לכ�:] מוחשיות דוגמאות ומביא [והול�

éë ,ïéìéôúì äøåúä ìë äù÷åä ì"æø åøîàù åäæå
åùøùù ,éîùâ óì÷ ìò "ãçà" ïéáúåë ïéìéôúá
úðéçáá ììëðå ,ãøôðå ùé àåäù äâåð úôéì÷î
úðéçá åéìò äøåùä úå÷ìàì éìë äùòðù ,"ïéà"

.'åë ãçà
מצוות כל [היינו התורה כל ש"הוקשה הטע�
בולט תפילי� שבמצות לפי הוא לתפילי�", התורה]
כל אלי' הוקשו כ� (ועל לאי�" היש "ביטול שענינה

מטרת ג� שזוהי לומר התורה,כלהמצוות, מצוות
כדלקמ�).

הפרשיות את כותבי� (שעליו הגשמי הקל� דהנה
מאלקות, ונפרד" "יש הוא עצמו מצד תפילי�) של
שו� בו אי� תפילי� לש� אותו שמקדישי� קוד� שהרי
היא שחיותו גשמי קל� ככל וה"ה כלל קדושה
המלובש האלקי שהניצו� כלומר, נוגה", מ"קליפת
(וזהו ומוסתר מכוסה ולהחיותו לקיימו זה בקל�
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

באופ� סביבו, קליפה שיש כדבר שהוא קליפה, שנקרא
הרואה). מעיני ונעל� מוסתר הדבר שתוכיות

" של הפרשה להיותאחדו"כותבי� ובדיו, בקל� "

עיניו ובי� היד על ולהניח בגשמיות בתפילי� כתוב
שעל הוא, תפילי� של שענינ� כלומר, � בגשמיות"

") אלקות מתגלה שבו כלי הקל� נעשה אחדיד� ")ה'

[וכ� הקל� של הגשמי ה"יש" מתבטל ובמילא בעול�,
התפילי� שעליה� והראש הידי� ושל הדיו של
שעני� לעיל, שנתבאר וכפי � ל"אי�" ונהפ� מונחי�]

בגילוי תלוי לאי�" היש (שאי�אחדותו"ביטול ית'
בלעדו). מציאות שו�

.äøåúä úåöî ìë ïéðò àåä êëå
ללמדנו, לתפילי�, כולה התורה כל הוקשה ולכ�

המצוות. כל מטרת שזוהי

,ùîî ìòåôá äæ ìåèéá íéàåø åéä úåðáø÷á íâ äîå
óåòä åà äîäáä ììëåéù àåä ïáø÷ä ø÷éòù
æ"ä , ùîî éåìéâá ãøåé äéäù äìòîìù ùà úðéçáá

.ùîî ìòåôá ïéàì ùéä ìåèéá
הקל� "ביטול" בשר לעיני ניכר לא בתפילי�
נראה לאי�" ה"יש ביטול בקרבנות משא"כ הגשמי,
ונכללת" "נשרפת הבהמה שגשמיות ממש, בשר לעיני
שירדה אלקית) (אש שלמעלה" ב"אש ("מתבטלת")
ממש. בפועל לאי� היש ביטול זה והרי המזבח, ע"ג

åéìò òâééù ïåîîäù ,ä÷ãöä úåöî ïéðò ë"â ïëå
úéìã éðòì åðúåð åçéåøäù ãò åéøáéà ç"îø ìëá

.ïéàì ùéä ìåèéá æ"ä ,íåìë äéîøâî äéì
"ביטול עני� ממש בפועל נראה צדקה במצות ג�
מאד שהתייגע ממו� לוקח שהאד� בכ�, לאי�", היש
כזו שנתינה לעני, ונותנו להשיגו ומאודו נפשו בכל
נפשו טבע מצד שכ�, ומציאותו, ישותו ביטול דורשת
המחזקי� בדברי� רק ורוצה "יש" (שהיא הבהמית
זה בממו� להשתמש צרי� הי' מציאותו) את ומגדילי�
נותנו הוא זה ותמורת עצמו, לתועלת כ"כ עליו שיגע
ע� קשורה זו נתינה אשר ונמצא, כלו�, לו שאי� לעני
שאי� (וכנ"ל, שבנפשו ה"ישות" רגש וביטול הכנעת
מציאות הרגשת לעצ� אלא "גאוה" של לרגש הכוונה

עצמו).

àåäù íâä ,äøåú ãåîìú úåöî ë"â àåä ïëå
ëùîää ìáà ,äèîì úå÷ìà úëùîäé"ò àåä ä

.ùéä ìåèéá

אלקות "המשכת � הוא התורה עסק מטרת עיקר
למטה".

פירוש:

� הנק' בעול�, אלקות בגילוי אופני� שני יש
מלמטה "העלאה או למטה" מלמעלה "המשכה

הוא: ביניה� שההבדל למעלה";

ה"מטה" אי� למטה מלמעלה אלקות בהמשכת
את לקבל כדי כלל להשתנות צרי� האור) נמש� (שבו
בו נמש� מזוכ�, בלתי במדריגתו כשנשאר דג� האור,
פירושו, למעלה" מלמטה "העלאה עני� משא"כ האור;

ומתעלהשהמטה ראוימזדכ� כלי להיות שמשתנה עד
אלקות. לגילוי

ידי שעל למטה", אלקות "המשכת ענינה והתורה
האלקית נפשו על ממשי� הריהו בתורה, עוסק שהאד�
וקוב"ה אורייתא כי אלקי, אור שהוא התורה אור את

" בש� התורה עסק נקרא זה [ומטע� חד קוראכולא

להקב"ה קורא התורה עסק שע"י "פירוש, בתורה",
אליו שיבא לחבירו הקורא כאד� כביכול, אליו לבוא
בצוותא עמו להיות אליו לבא לאביו הקורא קט� וכב�

חדא"].

התורה שבלימוד לומר, מקו� הי' לכאורה זה ולפי
תיכ� אלא לאי�", היש "ביטול עני� כ"כ נוגע לא
כולא (שהיא תורה ללמוד מתיישב רק האד� כאשר
� אלקי אור � התורה אור נמש� מיד קוב"ה) ע� חד

למטה.

ה"המשכה" ג� אלא כ�, הדבר אי� באמת א�
שהאד� בכ� תלוי' בנפש) אלקות (גילוי התורה שע"י
את מרגיש האד� א� דסו�ֿסו� "ישותו", את יבטל
על אלקות להמשי� יוכל אי� וישותו, מציאותו תוק�

נפשו.

אז ורק ישותו, את לבטל מקוד� צרי� כ� על
נפשו. על למטה האלקי האור את התורה עסק ממשי�

בלימוד ג� עיקרי עני� הוא היש שביטול ונמצא
התורה.

.êùôð ìëáì êåîñ 'åë íá úøáãå ù"îëå
ראשונה בפרשה הפסוקי� בסמיכות הביאור זהו �
הכתוב תורה (דבדברי ב�" "ודברת שהכתוב ק"ש, של
ובכל גו' אלקי� ה' את ל"ואהבת בהמש� בא מדבר)
כדי עד ה' אהבת � הוא נפש�" "בכל שפירוש נפש�",
את נוטל הוא "אפילו חז"ל (כמאמר נפש מסירת
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באופ� סביבו, קליפה שיש כדבר שהוא קליפה, שנקרא
הרואה). מעיני ונעל� מוסתר הדבר שתוכיות

" של הפרשה להיותאחדו"כותבי� ובדיו, בקל� "

עיניו ובי� היד על ולהניח בגשמיות בתפילי� כתוב
שעל הוא, תפילי� של שענינ� כלומר, � בגשמיות"

") אלקות מתגלה שבו כלי הקל� נעשה אחדיד� ")ה'

[וכ� הקל� של הגשמי ה"יש" מתבטל ובמילא בעול�,
התפילי� שעליה� והראש הידי� ושל הדיו של
שעני� לעיל, שנתבאר וכפי � ל"אי�" ונהפ� מונחי�]

בגילוי תלוי לאי�" היש (שאי�אחדותו"ביטול ית'
בלעדו). מציאות שו�

.äøåúä úåöî ìë ïéðò àåä êëå
ללמדנו, לתפילי�, כולה התורה כל הוקשה ולכ�

המצוות. כל מטרת שזוהי

,ùîî ìòåôá äæ ìåèéá íéàåø åéä úåðáø÷á íâ äîå
óåòä åà äîäáä ììëåéù àåä ïáø÷ä ø÷éòù
æ"ä , ùîî éåìéâá ãøåé äéäù äìòîìù ùà úðéçáá

.ùîî ìòåôá ïéàì ùéä ìåèéá
הקל� "ביטול" בשר לעיני ניכר לא בתפילי�
נראה לאי�" ה"יש ביטול בקרבנות משא"כ הגשמי,
ונכללת" "נשרפת הבהמה שגשמיות ממש, בשר לעיני
שירדה אלקית) (אש שלמעלה" ב"אש ("מתבטלת")
ממש. בפועל לאי� היש ביטול זה והרי המזבח, ע"ג

åéìò òâééù ïåîîäù ,ä÷ãöä úåöî ïéðò ë"â ïëå
úéìã éðòì åðúåð åçéåøäù ãò åéøáéà ç"îø ìëá

.ïéàì ùéä ìåèéá æ"ä ,íåìë äéîøâî äéì
"ביטול עני� ממש בפועל נראה צדקה במצות ג�
מאד שהתייגע ממו� לוקח שהאד� בכ�, לאי�", היש
כזו שנתינה לעני, ונותנו להשיגו ומאודו נפשו בכל
נפשו טבע מצד שכ�, ומציאותו, ישותו ביטול דורשת
המחזקי� בדברי� רק ורוצה "יש" (שהיא הבהמית
זה בממו� להשתמש צרי� הי' מציאותו) את ומגדילי�
נותנו הוא זה ותמורת עצמו, לתועלת כ"כ עליו שיגע
ע� קשורה זו נתינה אשר ונמצא, כלו�, לו שאי� לעני
שאי� (וכנ"ל, שבנפשו ה"ישות" רגש וביטול הכנעת
מציאות הרגשת לעצ� אלא "גאוה" של לרגש הכוונה

עצמו).

àåäù íâä ,äøåú ãåîìú úåöî ë"â àåä ïëå
ëùîää ìáà ,äèîì úå÷ìà úëùîäé"ò àåä ä

.ùéä ìåèéá

אלקות "המשכת � הוא התורה עסק מטרת עיקר
למטה".

פירוש:

� הנק' בעול�, אלקות בגילוי אופני� שני יש
מלמטה "העלאה או למטה" מלמעלה "המשכה

הוא: ביניה� שההבדל למעלה";

ה"מטה" אי� למטה מלמעלה אלקות בהמשכת
את לקבל כדי כלל להשתנות צרי� האור) נמש� (שבו
בו נמש� מזוכ�, בלתי במדריגתו כשנשאר דג� האור,
פירושו, למעלה" מלמטה "העלאה עני� משא"כ האור;

ומתעלהשהמטה ראוימזדכ� כלי להיות שמשתנה עד
אלקות. לגילוי

ידי שעל למטה", אלקות "המשכת ענינה והתורה
האלקית נפשו על ממשי� הריהו בתורה, עוסק שהאד�
וקוב"ה אורייתא כי אלקי, אור שהוא התורה אור את

" בש� התורה עסק נקרא זה [ומטע� חד קוראכולא

להקב"ה קורא התורה עסק שע"י "פירוש, בתורה",
אליו שיבא לחבירו הקורא כאד� כביכול, אליו לבוא
בצוותא עמו להיות אליו לבא לאביו הקורא קט� וכב�

חדא"].

התורה שבלימוד לומר, מקו� הי' לכאורה זה ולפי
תיכ� אלא לאי�", היש "ביטול עני� כ"כ נוגע לא
כולא (שהיא תורה ללמוד מתיישב רק האד� כאשר
� אלקי אור � התורה אור נמש� מיד קוב"ה) ע� חד

למטה.

ה"המשכה" ג� אלא כ�, הדבר אי� באמת א�
שהאד� בכ� תלוי' בנפש) אלקות (גילוי התורה שע"י
את מרגיש האד� א� דסו�ֿסו� "ישותו", את יבטל
על אלקות להמשי� יוכל אי� וישותו, מציאותו תוק�

נפשו.

אז ורק ישותו, את לבטל מקוד� צרי� כ� על
נפשו. על למטה האלקי האור את התורה עסק ממשי�

בלימוד ג� עיקרי עני� הוא היש שביטול ונמצא
התורה.

.êùôð ìëáì êåîñ 'åë íá úøáãå ù"îëå
ראשונה בפרשה הפסוקי� בסמיכות הביאור זהו �
הכתוב תורה (דבדברי ב�" "ודברת שהכתוב ק"ש, של
ובכל גו' אלקי� ה' את ל"ואהבת בהמש� בא מדבר)
כדי עד ה' אהבת � הוא נפש�" "בכל שפירוש נפש�",
את נוטל הוא "אפילו חז"ל (כמאמר נפש מסירת
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התור לימוד עני� מה צ"ב, ולכאו' למסירתנפש�"), ה
הש�. קידוש על הנפש

אחרת:] שאלה בהקד� [ויוב�

àåäù êùôð ìëáå ùåøéô ïéáäì êéøö äðä éë
.êôåâ ìëáå ì"ìä ë"àå ,êùôð úà ìèåð åìéôà

הוא "אפילו (הנ"ל) רז"ל לשו� דיוק להבי� יש
נפש למסירת רק הכוונה דא� נפש�", את נוטל
הול"ל הש�, קידוש על חייו מסירת שהיא כפשוטה,
הרי הש�, קידוש על נהרג כשאד� שהרי � גופ�" "בכל
בזה כלומר, הנפש", ביטול ולא בלבד הגו� מסירת "זו
אינ� ונשמתו נפשו (דחיי שלו הגו� חיי רק נאבדו
ביותר). גבוהה למדריגה מתעלי� ה� ואדרבה, נאבדי�,

,äéøúá áéúëã íá úøáãå ìò ë"â éà÷ã ,ïéðòä êà
åùôð 'éäé àì äðùîå àø÷î äðùéå àø÷éù äî ìëù
ù"îë àìà ,äðåùå àøå÷å äùåò åìàë ìéãáî êñî
úøáãîä äðùîä éðà ,'åë êéôá éúîù øùà éøáãå
.'åë íééç íé÷ìà éøáã åìàå åìà ä"áå ù"á ,'åë êéôá
לא הוא נפש�" ד"ובכל הפנימי הפירוש אלא,
עד הנפש, "ישות" ביטול אלא הגו� חיי איבוד
"בכל כתיב ולכ� כלל, עצמו את ירגיש לא שהאד�
עמדו, על נשאר הגו� כי � גופ�" "בכל ולא נפש�"
דהיינו ממש, הנפש מסירת הוא, נפש� בכל ו"פירוש
עצמה". בפני יש בחינת תהי' שלא ולבטלה למוסרה

ב�", ל"ודברת נפש�" "ובכל הכתוב שסמ� וזהו
(מסירת נפש�" "בכל הקדמת ידי על שרק ללמדנו,
יכולי� � כאמור הנפש, ישות ביטול היינו � נפש)
כל שהרי כדבעי, התורה) (לימוד ב�" "ודברת לקיי�
יתבר�) חכמתו (שהיא בתורה בעסקו האד� מגמת
ובמילא, ית', חכמתו ולהשיג לידע רק להיות צריכה
בזה הפירוש לאמיתתו, בתורה עני� להבנת בא כאשר

ש יתבר�הוא, ודבריחכמתו האד�, שכל דר� נתגלתה
ה� מפיו שמוציא ה'התורה הכתובדבר ובלשו� ,

(שנקרא המלא� אמר וכ� בפי�", שמתי אשר "ודברי
המדברת המשנה "אני יוס� הבית ע� שלמד ה"מגיד")
ובית שמאי בית פלוגתות על רז"ל כדברי והוא בפי�",

ואלו "אלו � חיי�הלל אלקי� אלהדברי אי� כלומר ,"
אלא ה'דבריה� שבפיה�.דבר

מס� היא אזי נפשו, ישות ביטל לא עדיי� וכאשר
התורה ואי� ית' לאלקותו האד� בי� ה'המבדיל דבר

כאילואלאבפיו מרגיש והקוראהואהאד� העושה
לה להקדי� צרי� כ� ועל התורה, דברי את והשונה

היש. ביטול נפש�, ובכל בחינת הנפש, מסירת

כ� א� אלא כדבעי תורה ללמוד אפשר שאי היינו,
ולא בלימודו, נפשו שיבטל התורה, לימוד אופ� "יהי'
ומבי� הלומד שהוא "יש", בבחינת הלימוד יהי'
חיי� אלקי� דברי ה� שה� אלא הדבר, את ומשכיל

מפיו". הנשמעי�

תורה, בתלמוד ג� עיקר שזהו מוב�, זה מכל אשר
על יסתיר שלא כדי יש, בבחינת יהי' לא שהאד�

ית'. אלקותו

åìà íéøáã äùìùå� תורה ותלמוד צדקה קרבנות, �

äùìù ìò ì"æø øîàîë ,úåöîä ìë úåììë íä
àåäù äãåáòä ìòå äøåúä ìò ãîåò íìåòä íéøáã

íéãñç úåìéîâ ìòå úåðáø÷[צדקה].
ביותר מודגש לאי� היש דביטול העני� ולפיכ�

כנ"ל. אלו, דברי� בשלשה

היש, ביטול הוא ענינ� כול� המצוות כל באמת [אול�

שממשי�:] כמו

ïë åîëå[�ה]íãåñéå íúéìëúù ,úåöîä éèøô ìë
úà úåùòì 'ä åðåöéå ù"îëå) ïéàì ùéä ìåèéá àåä
úéìëúù éøä ,'åë 'ä úà äàøéì äìàä íé÷åçä ìë

.(äàøé úðéçá àåä úåöîä
ליראה" גו' לעשות ה' "ויצונו הכתוב מלשו�

היא שהיראה המצוות,המטרהמשמע, עשיית של
היא יר"ש דלכאורה שהאד�הסיבהוצ"ב, לכ� הגורמת

ליראה. סיבה ה� שהמצוות ולא בוראו, מצוות יקיי�

את "ליראה כא� במ"ש הכוונה דאי� העני�, א�
הכוונה אלא הפשוט, במובנה שמי� ליראת רק ה'"

וביטול.הפנימיתלמהותה הכנעה שהיא יראה, של

ה"יש" ע� קשורה דבר לאיזה האהבה דהנה
את מרגיש שהוא שבגלל האוהב, של והמציאות
הוא כ� על האהוב, אל מההתקרבות לו שיהי' התועלת
של תנועה היא "יראה" משא"כ ואוהבו; אליו נמש�

והתבטלות ובמלי�הכנעה ממנו, שגדול מי כלפי
מציאותו יראה, של בתנועה הוא כשהאד� אחרות:

ה"יש".מתמעטת ביטול לידי ומגיע ומתקטנת,

החוקי� כל את לעשות ה' "ויצונו פירוש וזהו
ויסוד�ליראההאלה המצוות כל תכלית כי ה'", את

בחינת והיינו כנ"ל, לאי�" היש "ביטול לפעול הוא
כאמור. היראה
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

¯Â‡È·Âמבואר דק"נ קשו' גבורו' בחי' הנה למעלה העני�
רע כל לפעול הדי� כח עצ� בחי' שזהו למעלה
עולה וע"כ כו' רע איש כטבע העצמי חיותו וזהו בפ"מ
אלא מיתוק לו ואי� כו', בפ"מ להרע ומקטרג ויורד ומסטי�
דקדושה ודי� בגבו' והכעס הדי� באופ� היינו דוקא בשרשו
עצ� חלקי כל יפול שבזה ולהרחיקו א� בחרו� עליו לרגוז
בזה ממנו נלקח כי כלל להרע כח לו יהי' בלי שבו הרע
(וכמעשה וד"ל כו' חיותו שרש עיקר דקדוש' דגבו' הכעס
השט� מ� רעי' הקטרוגי' רבו שפ"א ז"ל הבעש"ט שסיפר
וזכו' טענה בשו� לפוטרו מועיל הי' ולא כו' להשחית עד
חו� ולדוחפו בו לגעור העליו� ב"ד ראש וצוה לישראל
עלי"ו עליונו' הגבורו' במקור ירע� בשמי� עליו וזהו כו').
עליו' ב' דהנה כו', בשבילו ועליו מעלה למעלה מקי� ל'
ש� שאי� אע"פ מעלה למעלה עד דחסד הוי' בש� הנ"ל
העליו� האור בירידת ג� ומה כלל דק"נ לקטרוגי' אחיז'
ממציאות� יתבטלו שעי"ז מטה למטה כ"כ מעלה למעלה
בה� יהי' ולא כו' יאבדו או וינוסו ויפוצו ה' קומה כעני�
לבער בשרשו הדי� מיתוק זה אי� מ"מ עוד, לקטרג כח
כ"א העצמי, משרשו הרע חלקי לבער בשרשו הרע חלקי
עליו� דכת"ר עילא' הגבו' ממקור ההמשכה בחי' ע"י
המאציל דעצמו' גבו' בבחי' מעלה ולמעלה בצ"ק (שנק'
מטה למטה עד ונמש� שירד הנ"ל) העצמו' בחסד כו'
להיכלו' בבי"ע דאצי' מגבורו' הגבורו' בהשתלשלו'
עד ש� שמסתעפי' קשות הגבו' להמתיק ג"כ הנוג"ה
כו' בה� שמשפיע דוקא שרש� מצד ממש וישברו שיחתו
עליונו' גבו' בבחי' מצרי' באלקי מכות י' (כעני� וד"ל

כמ"ש אחרי' דאלקי' קשו' גבו' יונקי' שמש� דקדוש'
ומופתי' האותו' עני� עיקר שזהו כו' חרונ"� תשלח
דתבר בזוהר שז"ש כידוע ח� אר� שנק' שבמצרי�

אופ ויסר כמ"ש לעילא בנסיעתשלשליהו� וכמ"כ כו', �
ונשברו שנתבטלו גקה"ט ועקרב שר� נחש במדבר הארו�
מבחי' מקבלי' שמש� מ"ב דש� עליונו' הגבורו' מבחי'
במחנה וכ� כו', גוי� על אלקי' מל� כמ"ש כו' אחוריי'
עליונו' גבו' מבחי' הכל וכה"ג סיסרא ובמחנה כו' סנחריב
שלמטה שרי' ע' עד בהשתלשלו' שנמש� מלחמ' איש דה'
כל על אלקי' פחד יומש� ולע"ל דוקא, בשרש� להכניע�
ומפני כו'), נורא עליו� ה' כי כו' העמי� כל וכמ"ש העמי'
בעצמו' מעלה למעלה הגבו' כל למקור לעורר שצרי�
כו', עברת"� וכיראת"� אפ"� עוז יודע מי וכמ"ש ממש
כמו הגבו' שבבחי' דמקי� מקי� בבחי' עלי"ו א' וע"כ
יו"ד בלא עליו וזהו הנ"ל דהוי' דחסד קוי� דב' עלי"ו
ג� למעלה ועוד שביו"ד, אבא דאור מגבו' למעלה שהוא
כמו שבעצמו' ודי� בגבו' והוא כו', שבכת"ר הגבו' מבחי'
כו' בא� תרדו� ממש אפ"� חרו� כו' ממש חמת"� שפו�
ממש למטה עד עילא' דגבו' והמשכה יריד' בחי' והיינו
שלא כדי היינו בשבילו עלי"ו ופי' כו'), דמצרי' (כמכות
ישראל על ורחמי' דחסד הוי' ש� ולנגד לריב יעמדו
הוי' דש� בשבילו דעליו משו� מריבי"ו יחתו וכמ"ש
להכניע� חזק ודי� גבו' בקול ירע"� עליו� דמקי� בשמי"�
הדי� כח על שירע� דמה א' הפי' וב' שרש�, בעצ�
חסד שיומש� הוי' ש� בשביל היינו מעלה למעלה בשרשו

וד"ל. כו' לעול� ה'
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jizevn jxc

המרומזÂ‰�‰ב) הרוחני העני� יסוד הוא זה קוטב על
למשה הש"י במ"ש זאת שבמצוה זו בפרשה
א') כ"א (שמות לפניה� תשי� אשר המשפטי� ואלה
(בראשית הראשו� כמשפט ע"פ כדת"א הליכה ל' משפט
והמשכת הולכת ור"ל וגו' קדמייתא כהלכתא י"ג) מ'
איהו משפט הקבלה בל' וג� לישראל משה שימשי� הדעת
שאי� מי כל שלכ� מהדעת הנמש� האמצעי קו שהוא רחמי
שהדעת ובהיות א'), ל"ג (ברכות עליו לרח� אסור דעה בו

לפנימיות�, ר"ל לפניה� אמר לכ� כנ"ל המדות פנימי' הוא
שיש והיכולת שלה ותועלת וענינה ההמשכה סדר ולהבינו
על ג"כ דקאי תקנה כי אח"כ מ"ש הוא להמשי� למשה
לבאר יש בתחלה הנה זה, ולהבי� כנ"ל, הממשי� משה
בבחי' לעשות� בהמה לזרע להמשי� למשה שיש היכולת
בעני� ביאור תוספת ע"י הוא לאשורו הדבר והבנת אד�,
בשרש ביניה� ההפרש מהו בהמה וזרע אד� זרע
זרע נק' דאצילות הנשמות כי והעני� ממקור�, המשכות�
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¯Â‡È·Âמבואר דק"נ קשו' גבורו' בחי' הנה למעלה העני�
רע כל לפעול הדי� כח עצ� בחי' שזהו למעלה
עולה וע"כ כו' רע איש כטבע העצמי חיותו וזהו בפ"מ
אלא מיתוק לו ואי� כו', בפ"מ להרע ומקטרג ויורד ומסטי�
דקדושה ודי� בגבו' והכעס הדי� באופ� היינו דוקא בשרשו
עצ� חלקי כל יפול שבזה ולהרחיקו א� בחרו� עליו לרגוז
בזה ממנו נלקח כי כלל להרע כח לו יהי' בלי שבו הרע
(וכמעשה וד"ל כו' חיותו שרש עיקר דקדוש' דגבו' הכעס
השט� מ� רעי' הקטרוגי' רבו שפ"א ז"ל הבעש"ט שסיפר
וזכו' טענה בשו� לפוטרו מועיל הי' ולא כו' להשחית עד
חו� ולדוחפו בו לגעור העליו� ב"ד ראש וצוה לישראל
עלי"ו עליונו' הגבורו' במקור ירע� בשמי� עליו וזהו כו').
עליו' ב' דהנה כו', בשבילו ועליו מעלה למעלה מקי� ל'
ש� שאי� אע"פ מעלה למעלה עד דחסד הוי' בש� הנ"ל
העליו� האור בירידת ג� ומה כלל דק"נ לקטרוגי' אחיז'
ממציאות� יתבטלו שעי"ז מטה למטה כ"כ מעלה למעלה
בה� יהי' ולא כו' יאבדו או וינוסו ויפוצו ה' קומה כעני�
לבער בשרשו הדי� מיתוק זה אי� מ"מ עוד, לקטרג כח
כ"א העצמי, משרשו הרע חלקי לבער בשרשו הרע חלקי
עליו� דכת"ר עילא' הגבו' ממקור ההמשכה בחי' ע"י
המאציל דעצמו' גבו' בבחי' מעלה ולמעלה בצ"ק (שנק'
מטה למטה עד ונמש� שירד הנ"ל) העצמו' בחסד כו'
להיכלו' בבי"ע דאצי' מגבורו' הגבורו' בהשתלשלו'
עד ש� שמסתעפי' קשות הגבו' להמתיק ג"כ הנוג"ה
כו' בה� שמשפיע דוקא שרש� מצד ממש וישברו שיחתו
עליונו' גבו' בבחי' מצרי' באלקי מכות י' (כעני� וד"ל

כמ"ש אחרי' דאלקי' קשו' גבו' יונקי' שמש� דקדוש'
ומופתי' האותו' עני� עיקר שזהו כו' חרונ"� תשלח
דתבר בזוהר שז"ש כידוע ח� אר� שנק' שבמצרי�

אופ ויסר כמ"ש לעילא בנסיעתשלשליהו� וכמ"כ כו', �
ונשברו שנתבטלו גקה"ט ועקרב שר� נחש במדבר הארו�
מבחי' מקבלי' שמש� מ"ב דש� עליונו' הגבורו' מבחי'
במחנה וכ� כו', גוי� על אלקי' מל� כמ"ש כו' אחוריי'
עליונו' גבו' מבחי' הכל וכה"ג סיסרא ובמחנה כו' סנחריב
שלמטה שרי' ע' עד בהשתלשלו' שנמש� מלחמ' איש דה'
כל על אלקי' פחד יומש� ולע"ל דוקא, בשרש� להכניע�
ומפני כו'), נורא עליו� ה' כי כו' העמי� כל וכמ"ש העמי'
בעצמו' מעלה למעלה הגבו' כל למקור לעורר שצרי�
כו', עברת"� וכיראת"� אפ"� עוז יודע מי וכמ"ש ממש
כמו הגבו' שבבחי' דמקי� מקי� בבחי' עלי"ו א' וע"כ
יו"ד בלא עליו וזהו הנ"ל דהוי' דחסד קוי� דב' עלי"ו
ג� למעלה ועוד שביו"ד, אבא דאור מגבו' למעלה שהוא
כמו שבעצמו' ודי� בגבו' והוא כו', שבכת"ר הגבו' מבחי'
כו' בא� תרדו� ממש אפ"� חרו� כו' ממש חמת"� שפו�
ממש למטה עד עילא' דגבו' והמשכה יריד' בחי' והיינו
שלא כדי היינו בשבילו עלי"ו ופי' כו'), דמצרי' (כמכות
ישראל על ורחמי' דחסד הוי' ש� ולנגד לריב יעמדו
הוי' דש� בשבילו דעליו משו� מריבי"ו יחתו וכמ"ש
להכניע� חזק ודי� גבו' בקול ירע"� עליו� דמקי� בשמי"�
הדי� כח על שירע� דמה א' הפי' וב' שרש�, בעצ�
חסד שיומש� הוי' ש� בשביל היינו מעלה למעלה בשרשו
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המרומזÂ‰�‰ב) הרוחני העני� יסוד הוא זה קוטב על
למשה הש"י במ"ש זאת שבמצוה זו בפרשה
א') כ"א (שמות לפניה� תשי� אשר המשפטי� ואלה
(בראשית הראשו� כמשפט ע"פ כדת"א הליכה ל' משפט
והמשכת הולכת ור"ל וגו' קדמייתא כהלכתא י"ג) מ'
איהו משפט הקבלה בל' וג� לישראל משה שימשי� הדעת
שאי� מי כל שלכ� מהדעת הנמש� האמצעי קו שהוא רחמי
שהדעת ובהיות א'), ל"ג (ברכות עליו לרח� אסור דעה בו

לפנימיות�, ר"ל לפניה� אמר לכ� כנ"ל המדות פנימי' הוא
שיש והיכולת שלה ותועלת וענינה ההמשכה סדר ולהבינו
על ג"כ דקאי תקנה כי אח"כ מ"ש הוא להמשי� למשה
לבאר יש בתחלה הנה זה, ולהבי� כנ"ל, הממשי� משה
בבחי' לעשות� בהמה לזרע להמשי� למשה שיש היכולת
בעני� ביאור תוספת ע"י הוא לאשורו הדבר והבנת אד�,
בשרש ביניה� ההפרש מהו בהמה וזרע אד� זרע
זרע נק' דאצילות הנשמות כי והעני� ממקור�, המשכות�
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c"agקכ i`iyp epizeax zxezn

הכסא שעל העליו� אד� שהוא דאצי' מז"א שנמשכי� אד�
נק' דבי"ע המלאכי� ג� וכ� בהמה זרע נק' דבי"ע ונשמות
ששרש לפי והוא כידוע שור ופני ארי' פני כמ"ש בהמות
נק' שהאצילות והטע� בהמה, גימ' שהוא ב"� מש' בי"ע
י"ס התהוות בחי' כי לעליו� אדמה פי' אד� כי הוא אד�
ולא מההעל� גילוי בבחי' הוא מהאצילות מלמעלה דאצי'
העל� בבחי' י"ס היו כבר כי חדשה בריאה התהוות
ועני� העל� בבחי' היו ש� שבעוד� אלא מהאצי' למעלה
הרוח מ� ויאצל מל' נגזר והוא מההעל� גילוי הוא האצי'
שהוא הזקני� על משה גבי שנאמר כ"ה) י"א (במדבר
אי� לאחזאה דאצי' הי"ס עני� הוא וכ� מנר נר כמדליק
למעלה משא"כ גילוי בחי' הוא לאחזאה עלמא, אתנהג
כיו� ומ"מ סתימי� דכל סתימא בחי' הוא מהאצילות
ולכ� ההעל� מעי� הוא הרי ההעל� גילוי רק הוא שהאצי'
בדמיו� שהוא לעליו� אדמה אד� פי' וזהו אלהות נק'
פי"א, כ"ה מצוה עמ"ש מהאצי', שלמעלה הגנוזות הספי'
אד� זרע נק' זו"נ מיחוד מאצי' הנמשכי� הנשמות וכמ"כ
מאד גדול דעת לה� יש וה� בו וכיוצא רשב"י כמו וה�
כלל לה� מסתיר העוה"ז אי� ואזי האלהות בהרגשת
דבריאה לנשמה דאצי' נשמה בי� ההפרש עני� עיקר וכידוע
ל"ט (בראשית מלאכתו לעשות הביתה יוס� ויבא ע"פ
בחשבונות עסוק שהי' דחושבנא בכתבי ותרגומו י"א)
הי' ואעפ"כ מאד המטרידי� מעוה"ז גדולי� ועניני�
האמיתי הביטול בחי' הוא מרכבה שבחי' וידוע מרכבה
עסוק בעודו ג� ביטול בבחי' הי' וא"כ בקביעות
האצילות מבחי' נשמתו שהי' לפי וזהו הנ"ל בחשבונות
אלהות נשמתו להיות כי כא' מחשבות שני לתפוס ויכול
א"כ ממש ואפס כאי� חשיב כלא כולא אלהות ולגבי ממש
מטרידי� שיהיו עד כלל לעני� נחשבי� עוה"ז עניני אי�
הוא הטרדא סיבת עיקר כי בה�, שעסוק אע"פ ומסתירי�
ימנענו ע"כ במחשבתו ודבר ליש מקו� תופס כשהעסק
ביטול מרגיש שהי' יוס� אבל אחר דבר אז מלתפוס
שהוא אלהות לגבי ואי� כלא הכל א"כ לאלהות העולמות
שעוסק אע"פ בקביעות תדיר לה' בטל והי' האמיתי היש

וז עוה"ז בעניני הדעתג� בחי' בה� שיש אד� זרע הנק' הו
שבי"ע לפי בהמה זרע הנק' ה� דבי"ע הנשמות אבל כנ"ל,
חדשה בריאה אלא ממש אלהות שאינו הפירוד עול� הוא
ערו� אי� הרי כי לעליו� אדמה אד� נק' לא ולכ� ליש מאי�
נק' מש� הנמשכי� הנשמות ג� ולכ� לבורא נברא בי� כלל
העול� ולכ� באלהות כ"כ הדעת בחי' בה� ואי� בהמה זרע
הקשר נפסק עוה"ז בעניני טרודי� שכשה� בפניה� מחשי�
לגבי בהמה נק' המלאכי� ג� והנה לה' מדביקות� שלה�
דאצי' דעת לגבי מ"מ דעת בה� שיש אע"פ דאצי' אד�
בחי' שממשי� מרע"ה מדריג' וזהו נדמו, כבהמות נמשל
ע"ד לה' דעת בחי' בה� שיהי' דבי"ע בנשמות ג� דעת
עני� והוא התפלה בשעת הוא זו והמשכה אד� בזרע הנ"ל

המלאכי� ג� כי ישראל וכ� ג"כ מלאכי� שאומרי� הקדוש
כמשי"ת הקדוש ע"י ג"כ דעת אז ומקבלי� בהמות נקר'
גבוה למעלה ששרשו לפי הוא במשה הזה והכח בעזר"ה,
אד�, זרע הנק' דאצי' זו"נ מיחוד הנולדי� מנשמות יותר
עדמ"ש ופי' י') ב' (שמות משיתיהו המי� מ� כתיב בו כי
שמיטת שניה שמיטה בחי' הוא עלמא דהאי התמונה בס'
הי' ומקוד� רבות וצרות בהמ"ק חורב� בו הי' ולכ� הפחד
במעלה בנ"א והיו החסד שמיטת ונק' ראשונה שמיטה
לומר בבראשית בבי"ת התורה פתחה ולכ� כמלאכי� יתירה
משמיטה נמשכו לבד נשמות ושני שניה שמיטה שהוא
נאמר בחנו� כי ומשה חנו� וה� זו שמיטה לתק� ראשונה
נתהל� שכבר כ"ב) ה' (בראשית האלהי� את חנו� ויתהל�
משיתיהו המי� מ� כתיב ובמשה ראשונה בשמיטה פ"א
קבלת ע"פ באמת והנה מי�, הנק' החסד משמיטת
עול� שהי' הנ"ל בס' כמ"ש לא א� מילתא יציבא האריז"ל
שהי' התהו עול� עני� שהוא הוא העני� אלא כעוה"ז ממש
ונשברו שנמשכו דנקודי� י"ס עני� והוא התיקו� לפני
של הנשמות ומכללו התיקו� עול� נעשה ואח"כ הכלי�
וידוע זו"נ מיחוד שנולדי� אד� זרע הנק' הנ"ל ישראל
דתיקו� מי"ס א"ק בפנימי' יותר גבוה שרש� דנקודי' שי"ס
מבחי' שה� דא"ק העיניי� אור מבחי' שרש� הנקודי� כי
בבחי' ה� ולכ� פ"ג), כ"ה מצוה (וכמ"ש יותר הפנימי'
עני� וביאור יושר בבחי' ה� דתיקו� והי"ס עיגולי�
כדוגמת מהשתלשלות שלמעלה בחי' שהוא הוא העיגולי�
שאנחנו האר� כדור עד"מ ומטה מעלה בו שאי� העיגול
ממש רגלינו תחת העומדי� שבאמעריקא שבנ"א לנו נדמה
משנינו כא' האמת הי' וא� בהיפו� נדמה ולה� למטה ה�
הוא כ� ולא מהאר� נופל יהי' ששכנגדו מההכרח הי'
מעלה בה� שאי� עיגולי� מבחי' שרשה שהיא לפי והיינו
כי מעומ"ט בה� שאי� דעיגולי� י"ס וכמ"כ כלל ומטה
שהול� ההשתלשלות בבחי' הנמש� אור בגדר אינ�
ולמשל ההשתלשלות מ� למעלה הוא אלא ומתצמצ�
לדבור וממחשבה למחשבה וממדות למדות משכל באד�
לגבי מהשכל שלמעלה בחי' אבל השתלשלות בחי' הוא
שמאיר ואע"פ השתלשלות מער� למעלה הוא השכל
שעצמיות שבהשתלשלות הארה כדמיו� אינו מש� הארה
לא דאיהו אע"ג מארז"ל כעני� אלא במדות מתלבש השכל
ממה יודע ואינו שמפחד א') ג' (מגילה חזי מזלי' חזי
בגילוי הדבר בא לא מהמזל והנה רואה שמזלו לפי מפחד
באה אלא מהשתלשלות למעלה שהוא לפי הפחד הוא מה
א"א באמת א� כו', שיפחד והוא הער� בדילוג הארה
בנפש מההשתלשלות שלמעלה זו ומדריגה בחי' למצוא
יותר לבאר נוכל למעלה זולתי בזה הביאור להרחיב האד�
מההשתלשלות למעלה שעני� מתכונתו על הדבר להבי�
בחי' משא"כ מעומ"ט בה� שאי� הנ"ל דעיגולי� י"ס הוא
השתלשלות בסדר להיות האור צמצו� הוא דתיקו� יושר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

והנה יעו"ש), פ"א פסח קרב� במצות ענינ� (וכמשנ"ת
שנמש� ג"כ היינו הדעת בחי' הוא שמדרגתו מרע"ה בחי'
והעני� דתיקו�, מדעת שלמעלה שבעיגולי� הנ"ל מדעת
דעות, ב' שכולל ג') ב' (שמ"א הוי' דעות אל כי דכתיב
כעני� והוא דז"א במדות המתלבש תחתו� דעת בחי' א'
בה� שנמש� אד� זרע הנק' שבנשמות דעת בבחי' הנ"ל
עליו� דעת בחי' והב' ז"א, פנימי' שהוא הזה מהדעת
יוב� הנה ענינ� וביאור משה. שרש ומש� מחו"ב שלמעלה
מי לפני וידוע גלוי מקומות בכמה בש"ס משארז"ל ע"ד
לומר לשונ� דקדוק להבי� שיש כו' העול� והי' שאמר
כו', יודע העול� והי' שאמר מי אמרו לא ולמה וידוע גלוי
היודע הוא ית' שהוא הרמב"� מ"ש ידוע הנה כי העני� א�
את יודע עצמו ובידיעת עצמה הדיעה והוא הידוע והוא
מעלה למעלה הוא ית' עצמותו באמת והנה הנבראי�, כל
מיוחד דבר עליו לומר כלל זה בגדר אינו כי מדע מבחי'
ומ"ש הפשיטות בתכלית פשוט הוא אלא ח"ו דיעה כמו
דאצי' י"ס בחי' היינו הדיעה והוא היודע הוא הרמב"�
ע"ז אלהות שהוא דאצי' דעת שבחי' ור"ל אלהות שה�
כי עצמה הדיעה והוא הידוע והוא היודע הוא לומר יתכ�
הדעת ומבחי' בזה"ק כמ"ש בהו� חד וגרמוהי וחיוהי איהו
הידיעה תואר שבא הוא אלהות שהוא בע"ס הנמנה זה

שיוד לומר ית' מעשהעליו שאר וכל אד� בני מעשה ע
לאיש לתת עליה� ומשגיח ותחתוני� עליוני� בריותיו
וא' א' כל של מעשה כל כי למוטב או לטוב ה� כמעשהו
ובודאי כנ"ל אלהות שהוא הזה דעת בחי' ע"י לפניו ידוע
בבחי' שה� הי"ס מכלל הוא הזה דעת שבחי' לפי
להתפשטותו באצי' התפשטותו דומה אינו הרי השתלשלות
עוה"ז, עד לעשי' ומיצי' ליצי' מבריאה וכ� בבריאה
משא"כ אלהות ה� דש� נשמות וג� אלהות הוא שהאצי'
בבחי' היא דאצי' הנשמה ידיעתו וא"כ נפרדי� שה� בי"ע
בחי' ע"י צ"ל הנברא שידע וכדי שהוא כמו דאצי' דעת
שידע עד דבריאה בדעת דאצילות דעת והתלבשות צמצו�
ובכלל ההוא הדעת ע"פ אלהות ממהות הרחוק הנברא את
ליצי' מבריאה עד"ז וכ� העליו�, שבג"ע נשמות ג� זה
שבאותו בדעת והתלבשות צמצו� ע"פ לעשי' ומיצי'
אד� בני ידיעתו עצמו בעוה"ז ג� ועד"ז העול�
כמו שלה� ודמיונות הבהמות את וידיעתו ומחשבותיה�
המלובש דאצי' בדעת צמצו� בחי' ה"ז הסוס מחשבת
דעשי' בדעת המלובש דיצי' בדעת המלובש דבריאה בדעת
מחשבת מלידע הסוס מחשבת לידע יותר שמתצמצ�
מתארי� אנחנו דאצי' דעת בבחי' ונמצא ומעשיו, האד�

ואח"כ האצי' יודע שמתחלה ר"ל עד"מ, ומטה מעלה
העשיה ואח"כ היצי' ואח"כ כנ"ל התלבשות ע"י הבריאה
כנ"ל ומדרגת� מעלת� לפי שבה� הנמצאי� בפרטי וכ�
ומקי� היודע כאד� עד"מ וה"ז האד�, לגבי הסוס במשל
מקי� שמתחלה שעלי' ובנ"א ואר� שמי� ציור בדעתו
דלא בנ"א ואח"כ אר� ואח"כ שמי� כמו הראש את ומצייר
שדעתו מפני א' בסקירה כול� שיתפוס בלא"ה סגי
להתצמצ� צרי� וא"כ ממנו ומוק� הידוע בדבר מתלבשת
יודע ית' שעצמותו הידיעה הנה אמנ� הידוע, מהות לפי
הנ"ל ע"ד אינו הנ"ל דאצילות דעת בחי' ע"י הנמצאי� כל
ע"י ידו על נברא כל לידע הדעת בבחי' שיתלבש
והוא והתחלקות ריבוי בחי' הוא א"כ כי כנ"ל התלבשותו
לפני וידוע גלוי רז"ל אמרו שלזה אלא בתכלית, פשוט ית'
שמשמעותו יודע אמרו ולא העול� והי' שאמר מי
במשל כנ"ל אותו לידע עד"מ הידוע בדבר דעתו שמלביש
הנפעלי� כל ממציאות שהידיעה דוקא ידוע אלא האד�,
וגלויה לפניו באה שבהתחלקות הנ"ל דאצי' הדעת שע"י
מהאצי' שלמעלה בדעת ית' ועצמותו במהותו קמי' וידועה
כל סו� עד ומביט צופה כמאמר אלא בהתחלקו' אינו וש�
היוצר ע"פ א') י"ח (ר"ה בגמ' וכמ"ש א' בסקירה הדורות
מראשית הידיעה שמציאת ט"ו) ל"ג (תלי� כו' לב� יחד
הנ"ל הסוס דמיו� כמו העשי' מסו� הידיעה ע� האצי'

ופרטיומחש ה� לבות� בחדרי שחושבי� בנ"א בות
הוא ית' שהוא לפי והיינו א' בסקירה נסקרי� פרטיה�
דומ� ע� דאצי' וחכמה הי"ס מ� למעלה ומתנשא מרומ�
ש� שיי� אי� א"כ א' בהשוואה ממש קמי' שוי� גשמי
וצרי� מזה מעולה זה שמהות לפי ואיחור קדימה לומר
אלא אינו זה כי זולתו מבידיעת זה מהות בידיעת לצמצ�
אינו� מכל דלאו ית' במהו"ע משא"כ הנ"ל דאצי' בדעת
שוה וכמאמר שוי� הנמצאי� כל א"כ כלל איהו מדות
ל' וזהו א' בסקירה נסקרי� כול� ע"כ וגדול קט� ומשוה
ממילא* שידוע אלא בהידוע התלבשות עני� שאינו ידוע
מהשתלשלות ולמעלה מהאצי' שלמעלה בדעת והיינו
כמש"ל והיינו כנ"ל והתלבשות המשכה בבחי' שאינו
בחי' ש� ואי� מההשתלשלות למעלה שה� העיגולי� בעני�
וכבר וסו� ראש שימצא מבלי העיגול כמשל ומטה מעלה
מכל למעלה הוא וא"כ מש� הוא משה ששרש נת"ל
דעת מבחי' שהוא אד� זרע בחי' שה� דאצי' הנשמות
דעת בחי' להמשי� יכול ולפיכ� כנ"ל תחתו� דעת דאצי'
שוי� וגדול קט� ש� כי בהמה זרע הנק' דבי"ע בנשמות ג�

כנ"ל:
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והנה יעו"ש), פ"א פסח קרב� במצות ענינ� (וכמשנ"ת
שנמש� ג"כ היינו הדעת בחי' הוא שמדרגתו מרע"ה בחי'
והעני� דתיקו�, מדעת שלמעלה שבעיגולי� הנ"ל מדעת
דעות, ב' שכולל ג') ב' (שמ"א הוי' דעות אל כי דכתיב
כעני� והוא דז"א במדות המתלבש תחתו� דעת בחי' א'
בה� שנמש� אד� זרע הנק' שבנשמות דעת בבחי' הנ"ל
עליו� דעת בחי' והב' ז"א, פנימי' שהוא הזה מהדעת
יוב� הנה ענינ� וביאור משה. שרש ומש� מחו"ב שלמעלה
מי לפני וידוע גלוי מקומות בכמה בש"ס משארז"ל ע"ד
לומר לשונ� דקדוק להבי� שיש כו' העול� והי' שאמר
כו', יודע העול� והי' שאמר מי אמרו לא ולמה וידוע גלוי
היודע הוא ית' שהוא הרמב"� מ"ש ידוע הנה כי העני� א�
את יודע עצמו ובידיעת עצמה הדיעה והוא הידוע והוא
מעלה למעלה הוא ית' עצמותו באמת והנה הנבראי�, כל
מיוחד דבר עליו לומר כלל זה בגדר אינו כי מדע מבחי'
ומ"ש הפשיטות בתכלית פשוט הוא אלא ח"ו דיעה כמו
דאצי' י"ס בחי' היינו הדיעה והוא היודע הוא הרמב"�
ע"ז אלהות שהוא דאצי' דעת שבחי' ור"ל אלהות שה�
כי עצמה הדיעה והוא הידוע והוא היודע הוא לומר יתכ�
הדעת ומבחי' בזה"ק כמ"ש בהו� חד וגרמוהי וחיוהי איהו
הידיעה תואר שבא הוא אלהות שהוא בע"ס הנמנה זה

שיוד לומר ית' מעשהעליו שאר וכל אד� בני מעשה ע
לאיש לתת עליה� ומשגיח ותחתוני� עליוני� בריותיו
וא' א' כל של מעשה כל כי למוטב או לטוב ה� כמעשהו
ובודאי כנ"ל אלהות שהוא הזה דעת בחי' ע"י לפניו ידוע
בבחי' שה� הי"ס מכלל הוא הזה דעת שבחי' לפי
להתפשטותו באצי' התפשטותו דומה אינו הרי השתלשלות
עוה"ז, עד לעשי' ומיצי' ליצי' מבריאה וכ� בבריאה
משא"כ אלהות ה� דש� נשמות וג� אלהות הוא שהאצי'
בבחי' היא דאצי' הנשמה ידיעתו וא"כ נפרדי� שה� בי"ע
בחי' ע"י צ"ל הנברא שידע וכדי שהוא כמו דאצי' דעת
שידע עד דבריאה בדעת דאצילות דעת והתלבשות צמצו�
ובכלל ההוא הדעת ע"פ אלהות ממהות הרחוק הנברא את
ליצי' מבריאה עד"ז וכ� העליו�, שבג"ע נשמות ג� זה
שבאותו בדעת והתלבשות צמצו� ע"פ לעשי' ומיצי'
אד� בני ידיעתו עצמו בעוה"ז ג� ועד"ז העול�
כמו שלה� ודמיונות הבהמות את וידיעתו ומחשבותיה�
המלובש דאצי' בדעת צמצו� בחי' ה"ז הסוס מחשבת
דעשי' בדעת המלובש דיצי' בדעת המלובש דבריאה בדעת
מחשבת מלידע הסוס מחשבת לידע יותר שמתצמצ�
מתארי� אנחנו דאצי' דעת בבחי' ונמצא ומעשיו, האד�

ואח"כ האצי' יודע שמתחלה ר"ל עד"מ, ומטה מעלה
העשיה ואח"כ היצי' ואח"כ כנ"ל התלבשות ע"י הבריאה
כנ"ל ומדרגת� מעלת� לפי שבה� הנמצאי� בפרטי וכ�
ומקי� היודע כאד� עד"מ וה"ז האד�, לגבי הסוס במשל
מקי� שמתחלה שעלי' ובנ"א ואר� שמי� ציור בדעתו
דלא בנ"א ואח"כ אר� ואח"כ שמי� כמו הראש את ומצייר
שדעתו מפני א' בסקירה כול� שיתפוס בלא"ה סגי
להתצמצ� צרי� וא"כ ממנו ומוק� הידוע בדבר מתלבשת
יודע ית' שעצמותו הידיעה הנה אמנ� הידוע, מהות לפי
הנ"ל ע"ד אינו הנ"ל דאצילות דעת בחי' ע"י הנמצאי� כל
ע"י ידו על נברא כל לידע הדעת בבחי' שיתלבש
והוא והתחלקות ריבוי בחי' הוא א"כ כי כנ"ל התלבשותו
לפני וידוע גלוי רז"ל אמרו שלזה אלא בתכלית, פשוט ית'
שמשמעותו יודע אמרו ולא העול� והי' שאמר מי
במשל כנ"ל אותו לידע עד"מ הידוע בדבר דעתו שמלביש
הנפעלי� כל ממציאות שהידיעה דוקא ידוע אלא האד�,
וגלויה לפניו באה שבהתחלקות הנ"ל דאצי' הדעת שע"י
מהאצי' שלמעלה בדעת ית' ועצמותו במהותו קמי' וידועה
כל סו� עד ומביט צופה כמאמר אלא בהתחלקו' אינו וש�
היוצר ע"פ א') י"ח (ר"ה בגמ' וכמ"ש א' בסקירה הדורות
מראשית הידיעה שמציאת ט"ו) ל"ג (תלי� כו' לב� יחד
הנ"ל הסוס דמיו� כמו העשי' מסו� הידיעה ע� האצי'

ופרטיומחש ה� לבות� בחדרי שחושבי� בנ"א בות
הוא ית' שהוא לפי והיינו א' בסקירה נסקרי� פרטיה�
דומ� ע� דאצי' וחכמה הי"ס מ� למעלה ומתנשא מרומ�
ש� שיי� אי� א"כ א' בהשוואה ממש קמי' שוי� גשמי
וצרי� מזה מעולה זה שמהות לפי ואיחור קדימה לומר
אלא אינו זה כי זולתו מבידיעת זה מהות בידיעת לצמצ�
אינו� מכל דלאו ית' במהו"ע משא"כ הנ"ל דאצי' בדעת
שוה וכמאמר שוי� הנמצאי� כל א"כ כלל איהו מדות
ל' וזהו א' בסקירה נסקרי� כול� ע"כ וגדול קט� ומשוה
ממילא* שידוע אלא בהידוע התלבשות עני� שאינו ידוע
מהשתלשלות ולמעלה מהאצי' שלמעלה בדעת והיינו
כמש"ל והיינו כנ"ל והתלבשות המשכה בבחי' שאינו
בחי' ש� ואי� מההשתלשלות למעלה שה� העיגולי� בעני�
וכבר וסו� ראש שימצא מבלי העיגול כמשל ומטה מעלה
מכל למעלה הוא וא"כ מש� הוא משה ששרש נת"ל
דעת מבחי' שהוא אד� זרע בחי' שה� דאצי' הנשמות
דעת בחי' להמשי� יכול ולפיכ� כנ"ל תחתו� דעת דאצי'
שוי� וגדול קט� ש� כי בהמה זרע הנק' דבי"ע בנשמות ג�

כנ"ל:
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l`eny zxez

˙Â„Ú�נוס�1ביהוס ה' במאו"א2, לשו� ע' ידע ומזה ,

דתקס"ג יפו מה בביאור ע' מ"ב, הכח3יו"ד שזהו
בהכרח המברר כי והיינו דקדושה, מיסוד שינקו שרי� לע'
ניתוס�. דוקא במצרי' ולכ� המתברר, בלבוש שיתלבש

יוס� יצא בר"ה על4והעני� מכסה שק"נ הגלות עני� כי ,

עקרות פקידת ובר"ה כלא, האסורי� בבית הוא לכ� היסוד,
יסוד יוס� יצא ולכ� כלא, היפ� נפשי כלתה כלה להיות
העני� וביאור אמו. לו שעטרה בעטרה ה' ניתוס� ועי"ז ז"א

זמ"ק ע"ש, העמי' מכל סגולה מל'5כי כי יסוד, עד מדעת
בשכינתי' נתחבר בנסיו� שעמד שבירה, ולא אתבטלת

ב'. דרי"ג בזח"ג כמ"ש
ÔÎÂחתונתו ביו� עילאה, ה' עי"ז ו"ה חיבור ודוד יהונת�

החמשי� ביו� חת�, נש"י מאורסה כלה תורה מ"ת
ידעו, לא הל"ב נתי' נתיבות ל"א חו"ב, המחבר הנו"� שער
או"א פנימיות נת' ובמ"א אבא, פנימיות מהדעת, 6למעלה

נדמה לתחתוני� כו' לעליוני� מושג אינו הנו"� שער ג� כי
בהש"מ דמשה, קבורתו בית א� י"א ולכ� מחבר7למעלה,

אור, קר� כי שיהי' נמש� ומזה ביטול קר�, ע"ד ולילה יו�
חלקי יהא אר"י בד"ה יצחק8ע' עקידת זוכר כי איל ולכ� ,

ומ�. מטה הבאר הטבע, שינוי האתו� פי צדקת, א� כי לכפר
ÔÈ�ÚÂ�"דלתי ב' מל' דוד ותורה, תפלה י"ל ודוד 9יהונת�

דלו דל, נק' היחוד קוד� מל' למרו�, עיני ודלו דל,
וא"ו וא"ו, והמחבר תתאה, ושכינתא עילאה שכינתא עיני
ל� ל� בד"ה בת"א ע' דבינה ה' ניתוס� ועי"ז ,10דיהונת�

שני שיעור אד� יכנס לעול� דדוד תפילה וז"ע עתיק, בחי'
ושתי משקו� פתח דלתותי, על לשקוד דלתי"� ב' פתחי�,
חו"ב שנחלק. ודעת חו"ג הפנימי פתח ות"ת נו"ה המזוזות
יהונת� א� מלמטלמ"ע, וכ"ז ראשי� ראשי ג' וכתר

בינה ה' הוספת ביהוס� עליו� צדיק יוס� ע"ד מלמעלמ"ט,
לא העדות משכ� חו"ב, יחוד ביצרו שעמד ע"י דחירו עלמא
חיבור� וע"י דוד, על בנפשו עמד יהונת� כמו"כ תעשה,
ברית שכרת עד ולכ� אבד, הצדיק בעני� וכנ"ל להתבר� זכה
מהטע� שלמעלה ברית הכריתות וע"י יונת�, נא' דוד ע�
נא' במ"ת ולכ� ביהוס�, עדות ע"ד עתיק התגלות ה' ניתוס�
לשו� לע' שנחלק במד"ר גדול, שופר ע"ד בינה גדול, קול
זהו המתברר במקו� והמברר שרי�, דע' בירור קולות
כדר� נצח� ויז כתי' ולע"ל גשמי', בדברי� שנתלבשו

הבתולה ולאחותו בד"ה ע' סגולה,11הנלחמי� ועי"ז ,

התחתונה נקודה סגול ע"י ג� ראשי�, ראשי ג' כנ"ל סגולתא
הכללי, סוכ"ע עול� זרועות ומתחת כי סגולתא עי"ז ביטול
וכשיתחזו לשו� לע' נפוצו שמה� נח, בני ג' הקשת גווני ג'
משיח. לרגלי תצפה אז הבירור על מורה זה נהירי� בגווני'

ÔÎÏÂזה סימ� מל' בחי' לדוד נת� כשיהי'12יהונת� כי
הבירור גמר על יורה זה והנה ממ� דקשת החיצי�
מחרי� שאול כשהי' הי' זה אמנ� לחויא, דקטיל מא� ע"ד
כשנשאר אבל דוקא, כסדר להכרית נצטוו מצות ג' עמלק,
עד בירורי�, עוד שצ"ל והלאה ממ� החיצי� אזי שחמל,
ג' נגד ושלשת, בחי' זהו נהירי� בגווני' קשת לבחי' לבוא
לבוא ובכדי דוקא, החיצי� שלשת ג"כ וזהו הקשת, גווני
וע"י בגו�, הנשמה ירידת כעני� מאד תרד ע"י זהו לזה
כמראה יהי' תרד ע"י כ� מאד�, בכל לבחי' בא ההסתר
בחי' שיתגלה כו' דמות מראה הוא נהירי�, בגווני� הקשת
וגמ"ח ועבודה התורה עסק ע"י וזהו בשר, כל וראו ה' כבוד

וביחזק מעמיד, כמו קיו� ל' עומד שהעול� נא'דעכשיו אל
דברי� בג' עבודה ע"י לע"ל אבל לקבל, יכול לא כי ואפול,
בשר. כל וראו ה' כבוד ונגלה וכמ"ש לקבל נוכל הנ"ל
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(1sqedia zecrהקשת כמראה מד"ה בקצרה דברי� רישומי הוא :
ואיל�. שדמ ע' לעיל הנדפס תרל"א והחרי� שבהמש�

(2sqep 'd ,sqedia zecr.רפה�ו ע' לתהלי� אור יהל בכ"ז ראה :
א. תשכד, ד) (כר� ל� ל� א. יז, בראשית אוה"ת

(3b"qwzc eti dn xe`iaa 'r.רנא ע' ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי :

ע' ח"א חתונה דרושי אדהאמ"צ מאמרי ובארוכה רסו. ע' ש� ונו"א
תתקעו. ע' ג) (כר� שה"ש אוה"ת צו.

(4sqei `vi d"xa oiprde.קפט ע' וארא אוה"ת ג� ראה בכ"ז :

רלט.
(5w"nf ,y"r.�קדמאי מלכי� ז' שרי�, ע' :

(6`"e` zeinipt 'zp `"nae `a` zeiniptוככה המש� ראה :

שכש� אאמו"ר כתי"ק א' בדרוש וראיתי יד): (ע' פי"א תרל"ז
ג"כ הוא בינה פנימיות בחי' ג� כ� עתיק פנימיות הוא אבא שפנימיות
ובסה"מ .50 ע' ה'ש"ת שנה. ע' עטר"ת בסה"מ וכ"כ עתיק. פנימיות

פי"א תרל"ז וככה בהמש� זי"ע: אדמו"ר כ"ק ע"ז מעיר ש� ה'ש"ת
אלקי� ויסב בסד"ה מצאתיו ולע"ע הצ"צ. כתי"ק מדרוש זה מביא
פנימיות כי וז"ל: שפ ע' בשלח [אוה"ת להצ"צ שמות בספר אשר
לאוצרות הרנ"ש הגהת הוא לזה המקור ואולי עת"י]. פנימיות בינה

פ"ד". עתיק ש' חיי�
(7n"yda.השמשות בי� :

(8iwlg `di i"x` d"ca 'r.וש"נ לח. ע' תרכ"ט סה"מ :

(9o"izlc 'a ..cece ozpedi oipreבראשית אוה"ת ראה לקמ� בהבא :
א. יז, ש�
(10jl jl d"ca `"za 'r.סע"ב יא, ל� ל� ר"פ :
(11dlezad ezeg`le d"ca 'r.�ואיל רעז ע' תרכ"ז סה"מ :

ואיל�. קצ ע' תרכ"ט
(12df oniq ..cecl ozp ozpedi okleאוה"ת ראה לקמ� בהבא :

ואיל�. ב כא, בראשית
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dltzd qxhpew

בכמהÂ‰�‰ב. לפניכ� וסדורי� ערוכי� האלו העניני� כל
באר לכל כאשר הכל ובכתבי� הנדפסי� דרושי�
האלו העניני� את לידע תלוי הדבר בכ� כ"ז ואחר היסב.
בתפלה בה� ולהתבונ� ולאשור�, בוריי� על ולהבינ�
היא הקודמת והידיעה הלימוד כל כי הכוונה. עיקר שזהו
בהתבוננות בתפלה בה� שיתבונ� והוא העיקר. אל כהכנה
האלקי בהעני� הביאור להרחיב והוא דוקא. פרטיות
ולא דוקא. שבו הפרטי� בריבוי היטב להבינו בו שמתבונ�
ידוע כבר העני� א� ג� וא� לבד. כלל בדר� בהתבוננו' די
בדר� בתפלה בו מתבונ� א� היטב אצלו ומבואר אליו
האור מאיר שאינו לפי כלל. התבוננות זו אי� לבד כללית
המוח. ע"ג לבד מקי� בדר� כ"א ולבו במוחו בפנימיות
האלקי העני� על במוחו מעשה בעת שמתפעל היות וע�
הוא אבל כו'. לאלקות ותשוקה ברצוא בלבו מתפעל וכ�
ועובר חול� תיכ� כ"א כלל קיו� לו ואי� בלבד כוזב דמיו�
(ובאמת כו' ואיננו בו עיני� התעי� וכמ"ש ההתפעלות כל
דהג� כו'. ברצוא בלבו שיתפעל מוכרח אינו הזה באופ�
הלב התפעלות אי� האלקי העני� על במוחו שמתפעל
(כ"א כלל בלבו יתפעל שלא להיות ויכול כלל. מוכרחת
ההתפעלות אחר קצת שנמש� לבד הלב המשכת באיזה
ג� להתפעל א"ע שמכריח כ"א וכמשי"ת) כו' שבמוח
כו'. שוא דמיו� רק הוא אבל בלב. מתפעל הוא ואז בלבו
מוכרח אז במוחו בפנימיות מאיר כשהאור משא"כ
עני� באיזה כשמתבונ� בגשמיות וכמו בלבו. ב� שיתפעל
ההוא להדבר בתשוקה בלב מתפעל ממילא נפלא או טוב
והרגש בהתקשרות תלוי העיקר דבגשמיות היות וע� כו'
אי� טבעיי� שהמדות מפני זהו במ"א. כמ"ש כו' עצמו

כ"כ תלוי אינו ולכ� במ"א. כמ"ש השכל מ� תולדת� עיקר
שעיקר דנה"א המדות אבל כו'. בהתקשרות כ"א בהתבוננו'
שיהיו בהכרח במ"א. כמ"ש דוקא מהמוחי� הוא תולדת�
וכמו"כ כו'). וההתקשרות וההתבוננו' ההשגה דוקא שניה�
התבוננות ע"י במוחו בפנימיות האור כשמאיר ברוחניות
אבל וכמשי"ת. כו' ברצוא בלבו מתפעל ממילא טובה
התפעלות אי� לבד מקי� בבחי' רק במוחו מאיר כשהאור
כו') וכוזב שוא דמיו� רק הוא וכשמתפעל מוכרחת הלב
וע"ט בסו"מ אח"כ בפועל לקיו� כלל שיי� זה אי� וממילא
טבעיי� המדות על התגברות שו� מזה אי� וכמו"כ בפו"מ.
בלי כמקוד� בתקפ� נשארי� כ"א כו'. להכניע� דנה"ב
מתאונני� מאנ"ש שרבי� מה (וזהו כו'. כלל שינוי שו�
שו� אי� ומ"מ ומתפללי�. דא"ח הרבה שלומדי� שהג�
כתולדת� בתקפ� שה� דנה"ב טבעיי� בהמדות לטוב שינוי
הלימוד כי כנ"ל. היא והסיבה כו' יותר מתגברי� ואדרבה
(א� דנה"ב. הרע את להכניע פועל זה אי� מצ"ע והידיעה
כידוע התורה ע"י שנעשה מלמעלמ"ט בירור בדר� לא
בה� שנעשה גבוהות בנשמות דוקא וזה במ"א. ומבואר
אופ� הנשמות רוב אבל התורה. ע"י ממילא הבירור
ובתפלה דוקא). מלמטלמ"ע הוא שלה� הבירורי�
על מאומה פועל זה ואי� לבד מקי� בדר� היא ההתבוננות
כו'). יותר מתגברי� לזמ� מזמ� וממילא טבעיי�. המדות
זה ואי� לבד כללית בדר� הוא שההתבוננות לפי הוא וכ"ז

כלל. עבודה
:¯ÂˆÈ˜אל הכנה רק ה� והידיעה שהלימוד יבאר

באריכות עיקרה וההתבוננות בתפלה. ההתבוננות
ממש. בפועל הקיו� על תפעול דאז ובפנימיות דוקא
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"yz'd mixn`n

החיות את רואה הוא דבר בכל רואה, כאילו מורגשת השגה וע"י בפנימיות, נרגשת אינה האמונה
באחדות מדבקותו מחשבתו להסיר יכול אינו בעיניו, רואה כאילו שכלו הסתכלות ע"י האלקית.

דברים בשלשה "הסתכל" ולכן וכו'.ה'.

‰p‰Âהבנה� אלקית וה�גה ה��לה �מ�יג מבי� �א�ר ¿ƒ≈ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ה�ה �נפ��, מ�� והר��ה �קר�ב אינ� אבל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָט�בה
��ריכה לפי �המה", "זרע ��� נקראת ז� �מדרגה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�חינה
ה� י�ראל �ל �ה�ה �אלק�ת, והר��ה �עת ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהי�ת

�כל מה�עת, למעלה היא והאמ�נה מאמיני�, �ני ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָמאמיני�
�אינ� מ�י�, �בחינת �היא "עטרה", האמ�נה נקראת ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
"�ע ��ת�ב וזה� �פעל, עב�דה ��היה ��נימ��ת ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹנר��ת
ידי על �י �ל�", �לבב "ועבדה� ה�א ואז אבי�" אלקי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאת
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dltzd qxhpew

בכמהÂ‰�‰ב. לפניכ� וסדורי� ערוכי� האלו העניני� כל
באר לכל כאשר הכל ובכתבי� הנדפסי� דרושי�
האלו העניני� את לידע תלוי הדבר בכ� כ"ז ואחר היסב.
בתפלה בה� ולהתבונ� ולאשור�, בוריי� על ולהבינ�
היא הקודמת והידיעה הלימוד כל כי הכוונה. עיקר שזהו
בהתבוננות בתפלה בה� שיתבונ� והוא העיקר. אל כהכנה
האלקי בהעני� הביאור להרחיב והוא דוקא. פרטיות
ולא דוקא. שבו הפרטי� בריבוי היטב להבינו בו שמתבונ�
ידוע כבר העני� א� ג� וא� לבד. כלל בדר� בהתבוננו' די
בדר� בתפלה בו מתבונ� א� היטב אצלו ומבואר אליו
האור מאיר שאינו לפי כלל. התבוננות זו אי� לבד כללית
המוח. ע"ג לבד מקי� בדר� כ"א ולבו במוחו בפנימיות
האלקי העני� על במוחו מעשה בעת שמתפעל היות וע�
הוא אבל כו'. לאלקות ותשוקה ברצוא בלבו מתפעל וכ�
ועובר חול� תיכ� כ"א כלל קיו� לו ואי� בלבד כוזב דמיו�
(ובאמת כו' ואיננו בו עיני� התעי� וכמ"ש ההתפעלות כל
דהג� כו'. ברצוא בלבו שיתפעל מוכרח אינו הזה באופ�
הלב התפעלות אי� האלקי העני� על במוחו שמתפעל
(כ"א כלל בלבו יתפעל שלא להיות ויכול כלל. מוכרחת
ההתפעלות אחר קצת שנמש� לבד הלב המשכת באיזה
ג� להתפעל א"ע שמכריח כ"א וכמשי"ת) כו' שבמוח
כו'. שוא דמיו� רק הוא אבל בלב. מתפעל הוא ואז בלבו
מוכרח אז במוחו בפנימיות מאיר כשהאור משא"כ
עני� באיזה כשמתבונ� בגשמיות וכמו בלבו. ב� שיתפעל
ההוא להדבר בתשוקה בלב מתפעל ממילא נפלא או טוב
והרגש בהתקשרות תלוי העיקר דבגשמיות היות וע� כו'
אי� טבעיי� שהמדות מפני זהו במ"א. כמ"ש כו' עצמו

כ"כ תלוי אינו ולכ� במ"א. כמ"ש השכל מ� תולדת� עיקר
שעיקר דנה"א המדות אבל כו'. בהתקשרות כ"א בהתבוננו'
שיהיו בהכרח במ"א. כמ"ש דוקא מהמוחי� הוא תולדת�
וכמו"כ כו'). וההתקשרות וההתבוננו' ההשגה דוקא שניה�
התבוננות ע"י במוחו בפנימיות האור כשמאיר ברוחניות
אבל וכמשי"ת. כו' ברצוא בלבו מתפעל ממילא טובה
התפעלות אי� לבד מקי� בבחי' רק במוחו מאיר כשהאור
כו') וכוזב שוא דמיו� רק הוא וכשמתפעל מוכרחת הלב
וע"ט בסו"מ אח"כ בפועל לקיו� כלל שיי� זה אי� וממילא
טבעיי� המדות על התגברות שו� מזה אי� וכמו"כ בפו"מ.
בלי כמקוד� בתקפ� נשארי� כ"א כו'. להכניע� דנה"ב
מתאונני� מאנ"ש שרבי� מה (וזהו כו'. כלל שינוי שו�
שו� אי� ומ"מ ומתפללי�. דא"ח הרבה שלומדי� שהג�
כתולדת� בתקפ� שה� דנה"ב טבעיי� בהמדות לטוב שינוי
הלימוד כי כנ"ל. היא והסיבה כו' יותר מתגברי� ואדרבה
(א� דנה"ב. הרע את להכניע פועל זה אי� מצ"ע והידיעה
כידוע התורה ע"י שנעשה מלמעלמ"ט בירור בדר� לא
בה� שנעשה גבוהות בנשמות דוקא וזה במ"א. ומבואר
אופ� הנשמות רוב אבל התורה. ע"י ממילא הבירור
ובתפלה דוקא). מלמטלמ"ע הוא שלה� הבירורי�
על מאומה פועל זה ואי� לבד מקי� בדר� היא ההתבוננות
כו'). יותר מתגברי� לזמ� מזמ� וממילא טבעיי�. המדות
זה ואי� לבד כללית בדר� הוא שההתבוננות לפי הוא וכ"ז
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�לבד ז� לא ה�ה אז ר�אה, �א�� מר��ת וה�גה ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ�ְַַַַָָה�עת
�ה�א ��ה �כל א�ר�א א�א �לל, ל� מס�יר הע�ל� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�אי�
עליו, נ�ב �הוי' האלקי וח��ת הא�ר את ה�א ר�אה ְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ��נה
ער�� אי� ח��ית �רא�ה מה�עת ��א�ת ויראה האהבה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוג�
�מאמר "רא�ה" �פר�� לרא�ה, �מיעה ��מה אינ� �י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאליה,
לידי �א א�ה ואי �ברי� ��ל�ה "הס��ל ז"ל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָר��תינ�
וה��ל ה�כל, �עי� רא�ה �בחינת �וקא, הס��ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעברה",
איזה עליו ��ב�א ור�אה �חכמת� ה�בי� אד� �מ� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�זה
ה�מ� �רח�ק �י על א� ו�ל��, חס ה��כ� א� ט�ב ְְִִֶַַַַַָָָָ�בר
ר�אה �א�� ה�א �כל� הס��ל�ת מ�ני ה�ה ה�בר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��ב�א
ה�א, רע א� מאד �מתירא עליו, ה�בא �כא�� �עיניו ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹמ�ד
�חינת �היא �מיעה �חינת אבל ה�א, ט�ב א� מאד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹו�מח
���מע �מ� זה� עמ�ה, �מח�בה �לבד ְֵֶֶַָ�ְְְְֲֲִִַַַָָההת��ננ�ת
עליו ���ל לא מ�ה ה�ה לב�א, הה�א ה�בר ��כ�ל ֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאחרי�
מ�ני והינ� ה��ב, מה�בר ה�מחה א� מהרע �� �ל ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָה�ראה
והג� ,�� �ל אצל� �מ�רה �הת���ת ה�בר זה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�אי�
�עיניו, �ר�אה �מ� ��מה אינ� מק�� מ�ל �� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ��ת��נ�

הת עני� �ה�א ה�עת מעלת �בר�זה� �� ��קרב ק�ר�ת, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
וזה� מ��. �קר�ב ה�בר �היה �מ� עליו ��על להי�ת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָרח�ק
הג� ה�בר �רא�ת לרא�ה, �מיעה ��מה �אינ� מה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה�ע�
ה�ה �בר, ��מע מה על �לל אצל� מתח�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אינ�
�היתה ההת�על�ת ער� על �את �יתר מת�על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ��ר�אה
�ברי�", ��ל�ה "הס��ל רז"ל �אמר� וזה� ��מע. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמ�ה
�אד� וה�א �הס��ל�ת, אצל� ההת��ננ�ת עני� ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ��היה
��"ל, �רח�ק �י על א� ה�בר ור�אה �חכמת� ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָה�בי�
�חינת �� �אי� מה ה��לד", את הר�אה – חכ� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָו"איזה�
אי� הוי' אחד�ת ��בי� הינ� �ינה, מ�חינת היא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מיעה

חד נג��,יב���א �כאי� �מב�לי� �טלי� הע�למ�ת ו��ל ְְְִֵֶֶַָָָָֹ�ְְִִֶַָ
ונבראי�, �ע�למ�ת ית�ר� ח��ת� ה��עת אצל� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ��מ�ג
ית�ר� �� ���י ��� ו�ל�� חס ע��ה אינ� זה �ל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָוא�ר
לג�י �לל מק�� ��פסת �אינ� �עלמא הארה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלהי�ת�
היטב, הדק �� ��ת��נ� �י על א� ה�ה ית�ר�, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָעצמ�ת�
�ל��, האמ�נה נק�עה והרי ,�� טר�ד מח�ב�� עמק ְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹוכל
העני� ואי� לבד, והבנה �מיעה �ר� על רק ה�א מק�� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמ�ל
���סיר �לפיכ� �עיניו, ר�אה �א�� �מ�רה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ�הת���ת
��עני� אבל �או�תיו. לדרכי ��נה – רגע לפי א� ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמח�ב��
ה�ינה מק�ר �היא �חכמה �הס��ל�ת אצל� ה�א ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָהאחד�ת
רא�ת �מ� מ�� ה�א והרחבה, להת��ננ�ת ��ב�א ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹקד�
מח�ב�� להסיר אפ� ���� ל� אפ�ר אי ה�ה ואז ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהעיני�,
�� �ב�ק ועניניו ע���תיו �בכל האחד�ת, מעני� ה���ת ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָוכל
�עיניו, ה�ל� את ר�אה הי�ת� מ�ני נפלאה �דבק�ת ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָית�ר�
�א א�ה אי ואז רא�ה, �בחינת �וקא, "הס��ל" אמר� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָולכ�
��א �עד� מג�ה ז� �הס��ל�ת ה��נה ואי� עברה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלידי
על לעבר �א �אינ� א�א מ�� �פעל עברה לידי רק ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹיב�א
ה�ד� אי� רעה ��ח�בה ה�א ��אמת ית�ר�, �רצ�נ� ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

מצרפ�, �אינ� מה רק וה�א למע�ה, מצרפ� ה�א ְְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָ�ר��
�מר�ה למע�ה, מצרפ� ה�א �ר�� ה�ד�� ט�בה ָ�ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָ�מח�בה
ט�בה ה�ח�בה �� ולכ� �רענ��ת, מ��ת ט�בה ְֲֵַַַָָָָ�ְָ�ִִִַָָמ�ה
��ח�ב למע�ה, ה�א �ר�� ה�ד�� מצרפ� לע��ת ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ח�ב
ה�א, למע�ה �מצרפ� האמ�י וה�ר�� ע�ה, �א�� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָל�
�ל��ד �בר איזה לע��ת ח��ב י�ראל אי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�כא�ר
ל�� �כל �זה וחפ� ט�ב�ת, �במ��ת ה�צו�ת �ק��� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָה��רה
�ה��חה עניני� ��ה מצר� ה�א �ר�� ה�ד�� ה�ה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ�מאד�,

מע�ה. לידי ��ב�א ְֲִִֵֶֶַָָ�רטית
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בני של מחצבתם מקור על האמיתי היהודי התואר

כתוב "עברי". הוא לאברם4ישראל, ויגד הפליט "ויבא

של מזמנו החל השנים כל ישראל בני נקראו כך העברי".

אבינו. אברהם

בניו הם היהודי שהעם היא, "עברי" התואר משמעות

אברהם ומהו מיהו לספר למותר אבינו. אברהם של

אבינו.

האנושות לידיעת שהביא הראשון הוא אבינו אברהם

ומנהיגו העולם בורא הוא שהשי"ת הקב"ה, שם את

את לעבוד כיצד האנשים את לימד כן פרטית. בהשגחה

המשיך הגופניות בסכנות להתחשב ומבלי העולם. בורא

הקדושה. בעבודתו

ישראל, עם של טוב" שם "כתר הוא "עברי" התואר

נפש, מסירות של הגדולה התכונה את המציין תואר

והאלקיות, הקדושות והמצוות התורה ולקיום לשמירת

המדינות. ובכל הזמנים בכל
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בסכנות דורות, דורי במשך "עברים" יהודים חיו כך

אנשים ישראל, בני שמרו נפש ובמסירות ביותר. הגדולות

עד והמצוות, התורה קיום על וצעירים, זקנים ונשים,

התורה ושמירת וישראל, יהודה מלכי תקופת שהגיעה

תורה של הבריא ה"עברי" להתרופף. החלה והמצוות

אחרות. פנים קיבל השנים, אלפי בן ומצוות

ומימד בסיס בחלקו קיבל ומצוות, תורה של ה"עברי"

עצמאי. עם בתור פוליטי

ויעקב יצחק אברהם זרע להכתרת הראשון מהיום

ה"'. "עם הם היו "עברי", הנעלה בשם

ע כולל � העולם זרעכל � ישראל שבני ידע, � מלק

כשקם אך, ה'. עם כלומר הנבחר, העם הם – אברהם

בתור העולם כל בפני עצמו את והציג הפוליטי ה"עברי"

אליו צירף מ"ה"', ה"עם" את הפרידו כלומר, עם,

בכלל התורה דעת את ביטלו דבר שראשית פוליטיקאים

דברים על והמצוות מהתורה מסויימים חלקים והמירו

"עברים", סוגי שני ישראל בבני שנוצר כך אחרים.

פוליטיים. ועברים ומצוות תורה של עברים

הנביא יונה דברי לנו מתבהרים אליהם5בכך "ויאמר

לא יונה ירא". אני השמים אלקי ה' ואת אנכי עברי

כך על להוסיף נאלץ הוא "עברי", הכללי בשם הסתפק

אני השמים אלקי ה' "ואת המשמעות בעלי ההסבר דברי

האמיתי העברי ה"עברים", סוגי שני היו כבר אז כי ירא",

של הסימן את להוסיף יונה נאלץ לכן המזוייף. והעברי

האמיתיים. לעברים משתייך שהוא כלומר, שמים, יראת

*

העברים של הקודש חילול את לסבול יכלו לא יהודים

התנזרו ביותר הגדול הלב כאב אף ועל המזוייפים,

"יהודי". בשם עצמם והכתירו עברי מהשם

העברי את דוחה שהוא בלבד זו לא "יהודי", השם

לעזור בכוחם שיש זרה עבודה מיני כל העובד הפוליטי,

משמעות אלא לאלקות, המנוגדת הפוליטית לעבודתו

המוכתב נפש, מסירות של חותם היא "יהודי" השם

ולשטום מעשיות מצוות לקיים היהדות, מנקודת ישירות

העולם בורא את המכחישים של התעתועים מעשי כל

הטובה הגאולה ובהבטחת ובתורתו בחוקיו הוא ברוך

לנו.

*

הרבה היו המלוכה, מיועצי כאחד הרשע, להמן

היתה ביניהם והחברות הפוליטיים, העברים בין מכרים

של בחברותם חש לא המן יחדיו, ושתו אכלו גדולה,

היה לא ולמעשה מנוגד, דבר שום הפוליטיים העברים

ידע לא המן יהודי. מגזע שהם דבר שום בהם ניכר

� הם וגם עברית, מדברים הם עצמם לבין שבינם

וכאשר זה, רשע לפני השתחוו � הפוליטיים העברים

היהודים נגד ההלשנות מערכת את ניהל הרשע המן

להם. איכפת הדבר היה לא � היהודית והדת

משאר מרדכי שונה מדוע להבין יכול היה לא המן

יודע פוליטי, אדם � מרדכי � הוא גם הרי העברים,

הגבוהים הממשלה אישי עם ניפגש רגיל, בלתי שפות

העברים?! משאר מרדכי שונה איפוא, מדוע, ביותר.

"יהודי", הוא שמרדכי להמן, סיפרו שנתיניו עד

"עברי" ליהודי. עברי בין הנכון ההבדל את לו והסבירו

או היהודית הדת נגד גם להיות שיכול פוליטי שם הוא

דת נגד "חותםגם רק שהוא שם שיש כפי אחרת,

עם, לאותו מדינה אותה שייכת דעתו שלפי הצהרתי",

המביעה הדמות של ולמוצא לדת שייכות שום לכך ואין

היהודי את מציין "יהודי" השם ואילו דיעה. אותה

בגאון ומצוות תורה ומקיים בהשי"ת המאמין האמיתי,

ביותר. הגדולים נפש ובמסירות

ביותר הטובים החברתיות הריגשות בעל הרשע המן

והמשטמה השנאה את לפניו ראה הפוליטי, לעברי

ב"ולא הבחין אז ורק האמיתי, היהודי של ביותר הגדולות

זע" ולא .6קם

ביניהם הנבדלים שהוא, למי הניתן בכבוד ענינים שני

ב) הערכה. מתוך הבא כבוד א) שונים: ממקורות ובאים

מורא. מתוך הבא כבוד

הכבוד והידור. בקימה מתבטא מהערכה הבא הכבוד

עצבים. וברעדת חלחלה של בהבעה מתבטא ממורא הבא

ו"זע". "קם" הקודש בלשון נקראות אלו הבעות שתי

מכך ויותר מרדכי, של קם" מה"ולא נרעש המן

והבין ידע ושיכור, טיפש היה שלא כמה עד זע". מה"ולא

מתוך אינו לו שרוחשים הגדול שהכבוד היטב המן

מסר אחשורוש המלך שכן מורא, מתוך אלא הערכה

בכל רוצה שהוא מי כל להעניש מוגבל, בלתי כוח בידיו

הכבוד את לו ורחשו ממנו פחדו וכולם העונשים, סוגי

גדול. פחד מתוך
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בסכנות דורות, דורי במשך "עברים" יהודים חיו כך

אנשים ישראל, בני שמרו נפש ובמסירות ביותר. הגדולות

עד והמצוות, התורה קיום על וצעירים, זקנים ונשים,

התורה ושמירת וישראל, יהודה מלכי תקופת שהגיעה

תורה של הבריא ה"עברי" להתרופף. החלה והמצוות

אחרות. פנים קיבל השנים, אלפי בן ומצוות

ומימד בסיס בחלקו קיבל ומצוות, תורה של ה"עברי"

עצמאי. עם בתור פוליטי

ויעקב יצחק אברהם זרע להכתרת הראשון מהיום

ה"'. "עם הם היו "עברי", הנעלה בשם

ע כולל � העולם זרעכל � ישראל שבני ידע, � מלק

כשקם אך, ה'. עם כלומר הנבחר, העם הם – אברהם

בתור העולם כל בפני עצמו את והציג הפוליטי ה"עברי"

אליו צירף מ"ה"', ה"עם" את הפרידו כלומר, עם,

בכלל התורה דעת את ביטלו דבר שראשית פוליטיקאים

דברים על והמצוות מהתורה מסויימים חלקים והמירו

"עברים", סוגי שני ישראל בבני שנוצר כך אחרים.

פוליטיים. ועברים ומצוות תורה של עברים

הנביא יונה דברי לנו מתבהרים אליהם5בכך "ויאמר

לא יונה ירא". אני השמים אלקי ה' ואת אנכי עברי

כך על להוסיף נאלץ הוא "עברי", הכללי בשם הסתפק

אני השמים אלקי ה' "ואת המשמעות בעלי ההסבר דברי

האמיתי העברי ה"עברים", סוגי שני היו כבר אז כי ירא",

של הסימן את להוסיף יונה נאלץ לכן המזוייף. והעברי

האמיתיים. לעברים משתייך שהוא כלומר, שמים, יראת

*

העברים של הקודש חילול את לסבול יכלו לא יהודים

התנזרו ביותר הגדול הלב כאב אף ועל המזוייפים,

"יהודי". בשם עצמם והכתירו עברי מהשם

העברי את דוחה שהוא בלבד זו לא "יהודי", השם

לעזור בכוחם שיש זרה עבודה מיני כל העובד הפוליטי,

משמעות אלא לאלקות, המנוגדת הפוליטית לעבודתו

המוכתב נפש, מסירות של חותם היא "יהודי" השם

ולשטום מעשיות מצוות לקיים היהדות, מנקודת ישירות

העולם בורא את המכחישים של התעתועים מעשי כל

הטובה הגאולה ובהבטחת ובתורתו בחוקיו הוא ברוך

לנו.

*

הרבה היו המלוכה, מיועצי כאחד הרשע, להמן

היתה ביניהם והחברות הפוליטיים, העברים בין מכרים

של בחברותם חש לא המן יחדיו, ושתו אכלו גדולה,

היה לא ולמעשה מנוגד, דבר שום הפוליטיים העברים

ידע לא המן יהודי. מגזע שהם דבר שום בהם ניכר

� הם וגם עברית, מדברים הם עצמם לבין שבינם

וכאשר זה, רשע לפני השתחוו � הפוליטיים העברים

היהודים נגד ההלשנות מערכת את ניהל הרשע המן

להם. איכפת הדבר היה לא � היהודית והדת

משאר מרדכי שונה מדוע להבין יכול היה לא המן

יודע פוליטי, אדם � מרדכי � הוא גם הרי העברים,

הגבוהים הממשלה אישי עם ניפגש רגיל, בלתי שפות

העברים?! משאר מרדכי שונה איפוא, מדוע, ביותר.

"יהודי", הוא שמרדכי להמן, סיפרו שנתיניו עד

"עברי" ליהודי. עברי בין הנכון ההבדל את לו והסבירו

או היהודית הדת נגד גם להיות שיכול פוליטי שם הוא

דת נגד "חותםגם רק שהוא שם שיש כפי אחרת,

עם, לאותו מדינה אותה שייכת דעתו שלפי הצהרתי",

המביעה הדמות של ולמוצא לדת שייכות שום לכך ואין

היהודי את מציין "יהודי" השם ואילו דיעה. אותה

בגאון ומצוות תורה ומקיים בהשי"ת המאמין האמיתי,

ביותר. הגדולים נפש ובמסירות

ביותר הטובים החברתיות הריגשות בעל הרשע המן

והמשטמה השנאה את לפניו ראה הפוליטי, לעברי

ב"ולא הבחין אז ורק האמיתי, היהודי של ביותר הגדולות

זע" ולא .6קם

ביניהם הנבדלים שהוא, למי הניתן בכבוד ענינים שני

ב) הערכה. מתוך הבא כבוד א) שונים: ממקורות ובאים

מורא. מתוך הבא כבוד

הכבוד והידור. בקימה מתבטא מהערכה הבא הכבוד

עצבים. וברעדת חלחלה של בהבעה מתבטא ממורא הבא

ו"זע". "קם" הקודש בלשון נקראות אלו הבעות שתי

מכך ויותר מרדכי, של קם" מה"ולא נרעש המן

והבין ידע ושיכור, טיפש היה שלא כמה עד זע". מה"ולא

מתוך אינו לו שרוחשים הגדול שהכבוד היטב המן

מסר אחשורוש המלך שכן מורא, מתוך אלא הערכה

בכל רוצה שהוא מי כל להעניש מוגבל, בלתי כוח בידיו

הכבוד את לו ורחשו ממנו פחדו וכולם העונשים, סוגי

גדול. פחד מתוך
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לימוד שמלבד לו הבהיר זאב נפתלי ר' בנו. של מורו ע� אליהו שמשו� ר' קיי� ממושכת שיחה
המוח הנחיות עלֿפי ורק א� מקו� לה יש הרחמנות מדת אפילו בעיניו. חשוב דבר שו� אי� התורה
מדודה להיות צריכה זאב, נפתלי דר' אליבא הדברי� ככל היא, א� הצדקה, מצוות למשל, כ�, הקר.
משקל פחות ולא הרכוש מ� מחמישית יותר צדקה לתת אסור � אומר היה � הדי� שורת עלֿפי ושקולה.

ומקסימלית. מינימלית מדויקת, מדה כא� הרי לשנה.

רבי אומר ראשית, דעתו: על להסביר זאב נפתלי ר' ניסה כמו�" לרע� "ואהבת מצוות את א�
לדעתו, מוכיח, זה ודבר בתורה", גדול "כלל שהיא זו מצווה על ט) פרק (נדרי� ב"ירושלמי" עקיבא
לחבר� � סני דעל� "מאי האומר: הזק� הלל של הסברו ג� יש השנאה. העדר � היא אהבה משמעות כי
ממשית. באהבה ולא שנאה באי מתמקד שהעניי� הרי לחבר�), תעשה לא � עלי� (=השנוא תעביד" לא
והרי יפה", מיתה לו "ברור המיתה: חייב לגבי ל"ז) (כתובות אבוה בר רבה של מאמרו את לזה צר�
המאמר על זאב נפתלי רבי הצביע עמיֿהאר�, ההמו�, לאנשי אשר "אהבה"... של שלימה שיטה ל�

האר�". עמי בשביל אלא לעול� באה פורעניות "אי� ח): (כתובות

מסוגל היה לא משה, יחיאל רבי זקנו מדודו למד אות� טובות מדות ספוג שהיה אליהו, שמשו� ר'
יחידו בנו בלב נטע אשר ועל הגדולה למדנותו על זאב נפתלי ר' את שהערי� למרות הדבר. את לעכל

בנו. את הלה קלקל כלשהי שבמידה חש � לתורה אהבה

בעצ� יקרה. כה רוחנית ירושה לו שהוריש דודוֿזקנו, את להערי� אליהו שמשו� ר' למד עתה רק
שמשו� ר' של ידיעותיו עברו. על לשוחח מיעט עצמו הוא דודוֿזקנו. של תולדותיו על מאד מעט ידע

אמו: מסיפורי לו באו זה בנושא אליהו

זבולו� ר' הוא אחר, עשיר של היחידה בתו ע� שידכו אשר משה, יחיאל לר' לו היה עשיר אב
בתיֿמדרש היו לחותנו וה� לאביו ה� ונעימי�. מאושרי� חיי� בתחילה חי משה יחיאל ר' השותק.

שה בטלני�" "עשרה חשבונ� על החזיקו שבה� בפראגמשלה�, האב של רכושו ולומדי�. יושבי� יו
לצדקה. פיזר המותר את ואילו ולקרובי�, לבנו השאיר ממנו חלק רק א� גדול, היה

מרכושו חלק נת� כשנפטרה ילדי�. לו ילדה שלא אשתו, ע� משה יחיאל ר' חי שנה וחמש שלושי�
מכ� ולאחר בקראקא, תחילה אליהו, שמשו� ר' הורי [=אחייניו] של בבית� לדור ועבר לצדקה
אנשי� שולח היה הוא לעזרה, זקוקי� אנשי� חיפש � ניכר רכוש לו היה שעדיי� כיוו� בוויטבסק.
לתלמידי לישיבות, נת� הרבה חשבונו. על ולכלכל� ויתומות יתומי� לחפש ועיירות ערי� עלֿפני

ל"יורדי�". שהיו בעליֿבתי� ולסת� חכמי�

לכ� נוס� רב. בעיו� גמרא ד� לעצמו למד יו� בכל שוני�. ולימודי� שיעורי� בי� חילק זמנו את
ואמר מדרש למד יומו בשארית הצבעי. ברו� בש� יהודי ע� משות� לשיעור ביו� שעות מספר קבע
המסורות אחת מפראג. המהר"ל תורת עלֿפי טובות מדות הצבור את לימד במיוחד ברבי�, תהלי�
כסגולה אותה רואה שהמהר"ל "האזינו", שירת את התפלה לפני יו� כל לומר היא המהר"ל מפי
פעמי� מספר "האזינו" פרשת לומר מלאכה ובעלי סוחרי� על ג� המהר"ל לדעת והלב. המוח לטהרת
ראה כ� בעלֿפה. "האזינו" לדעת אחד כל נדרש לפיכ� להצלחה, סגולה מהווה שהדבר משו� ביו�,

ימי�. לאריכות סגולה ביו�, פעמי� מספר "האזינו", באמירת המהר"ל
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המשרת. לפינחס בקשר זקנו דודו ע� בילדותו שניהל השיחה נחרתה אליהו שמשו� ר' של בזיכרונו

פר� עבודת עבד ימיו כל לב�. זק� ובעל גר� רחב גבוה, שבעי�, בגיל יהודי כבר היה פינחס אותו

אליהו. שמשו� ר' של אביו בבית כמשרת התקבל זקנתו לעת לחמו. את להשתכר עלֿמנת

לחדר נכנס פינחס משה. יחיאל ר' של בחדרו ישב אליהו שמשו� ר' ערב. לפנות חורפי יו� זה היה
אד� בעצמו שהיה משה, יחיאל ר' אותו ראה כאשר התנור. את להסיק כדי שכמו על עצי� כשחבילת

היה לא אליהו שמשו� ר' עבודתו. את השלי� שפינחס עד לשבת חזר ולא קומתו מלוא התרומ� זק�,

כ�. על אפוא, אותו, שאל הוא הפשוט. המשרת של לכבודו לקו� התכוו� אכ� זקנו שדודו בטוח

זק�". פני והדרת תקו�, שיבה מפני מפורש: פסוק זה "הרי � משה יחיאל ר' השיב � "וודאי"!

זה, פשוט ביהודי אני מקנא "כמה באנחה: והוסי� זו, בתשובתו הסתפק לא משה יחיאל ר'

לי השאירו שהורי בזיו�), (לח� דכיסופא" מ"נהמא מתפרנס אנכי ואילו כפיו, מיגיע המתפרנס

בירושה".

בנידו� שניהל הויכוח אליהו שמשו� לר' היטב היה זכור יחיאלעדיי� לר' הזכיר הוא זקנו. דודו ע�

ענה משה יחיאל ר' א� חכמה", שקנה מי אלא זק� "אי� ל"ב). (קידושי� ז"ל חכמינו מאמר את משה

אד� שהוא פלוני מפני (=נק�� הוא" חטאי� דחיל דגבר מקמיה "ניקו� ל"א): (שבת אחר במאמר ָלו

תהלי� פרקי תמיד ואומר שמי� ירא הוא � משה יחיאל ר' טע� � המשרת פינחס והרי חטא), ירא

בכוונה.

מאוחר לצדקה. השאר ואת משפחה, לקרובי מעיזבונו קט� חלק משה יחיאל ר' ציווה פטירתו לפני

קיי� הוא שונות. למטרות לצדקה, שחילק הסכומי� היו גדולי� מה התברר חשבונותיו, כשנבדקו יותר,

אמיתית. במידה בסתר מת� מצוות את

ר' של מוצאו "הנאמ�". בתואר כונה שבינוביטש משה, ר' היה אליהו שמשו� ר' של אימונו איש

קשר חש אליהו שמשו� ר' מנוער. מכירי� היו ושניה� מוויטבסק, עצמו, אליהו שמשו� כר' היה, משה

משה. יחיאל ר' זקנו דודו לדר� דומה היתה שדרכו משו� משה, לר' חזק נפשי

אישי. לעוזר משה ר' את לקח � ליפסקי הגר� של אחוזותיו למנהל אליהו שמשו� ר' מ�נה ָכאשר

ליועצו אותו וקבע סודותיו כל את לו גילה אליהו שמשו� ר' ימינו. יד והיה פנקסיו את ניהל משה ר'

הפרטי.

אליהו שמשו� ר' של רצונו אליהו. שמשו� ר' של ומוכיחו מדריכו משה ר' היה דבר של לאמתו

דרישה תו� מצידו עיוותי� על הצור�, במידת להצביע, כדי התנהגותו אחר יעקוב משה שר' בעיקר היה

לתקנ�.

מסוי� זמ� היה וכבוד, גדולה בעושר, שחונ� אליהו, שמשו� ר' מסוימת: מסיבה הגיע זה לתפקיד

מאד כאב הדבר ללידת�. סמו� ומתו לצל�, רחמנא התקיימו, לא אשתו לו שילדה הילדי� בני�. חשו�

משה. ר' לפני צערו השיח ופע� אליהו, שמשו� לר'

משפט)" בלא די� יעשה הוא ברו� (=הקדוש דינא" בלא דינא עביד הוא ברי� ש"קודשא "הייתכ�
עוולות למצוא עלֿמנת חשבו�ֿנפש, לערו� חייב שהוא לו והסביר שלו, בעלֿהבית את משה ר' שאל �

ייחשב הכיצד מוסר: לו שמטיפי� על מתרגז היה אליהו שמשו� ר' של במקומו אחר ולתקנ�. שביצע

שהוא משה לר' הודיע אליהו שמשו� ר' בר�, כחוטא? טובות, ומידות צדקה בעל הגדול העשיר הוא,

במה ולמצוא מעשיו את לבחו� לו שיסייע במגמה ענייניו, לסוד אותו הכניס מיד לעצתו. לשמוע מוכ�
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המשרת. לפינחס בקשר זקנו דודו ע� בילדותו שניהל השיחה נחרתה אליהו שמשו� ר' של בזיכרונו

פר� עבודת עבד ימיו כל לב�. זק� ובעל גר� רחב גבוה, שבעי�, בגיל יהודי כבר היה פינחס אותו

אליהו. שמשו� ר' של אביו בבית כמשרת התקבל זקנתו לעת לחמו. את להשתכר עלֿמנת

לחדר נכנס פינחס משה. יחיאל ר' של בחדרו ישב אליהו שמשו� ר' ערב. לפנות חורפי יו� זה היה
אד� בעצמו שהיה משה, יחיאל ר' אותו ראה כאשר התנור. את להסיק כדי שכמו על עצי� כשחבילת

היה לא אליהו שמשו� ר' עבודתו. את השלי� שפינחס עד לשבת חזר ולא קומתו מלוא התרומ� זק�,

כ�. על אפוא, אותו, שאל הוא הפשוט. המשרת של לכבודו לקו� התכוו� אכ� זקנו שדודו בטוח

זק�". פני והדרת תקו�, שיבה מפני מפורש: פסוק זה "הרי � משה יחיאל ר' השיב � "וודאי"!

זה, פשוט ביהודי אני מקנא "כמה באנחה: והוסי� זו, בתשובתו הסתפק לא משה יחיאל ר'

לי השאירו שהורי בזיו�), (לח� דכיסופא" מ"נהמא מתפרנס אנכי ואילו כפיו, מיגיע המתפרנס

בירושה".

בנידו� שניהל הויכוח אליהו שמשו� לר' היטב היה זכור יחיאלעדיי� לר' הזכיר הוא זקנו. דודו ע�

ענה משה יחיאל ר' א� חכמה", שקנה מי אלא זק� "אי� ל"ב). (קידושי� ז"ל חכמינו מאמר את משה

אד� שהוא פלוני מפני (=נק�� הוא" חטאי� דחיל דגבר מקמיה "ניקו� ל"א): (שבת אחר במאמר ָלו

תהלי� פרקי תמיד ואומר שמי� ירא הוא � משה יחיאל ר' טע� � המשרת פינחס והרי חטא), ירא

בכוונה.

מאוחר לצדקה. השאר ואת משפחה, לקרובי מעיזבונו קט� חלק משה יחיאל ר' ציווה פטירתו לפני

קיי� הוא שונות. למטרות לצדקה, שחילק הסכומי� היו גדולי� מה התברר חשבונותיו, כשנבדקו יותר,

אמיתית. במידה בסתר מת� מצוות את

ר' של מוצאו "הנאמ�". בתואר כונה שבינוביטש משה, ר' היה אליהו שמשו� ר' של אימונו איש

קשר חש אליהו שמשו� ר' מנוער. מכירי� היו ושניה� מוויטבסק, עצמו, אליהו שמשו� כר' היה, משה

משה. יחיאל ר' זקנו דודו לדר� דומה היתה שדרכו משו� משה, לר' חזק נפשי

אישי. לעוזר משה ר' את לקח � ליפסקי הגר� של אחוזותיו למנהל אליהו שמשו� ר' מ�נה ָכאשר

ליועצו אותו וקבע סודותיו כל את לו גילה אליהו שמשו� ר' ימינו. יד והיה פנקסיו את ניהל משה ר'

הפרטי.

אליהו שמשו� ר' של רצונו אליהו. שמשו� ר' של ומוכיחו מדריכו משה ר' היה דבר של לאמתו

דרישה תו� מצידו עיוותי� על הצור�, במידת להצביע, כדי התנהגותו אחר יעקוב משה שר' בעיקר היה

לתקנ�.

מסוי� זמ� היה וכבוד, גדולה בעושר, שחונ� אליהו, שמשו� ר' מסוימת: מסיבה הגיע זה לתפקיד

מאד כאב הדבר ללידת�. סמו� ומתו לצל�, רחמנא התקיימו, לא אשתו לו שילדה הילדי� בני�. חשו�

משה. ר' לפני צערו השיח ופע� אליהו, שמשו� לר'

משפט)" בלא די� יעשה הוא ברו� (=הקדוש דינא" בלא דינא עביד הוא ברי� ש"קודשא "הייתכ�
עוולות למצוא עלֿמנת חשבו�ֿנפש, לערו� חייב שהוא לו והסביר שלו, בעלֿהבית את משה ר' שאל �

ייחשב הכיצד מוסר: לו שמטיפי� על מתרגז היה אליהו שמשו� ר' של במקומו אחר ולתקנ�. שביצע

שהוא משה לר' הודיע אליהו שמשו� ר' בר�, כחוטא? טובות, ומידות צדקה בעל הגדול העשיר הוא,

במה ולמצוא מעשיו את לבחו� לו שיסייע במגמה ענייניו, לסוד אותו הכניס מיד לעצתו. לשמוע מוכ�
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וכ משה, ר' לו שהורה ככל עשה אליהו שמשו� ר' בחיי�.חטא. נשאר כבר � מכ� לאחר בנו לו שנולד
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כמנהל מקומו את תפס ובנו אליהו, שמשו� ר' נפטר בינוביטש להשתקעותו שנה חמישי� במלאת
הגר�. אחוזות

שיעור ייסד הוא אחרי�. ע� ג� א� כי לעצמו רק לא תורה ללימוד זמ� קבע אייזיק יעקב ר'
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ללעוג כושר שעת זו היתה בביתֿהמדרש, אז שהיו הליצני� כלשאר אייזיק, יעקב לר' לתורה. ועלה

נדה�. עמד זאת, שראה ברו�, ולצערו. הפשוט האופה חשבו� על

ברכה הוצאת התורה, את "ביזית באופה אייזיק יעקב ר' גער � עוללת"? אשר את אתה "היודע �

שמי�"! ש� וחיללת לבטלה

מ התפתל להתחנ�שלמה החל והוא בעיניו עמדו דמעות אייזיק. יעקב ר' של התוכחה לקול כאבי�

תשובה. דר� לו ויורה עליו שירח� אייזיק יעקב מר' ולבקש

לעג. של בחיו� אייזיק יעקב ר' פסק � ושני"! וחמישי שני לצו� "עלי�
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תרפ"ח טבת כ"ג ב' יו� ב"ה

ריגא

אי"א וו"ח עוז ידידי

שי' שמחה מאיר מוה"ר

וברכה! שלו�

הישני� החסידי� הנה העבר, כסלו מכ"ד מכת' על במענה

חיי� והיו רב, זמ� מש� על ששמעו אחד עני� לה� מספיק הי'

כל הלכו ובו תורה ולמדו התפללו בו התבוננו בו ממש, בחיות

הנהגת� ואת עצמ� את בוחני� היו ה� עניניה�, בכל היו�

מאנע�) (פלעגי� תובעי� היו ג� כי וא� לשמוע, שזכו מה עפ"י

מע� דאר� מאנע� אז האמיתי הדר� הוא כ� כי מעצמ�, הרבה

המרירות הו"ע מאנע� אוי� פלעגי� זיי אבער זי�, באיי

כי עתה כ� לא מותר, יהי' עצב בכל בעני� בדא"ח כמבואר

לבד הנה ואז העצבות, שהו"ע בלבד, המאנע� אצל נשארי�

שאי� הרוח בנמיכת הפסד עוד אלא פרנסה שו� בזה שאי�

מאומה. עושי�

שי' באנ"ש אנשי�) מהותי (כלומר ציורי� ישנ� והנה

מוכרח וא� כלל, מאנע� ניט זי� באיי זייא דארפ� בכלל אשר

קבוע. בזמ� להיות צרי� אז

ובוודאי דאוונע�, או� לערנע� טא� העבודה, הוא והעיקר

התפלה, קוד� ללמוד קבועי� זמני� ת"ל לו יש הלא

להיות צרי� ג"כ התפלה בעני� (כי במהירות שלא ולהתפלל

בחול קבועי� פרקי� ובי� לשבת חול בי� הפרש ויש סדר,

איי� זמ� לקבוע הדבר ומוכרח התפלה אחר וללמוד גופא)

יאהרי� אמאליקע דערמאנע� חלקנו טוב מה באשרינו להתבונ�

כי והג� הערי�, או� זעהע� גיוע� זוכה האט מיט וואס

הלא כי מרירות, של הרגש ממילא בדר� מביאה זו התבוננות

ניט או� ניט דא� הערט מיא או� ניט דא� מע� זעהט עתה

ניט זעהט מיא א) צווייענדיקער, א איז הערי� ניט או� זעהע�

ניט הערט מיא או� גיזעהע� אמאל האט מיא וואס ציורי� די

ניט איז איצטער ב) גיהערט אמאל האט מיא וואס דיבורי� די

פרא� ניט איז עס או� זעהער אמאליקער דער פרא�

מה שאינו מרגיש בעצמו אחד כל כלומר הערער, אמאליקער

עווער דער ניט עפעס איז עס דאס, ניט עפעס איז עס שהי',

השמיעה. וכח הראי' כח נחלש ח"ו כאלו אייג, די ניט

החזקה והסתכלות טובה בהתבוננות הנה זה כל ואחר

צוא שיי� דא� מע� איז עכ"פ כי בלבבו שמחה כח מתעורר

זייער זאיי� מע� דאר� פו� דער או� בהרגש, אלקות עני� דע�

ולב. מוחי� מגלה ושמחה צופרידי�, שטארק

טוב ואי� ובנעימי�, בטוב ושנותיו ימיו יארי� והשי"ת

בזרעו נחת רוב ויראה בנעימות שילמוד והיינו תורה, אלא

בגו"ר. וישרה טובה בהנהגה יתנהגו כול� אשר זרעו וזרע

•

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



קכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרפ"ח טבת כ"ג ב' יו� ב"ה

ריגא

אי"א וו"ח עוז ידידי

שי' שמחה מאיר מוה"ר

וברכה! שלו�

הישני� החסידי� הנה העבר, כסלו מכ"ד מכת' על במענה

חיי� והיו רב, זמ� מש� על ששמעו אחד עני� לה� מספיק הי'

כל הלכו ובו תורה ולמדו התפללו בו התבוננו בו ממש, בחיות

הנהגת� ואת עצמ� את בוחני� היו ה� עניניה�, בכל היו�

מאנע�) (פלעגי� תובעי� היו ג� כי וא� לשמוע, שזכו מה עפ"י

מע� דאר� מאנע� אז האמיתי הדר� הוא כ� כי מעצמ�, הרבה

המרירות הו"ע מאנע� אוי� פלעגי� זיי אבער זי�, באיי

כי עתה כ� לא מותר, יהי' עצב בכל בעני� בדא"ח כמבואר

לבד הנה ואז העצבות, שהו"ע בלבד, המאנע� אצל נשארי�

שאי� הרוח בנמיכת הפסד עוד אלא פרנסה שו� בזה שאי�

מאומה. עושי�

שי' באנ"ש אנשי�) מהותי (כלומר ציורי� ישנ� והנה

מוכרח וא� כלל, מאנע� ניט זי� באיי זייא דארפ� בכלל אשר

קבוע. בזמ� להיות צרי� אז

ובוודאי דאוונע�, או� לערנע� טא� העבודה, הוא והעיקר

התפלה, קוד� ללמוד קבועי� זמני� ת"ל לו יש הלא

להיות צרי� ג"כ התפלה בעני� (כי במהירות שלא ולהתפלל

בחול קבועי� פרקי� ובי� לשבת חול בי� הפרש ויש סדר,

איי� זמ� לקבוע הדבר ומוכרח התפלה אחר וללמוד גופא)

יאהרי� אמאליקע דערמאנע� חלקנו טוב מה באשרינו להתבונ�

כי והג� הערי�, או� זעהע� גיוע� זוכה האט מיט וואס

הלא כי מרירות, של הרגש ממילא בדר� מביאה זו התבוננות

ניט או� ניט דא� הערט מיא או� ניט דא� מע� זעהט עתה

ניט זעהט מיא א) צווייענדיקער, א איז הערי� ניט או� זעהע�

ניט הערט מיא או� גיזעהע� אמאל האט מיא וואס ציורי� די
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה טבת, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו ועל משפחתו שי' עד עתה, ואשר 

ראו חסדי השי"ת שנתקיים ענין עלייתם לאה"ק ת"ו בשלום, ושואל עצתי במה עליו להתענין עתה.

והנה לכל לראש מובן וגם פשוט, שעליו ועל כאו"א מבני המשפחה, בתוככי כל אלו הרואים חסדי 

ובעניניו הוא, אשר שנה הראשונה  השי"ת במוחש, להביע תודתם או בסגנון חז"ל, להביא קרבן תודה, 

לעלותו לארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, יקדיש להשתלמות בתוה"ק תורת 

חיים, ובהנוגע לקיום מצותי' כדבעי, ולכן עכ"פ )עד ראש השנה הבע"ל וגורר זה( עד לאחרי הימים הטובים 

סוכות הבע"ל, דעתי ברורה שילמוד בישיבת תומכי תמימים בלוד בהתמדה רבה ובשקידה, ובודאי שלא 

פשיטות  ולרוב  בזה,  הצלחה  תוסיף  אדרבה  אלא  בעתיד  בפרנסה  טובה  להסתדרות  זה  יפריע  שלא  רק 

האמור, אין צורך בבירור נוסף, ורק להוסיף אשר ע"פ הוראת רבותינו נשיאינו, ביחד עם לימודו לעצמו 

וכנ"ל בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות, יקדיש מזמנו לפרקים מסוימים להפצת המעינות חוצה במסגרת 

פעולות תלמידי תומכי תמימים בלוד, צעירי אגודת חב"ד וכיו"ב.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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éúáà eàøéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr äîãàä-ìr©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬
:ärøt(ìàøùé)æ-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå ©§«Ÿ©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©

íéLðàä-úà çlL L÷Bîì eðì äæ äéäé éúî̈©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½
ék òãz íøèä íäéäìà ýåýé-úà eãáréå§©«©§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬

íéøöî äãáà''yxi:çøîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå ¨«§−̈¦§¨«¦©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤

ÂÏ˙א ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»

daÏ ˙È ˙È¯wÈ ‡�‡ È¯‡ ‰Ú¯t«¿…¬≈¬»«»ƒ»ƒ≈

‰‡eLÏ ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»

:ÔB‰È�Èa ÔÈl‡ È˙‡בÏÈ„·e »«ƒ≈≈≈¿ƒ

˙È C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»

˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈq�ƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»

ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL Èc È˙Â˙‡«¿»«ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿

:ÈÈ ‡�‡ È¯‡ג‰LÓ ‡˙‡Â ¬≈¬»¿»«¬»…∆

Ô�„k dÏ e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â¿«¬…¿»«¿…«¬»≈ƒ¿«

È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«

ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú�k˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlLדÈ¯‡ «««ƒ¿ƒ¿¿√»»¬≈

‡‰ ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»

:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡�‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

„‡¯Ú‡ה ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»

ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏekÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿∆¡≈»«¿»¿≈

ÔBÎÏ ¯‡zL‡„ ‡z·ÊL ¯‡L ˙È»¿»≈«¿»¿ƒ¿»«¿

‡�ÏÈ‡ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓƒ«¿»¿≈»»ƒ»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„¿«¿«¿ƒ«¿»

CÈc·Úו ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»

BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓ ÏÎ Èz·e»≈»ƒ¿«ƒƒ»¬

‡ÓBiÓ C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡¬»»»«¬»«¬»»»ƒ»

‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc¿∆¡≈««¿»«»

Ì„˜ ÔÓ ˜Ù�e È�t˙ÈÂ ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»

:‰Ú¯tזdÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â «¿…«¬»«¿≈«¿…≈

‡Ï˜˙Ï ‡�Ï ÔÈ„ È‰È È˙n‡ „Ú«ƒ»«¿≈≈»»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»

È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈

:ÌÈ¯ˆÓ È˙ח‡·„˙ ·˙Bz‡Â ¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»

é"ùø

(‡)‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ.והתרה «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַ

��:È˙L.:אני �א�ית .‰˙ÈzÏlÚ(·)�ימי, ƒƒֲִִִִֶָƒ¿««¿ƒ
�מ�: כב)�חק�י, �י",(במדבר התע�ל� "�י ְְְְְִִִִִַַַ

ו) א האמ�ר(שמואל �ה�", התע�ל �א�ר ְֲֲִֵֶֶַַָָָ"הל�א

,�� �א� � �מעללי� ��על ל��� ואינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ�מצרי�,

�מ�: � ע�לל�י לכ�ב ל� א)היה למ�(איכה "וע�לל ְְְְִִֵַָָָֹ

לי": ע�לל "א�ר לי", ע�לל� .ÚÏ�˙(‚)�א�ר ְֲֲִִֶֶַַַָ≈»…
לאת�נעא, מאנ��תר��מ�: עני, מ�זרת וה�א ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

מ�ני: ו�פל עני ‰‡¯ı(‰)להי�ת ÔÈÚ את.‡˙ ְְִִִַָָָָ∆≈»»∆ֶ

B‚Â'האר�:מראה ÏÎeÈ ‡ÏÂ.את לרא�ת הר�אה ְֵֶַָָ¿…«¿ְִֶֶָ

��ר: קצרה ול��� Ú„z(Ê)האר�, Ì¯Ë‰.הע�ד ְְִֵֶָָָָָ¬∆∆≈«ַ

ידע� מצרי�?:לא אבדה ה��ב�.LeiÂ·(Á)�י ְְְִִִַָָָָָֹ««ְ



קלי `aiipy mei qelwpe`

éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì íäìà£¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−
íéëìääi''yx:èeðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå ©«Ÿ§¦«©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−

ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe eðéðáa Cìð¥¥®§¨¥̧¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬
:eðì ýåýé-âçéýåýé ïë éäé íäìà øîàiå ©§Ÿ̈−¨«©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ

eàø íëtè-úàå íëúà çlLà øLàk íënr¦¨¤½©«£¤²£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾
íëéðt ãâð ärø éki''yx:àéàð eëì ïë àì ¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³

ízà dúà ék ýåýé-úà eãárå íéøábä©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´
ärøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áîi''yx:ñ §©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

(ìåçá ë''ò)éðùáéEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹
õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî õøà-ìr©¤³¤¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤
-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà ìëàéå íéøöî¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨

ãøaä øéàLä øLài''yx:âé-úà äLî èiå £¤¬¦§¦−©¨¨«©¥̧¤´¤
íéã÷-çeø âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìr eähî©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ
äéä ø÷aä äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàä½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈

äaøàä-úà àNð íéãwä çeøåi''yx:ãéìriå §¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«©©´©

¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…¿»«¿…«¬«

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe ÔÓט‰LÓ ¯Ó‡Â »»¿»¿ƒ«¬«…∆

‡��·a ÏÈÊ� ‡�·Ò·e ‡�ÓÏeÚa¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»

ÏÈÊ� ‡�¯B˙·e ‡��Úa ‡�˙�··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈

:‡�Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ È¯‡י¯Ó‡Â ¬≈«»√»¿»»»«¬«

ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿

BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡ „k«¬««»¿¿»«¿¿¬

„aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c ‡LÈ· È¯‡¬≈ƒ»¿«¿ƒƒ¿∆¿«

:‡¯ÁzÒ‡Ï ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ïיא‡Ï »√≈«≈¿ƒ¿«»»»

Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»

CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»««»»¿»ƒ

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙Èיב¯Ó‡Â »¿ƒ√»«¿…«¬«

‡Ú¯‡ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆¬≈¿»««¿»

ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ««

Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»»

¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯aיגd¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â «¿»«¬≈…∆»À¿≈

Áe¯ ¯ac ÈÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿ƒ¿«ƒ«»«««

‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óecƒ̃»¿«¿»»»«

Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«

:‡·Bb ˙È ÏË� ‡Óec˜יד˜ÈÏÒe ƒ»¿«»»¿≈

é"ùø

�ליח ידי אלעל וה�יב�� אחריה�, ��לח� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

B‚Â'(È)�רעה: ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k.י� א� ְַֹ«¬∆¬««∆¿∆¿ִַ

ה�א� את �� אמר��:א��ח �א�ר ה�קר, ואת ְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ÌÎÈ�t „‚� ‰Ú¯ Èk e‡¯.א�דה �מדר� �תר��מ�. ¿ƒ»»∆∆¿≈∆ְְְִַַַָָ

לה� אמר רעה, ��מ� י� אחד ��כב ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מע�י:

��כב א�ת� ��י �איצטגנינ�ת אני ר�אה ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ�רעה:

והריגה. �� סימ� וה�א ��ד�ר לקראתכ� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָע�לה

ה�א �ר�� ה�ד�� �ב�� �עגל י�ראל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�כ�חטא�

�תפ�ת�: מ�ה אמר לב)להרג�, "ל�ה(לקמ� ְְְִִֶַָָָָָָֹ

היא ז� ה�ציא�"? �רעה לאמר מצרי� ְְְִִִִֵַָָָֹֹיאמר�

מ�ד: �ניכ�", נגד רעה �י "רא� לה�: ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�אמר

מילה לד� ה�� את והפ� הרעה" על ה' ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"ו��ח�

��אמר: וזה� א�ת�, יה��ע ה)��ל "ה���(יהושע ְֶָ�ְֱֶֶֶַַַָ

א�מרי� �הי� מעליכ�", מצרי� חר�ת את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ���תי

��ד�ר: עליכ� ר�אי� אנ� �� ÔÎ(È‡)לכ�: ‡Ï. ְֲִִֵֶֶַָָָָ…≈
לכ� א�א ע�כ�, ה�� לה�לי� אמר�� ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָ�א�ר

ה': את ועבד� ÌÈL˜·Óה�ברי� Ìz‡ d˙‡ Èk. ְְְִִֶַָƒ…»«∆¿«¿ƒ
לאלהינ�,(א�ת� נז�חה ה�ה: עד ����� עב�דה) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

לז�ח: ה�� �ר� ‡˙Ìואי� L¯‚ÈÂ.���ל זה הרי ְְִֵֶֶַַַֹ«¿»∆…»ֲֵֶָ

המגר�:קצר מי �ר� ��ביל.a¯‡a‰(È·)ולא ְְִֵֵַַָָָֹ»«¿∆ְִִ

האר�ה: ‰ÌÈ„w(È‚)מ�ת Áe¯Â.מזרחית ר�ח ְֶַַַָ¿««»ƒְִִַָ

��צרי� �נג��, ��א לפי האר�ה, את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָנ�א

�מק�� ��פר� �מ� היתה, מערבית ְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ�דר�מית

ÔkŒ‰È‰È(È„)אחר: ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â.היה� וא�ת� ֵַ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְֶָָ

��אמר: י�אל ב)�ימי נהיה(יואל לא "�מה� ְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

�ל [�י מ�ה, מ�ל �בד �היה למדנ� ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמ�ֿהע�ל�",

אר�ה, יחד: �הי� הר�ה מיני� ידי על היה] ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָי�אל

�ל א�א היה לא מ�ה �ל אבל �ז�, חסיל, ֲִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹילק,



aiipy`קלב meiqelwpe`

ìeáb ìëa çðiå íéøöî õøà-ìk ìr äaøàä̈«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

ïk-äéäé àì åéøçàå eäîki''yx:åè-úà ñëéå ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«©§©º¤
-ìk-úà ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©¤¨
øéúBä øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−

k øúBð-àìå ãøaääãOä áNráe õra ÷øé-ì ©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−
íéøöî õøà-ìëai''yx:æèàø÷ì äòøt øäîéå §¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½
:äfä úånä-úà ÷øçéäòøt írî àöiå ©−¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ

:ýåýé-ìà øzriåèé÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´
óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå ãàî§½Ÿ©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®

íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLð àìi''yx: ³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦
ë-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤

:ìàøNé éðaôàëäèð äLî-ìà ýåýé øîàiå §¥¬¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³
íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr Eãé̈«§Æ©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa ‡¯Le¿»¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ

‡·Bb ÔÎ ‰Â‰ ‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ«¬»√»ƒ»¬»≈»

:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎcƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

„ÏÎטו ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»

˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡ ˙ÎBLÁÂ ‡Ú¯‡«¿»«¬««¿»«¬«»

È¯Èt Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk»∆¿»¿«¿»¿»»≈≈

‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡�ÏÈ‡ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»

‡�ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk ¯‡zL‡ƒ¿»«»»»¿ƒ»»

‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e¿∆¿»¿«¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„טז‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿…

¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…«¬«
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וכמ�ה� מזרחי), אל�ה� ר�י �רסת ��) אחד ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָמי�

יהיה: ולא היה È¯˜(ÂË)לא Ïk.ירק,עלה ְְִֶָָֹֹ»∆∆ֶָָֹ

�לע"ז: ÌÈ(ËÈ)וירדור"א Áe¯.:מערבי ר�ח ְַַ«»ֲִַַָ

ÛeÒ ‰nÈ.מערב� מ�צת� היה ס�� ��� אני א�מר »»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָ

�ר�מית ר�ח �ל אר��נגד �ל �מזרח� וג� ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ס�� �י�ה לאר�ה �קע� י� ר�ח לפיכ�, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָי�ראל,

לצד ��נה �ה�א �ח�מי�, לעני� מצינ� וכ� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָ�נג��,

��אמר: כג)מזרח, י�(לקמ� ועד ס�� "מ�� ְְֱִִֶֶַַַָָ

��ערב �ל��י� ��� למערב, מ�זרח ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָ�ל��י�",

�פל��י�: ��אמר ב)היה, חבל(צפניה "י��בי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָ

�רתי�": ��י ‡Á„ה��, ‰a¯‡ ¯‡L� ‡Ï.�א ְִֵַָ…ƒ¿««¿∆∆»ַ

מה�ה�ל�חי� רבה)��לח� LÓÈÂ(Î‡):(שמות ְְִֵֶֶַָ¿»≈
CLÁ.ל� מח�כ� י�תר ח�� עליה� ויח�י� …∆ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַֹ

ע�ד: ויח�י� יאמי� לילה �ל וח�� .LÓÈÂלילה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָֹ¿»≈
אל"�, חסר�ת הר�ה �ב�ת לנ� י� ויאמ�. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָָ�מ�

ה�ת�ב אי� ,�� �ל נ�רת האל"� הברת �אי� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפי

�ג��: חסר�נ�, על יג)מק�יד ��(ישעיה יהל "לא ְְְִֵֶַַָָָֹ

וכ�: אהל�, י�ה לא � יאהל, לא �מ� � ְְֲֲֳִִֵֵֶַָָֹֹערבי"

כב) ב ו�א�רני.(שמואל �מ� חיל", ְְְְִִִֵֵַַַַַ"ו�זרני

�תר ימי�, לא �מ� הסרה, ל��� �ר�� ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹוא�נקל�ס

ליליא, קבל אבל�יע�י ה���, לא�ר סמ�� ����יע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

�ה�א לפי וימ�, �ל ה�י"ו על מי�ב ה���ר ְְִֵֶֶַַָָָ�ְִֵַאי�
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é"ùø

ל��� ��תר� א�דה �מדר� ח��". "ויהי אחר ְְְְִִֶַַַַַָָָֹ�ת�ב

כח) �מכ�ל(דברי� �פ�ל �היה ��הרי�", ָ�ְְֳִֵֶַַַָָָָ"ממ��

מ��: �� �היה עד ‡ÏÙ‰(Î·)ועב CLÁ È‰ÈÂ ְֶַַָָָָ«¿ƒ…∆¬≈»
'B‚Â ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â.�רא ��א אפל, �ל ח�� ¿¿…∆»ƒ¿ֶֶֶֶָֹֹֹ

ימי� ג' אות� אחיו את רבה)אי� וע�ד(בשמות , ְִִִֶָָָֹ

א ימי� קמ��ל�ת ��א זה על מכ�ל ח�� חרי� ְֲִִֵֶֶָֹֹ�ְֶֶַָָֹ

אי� וע�מד לעמד, יכ�ל אי� י��ב מ�ח�יו, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹאי�

לי�ב עיי"ש)יכ�ל רבה. עליה�(שמות הביא ול�ה . ְֲִֵֵֵֵֶָָָ

ולא ר�עי�, ה��ר �א�ת� �י�ראל �הי� ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹח��?

�די אפלה, ימי ��ל�ת �מת� לצאת ר�צי� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹהי�

ל�קי� ה� א� ויאמר�: �מ�ל�� מצרי� ירא� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹ��א

�ליה�, את ורא� י�ראל �ח��� וע�ד ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ�מ�נ�.

אי��כ��צא� א�מרי�: והי� מה� ��אלי� והי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ

�במק�� �בית� ראיתיו אני ל�: א�מר �ל��, ְְְְְְֲִִִֵֵֵָָ�ידינ�

ה�א: ÌÈÓÈ�ל�ני ˙LÏL.ל� ימי�,�ל�� ְִ¿…∆»ƒִִֶָ

מק��, �כל ימי� �בעת וכ� �לע"ז, ְְְְִִֵַַַָָָטרציינ"א

ימי�: �ל מ�ג.vÈ‚(Î„)שטיינ"א �מק�מ�:יהא ִֶָÀ»ְֵ�ְִָ

(‰Î)Ôzz ‰z‡ Ìb.,�ע�נ יל� ��קננ� ��י� לא ««»ƒ≈ְִִֵֵֵֶֶַָֹ

:��� א�ה �� רגל,.Ò¯t‰(ÂÎ)א�א �רסת ִֵֶַַָָ«¿»ְֶֶַַ

�לע"ז Úp·„:פלנט"א ‰Ó Ú„� ‡Ï.כ�ד� ��ה ְַַ…≈«««¬…ְִַַָ

�ידינ�:העב�דה. ��� מ�ה י�תר י�אל ��א ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ËÎ).z¯ac Ôk,�ר�� אמת,יפה ��ר�. �בזמ�� ≈ƒ«¿»ְְְֱִִִֶֶַַַָָָ
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'B‚Â ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â.�רא ��א אפל, �ל ח�� ¿¿…∆»ƒ¿ֶֶֶֶָֹֹֹ

ימי� ג' אות� אחיו את רבה)אי� וע�ד(בשמות , ְִִִֶָָָֹ

א ימי� קמ��ל�ת ��א זה על מכ�ל ח�� חרי� ְֲִִֵֶֶָֹֹ�ְֶֶַָָֹ

אי� וע�מד לעמד, יכ�ל אי� י��ב מ�ח�יו, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹאי�

לי�ב עיי"ש)יכ�ל רבה. עליה�(שמות הביא ול�ה . ְֲִֵֵֵֵֶָָָ

ולא ר�עי�, ה��ר �א�ת� �י�ראל �הי� ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹח��?

�די אפלה, ימי ��ל�ת �מת� לצאת ר�צי� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹהי�

ל�קי� ה� א� ויאמר�: �מ�ל�� מצרי� ירא� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹ��א

�ליה�, את ורא� י�ראל �ח��� וע�ד ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ�מ�נ�.

אי��כ��צא� א�מרי�: והי� מה� ��אלי� והי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ

�במק�� �בית� ראיתיו אני ל�: א�מר �ל��, ְְְְְְֲִִִֵֵֵָָ�ידינ�

ה�א: ÌÈÓÈ�ל�ני ˙LÏL.ל� ימי�,�ל�� ְִ¿…∆»ƒִִֶָ

מק��, �כל ימי� �בעת וכ� �לע"ז, ְְְְִִֵַַַָָָטרציינ"א

ימי�: �ל מ�ג.vÈ‚(Î„)שטיינ"א �מק�מ�:יהא ִֶָÀ»ְֵ�ְִָ

(‰Î)Ôzz ‰z‡ Ìb.,�ע�נ יל� ��קננ� ��י� לא ««»ƒ≈ְִִֵֵֵֶֶַָֹ

:��� א�ה �� רגל,.Ò¯t‰(ÂÎ)א�א �רסת ִֵֶַַָָ«¿»ְֶֶַַ

�לע"ז Úp·„:פלנט"א ‰Ó Ú„� ‡Ï.כ�ד� ��ה ְַַ…≈«««¬…ְִַַָ

�ידינ�:העב�דה. ��� מ�ה י�תר י�אל ��א ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ËÎ).z¯ac Ôk,�ר�� אמת,יפה ��ר�. �בזמ�� ≈ƒ«¿»ְְְֱִִִֶֶַַַָָָ



a`iiriax`קלד meiqelwpe`

éðt úBàø ãBòEi''yx:ôàéàýåýé øîàiå −§¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìrå§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLki''yx: §©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
áLéà eìàLéå írä éðæàa àð-øac|úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´

éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå eärø¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬
áäæi''yx:âéðéra írä ïç-úà ýåýé ïziå ¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´

íb íéøöî|õøàa ãàî ìBãb äLî Léàä ¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ§¤´¤
:írä éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöîñ ¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬¨¨«

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
íéøöî CBúa àöBé éðà äìéläi''yx:äúîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´

a øBëa-ìkáLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà ¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´
øçà øLà äçôMä øBëa ãr Bàñk-ìr©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

äîäa øBëa ìëå íéçøäi''yx:åä÷rö äúéäå ¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ „BÚאÈÈ ¯Ó‡Â ¿∆¡≈«»«¬«¿»

ÏÚ È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ¿…∆«¿»««¿ƒ«

ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««

‡¯ÈÓb d˙eÁlLk ‡kÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿«»≈¿≈»

:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z»»»¿»≈»¿ƒ»

eÏÈ‡Leב ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ

·Á ÔÓ ¯·bd˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯ ¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«

:·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Óג·‰ÈÂ »ƒƒ¿«»ƒƒ¿»ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ

‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b Û‡««¿»…∆««¬»¿«¿»

‰Ú¯Ù È„·Ú È�ÈÚa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿≈«¿…

:‡nÚ È�ÈÚ·eדÔ�„k ‰LÓ ¯Ó‡Â ¿≈≈«»«¬«…∆ƒ¿«

‡�‡ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»¿«¿≈¿»¬»

:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙ÓהÏk ˙eÓÈÂ ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»

‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»

ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈

Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ ‡ÈÁÈ¯ ¯˙a»«≈¿»¿…¿»ƒ¿ƒ»

‡¯Ú‡ו ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»

d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎc ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈

é"ùø

�ני� רא�ת ע�ד א�סי� רבה)��א :(שמות ְִֶֶָֹ

(‡)‰Ïk..ליל� �לה, י��ח:�מירא. ��כ� »»ְִִָָָָ�ְְֶַַ

(·)‡� ¯ac.(ז ���ה.(ברכות ל��� א�א נא אי� «∆»ְֵֶַָָָָ

א�ת� יאמר ��א ,�� על הזהיר� מ��, ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ�ב��ה

�ה�, ק�� א�ת�", וע�� "ועבד�� אברה�: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצ�יק,

�ה�: ק�� לא �ד�ל", �רכ�� יצא� כ� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ"ואחרי

(„)'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ.רעה� לפני �עמד� «…∆…∆…»«ְְְְִֵַָֹ

לא מ�פניו מ��צא �הרי ז�, נב�אה ל� ְְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹנאמרה

�ניו: רא�ת ‰ÏÈl‰ה�סי� ˙ˆÁk..ה�ילה �החלק ְִָָ«¬…««¿»ְְֵֵַַָָ

�מ�: יט)�חצ�ת, א קכד)"�על�ת",(מלכי� (תהלי� ְֲֲַַ

אפניו, על לי�ב� ���ט�, זה� �נ�", א�� ְְְְֲֶַַַַָָָָ"�חר�ת

�ר��: ור��תינ� חצי. �ל �בר �� חצ�ת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ�אי�

ד) �אמר(ברכות ואמר� ה�ילה, �בחצ�ת ְְְְְֲֶַַַַָָָ�מ�

א� לפניו א� ל�, סמ�� �מ�מע '�חצ�ת', ְְְֲֶַַָָָָֹמ�ה:

אצטגניני יטע� ��א �חצ�ת, אמר ולא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלאחריו,

�ר�� ה�ד�� אבל ה�א, ��אי מ�ה ויאמר� ְְְֲֶַַַַָָָֹֹֹ�רעה

'�חצ�ת': אמר: �רגעיו, ע�יו י�דע Ú„(‰)ה�א ְֲִֵַַַָָָָ«
È·M‰ ¯BÎa.?�ה�ב�יי לק� ��אל�ה �די ¿«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

על �רענ�ת והביאה על��נ�, �בעה יראת� ְַָ�ְְְְְִִֵֶָָָָָָֹיאמר�:

‰ÁÙM‰מצרי�: ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ.ל� ְִִַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ָ

ה�פחה מ�כ�ר וח��בי� �רעה מ�כ�ר ְְְְְֲִִִִִַַַַָֹה�ח�תי�

הי� ה� �א� ה�פח�ת? �ני לק� ול�ה �כלל, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהי�

�צרת�:מ�ע�ד ��מחי� �ה� BÎa¯י� ÏÎÂ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿…¿
‰Ó‰a.��ר� ���ה�ד�� ל�. ע�בדי� �הי� לפי ¿≈»ְְְִִֶֶַָָָָ

`aaiiriax mei qelwpe`

æìëìe|ì áìk-õøçé àì ìûøNé éðaBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéi''yx:çeãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´
éãár-ìëàö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E ¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³

éìâøa-øLà írä-ìëå äzààöà ïë-éøçàå E ©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®
óà-éøça äòøt-írî àöiåi''yx:ñèøîàiå ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤

äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïrîìi''yx:éäLîe §©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´

éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eùr ïøäàå§©«£ÀŸ¨²Ÿ¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬

Böøàî ìûøNé-éða-úài''yx:ñáéàøîàiå ¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©³Ÿ¤
íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦

øîàìi''yx:áíéLãç Làø íëì äfä Lãçä ¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®

:ÛÒ˙ ‡Ïז‡Ï Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe »…≈¿…¿≈ƒ¿»≈»

Áa�ÓÏ d�LÈÏ ‡aÏk ˜Ê�È«¿≈«¿»ƒ»≈¿ƒ¿«

ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡ÓÏ¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈc ÔeÚc˙c¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·eחÏk Ôe˙ÁÈÂ ≈ƒ¿»≈¿∆∆»

ÈpÓ ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»

‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e ˜Bt‡ Ôk ¯˙·e»«≈∆¿«ƒ¿»«¿…

:Ê‚¯ ÛB˜˙aט‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿¿»«¬«¿»¿…∆

ÏÈ„a ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï»¿«≈ƒ¿«¿…¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ïkי ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»

‰Ú¯t Ì„˜ ÔÈl‡‰ ‡i˙ÙBÓ¿«»»ƒ≈√»«¿…

‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

Ô¯‰‡Ïeא ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…

:¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ÔÈÁ¯Èב LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ

:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ ‡e‰ È‡Ó„«̃¿«¿¿«¿≈«»

é"ùø

מאלהיה נפרע הא�ה, מ� נפרע :(מכילתא)ה�א ְִִָָ�ְִֵֶָָָֹ

(Ê)B�LÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï.���ל �ה�א אני א�מר …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכ� י���, לא י)����: לבני(יהושע חר� "לא ְְְִִֵֵֵַַָֹֹ

.��� לא ל��נ�", את לאי� ה)י�ראל ב (שמואל ְְְִִִֵֵֶָֹ

.����� �חר�", מא)"אז חר��",(ישעיה "למ�רג ְְֱִֵֶַַַָָ

כא)�נ��. חרי�(משלי אד� חר��", "מח�ב�ת ְְִַָָָָָ

י)ו�נ��, א חריפי�,(שמואל �ע�יר", חר�צי� "ויד ְְֲֲִִִִַַָָ

�נ�ני� ÏÙÈ‰:ס�חרי� ¯L‡.:יב�יל(Á)e„¯ÈÂ ְֲִִ¬∆«¿∆ְִַ¿»¿
EÈ„·Ú ÏÎ.ירד ,���� �הרי ל�לכ�ת, �ב�ד חלק »¬»∆ְֲֵֶַַַַַָָָ

מ��� �א� "ק�מ� ואמר: ��ילה אליו �עצמ� ְְְְְְִֵַַַַַָָָֹ�רעה

אלי וירד� מ�ח�ה מ�ה ל� אמר ולא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹע�י",

לי קב)וה��חוית EÈÏ‚¯a:(זבחי� ¯L‡.�הה�לכי ְְֲִִִַָ¬∆¿«¿∆ְִַ

וה��כ� עצת� ‡ˆ‡:אחר ÔÎ È¯Á‡Â.�הע �ל ע� ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ִָָָ

Ú¯t‰מארצ�: ÌÚÓ ‡ˆiÂ.,בריו� יצא���מר ְְֵַ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ

‡Ûמ�פניו: È¯Áa.רא�ת �ס� "אל ל�: �אמר על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַָֹ

È˙ÙBÓ(Ë)�ני": ˙B·¯ ÔÚÓÏ..�ני� מ�פתי, ַָ¿««¿¿«ְְִַַ

�לנער ס�� י� �קריעת �כ�ר�ת, מ�ת �ל�ה: ְְְְְִֵַַַַַָֹרב�ת,

מצרי�: B‚Â'(È)את eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe.בר� ְִִֶָ…∆¿«¬…»¿ְָ

א�א �א� �נא� ולא ה��פתי�, �כל זאת לנ� ְְְְִֶַַָָָָָָָֹֹ�תב

��אחריה:� ל�ר�ה לסמכ� Ó‡iÂ¯(‡)�ביל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ«…∆
Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ ע�ה.‰' �אהר� ��ביל ∆…∆¿∆«¬…ְֲִִֶַָָֹ

�מצוה זה �ב�ד ל� חלק �מ�ה, ���פתי� ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹוטרח

����ר: מ�ה ע� ��לל� ÌÈ¯ˆÓרא��נה, ı¯‡a. ְִִִֶֶַָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒ
ה�ר�?(מכילתא) �ת�� א�א אינ� א� ל�ר�. ְְְֵֶַַָָָח��

�פ�ה �מה וג�'", העיר את "�צאתי ל�מר: ְְְְִִִֵֶַַַָָ�למ�ד

מלאה �היתה לפי ה�ר�, �ת�� הת��ל לא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹק�ה

:?��� �ל לא �זה, חמ�ר �בר �וכבי�, ִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעבודת

(·)‰f‰ L„Á‰.(רבה שמות הראה�(מכילתא. «…∆«∆ְֶָ

יהיה מתח��, ��ה�רח ל�: ואמר �ח����, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלבנה

על ���ט�: מידי י�צא מקרא ואי� חד�. רא� ְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹל�

מני� לסדר רא� יהיה זה ל�: אמר ניס� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹחד�

�לי�י: � סיו� �ני, קר�י א�ר ��הא ְְֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָהחד�י�,

‰f‰.ע�ר� �איז� ה�בנה, מ�לד על מ�ה נתק�ה «∆ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

לק��, רא�יה ותהיה את�ראה �אצ�ע ל� והראה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ



קלה `aaiiriax mei qelwpe`

æìëìe|ì áìk-õøçé àì ìûøNé éðaBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéi''yx:çeãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´
éãár-ìëàö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E ¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³

éìâøa-øLà írä-ìëå äzààöà ïë-éøçàå E ©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®
óà-éøça äòøt-írî àöiåi''yx:ñèøîàiå ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤

äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïrîìi''yx:éäLîe §©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´

éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eùr ïøäàå§©«£ÀŸ¨²Ÿ¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬

Böøàî ìûøNé-éða-úài''yx:ñáéàøîàiå ¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©³Ÿ¤
íéøöî õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦

øîàìi''yx:áíéLãç Làø íëì äfä Lãçä ¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®

:ÛÒ˙ ‡Ïז‡Ï Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe »…≈¿…¿≈ƒ¿»≈»

Áa�ÓÏ d�LÈÏ ‡aÏk ˜Ê�È«¿≈«¿»ƒ»≈¿ƒ¿«

ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡ÓÏ¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈc ÔeÚc˙c¿ƒ¿ƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·eחÏk Ôe˙ÁÈÂ ≈ƒ¿»≈¿∆∆»

ÈpÓ ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»

‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ù�e ˜Bt‡ Ôk ¯˙·e»«≈∆¿«ƒ¿»«¿…

:Ê‚¯ ÛB˜˙aט‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿¿»«¬«¿»¿…∆

ÏÈ„a ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï»¿«≈ƒ¿«¿…¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ïkי ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»

‰Ú¯t Ì„˜ ÔÈl‡‰ ‡i˙ÙBÓ¿«»»ƒ≈√»«¿…

‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

Ô¯‰‡Ïeא ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…

:¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ÔÈÁ¯Èב LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ

:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ ‡e‰ È‡Ó„«̃¿«¿¿«¿≈«»

é"ùø

מאלהיה נפרע הא�ה, מ� נפרע :(מכילתא)ה�א ְִִָָ�ְִֵֶָָָֹ

(Ê)B�LÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï.���ל �ה�א אני א�מר …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכ� י���, לא י)����: לבני(יהושע חר� "לא ְְְִִֵֵֵַַָֹֹ

.��� לא ל��נ�", את לאי� ה)י�ראל ב (שמואל ְְְִִִֵֵֶָֹ

.����� �חר�", מא)"אז חר��",(ישעיה "למ�רג ְְֱִֵֶַַַָָ

כא)�נ��. חרי�(משלי אד� חר��", "מח�ב�ת ְְִַָָָָָ

י)ו�נ��, א חריפי�,(שמואל �ע�יר", חר�צי� "ויד ְְֲֲִִִִַַָָ

�נ�ני� ÏÙÈ‰:ס�חרי� ¯L‡.:יב�יל(Á)e„¯ÈÂ ְֲִִ¬∆«¿∆ְִַ¿»¿
EÈ„·Ú ÏÎ.ירד ,���� �הרי ל�לכ�ת, �ב�ד חלק »¬»∆ְֲֵֶַַַַַָָָ

מ��� �א� "ק�מ� ואמר: ��ילה אליו �עצמ� ְְְְְְִֵַַַַַָָָֹ�רעה

אלי וירד� מ�ח�ה מ�ה ל� אמר ולא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹע�י",

לי קב)וה��חוית EÈÏ‚¯a:(זבחי� ¯L‡.�הה�לכי ְְֲִִִַָ¬∆¿«¿∆ְִַ

וה��כ� עצת� ‡ˆ‡:אחר ÔÎ È¯Á‡Â.�הע �ל ע� ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ִָָָ

Ú¯t‰מארצ�: ÌÚÓ ‡ˆiÂ.,בריו� יצא���מר ְְֵַ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ

‡Ûמ�פניו: È¯Áa.רא�ת �ס� "אל ל�: �אמר על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַָֹ

È˙ÙBÓ(Ë)�ני": ˙B·¯ ÔÚÓÏ..�ני� מ�פתי, ַָ¿««¿¿«ְְִַַ

�לנער ס�� י� �קריעת �כ�ר�ת, מ�ת �ל�ה: ְְְְְִֵַַַַַָֹרב�ת,

מצרי�: B‚Â'(È)את eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe.בר� ְִִֶָ…∆¿«¬…»¿ְָ

א�א �א� �נא� ולא ה��פתי�, �כל זאת לנ� ְְְְִֶַַָָָָָָָֹֹ�תב

��אחריה:� ל�ר�ה לסמכ� Ó‡iÂ¯(‡)�ביל ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ«…∆
Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ ע�ה.‰' �אהר� ��ביל ∆…∆¿∆«¬…ְֲִִֶַָָֹ

�מצוה זה �ב�ד ל� חלק �מ�ה, ���פתי� ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹוטרח

����ר: מ�ה ע� ��לל� ÌÈ¯ˆÓרא��נה, ı¯‡a. ְִִִֶֶַָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒ
ה�ר�?(מכילתא) �ת�� א�א אינ� א� ל�ר�. ְְְֵֶַַָָָח��

�פ�ה �מה וג�'", העיר את "�צאתי ל�מר: ְְְְִִִֵֶַַַָָ�למ�ד

מלאה �היתה לפי ה�ר�, �ת�� הת��ל לא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹק�ה

:?��� �ל לא �זה, חמ�ר �בר �וכבי�, ִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעבודת

(·)‰f‰ L„Á‰.(רבה שמות הראה�(מכילתא. «…∆«∆ְֶָ

יהיה מתח��, ��ה�רח ל�: ואמר �ח����, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלבנה

על ���ט�: מידי י�צא מקרא ואי� חד�. רא� ְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹל�

מני� לסדר רא� יהיה זה ל�: אמר ניס� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹחד�

�לי�י: � סיו� �ני, קר�י א�ר ��הא ְְֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָהחד�י�,

‰f‰.ע�ר� �איז� ה�בנה, מ�לד על מ�ה נתק�ה «∆ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

לק��, רא�יה ותהיה את�ראה �אצ�ע ל� והראה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ



aaiiriax`קלו meiqelwpe`

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàøi''yx:âeøac ¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©§À
Lãçì øùra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤
äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬

úéaìi''yx:ãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼
úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´

äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôði''yx: §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«
ä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦

eçwz íéfrä-ïîe íéNákäi''yx:åíëì äéäå ©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ
äfä Lãçì íBé øNr äraøà ãr úøîLîì§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®

„Ï‡¯NÈג ‡zL�k Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈

ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡¯ÒÚa ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»»≈

‡a‡ ˙È·Ï ¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿¿«ƒ»¿≈«»

:‡˙È·Ï ¯n‡ד‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿≈≈»

qÈÂ ‡¯n‡ ÏÚ ‰‡�Ó˙‡lÓ‡e‰ · ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»¿ƒ«

ÔÈ�Óa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ�«¿»»¿«¿≈¿≈

:‡¯n‡ ÏÚ Ôe�Ó˙zה¯n‡ ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»

ÔÓ ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ

:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡וÈ‰ÈÂ ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿ƒ≈

‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ¿¿«¿»««¿¿»«¿»

Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…

ÔÈa Ï‡¯NÈ„ ‡zL�Î ‡Ï‰¿̃»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈≈

é"ùø

וכיצד וק��. ראה �זה ל�: ואמר �רקיע ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�בנה

���� א�א ע�� מד�ר היה לא והלא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹהראה�,

ו)��אמר: ה'",(לעיל ��ר �י�� ז)"ויהי (ויקרא ְְֱִִֶֶֶַַ

צ��ת�", טו)"�י�� ה'(במדבר צ�ה א�ר ה��� "מ� ְֲִִֶַַָ

ל� נאמרה הח�ה ל�קיעת סמ�� א�א ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָוהלאה"?

ח�כה: ע� והראה� ז� Ïk(‚)�ר�ה Ï‡ e¯ac ְְֲִֵֶָָָָָ«¿∆»
˙„Ú.(מכילתא):נאמר �בר והלא מד�ר, אהר� וכי ¬«ְְְֱֲֲִֵֶַַַַָֹֹ

לזה, זה �ב�ד ח�לקי� א�א � תד�ר"? ְְִֵֶֶֶַַָָָָ"א�ה

מ�י� י�צא וה���ר ל�דני, לזה: זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוא�מרי�

מד�רי�: �ניה� �א�� ‡ÚŒÏkŒÏ„˙�ניה� e¯ac ְְְְְִִֵֵֶֶַ«¿∆»¬«
L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ.(מכילתא),���ה ��ר� ƒ¿»≈≈…∆»«…∆ְַַ

חד�, לחד�:�רא� �ע�ר �סח.‰f‰���ח�ה� ְְִֶֶֶֶַָֹֹֹ«∆ֶַ

�ע�ר מ�ח� ��ר�תמצרי� �סח צו)ולא :(פסחי� ְְִִִֶֶַַָָֹ

˙·‡ ˙È·Ï ‰N.(�ש).אחת �הי�למ��חה הרי ∆¿≈»…ְְֲִֵֶַַָָָ

"�ה ל�מר: �למ�ד לכ��? אחד �ה יכ�ל ְֶַַָ�ְִֶֶָָ�ְמר�י�,

OÓ‰(„)ל�ית": ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â.�וא ִַָ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְִ

יכ�לי� �אי� אחד, מ�ה מהי�ת מ�עטי� ְְְִִִִִֵֶֶֶָָיהי�

וג�'", ��כנ� ה�א "ולקח נ�תר, לידי ויבא ְְְְְְִֵֵַָָָָֹלאכל�

לל�ד מדר� �� י� וע�ד ���ט�, לפי מ�מע� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָזה�

ידיה� ולמ�� להתמעט יכ�לי� עליו, ��מנ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�אחר

למ�� �א� א� א� אחר, �ה על �לה�נ�ת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהימ��

ה�ה �ע�ד יתמעט� מ�ה, מהי�ת �להתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַידיה�

מ���חטק��, ולא �ח�י� פט)�הי�ת� :(פסחי� ְְְִִִִֶַַַַָֹ

˙ÒÎÓa.:�וכ כז)ח����, הער��":(ויקרא "מכסת ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ

BÏÎ‡ ÈÙÏ.לח�לה �רט לאכילה, וזק�הרא�י ¿ƒ»¿ְְְֲִֵֶַָָָָָ

��ית לאכל יכ�ל �תמ���:.eqÎz:(מכילתא)�אינ� ֱִֵֶֶַַָֹ»…ְִַ

(‰)˙ÌÈÓ.:��מ L�‰�לא Ôa.קר�י �נת� �ל »ƒְֹ∆»»ְָָָ

�נה, ז�:�� ��נה ���לד ÔÓe�ל�מר ÌÈN·k‰ ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰.,ה� קר�י עז �א� מ�ה, א� מ�ה א� »ƒƒִִֵֶֶֶֶַָ

יד)��אמר: ע�י�":(דברי� ÌÎÏ(Â)"ו�ה ‰È‰Â ְֱִִֵֶֶַ¿»»»∆
˙¯ÓLÓÏ.���מ ���ר ��ע�� ���ר, ל��� זה� ¿ƒ¿∆∆ְִִִֶֶָ

הק�י� מה �מ�ני �חיטה, קד� ימי� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹאר�עה
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�מ�ת� מא)אד� קידושי� Ú„˙:(מכילתא. Ï‰˜ ְָָ¿«¬«
Ï‡¯NÈ.סחי� אמר�: מ�א� וי�ראל. ועדה קהל ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָ

�ת נכנסה ז�. אחר ז� ���ת, ��ל� נ�חטי� ְְְְִִִִִַַַָָָֹצ��ר

�דאיתא וכ�', העזרה �לת�ת ננעל� ְְְְֲֲִִִִַָָָָָרא��נה,

סד)�פסחי� ‰ÌÈa¯Ú:(ד� ÔÈa.ע�ת� מ�� ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ

לבית נ�טה �ה�מ� הער�י�, �י� קר�י ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�למעלה

�עיני, נראה הער�י�" "�י� �ל��� לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמב�א�

ה�ילה. לעריבת ה��� עריבת ��י� �ע�ת ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָא�ת�
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�מ�: וח�� כד)נ�� �לֿ�מחה(ישעיה ":"ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ

(Ê)Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ.ק�לת ��ד?ז� יכ�ל ה��. ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ

:"��� "א�ר ל�מר: ה�ק�פ�ת.‰ÊeÊn˙�למ�ד ה� ְֲֶַַַַ«¿…ְֵַ

מ�א�: ואחת ל�תח מ�א� ה�א.‰ÛB˜Lnאחת ְִִֶַַַַַַָָ««¿
א�ת�, ����גרי� עליו ��ק� �ה�לת ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָהעלי��

�מ�: חבטה, � �קיפה �ל��� �לע"ז. ְְְְֲִַַָָָלינט"ל

כו) "ח��רה"(ויקרא ��קי�, טרפא נ��" עלה ְְִִֶַַָָָָָ"ק�ל

Ì‰aמ�ק�פי: B˙‡ eÏÎ‡È ¯L‡ ÌÈza‰ ÏÚ.ולא ְֵַ««»ƒ¬∆…¿…»∆ְֹ

ה�קר �בבית ה�ב� ��בית �מז�ז�ת מ�ק�� ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָעל

�ת�כ�: �רי� ‰Na¯(Á)�אי� �ידי�.‡˙ ולא ְִֵֶָָ∆«»»ְִִֹ

פג)ועצמ�ת פסחי� ÌÈ¯¯Ó:(מכילתא. ÏÚ.ע�ב �ל ֲַָ«¿…ƒֵֶָ

ל"וימרר� זכר מר�ר, לאכל וצ�� מר�ר, נקרא ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמר

ח�יה�": �‡(Ë)את epnÓ eÏÎ‡z Ï‡.�אינ� ֵֶֶַ«…¿ƒ∆»ֵֶ

ערבי: �ל��� נא ק�רא� צר��, �ל ÏL·eצל�י ְְְְִַָָָָָ»≈
ÏM·Ó."�אכל� "לא �אזהרת זה פא)�ל :(ש� ¿À»ְְְֶַַָָֹֹ

ÌÈna.ב�ל�" ל�מר: �למ�ד מ�קי�? ל�אר מ�י� «»ƒְְְִִִִֵַַַַָָ

מק�� מ�ל ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ:(ש�)מב�ל", Èk. ְ�ִָָָƒƒ¿ƒ≈
עליו ה�סי� וכא� ע�ה', �'מצות עליו �זר ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלמעלה,

א�": צלי א� �י מ��� �אכל� "אל �ע�ה', ְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹ'לא

ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯.אחד� ��� וע�צ�לה� רא�� ע� …«¿»»ֵ�ְְִִֶָֹ

אחר לת�כ� נ�ת� מעיו �בני קר��, וע� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ�רעיו

עד)הדחת� קר��",(ש� ועל �רעיו "על �ל��� . ְְְְֲִַַָָָָָ

יג)�ל��� �מ�(לקמ� צבא�ת�", "על ְְְִִַָ

�ל �ה�א, �מ�ת זה א� �ה�, �מ�ת � ְְְְִֵֶֶֶַָָ�צבא�ת�

מ�ל�: a˜¯(È)��ר� „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â.מה ְָ�ְָ¿«»ƒ∆«…∆ַ

על �קר לי�� �נ�ה �ע� �קר" "עד ל�מר ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ�למ�ד

הח�ה, הנ� מ�עת מ�מע� �ה�קר �בא�קר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ה�חר, מעל�ת �אכילה �אס�ר להק�י� ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָה�ת�ב

�אינ� ל�ד אחר: מדר� וע�ד מ�מע�. לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָזה�

�דר���: וכ� מ�חרת, א�א ט�ב �י�� ְְְְְֳִִִֶֶָָָָָנ�ר�

�ני, �קר עד רא��� �בקר מ��� �עמדוה��תר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ÌÈ¯‚Á(È‡)ות�רפ��: ÌÎÈ�˙Ó.�ל�ר�מז�ני: ְְְִֶ»¿≈∆¬Àƒְ�ִֶֶַָ
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מק�� מ�ל ‡L‡ŒÈÏˆŒÌ:(ש�)מב�ל", Èk. ְ�ִָָָƒƒ¿ƒ≈
עליו ה�סי� וכא� ע�ה', �'מצות עליו �זר ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלמעלה,

א�": צלי א� �י מ��� �אכל� "אל �ע�ה', ְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹ'לא

ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯.אחד� ��� וע�צ�לה� רא�� ע� …«¿»»ֵ�ְְִִֶָֹ

אחר לת�כ� נ�ת� מעיו �בני קר��, וע� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָ�רעיו

עד)הדחת� קר��",(ש� ועל �רעיו "על �ל��� . ְְְְֲִַַָָָָָ

יג)�ל��� �מ�(לקמ� צבא�ת�", "על ְְְִִַָ

�ל �ה�א, �מ�ת זה א� �ה�, �מ�ת � ְְְְִֵֶֶֶַָָ�צבא�ת�

מ�ל�: a˜¯(È)��ר� „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â.מה ְָ�ְָ¿«»ƒ∆«…∆ַ

על �קר לי�� �נ�ה �ע� �קר" "עד ל�מר ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ�למ�ד

הח�ה, הנ� מ�עת מ�מע� �ה�קר �בא�קר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ה�חר, מעל�ת �אכילה �אס�ר להק�י� ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָה�ת�ב

�אינ� ל�ד אחר: מדר� וע�ד מ�מע�. לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָזה�

�דר���: וכ� מ�חרת, א�א ט�ב �י�� ְְְְְֳִִִֶֶָָָָָנ�ר�

�ני, �קר עד רא��� �בקר מ��� �עמדוה��תר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ÌÈ¯‚Á(È‡)ות�רפ��: ÌÎÈ�˙Ó.�ל�ר�מז�ני: ְְְִֶ»¿≈∆¬Àƒְ�ִֶֶַָ



aaiiriax`קלח meiqelwpe`

Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ
ýåýéì àeä çñt ïBætçai''yx:áéézøárå §¦¨½¤¬©−©Ÿ̈«§¨«©§¦´

ékäå äfä äìéla íéøöî-õøàáøBëa-ìë éú §¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨§Æ
éýìû-ìëáe äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöîi''yx:âéäéäå ¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«§¨¨Á
íL ízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´½̈
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëáíéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ói''yx: ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéúwç íëéúøãì ýåýéì âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒtיבÈ˙ÈÏb˙‡Â ƒ¿»√»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈

‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»

‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L�‡Ó ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ≈¬»»¿«¿ƒ»

ÔÈ�Èc „aÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e¿»«¬«ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒƒ

:ÈÈ Ï‡˙יג‡�‡ ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂ ¬»¿»ƒ≈¿»¿¿«

˙È ÈÊÁ‡Â Ônz Ôez‡ Èc ‡iza ÏÚ«»«»ƒ««»¿∆¡≈»

È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc¿»¿≈¬≈¿»¿≈

ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡aיד‡ÓBÈ È‰ÈÂ ¿«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

d˙È ÔebÁ˙e ‡�¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿¿¿»»¿«»≈

é"ùø

ÔBÊtÁa.:�מ� �מהיר�ת �הלה כג)ל��� א (שמואל ¿ƒ»ְְְִֶָָ

ללכת", נח�ז �וד ז)"ויהי ב ה�ליכ�(מלכי� "א�ר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָ

�חפז�": Ï‰'אר� ‡e‰ ÁÒt.קר�י ה�א ה�ר�� ְְֲָָָ∆««ְַָָָ

ה���ג �� על ה�א�סח, �ר�� �ה�ד�� וה�סיחה ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

מ�צרי וק�פ� מצרי� ��י מ�י� י�ראל ��י ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָמד�ג

�ל ע�� וא�� נמלט, אמצעי וי�ראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָלמצרי

���ג �ר� אחר] [�בר �מי�. ל�� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעב�ד�תיו

ל��� פסק"א וג� �סח, ��ר�י ל�מ� זכר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ�קפיצה,

מ�ק��.Èz¯·ÚÂ(È·)�סיעה: הע�בר �מל� ְִָ¿»«¿ƒְִֵֶֶָָ

ל�קי�למק�� ��� אחד �ברגע אחת �בהעברה ְְְֲֶֶַַַַָָָָ�ִָ

ÌÈ¯ˆÓ:(מכילתא) ı¯‡a ¯BÎa Ïk.כ�ר�ת� א� »¿¿∆∆ƒ¿«ƒְַ

מצרי�אחרי� �כ�רי א� �מ�י� �מצרי�. וה� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַ

ל�מר: �למ�ד אחרי�? קלו)��מק�מ�ת (תהלי� ְְֲִִֵֶַַ

�בכ�ריה�" מצרי� Ó‰a‰:"למ�ה „ÚÂ Ì„‡Ó. ְְְִִִֵֵֶַַ≈»»¿«¿≈»
מתחלת מ��� �ח�ה, �עברה �התחיל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמי

ÌÈ¯ˆÓה�רענ�ת: È‰Ï‡ ÏÎ·e.,נרקבת ע� �ל ַ�ְָ¿»¡…≈ƒ¿«ƒְִֵֶֶֶ

לאר�: ונ�כת נ�סת מ�כת ÌÈËÙLו�ל ‰NÚ‡ ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ
'‰ È�‡.עצמי� �ליח:אני ידי על È‰Â‰(È‚)ולא ¬ƒְְְְֲִִִֵַַַָֹ¿»»

˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰..לא�ת לאחרי� ולא לא�ת לכ� «»»∆¿…ְְְֲִֵֶַָֹ

מ�פני�: א�א ה�� נתנ� ��א ‡˙מ�א�, È˙È‡¯Â ְְִִִִֶֶַָָָָֹ¿»ƒƒ∆
Ìc‰.��ר� ה�ד�� אמר א�א לפניו, �ל�י ה�ל «»ְֶַַַָָָָָָָֹ

ע את אני נ�ת� עס�קי�ה�א, �א�� לרא�ת יני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַ

עליכ� אני �פ�סח וחמל�י,.ÈzÁÒÙe:�מצ�תי ְְֲֲִִֵֵֶַַ»«¿ƒְְִַָ

ל�: לא)וד�מה ואני(ישעיה והמליט", "�ס�ח ְְְֲִִִֶַַָ

�פסח�י, �קפיצה: ���ג ל��� �סיחה, �ל ְְְְִִִִֵַָָָָא�מר:

�הי� מצרי�, לב�י י�ראל מ��י היה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמד�ג

וכ�: זה. �ת�� זה יח)�ר�יי� א "�סחי�(מלכי� ְְְְִִֵֶֶֹ

ה�לכי� ה��חי� �ל וכ� ה�ע�י�", ְְְְְִִִִִֵֵַַַָעלֿ��י

�ממ�ט� מד�ג� והמליט", "�ס�ח וכ� ְְְְְְְְְִִִֵַַַָ�ק�פצי�,

ה��מתי� �‚Û:מ�י� ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ.ה�וה אבל ִִֵַָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ֲֶָ

�מצרי� �ל(מכילתא)ה�א �בית� מצרי �היה הרי . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

"ולאֿיהיה ל�מר: �למ�ד י�לט? יכ�ל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹי�ראל,

�היה הרי ��ב�יכ�. �מצרי ה�וה אבל נג�", ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָבכ�

�מ�ת�? ילקה אני ��מע מצרי, �ל �בית� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָי�ראל

נג� בכ� "ולאֿיהיה ל�מר: ":�למ�ד ְְְִֶֶֶֶַַָֹ

(„È)ÔB¯kÊÏ.לד�ר�ת:B˙‡ Ì˙bÁÂ.(מכילתא)��י ¿ƒ»ְ¿«…∆…
אי �מענ� לא ועדי� ח�גג�, א�ה לז�ר�� ל� ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ�ה�א

ה��ר��? י�� ה���זה� את "זכ�ר ל�מר: �למ�ד ְִֶֶַַַַָָ

י�� ה�א היציאה ���� למדנ� יצאת�", א�ר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָה�ה

ל�מר: �למ�ד יצא�? י�� ואיזה ז�ר��. (במדבר�ל ְְְִֵֶֶַַָָ

ט"ולג) י�� א�מר הוי יצא�", ה�סח ְֱֳִֵֵֶַַַָָ"מ�חרת

את אכל� ט"ו ליל �הרי ט�ב, י�� �ל ה�א ְְֲִֵֵֶֶֶָָ�ניס�,

יצא� ול�קר B‚Â':(מכילתא)ה�סח ÌÎÈ˙¯„Ï. ְְֶֶַַַָֹ¿……≈∆¿
ל�מר: �למ�ד �ני�? ��ר�ת מע�ט אני ְְֲִִִֵַַַַ��מע

`aaiiriax mei qelwpe`

eäbçz íìBòi''yx:åèúBvî íéîé úráL −̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ©´
øàO eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàzŸ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ

ék íëézaî|Lôpä äúøëðå õîç ìëà-ìk ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

éráMäi''yx:æèLã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤
-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´

íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëìi''yx: §¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«
æéäfä íBiä íöra ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½

íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦
úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe§©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬

ÈÈ Ì„˜ ‡bÁÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï «»√»¿»¿»≈¿»»»

:dpbÁzטו¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ¿«À≈ƒ¿«ƒ«ƒ

‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa Ì¯a ÔeÏÎÈz≈¿¿«¿»«¿»»

Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»

‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»

‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰«ƒƒ¿»≈ƒ»«¿»»

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Úטז‡ÓBÈ·e «»¿ƒ»»¿»

‡ÓBÈ·e LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„«̃¿»»¿»««ƒ¿»

ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿

Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï ‡„È·ÈÚ Ïk»ƒƒ»»ƒ¿¬≈¿¿«

‡e‰ LÙ� ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Ècƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ·ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

Ô¯Îaיז È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«

ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈«≈ƒ»≈≈

‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»

:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰»≈¿»≈¿»»»

é"ùø

�ח�ה�" ע�ל� Ú·L˙(ÂË):(מכילתא)"ח�ת �ְַָָ�ƒ¿«
ÌÈÓÈ.:�ימי �ל BvÓ˙שטיינ"א ÌÈÓÈ ˙Ú·L »ƒִֶָƒ¿«»ƒ«

eÏÎ‡z.:א�מר ה�א אחר טז)�במק�� (דברי� …≈ְֵֵַָ

מ��ת". �אכל ימי� קכ)"��ת על(פסחי� ל�ד ִִֵֵֶַַַָֹ

�בלבד מ�ה, לאכל ח�בה �אינ� �סח �ל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ביעי

�למ�ד ר��ת? ��ה א� מ�י� חמ�. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ��א

�היה �בר ���רה: מ�ה ז� ימי�", "�בעת ְִִִֶַַַָָָָָָָל�מר

עצמ���לל על לל�ד לא לל�ד, ה�לל מ� ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ

מה יצא: ��� ה�לל על לל�ד א�א יצא, ַָָ�ְְְִֵֶַַַַָָָָ�לבד

לילה א� יכ�ל ר��ת. ��ה א� ר��ת, ְְְְִִִַַַָָָ�ביעי

�אכל� "�ערב ל�מר: �למ�ד ר��ת? ְְְִֶֶַַָָֹהרא���

ח�בה קבע� ה�ת�ב כח)מ��ת", ÌBia:(ש� C‡ ְַַָָָ««
¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰.וקר�י ט�ב, י�� מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ

מק�� �מצינ� ה�בעה. לפני �ה�א לפי ְָ�ְְְִִִִִֵֶַָָרא���

�מ� רא���, טו)קר�י ��לד"?(איוב אד� "הרא��� ְִִִֵָָָָָ

�ל רא��� א�א אינ� א� נ�לד�? אד� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני

לא עלֿחמ�", "לאֿת�חט ל�מר: �למ�ד ְְְִִֵַַַַָָֹֹ�בעה?

ק�� חמ� ועדי� ה�סח ‰LÙp:(מכילתא)��חט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰.,��בדע� �נפ�� לאנ�ס��היא :�רט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡¯NiÓ.�לע ל� ותל� מ��ראל ��רת אני ��מע ƒƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

�כל "מ�פני", אחר: �מק�� ל�מר �למ�ד ְְְְִֵֵַַַַַָָָאחר?

ר��תי: �ה�א ˜„L(ÊË)מק�� ‡¯˜Ó.,מקרא ְִֶָƒ¿»…∆ְִָ

לאכילה קד� א�ת� קרא �בר. �כס�ת�� ��ת�ה ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

·‰Ì:(מכילתא) ‰NÚÈ ‡Ï.�אחרי ידי על :אפ�� …≈»∆»∆ְֲֲִִֵֵַ

Bc·Ï ‡e‰.:ל�מר �למ�ד ל�נעני�? א� (יכ�ל ¿«ְְֲִַַַַַָ

ה�א ל�נעני�), ולא לכ� לכ�", יע�ה לב�� ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ"ה�א

ט�ב: י�� מערב לע��ת� �אפ�ר מכ�יריו, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

LÙ� ÏÎÏ..לבהמה ל�נעני�?אפ�� א� יכ�ל ¿»∆∆ְְֲִִִֵַַַַָָ

ל�מר: �למ�ד אחרת: (נסחה "לכ�" ל�מר: ְְֶֶַַַָ�ְֶַַָ�למ�ד

ח�ק) ב"ר.)א� כ"ח, ‡˙(ÊÈ):(ביצה Ìz¯ÓLe ֵַַ¿«¿∆∆
˙Bvn‰.,פח� אמר�: מ�א� ח���, לידי יבא� ��א ««ְִִִֵֶַָָָָֹֹ

ק�רא �הי אל א�מר: יא��ה ר�י �צ�נ�. ְְְִִִִֵֵֵַַָֹֹ�לט�

�אי� �דר� ה�צ�ת", "את א�א ה���ת", ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"את

ה�צ�ת, את מחמיצי� אי� �� ה���ת, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָמחמיצי�

מ�ד: א�ת� ע�ה ליד�, �אה א� Ìz¯ÓLeא�א ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆
‰f‰ ÌBi‰ ÌÏBÚמ�לאכה:.‡˙ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï. ∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»

ה�לאכה, על ע�ל� וח�ת ��ר�ת נאמר ��א ְַַַָָָ�ְְֱִֶֶַֹלפי

��א �א�, ��נא� חזר לכ� החגיגה, על ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹא�א



קלט `aaiiriax mei qelwpe`

eäbçz íìBòi''yx:åèúBvî íéîé úráL −̈§¨ª«¦§©³¨¦Æ©´
øàO eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàzŸ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬§−Ÿ

ék íëézaî|Lôpä äúøëðå õîç ìëà-ìk ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈©¤³¤
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

éráMäi''yx:æèLã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤
-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ìëàé øLà Cà íäá äNré-àì äëàìî§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´

íëì äNré Bcáì àeä Lôð-ìëìi''yx: §¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«
æéäfä íBiä íöra ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½

íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦
úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà ízøîLe§©§¤º¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬

ÈÈ Ì„˜ ‡bÁÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï «»√»¿»¿»≈¿»»»

:dpbÁzטו¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ¿«À≈ƒ¿«ƒ«ƒ

‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa Ì¯a ÔeÏÎÈz≈¿¿«¿»«¿»»

Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»

‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»

‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰«ƒƒ¿»≈ƒ»«¿»»

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Úטז‡ÓBÈ·e «»¿ƒ»»¿»

‡ÓBÈ·e LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„«̃¿»»¿»««ƒ¿»

ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿

Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï ‡„È·ÈÚ Ïk»ƒƒ»»ƒ¿¬≈¿¿«

‡e‰ LÙ� ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Ècƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ·ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

Ô¯Îaיז È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«

ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈«≈ƒ»≈≈

‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»

:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰»≈¿»≈¿»»»

é"ùø

�ח�ה�" ע�ל� Ú·L˙(ÂË):(מכילתא)"ח�ת �ְַָָ�ƒ¿«
ÌÈÓÈ.:�ימי �ל BvÓ˙שטיינ"א ÌÈÓÈ ˙Ú·L »ƒִֶָƒ¿«»ƒ«

eÏÎ‡z.:א�מר ה�א אחר טז)�במק�� (דברי� …≈ְֵֵַָ

מ��ת". �אכל ימי� קכ)"��ת על(פסחי� ל�ד ִִֵֵֶַַַָֹ

�בלבד מ�ה, לאכל ח�בה �אינ� �סח �ל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ביעי

�למ�ד ר��ת? ��ה א� מ�י� חמ�. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹ��א

�היה �בר ���רה: מ�ה ז� ימי�", "�בעת ְִִִֶַַַָָָָָָָל�מר

עצמ���לל על לל�ד לא לל�ד, ה�לל מ� ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ

מה יצא: ��� ה�לל על לל�ד א�א יצא, ַָָ�ְְְִֵֶַַַַָָָָ�לבד

לילה א� יכ�ל ר��ת. ��ה א� ר��ת, ְְְְִִִַַַָָָ�ביעי

�אכל� "�ערב ל�מר: �למ�ד ר��ת? ְְְִֶֶַַָָֹהרא���

ח�בה קבע� ה�ת�ב כח)מ��ת", ÌBia:(ש� C‡ ְַַָָָ««
¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰.וקר�י ט�ב, י�� מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ

מק�� �מצינ� ה�בעה. לפני �ה�א לפי ְָ�ְְְִִִִִֵֶַָָרא���

�מ� רא���, טו)קר�י ��לד"?(איוב אד� "הרא��� ְִִִֵָָָָָ

�ל רא��� א�א אינ� א� נ�לד�? אד� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני

לא עלֿחמ�", "לאֿת�חט ל�מר: �למ�ד ְְְִִֵַַַַָָֹֹ�בעה?

ק�� חמ� ועדי� ה�סח ‰LÙp:(מכילתא)��חט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰.,��בדע� �נפ�� לאנ�ס��היא :�רט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡¯NiÓ.�לע ל� ותל� מ��ראל ��רת אני ��מע ƒƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

�כל "מ�פני", אחר: �מק�� ל�מר �למ�ד ְְְְִֵֵַַַַַָָָאחר?

ר��תי: �ה�א ˜„L(ÊË)מק�� ‡¯˜Ó.,מקרא ְִֶָƒ¿»…∆ְִָ

לאכילה קד� א�ת� קרא �בר. �כס�ת�� ��ת�ה ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

·‰Ì:(מכילתא) ‰NÚÈ ‡Ï.�אחרי ידי על :אפ�� …≈»∆»∆ְֲֲִִֵֵַ

Bc·Ï ‡e‰.:ל�מר �למ�ד ל�נעני�? א� (יכ�ל ¿«ְְֲִַַַַַָ

ה�א ל�נעני�), ולא לכ� לכ�", יע�ה לב�� ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ"ה�א

ט�ב: י�� מערב לע��ת� �אפ�ר מכ�יריו, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹולא

LÙ� ÏÎÏ..לבהמה ל�נעני�?אפ�� א� יכ�ל ¿»∆∆ְְֲִִִֵַַַַָָ

ל�מר: �למ�ד אחרת: (נסחה "לכ�" ל�מר: ְְֶֶַַַָ�ְֶַַָ�למ�ד

ח�ק) ב"ר.)א� כ"ח, ‡˙(ÊÈ):(ביצה Ìz¯ÓLe ֵַַ¿«¿∆∆
˙Bvn‰.,פח� אמר�: מ�א� ח���, לידי יבא� ��א ««ְִִִֵֶַָָָָֹֹ

ק�רא �הי אל א�מר: יא��ה ר�י �צ�נ�. ְְְִִִִֵֵֵַַָֹֹ�לט�

�אי� �דר� ה�צ�ת", "את א�א ה���ת", ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ"את

ה�צ�ת, את מחמיצי� אי� �� ה���ת, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָמחמיצי�

מ�ד: א�ת� ע�ה ליד�, �אה א� Ìz¯ÓLeא�א ְְֲִִֵֶָָָָָָ¿«¿∆
‰f‰ ÌBi‰ ÌÏBÚמ�לאכה:.‡˙ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï. ∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«»

ה�לאכה, על ע�ל� וח�ת ��ר�ת נאמר ��א ְַַַָָָ�ְְֱִֶֶַֹלפי

��א �א�, ��נא� חזר לכ� החגיגה, על ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹא�א



aaiiying`קמ meiqelwpe`

íìBòi''yx:çéíBé øùr äraøàa ïLàøa ¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧Ÿ³
ãçàä íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯

áøra Lãçì íéøNråi''yx:èéíéîé úráL §¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
ék íëézáa àöné àì øàN|ìëà-ìk §¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´

ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½
õøàä çøæàáe øbai''yx:ëàì úöîçî-ìk ©¥−§¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´Ÿ

úBvî eìëàz íëéúáLBî ìëa eìëàúi''yx:ô Ÿ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«
éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤

íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−
çñtä eèçLåi''yx:áëáBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À

-ìà ízrbäå óqa-øLà íca ízìáèe§©§¤»©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤
øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´

ÓBÈ‡יח ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈ�a¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»

‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«¿»≈¿«ƒ»

‡Á¯ÈÏ „ÁÂ ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú«»∆¿ƒ¿«¿«¿»

:‡LÓ¯aיט¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ¿«¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ

Ïk È¯‡ ÔBÎÈz·a ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«¿»≈¬≈»

‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zL�kÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

:‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈ·eכ‡ÚÓÁÓ Ïk ¿«ƒ»¿«¿»»«¿¿»

ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿¿…¿»≈

:‡¯Èht ÔeÏÎÈzכא‰LÓ ‡¯˜e ≈¿«ƒ»¿»…∆

ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿

(È�a ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚�˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡�Ú»»¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

‡BÊ·‡כב ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»

Ôec˙Â ‡�Ó·„ ‡Ó„a ÔeÏaË˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»»¿«

‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»

L�‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡�Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«

:‡¯Ùˆ „Ú d˙Èa Ú¯zÓƒ¿«≈≈««¿»

é"ùø

לא לאֿיע�ה", "�לֿמלאכה אזהרת ְְֵֶַַַָָָָָֹֹֹ�אמר:

ה��ר: לא�ת� א�א נאמרה, ÌBÈ(ÁÈ)לד�ר�ת „Ú ְְְֶֶֶַָָ«
ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰.:נאמר �בר והלא נאמר, ל�ה »∆»¿∆¿ƒְֱֱֲֶֶַַַָָָֹ

מ�י�? ליל�ת "ימי�", ��אמר לפי ימי�"? ְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָ"�בעת

וג�'": האחד י�� "עד ל�מר: Ï‡(ËÈ)�למ�ד ְְֶַַַָָ…
ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ.?�לגב�לי ל�מר:מ�י� �למ�ד ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַַ

מה � "�ב�יכ�"? ל�מר �למ�ד מה �ב�ל�". ְְְְֵֶֶַַַַָָ"�כל

חמצ� יצא ��ר��ת�, �ב�ל� א� �ר��ת�, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָ�ית�

ק�ל ולא י�ראל אצל �ה�א ��כבי� ע�בד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ�ל

אחרי�ת: ÓÁÓˆ˙עליו ÏÎ‡ŒÏk Èk.רת� לענ� ֲַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲֵַָֹ

החמ�? על ענ� �בר והלא ה�א�ר. ��אעל א�א ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

�א�ר עליו, ענ� לאכילה �רא�י חמ� ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�אמר:

על ענ� וא� עליו. יענ� לא לאכילה רא�י ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�אינ�

�א�ר א�מר: הייתי החמ�, על ענ� ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹה�א�ר

�אינ� חמ� עליו, ענ� אחרי�, מח�� ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�א

�ניה� נאמר� לכ� עליו. יענ� לא אחרי�, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמח��

‰‡¯ı:(מכילתא) Á¯Ê‡·e ¯ba.נע�ה �ה�ס לפי «≈¿∆¿«»»∆ְֲִֵֶַַָ

ה�רי�: את לר��ת הצר� ÓÁÓˆ˙(Î)לי�ראל, ְְִֵָ�ְְִֵֶַַַ«¿∆∆

eÏÎ‡˙ ‡Ï.א�ר:אזהרה� אכילת Ïkעל ……≈ְְֲִַַַָָ»
˙ˆÓÁÓ.:��ערב� את ÌÎÈ˙·LBÓלהביא ÏÎa «¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…¿…≈∆

˙BvÓ eÏÎ‡z.להאכל רא�יה ��הא לל�ד �א זה …¿«ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ

�ני למע�ר �רט מ��בתיכ� ��דה�כל וח��ת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

עיי� �כלש�)(מכילתא להאכל רא�יי� ְְְִֵֵֵֶָָָ(�אינ�

�יר��לי�): א�א ���.eÎLÓ(Î‡)מ��ב�ת, מי ִִֶַָָָƒ¿ִֵֶ

מ���: ימ�� צא� מ�.eÁ˜eל� י�ח ל� �אי� מי ְִִֶֹֹ¿ִִִֵֶַ

אב�ת:.ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ:ה��ק לבית �ה ַ¿ƒ¿¿…≈∆ְֵֶָ

(·Î)·BÊ‡.:�בע�לי� ל� ��� ירק ‡‚c˙מי� ≈ְִִִֵֶָָ¬À«
·BÊ‡.�קלחי אג�ה:ג' Ûqaקר�יי� ¯L‡.,כלי� ≈ְְֲִִָ�ָ¬∆««ְִִ

�ס� ס��ת Ûqa:�מ� ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ.חזר ל�ה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ

ה��נ�ת, ל�ל� אחת טבילה �אמר: ��א ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹ��נא�?

נתינה �ל ��הא �ס�", "א�ר ע�ד נאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָלכ�

ה�עה, �ל על :"��� א�ר "מ�ֿה�� ְֲִִֶַַַַָָָָָָ�נתינה

B‚Â'טבילה: e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â.אחר�� מ�יד ְִָ¿«∆…≈¿¿ִֵֶַַַ

לח�ל, ל��חית ר��ת �י����נה מבחי� אינ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

��אמר: ה�א, ל�ח�לי� ר��ת ולילה לר�ע, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָצ�יק

קד) יער"(תהלי� חית� �ל תרמ� :(מכילתא)"�� ְְִַַָָֹ

`aaiiyy mei qelwpe`

Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−
ø÷a-ãri''yx:âëbðì ýåýé øáråíéøöî-úà ó ©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼

ézL ìrå óB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå§¨¨³¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´
ïzé àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnäói''yx: ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−

:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧
-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤

úàfä äãáräi''yx:åëíëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−
:íëì úàfä äãárä äî íëéðaæëízøîàå §¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿

éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤

eåçzLiå írä ãwiå ìévä eðézai''yx:çëeëìiå ¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬
-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða eùriå©©«£−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤

eùr ïk ïøäàå äLîi''yx:ñéùùèëéäéå|äkä ýåýéå äìélä éöça ¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«Ÿ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´

ÌÈ¯ˆÓכג ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ

ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»¿»««¿»¿«

‡Ú¯z ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ«»¿≈¿»««¿»

ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«»»¿≈«

:ÈÁÓÓÏ ÔBÎÈz·Ïכד˙È Ôe¯h˙Â ¿»≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Ú CÈ�·ÏÂ CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»«

:ÌÏÚכהÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂ »»ƒ≈¬≈≈¬

È ÔzÈc ‡Ú¯‡ÏÈ„ ‡Ók ÔBÎÏ È ¿«¿»ƒƒ≈¿»¿¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡�ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÔBÎÈ�aכו ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈

:ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡�ÁÏt ‰Ó∆»¿»»»≈¿

˜„Ìכז ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»

Ï‡¯NÈ È�· Èza ÏÚ ÒÁ Èc ÈÈ¿»ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈

È‡¯ˆÓ ˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»ƒ¿»≈

‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡�za ˙ÈÂ¿»»»»≈ƒ¿««»

:e„È‚ÒeכחÈ�a e„·ÚÂ eÏÊ‡Â ¿ƒ«¬»«¬»¿≈

‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Âכט‰Â‰Â ¿«¬…≈¬»«¬»

Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa¿«¿≈¿»«»¿«»

‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»

é"ùø

(‚Î)ÁÒÙe.וד�ג לפר� וי� ÔzÈ:וחמל, ‡ÏÂ »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈
˙ÈÁLn‰.:�מ� לבא, יכלת ל� י�� (בראשיתולא ««¿ƒְְְִֵֶָֹֹֹ

ע�די":כא) להרע אלהי� נתנ� È‰Â‰(Î‰)"ולא ְְְֱִִִַָָָֹֹ¿»»
e‡·˙ Èk.�לאר �ביאת� ז� מצוה ה�ת�ב �לה ƒ»…ְְִִֶַָָָָָָָָ

��נה �ע�� אחד �סח א�א ��ד�ר, נתח�ב� ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹולא

ה���ר: �י על ac¯ה�נית ¯L‡k.?ר�� והיכ� ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְִֵֵָ

ו) וג�'":(לעיל האר� אל אתכ� ְְְִֵֵֶֶֶֶָָ"והבאתי

(ÊÎ)ÌÚ‰ „wiÂ.ביאת� ה�א�ה, ���רת על «ƒ…»»ְְַַַ�ִַָ

לה�: ��הי� ה�ני� �ב��רת eÎÏiÂ(ÁÎ)האר� ְְִִֶֶֶַַָָָָ«≈¿
'B‚Â eNÚiÂ.�חד מרא� והלא ע��? �בר וכי ««¬¿ְְֲִֵֶַָָֹֹֹ

מעלה עליה�, ���ל� מ�יו� א�א לה�? ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנאמר

ע�� �א�� ה�ת�ב eNÚiÂ:(מכילתא)עליה� eÎÏiÂ. ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬
ו�כר להליכה �כר לי�� ה�ת�ב, מנה ההליכה ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָא�

Ô¯‰‡Âלע��ה: ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k.לה�יד ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְִַ

�בר ה�יל� ��א י�ראל, �ל מצות�בח� מ�ל ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואהר� מ�ה א� ע��"? ��" �מה� ואהר�. ��מ�ה ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ

�בית.Â‰'(ËÎ)ע��: ה�א וה', ��אמר מק�� �ל ָ«ֱֵֶֶַַָָ

�פל�ני: �ל�ני �מ� ה�א, ��ספת ל��� �ה�י"ו ְְְְִִִֶֶֶַָ�ינ�,

¯BÎa ÏÎ ‰k‰.:�מצרי� וה�א אחרת א�ה �ל א� ƒ»»¿ֶַ�ְְְִִֶֶַַָ

‰Ú¯t ¯BÎaÓ.� מ�א� ונ���ר היה, �כ�ר רעה ƒ¿«¿…ְְְְִִֵַַַָָֹ

א�מר: ה�א ועליו ט)ה�כ�ר�ת, זאת(לעיל "�עב�ר ְְֲֵַַָָֹ

ס�� �י� אתֿ�חי", הראת� �עב�ר Ú„:העמד�י�, ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹ«
È·M‰ ¯BÎa.,י�ראל �ל לאיד� �מחי� �הי� ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

ה�רענ�ת, ז� הביאה יראתנ� יאמר�: ��א ְָ�ְְְִִֵֵֶַָָֹֹוע�ד,

הח��ב מ� מנה �הרי היה, �כלל ה�פחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ�בכ�ר

מ�כ�ר ח��ב ה�פחה �בכ�ר ה�ח�ת, עד ְְְִִַַַָָָָ�ְֶ��כ��



קמי `aaiiyy mei qelwpe`

Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−
ø÷a-ãri''yx:âëbðì ýåýé øáråíéøöî-úà ó ©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼

ézL ìrå óB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå§¨¨³¤©¨Æ©©©§½§©−§¥´
ïzé àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnäói''yx: ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−

:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧
-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤

úàfä äãáräi''yx:åëíëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−
:íëì úàfä äãárä äî íëéðaæëízøîàå §¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿

éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤

eåçzLiå írä ãwiå ìévä eðézai''yx:çëeëìiå ¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬
-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða eùriå©©«£−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤

eùr ïk ïøäàå äLîi''yx:ñéùùèëéäéå|äkä ýåýéå äìélä éöça ¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«Ÿ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´

ÌÈ¯ˆÓכג ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ

ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»¿»««¿»¿«

‡Ú¯z ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z¿≈ƒ«»¿≈¿»««¿»

ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«»»¿≈«

:ÈÁÓÓÏ ÔBÎÈz·Ïכד˙È Ôe¯h˙Â ¿»≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

„Ú CÈ�·ÏÂ CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»«

:ÌÏÚכהÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂ »»ƒ≈¬≈≈¬

È ÔzÈc ‡Ú¯‡ÏÈ„ ‡Ók ÔBÎÏ È ¿«¿»ƒƒ≈¿»¿¿»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡�ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÔBÎÈ�aכו ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈

:ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡�ÁÏt ‰Ó∆»¿»»»≈¿

˜„Ìכז ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»

Ï‡¯NÈ È�· Èza ÏÚ ÒÁ Èc ÈÈ¿»ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈

È‡¯ˆÓ ˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»ƒ¿»≈

‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡�za ˙ÈÂ¿»»»»≈ƒ¿««»

:e„È‚ÒeכחÈ�a e„·ÚÂ eÏÊ‡Â ¿ƒ«¬»«¬»¿≈

‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Âכט‰Â‰Â ¿«¬…≈¬»«¬»

Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa¿«¿≈¿»«»¿«»

‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»

é"ùø

(‚Î)ÁÒÙe.וד�ג לפר� וי� ÔzÈ:וחמל, ‡ÏÂ »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈
˙ÈÁLn‰.:�מ� לבא, יכלת ל� י�� (בראשיתולא ««¿ƒְְְִֵֶָֹֹֹ

ע�די":כא) להרע אלהי� נתנ� È‰Â‰(Î‰)"ולא ְְְֱִִִַָָָֹֹ¿»»
e‡·˙ Èk.�לאר �ביאת� ז� מצוה ה�ת�ב �לה ƒ»…ְְִִֶַָָָָָָָָ

��נה �ע�� אחד �סח א�א ��ד�ר, נתח�ב� ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹולא

ה���ר: �י על ac¯ה�נית ¯L‡k.?ר�� והיכ� ִִִֵַַַ«¬∆ƒ≈ְִֵֵָ

ו) וג�'":(לעיל האר� אל אתכ� ְְְִֵֵֶֶֶֶָָ"והבאתי

(ÊÎ)ÌÚ‰ „wiÂ.ביאת� ה�א�ה, ���רת על «ƒ…»»ְְַַַ�ִַָ

לה�: ��הי� ה�ני� �ב��רת eÎÏiÂ(ÁÎ)האר� ְְִִֶֶֶַַָָָָ«≈¿
'B‚Â eNÚiÂ.�חד מרא� והלא ע��? �בר וכי ««¬¿ְְֲִֵֶַָָֹֹֹ

מעלה עליה�, ���ל� מ�יו� א�א לה�? ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנאמר

ע�� �א�� ה�ת�ב eNÚiÂ:(מכילתא)עליה� eÎÏiÂ. ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬
ו�כר להליכה �כר לי�� ה�ת�ב, מנה ההליכה ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָא�

Ô¯‰‡Âלע��ה: ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k.לה�יד ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְִַ

�בר ה�יל� ��א י�ראל, �ל מצות�בח� מ�ל ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואהר� מ�ה א� ע��"? ��" �מה� ואהר�. ��מ�ה ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ

�בית.Â‰'(ËÎ)ע��: ה�א וה', ��אמר מק�� �ל ָ«ֱֵֶֶַַָָ

�פל�ני: �ל�ני �מ� ה�א, ��ספת ל��� �ה�י"ו ְְְְִִִֶֶֶַָ�ינ�,

¯BÎa ÏÎ ‰k‰.:�מצרי� וה�א אחרת א�ה �ל א� ƒ»»¿ֶַ�ְְְִִֶֶַַָ

‰Ú¯t ¯BÎaÓ.� מ�א� ונ���ר היה, �כ�ר רעה ƒ¿«¿…ְְְְִִֵַַַָָֹ

א�מר: ה�א ועליו ט)ה�כ�ר�ת, זאת(לעיל "�עב�ר ְְֲֵַַָָֹ

ס�� �י� אתֿ�חי", הראת� �עב�ר Ú„:העמד�י�, ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹ«
È·M‰ ¯BÎa.,י�ראל �ל לאיד� �מחי� �הי� ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

ה�רענ�ת, ז� הביאה יראתנ� יאמר�: ��א ְָ�ְְְִִֵֵֶַָָֹֹוע�ד,

הח��ב מ� מנה �הרי היה, �כלל ה�פחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ�בכ�ר

מ�כ�ר ח��ב ה�פחה �בכ�ר ה�ח�ת, עד ְְְִִַַַָָָָ�ְֶ��כ��



aaiiyy`קמב meiqelwpe`

áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´
øBaä úéáa øLà éáMä øBëa ãr Bàñk-ìr©¦§½©µ§´©§¦½£¤−§¥´©®

äîäa øBëa ìëåi''yx:ìàeä äìéì äòøt í÷iå §−Ÿ§¬§¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³
äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå åéãár-ìëå§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈

úî íL-ïéà øLà úéa ïéà-ék íéøöîai''yx: §¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬¥«−̈¥«
àìeîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³

eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb énr CBzî eàv§Æ¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²
íëøaãk ýåýé-úà eãári''yx:áìíëðàö-íb ¦§¬¤§Ÿ̈−§©¤§¤«©«Ÿ§¤̧

eëìå ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−¨¥®
éúà-íb ízëøáei''yx:âì-ìr íéøöî ÷æçzå ¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©

ì øäîì íräeðlk eøîà ék õøàä-ïî íçlL ¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬
íéúîi''yx:ãìíøè B÷öa-úà írä àOiå ¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé¤§¨®¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
íîëLi''yx:äìäLî øáãk eùr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−Ÿ¦§©´¤®

áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈

ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈

Èc ‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÏÎÂל ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ‰Ú¯t Ì˜Â¿»«¿…≈¿»¿»

‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»

Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a«̄¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈≈≈»ƒ

:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ≈¬»≈«»≈»

ÈÏÈÏ‡לא Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»

Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙ eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ«

eÏÈÊ‡Â Ï‡¯NÈ È�a Û‡ Ôez‡««¿≈ƒ¿»≈∆¡ƒ

Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈

:ÔÈ¯Ó‡לבÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎ�Ú Û‡ »¿ƒ«»¿«¿

eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ È„ ‡Ók e¯·c¿»¿»ƒ«∆¿∆¡ƒ

:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂלג˙ÙÈ˜˙e ¿««»»¿≈«

‰‡ÁB‡Ï ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ««»¿»»

e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»

:ÔÈ˙ÈÓ ‡�lkלד˙È ‡nÚ ÏË�e À»»»¿ƒ¿««»»

¯˙BÓ ÚÓÁ ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ«¿≈«»¬»«

ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡«¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙kלהe„·Ú Ï‡¯NÈ È�·e «¿≈¿≈ƒ¿»≈¬»

ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆¿ƒƒƒ¿«ƒ

:ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈ�Óe ÛÒÎc ÔÈ�Ó»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ

é"ùø

Ú¯t‰(Ï)ה�בי: Ì˜iÂ.:�מ��ת‰ÏÈÏ.ולא ִֶַ«»»«¿…ִִָ«¿»ְֹ

:���� �ע�ת ��ל� ה�לכי� �ח�ה,.‰e‡�דר� ְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

��י על מח�ר ה�א �היה מל�ד עבדיו, �� ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

�מעמיד�: Ó˙עבדיו ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk. ֲֲִַָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈
���ית �ד�ל �כ�ר, �� אי� מת. �כ�ר, �� ְְִֵֵֵֶַַָָָי�

��אמר: �כ�ר, פט)קר�י �כ�ר(תהלי� אני "א� ְְֱִֶֶַַָָ

�עליה� �חת מז��ת מצר��ת אחר: �בר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָא�נה�".

�נ�יי�, מר�קי� הר�ה.וי�לד�ת �כ�ר�ת לה� והי� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לאביו: �כ�ר אחד �ל אחת, לא�ה חמ�ה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ�עמי�,

(‡Ï)‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ.היה� מ�יד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

�ר�י מ�ה היכ� וצ�עק: העיר �תחי על ?מח�ר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

�ר�י?: אהר� ‡Ìzהיכ� Ìb.:�ה�בריÈ�aŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈
Ï‡¯NÈ.:��הÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe.,ה�ל ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ַֹ

"לא �טל אני, �אמר�י �מו ולא �אמר�� ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ�מ�

"רק �טל הה�לכי�", ומי "מי �טל ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָא��ח",

יצג": �בקרכ� Ìb(Ï·)צאנכ� ÌÎ�‡ˆ Ìb ְְְֶֶַֹ�ָ«…¿∆«
eÁ˜ ÌÎ¯˜a.�?"��ר�� "�א�ר י)מה� (לעיל ¿«¿∆¿ְֲִֶֶַַַ

וע�ל�ת": זבחי� �ידנ� ��� Ìb"��ֿא�ה ÌzÎ¯·e ְְְִִֵֵַַָָָ≈«¿∆«
È˙B‡.,אמ�ת ��א עלי �כ�רהת��ל� �אני ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

ÌÈ˙Ó(Ï‚):(מכילתא) e�lk.גזרת� לא אמר�: À»≈ƒְְִֵַָֹ

א� וכא� �כ�ר", �ל "�מת אמר: �הרי ה�א, ְְֲֵֵֶֶַַָָָֹמ�ה

אחד �בית ע�רה א� חמ�ה מתי�, ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָה���טי�

ıÓÁÈ(Ï„):(מכילתא) Ì¯Ë.לא ה�צר�י� ∆∆∆¿»ְִִִַֹ

ח���: �די ל�ה�ת מ�ה.Ì˙¯‡LÓה�יח�� �ירי ְְִִִִֵƒ¿¬…»ְֵַָָ

ÌÓÎL:(מכילתא)�מר�ר ÏÚ.המ�ת�� �י על א� ָ«ƒ¿»ְִֵֶַַ

ה�צ�ת את הי� מח�בי� ע�ה�, ה�ליכ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהר�ה

LÓ‰(Ï‰):(מכילתא) ¯·„k.�לה �אמר ƒ¿«…∆ֶֶַָָ

יא)�מצרי�: רעה�":(לעיל מאת אי� "וי�אל� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַ

`aaiiyy mei qelwpe`

úìîNei''yx:åìéðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå §¨«Ÿ©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬
íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiå íéøöîi''yx:ô ¦§©−¦©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦

æì-LLk äúkñ ññîrøî ìûøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàîi''yx: ¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

çìäð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìr áø áør-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−
ãàî ãáki''yx:èìøLà ÷öaä-úà eôàiå ¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧

õîç àì ék úBvî úâr íéøönî eàéöBä¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−¦´´Ÿ¨¥®
-íâå dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©§©

íäì eùr-àì äãöi''yx:îìàøNé éða áLBîe ¥−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨¤«©Æ§¥´¦§¨¥½
ìL íéøöîa eáLé øLàòaøàå äðL íéL £¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈§©§©¬

äðL úBàîi''yx:àîìL õwî éäéåäðL íéL ¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈

ÔÈÓÁ¯Ïלו ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ

e�È˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le ÌÈ¯ˆÓ È�ÈÚa¿≈≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ ˙ÈלזÏ‡¯NÈ È�· eÏË�e »ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

‰‡Ó zLk ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿¿»

¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«

:‡ÏÙhÓלחÔÈ‡¯Îe� Û‡Â ƒ«¿»¿«¿»ƒ

ÔÈ¯B˙Â ‡�ÚÂ ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ

:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚaלט˙È BÙ‡Â ¿ƒ»«ƒ«¬»«¬»

ÔˆÈ¯b ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»

eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»

‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»

:ÔB‰Ï e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â¿«¿»ƒ»¬»¿

e·È˙Èמ Èc Ï‡¯NÈ È�a ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿»ƒ

:ÔÈ�LמאÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â ¿ƒ«¬»ƒ«¿«

Ô¯Îa ‰Â‰Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«

é"ùø

˙ÏÓNe.�מ� ה�ס� מ� לה� ח��ב�ת הי� ה� א� ¿»…ֲִִֵֶֶֶַַָָ

ח��בה�הב, ��ס�ק, :(מכילתא)והמאחר ְְַַָָ�ַָָָ

(ÂÏ)ÌeÏ‡LiÂ.,�מה ��אלי� הי� ��א מה א� ««¿ƒֲִֵֶֶַַָֹ

ול�: �ני� טל אחד, א�מר א�ה לה�: נ�תני� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהי�

eÏv�ÈÂ.:�ור�קינ(ÊÏ)‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó.ק"כ «¿«¿ְִ≈«¿¿≈À…»
הי�, ��אמר:מיל �עה, לפי �� יט)�בא� (לקמ� ְֱִִֶֶַָָָָָ

נ�רי�": �נפי על אתכ� מ��.‰ÌÈ¯·b"וא�א ְְְִֵֶֶֶַַָָָ«¿»ƒִֶ

�נה ¯·(ÁÏ)ומעלה:ע�רי� ·¯Ú.ער�ב�ת� ְְִֶַָָָָ≈∆«ֲַ

�רי�: �ל BvÓ˙(ËÏ)א��ת ˙‚Ú.ל� חררה �ִֵֶÀ…«ֲֶָָ

מ�ה: קר�י החמי� ��א �צק Ï‡מ�ה. ‰„ˆ Ì‚Â ֱִֵֶֶַַָָָָֹ¿«≈»…
Ì‰Ï eNÚ.א�� י�ראל, �ל �בח� מ�יד ל�ר�. »»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

האמינ� א�א צדה? �לא ל�ד�ר נצא האי� ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאמר�:

���לה: ��פר� ה�א ב)והלכ�. ל�(ירמיה "זכר�י ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ

א נע�רי� ��ד�רחסד אחרי לכ�� �ל�לתי�, הבת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

"קד� אחריו? מפר� �כר �מה זר�עה". לא ְְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ�אר�

וג�'" לה' e·LÈ(Ó):(מכילתא)י�ראל ¯L‡ ְְִֵַָ¬∆»¿
ÌÈ¯ˆÓa.,�רי� ���ב� הי�יב�ת �אר אחר ¿ƒ¿»ƒְְְִִֵֶַַַָָ

לה�": לא B‡Ó˙"�אר� Úa¯‡Â ‰�L ÌÈLÏL ְֶֶֶָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰�L.אר�ע הי� עכ�ו עד יצחק מ���לד ה�ל, �י� »»ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

"�י נתק��: לאברה�, זרע ל� מ�היה �נה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמא�ת

�זרת מ��גזרה הי� �נה ��ל�י� זרע�", יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ר

ה�תרי� ל�מר�י� ואיֿאפ�ר יצחק. ���לד עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ע� ה�אי� מ� קהת �הרי לב��, מצרי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�אר�

עמר� �נ�ת וכל �נ�תיו �ל וח�ב צא היה. ְְְְֲֲֵַַַָָָָָָֹֹיעקב

ועל .�� �ל �מצא� לא מ�ה, �ל ��מ�ני� ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ�נ�

ירד ��א עד לקהת הי� �ני� הר�ה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ�רח�

��נ�ת נבלעי� עמר� מ�נ�ת והר�ה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָלמצרי�,

��נ�ת נבלעי� מ�ה �ל מ�מ�ני� והר�ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקהת,

לביאת מא�ת אר�ע �מצא ��א הרי, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹעמר�.

�אר �א� �רח�, על ל�מר והזקק� ְְְְֲֶַַַַָָָ�ְְִִַמצרי�,

�עני� �חבר��, ואפ�� �ר�ת נקרא� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָהי�יב�ת

לה)��אמר: אברה�(בראשית �� �ר "א�ר ְֱֲֶֶֶַַָָָָ

וא�מר: ו)ויצחק", א�ר(לעיל מג�ריה� אר� "את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָ

יהיה �ר "�י ל�מר צרי� א�ה לפיכ� ."�� ְְִִִִֵֶַַָָָָָ�ר�

מא�ת אר�ע �כ��מנה זרע. ל� מ�היה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָזרע�",

עד למצרי� מ�יאת� �מצא יצחק, מ���לד ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ�נה

���� ה�ברי� מ� אחד וזה �נה, ר"י ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָיציאת�

ה�ל�: L�‰(Ó‡)לתלמי ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ ְְֶֶַַַ«¿ƒƒ≈¿…ƒ»»
.‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Âה�יע� ��יו� מ�יד ¿«¿ƒ¿∆∆««∆ִִִֵֶֶַַָ

�א� �ניס� �ט"ו עי�. �הר� ה�ק�� ע�ב� לא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹה��



קמג `aaiiyy mei qelwpe`

úìîNei''yx:åìéðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå §¨«Ÿ©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬
íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiå íéøöîi''yx:ô ¦§©−¦©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦

æì-LLk äúkñ ññîrøî ìûøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàîi''yx: ¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

çìäð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìr áø áør-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−
ãàî ãáki''yx:èìøLà ÷öaä-úà eôàiå ¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧

õîç àì ék úBvî úâr íéøönî eàéöBä¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−¦´´Ÿ¨¥®
-íâå dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ§¦§©§¥½©§©

íäì eùr-àì äãöi''yx:îìàøNé éða áLBîe ¥−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨¤«©Æ§¥´¦§¨¥½
ìL íéøöîa eáLé øLàòaøàå äðL íéL £¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈§©§©¬

äðL úBàîi''yx:àîìL õwî éäéåäðL íéL ¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈

ÔÈÓÁ¯Ïלו ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ

e�È˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le ÌÈ¯ˆÓ È�ÈÚa¿≈≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ ˙ÈלזÏ‡¯NÈ È�· eÏË�e »ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

‰‡Ó zLk ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿¿»

¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«

:‡ÏÙhÓלחÔÈ‡¯Îe� Û‡Â ƒ«¿»¿«¿»ƒ

ÔÈ¯B˙Â ‡�ÚÂ ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ

:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚaלט˙È BÙ‡Â ¿ƒ»«ƒ«¬»«¬»

ÔˆÈ¯b ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»

eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»

‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»

:ÔB‰Ï e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â¿«¿»ƒ»¬»¿

e·È˙Èמ Èc Ï‡¯NÈ È�a ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿»ƒ

:ÔÈ�LמאÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â ¿ƒ«¬»ƒ«¿«

Ô¯Îa ‰Â‰Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿«

é"ùø

˙ÏÓNe.�מ� ה�ס� מ� לה� ח��ב�ת הי� ה� א� ¿»…ֲִִֵֶֶֶַַָָ

ח��בה�הב, ��ס�ק, :(מכילתא)והמאחר ְְַַָָ�ַָָָ

(ÂÏ)ÌeÏ‡LiÂ.,�מה ��אלי� הי� ��א מה א� ««¿ƒֲִֵֶֶַַָֹ

ול�: �ני� טל אחד, א�מר א�ה לה�: נ�תני� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהי�

eÏv�ÈÂ.:�ור�קינ(ÊÏ)‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó.ק"כ «¿«¿ְִ≈«¿¿≈À…»
הי�, ��אמר:מיל �עה, לפי �� יט)�בא� (לקמ� ְֱִִֶֶַָָָָָ

נ�רי�": �נפי על אתכ� מ��.‰ÌÈ¯·b"וא�א ְְְִֵֶֶֶַַָָָ«¿»ƒִֶ

�נה ¯·(ÁÏ)ומעלה:ע�רי� ·¯Ú.ער�ב�ת� ְְִֶַָָָָ≈∆«ֲַ

�רי�: �ל BvÓ˙(ËÏ)א��ת ˙‚Ú.ל� חררה �ִֵֶÀ…«ֲֶָָ

מ�ה: קר�י החמי� ��א �צק Ï‡מ�ה. ‰„ˆ Ì‚Â ֱִֵֶֶַַָָָָֹ¿«≈»…
Ì‰Ï eNÚ.א�� י�ראל, �ל �בח� מ�יד ל�ר�. »»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

האמינ� א�א צדה? �לא ל�ד�ר נצא האי� ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאמר�:

���לה: ��פר� ה�א ב)והלכ�. ל�(ירמיה "זכר�י ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ

א נע�רי� ��ד�רחסד אחרי לכ�� �ל�לתי�, הבת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

"קד� אחריו? מפר� �כר �מה זר�עה". לא ְְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ�אר�

וג�'" לה' e·LÈ(Ó):(מכילתא)י�ראל ¯L‡ ְְִֵַָ¬∆»¿
ÌÈ¯ˆÓa.,�רי� ���ב� הי�יב�ת �אר אחר ¿ƒ¿»ƒְְְִִֵֶַַַָָ

לה�": לא B‡Ó˙"�אר� Úa¯‡Â ‰�L ÌÈLÏL ְֶֶֶָֹ¿…ƒ»»¿«¿«≈
‰�L.אר�ע הי� עכ�ו עד יצחק מ���לד ה�ל, �י� »»ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

"�י נתק��: לאברה�, זרע ל� מ�היה �נה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמא�ת

�זרת מ��גזרה הי� �נה ��ל�י� זרע�", יהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ר

ה�תרי� ל�מר�י� ואיֿאפ�ר יצחק. ���לד עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ע� ה�אי� מ� קהת �הרי לב��, מצרי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�אר�

עמר� �נ�ת וכל �נ�תיו �ל וח�ב צא היה. ְְְְֲֲֵַַַָָָָָָֹֹיעקב

ועל .�� �ל �מצא� לא מ�ה, �ל ��מ�ני� ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ�נ�

ירד ��א עד לקהת הי� �ני� הר�ה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ�רח�

��נ�ת נבלעי� עמר� מ�נ�ת והר�ה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָלמצרי�,

��נ�ת נבלעי� מ�ה �ל מ�מ�ני� והר�ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹקהת,

לביאת מא�ת אר�ע �מצא ��א הרי, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹעמר�.

�אר �א� �רח�, על ל�מר והזקק� ְְְְֲֶַַַַָָָ�ְְִִַמצרי�,

�עני� �חבר��, ואפ�� �ר�ת נקרא� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָהי�יב�ת

לה)��אמר: אברה�(בראשית �� �ר "א�ר ְֱֲֶֶֶַַָָָָ

וא�מר: ו)ויצחק", א�ר(לעיל מג�ריה� אר� "את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָ

יהיה �ר "�י ל�מר צרי� א�ה לפיכ� ."�� ְְִִִִֵֶַַָָָָָ�ר�

מא�ת אר�ע �כ��מנה זרע. ל� מ�היה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָזרע�",

עד למצרי� מ�יאת� �מצא יצחק, מ���לד ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ�נה

���� ה�ברי� מ� אחד וזה �נה, ר"י ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָיציאת�

ה�ל�: L�‰(Ó‡)לתלמי ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ ְְֶֶַַַ«¿ƒƒ≈¿…ƒ»»
.‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Âה�יע� ��יו� מ�יד ¿«¿ƒ¿∆∆««∆ִִִֵֶֶַַָ

�א� �ניס� �ט"ו עי�. �הר� ה�ק�� ע�ב� לא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹה��
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äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìk eàöéi''yx: ¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦

áîõøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨

íúøãì ìûøNé éðai''yx:ôâîýåýé øîàiå §¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øëð-ïa-ìk çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©¨¤¥−̈

Ba ìëàé-àìi''yx:ãî-úð÷î Léà ãár-ìëå Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤¦−¦§©
Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñki''yx:äîáLBz ®̈¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«¨¬

Ba ìëàé-àì øéëNåi''yx:åîìëàé ãçà úéáa §¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½
íörå äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨§¤−¤

Bá-eøaLú àìi''yx:æîeùré ìûøNé úãr-ìk ¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ
Búài''yx:çîçñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»

ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù� ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Óמב¯ÈË� ÈÏÈÏ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈¿ƒ

‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙e˜t‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡e‰√»¿»¿«»¿≈«¿»

ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

:ÔB‰È¯„Ï Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË�¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

„‡מג Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»

Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒt ˙¯ÈÊ‚¿≈«ƒ¿»»«ƒ¿»≈

:da ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈcמדÏÎÂ ¿ƒ¿««»≈≈¿»

d˙È ¯Ê‚˙Â ‡tÒk È�È·Ê ¯·b „·Ú»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈

:da ÏeÎÈ ÔÎaמה‡·˙Bz ¿≈≈≈»»

:da ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â«¬ƒ»»≈≈

Ï‡מו ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»

‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓ ‡˙Èa ÔÓ ˜Èt«̇≈ƒ≈»ƒƒ¿»¿»»

:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚ÂמזÏk ¿«¿»»ƒ¿¿≈»

:d˙È Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

Bib¯‡מח CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»

Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt „aÚÈÂ¿«¿≈ƒ¿»√»¿»ƒ¿«≈»

È‰ÈÂ d„aÚÓÏ ·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc¿»¿≈ƒ¿«¿∆¿¿≈ƒ≈

é"ùø

ע�ר �חמ�ה לב�ר�, אברה� אצל ה�רת ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמלאכי

�י� �זרת נגזרה �ניס� �בט"ו יצחק נ�לד ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�ניס�

ÌÈ¯nL(Ó·):(מכילתא)ה�תרי� ÏÈÏ.היה� ְִַָ≈ƒÀƒֶָָ

הבטחת� לק�� ל� �מצ�ה ��מר ה�א �ר�� ְְְֵֵֶַַַַָָָָה�ד��

מצרי�: מאר� Ï‰'לה�ציא� ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰. ְְִִִֵֶֶַָ««¿»«∆«
��אל אני ה�ה ��ילה לאברה�, �אמר ה�ילה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�א

�ני�: Ì˙¯„Ïאת Ï‡¯NÈ È�aŒÏÎÏ ÌÈ¯nL. ֶֶָƒÀƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»
י�� "ולא ��אמר: �עני� ה��יקי�, מ� �בא ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ְמ��ר

וג�'": ‰ÁÒt(Ó‚)ה��חית ˙wÁ ˙‡Ê.י"ד� ְְִַַ…À««»«ְ

לה� נאמרה ז�:�ניס� Î�ŒÔa¯�ר�ה Ïk.�תנ�ר�� ְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְִֶַ

ואחד ��כבי� ע�בד ואחד ���מי�, לאביו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמע�יו

�מ�מע מ�מר zÏÓe‰(Ó„):(מכילתא)י�ראל ְְְִֵַָָָ«¿»
Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡..��עא)ר ��ילת(יבמות מ�יד …»…«ִִֶַַַ

יה��ע. ר�י �ברי ��סח, מ�אכל מע�ב�� ַ�ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹעבדיו

מע�ב�� עבדיו מילת אי� א�מר: אליעזר ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָר�י

יאכל "אז ל�מר: �למ�ד מה �� א� ��סח. ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמ�אכל

העבד: ?"��(‰Ó)·LBz.:ב��� �ר .ÈÎNÂ¯זה ֶֶָ»ֵֶָ¿»ƒ
ערלי� והלא ל�מר, �למ�ד �מה ��כבי�. הע�בד ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹזה

�ג�� א�א ?"�� יאכל לא ערל "וכל ונאמר ְְְֱֵֵֶֶַַָָָֹֹה�,

�כיר: א� ���ב וה�א מה�ל, וגבע�ני מה�ל ְְְְִִִִַָָָָערבי

(ÂÓ)ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a.(מכילתא),אחת �חב�רה ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ

ויחלק�ה�. חב�ר�ת ��י עליו ה�מני� יע�� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ��א

אחד �בית א�א אינ� א� אחת, �חב�רה א�מר ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָא�ה

�חצר א�כלי� והי� התחיל� �א� �לל�ד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ�מ�מע�,

ל�מר: �למ�ד ל�ית? י�נס� ��א ��מי� ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹוירד�

מ�א� �ה�", א�ת� יאכל� א�ר ה��י� ְֲִִֶֶַַָָָֹ"על

מק�מ�ת: ��ני א�כל ÔÓ�הא�כל, ‡ÈˆB˙ ‡Ï ְְִֵֵֵֶָ…ƒƒ
˙Èa‰.:החב�רה ·Bמ� e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ.הרא�י ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ָָ

מ��� �� י� ��ר, ��ית עליו ��� �ג�� ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלאכילה,

�� אי� מח, א� ��ר ��ית עליו אי� עצ�, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�בירת

עצ�: �בירת eNÚÈ(ÊÓ)מ��� Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk ְִִֶֶַ»¬«ƒ¿»≈«¬
B˙‡.:�מצרי �פסח א�מר �ה�א לפי נאמר? ל�ה …ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

יכ�ל למ��ח�ת, עליו ��מנ� אב�ת", לבית ְְְְִִֵֶֶָָָָָ"�ה

"�לֿעדת ל�מר: �למ�ד ?�� ��ר�ת �סח ְֲֵֶַַַַַָא�

א�ת�":י�ראל ÁÒÙ(ÁÓ)יע�� ‰NÚÂ.ל� יכ�ל ְֲִֵַָ¿»»∆«ָָ

"והיה ל�מר: �למ�ד מ�ד? �סח יע�ה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָה�ת��ר

`abiiriay mei qelwpe`

BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä ýåýéì©«Ÿ̈¼¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½
ìëàé-àì ìør-ìëå õøàä çøæàk äéäå§¨−̈§¤§©´¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©

Bai''yx:èîøbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz «¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬
íëëBúai''yx:ðøLàk ìûøNé éða-ìk eùriå §«§¤«©©«£−Ÿ¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧

:eùr ïk ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeöñ ¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«Ÿ
àðéða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNéôéòéáù ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
âéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéì-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤¦̧

íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë̈§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈
àeä éì äîäaáei''yx:âírä-ìà äLî øîàiå ©§¥¨®¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈

íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà øBëæ̈º¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ
íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár úéaî¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−

õîç ìëàé àìå äfîi''yx:ãíéàöé ízà íBiä ¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®
áéáàä Lãçai''yx:äýåýé Eàéáé-éë äéäå §−Ÿ¤¨«¨¦«§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿

‡Ï ‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»»

:da ÏeÎÈמטÈ¯B‡‡‰È ‡„Á ‡˙ ≈≈«¿»¬»¿≈

Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe ‡·ÈvÈÏ¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈ�ÈaנÏ‡¯NÈ È�a Ïk e„·ÚÂ ≈≈«¬»»¿≈ƒ¿»≈

˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»

:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡נאÔ¯Îa ‰Â‰Â «¬…≈¬»«¬»ƒ¿«

È�a ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈«≈¿»»¿≈

ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ≈≈«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÏk ÈÓ„˜ Lc˜‡ ¿≈»«¿≈√»«»

È�·a ‡cÏÂ Ïk Á˙t ‡¯Îea¿»»«»«¿»ƒ¿≈

ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

:‡e‰גBÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬

Ôez˜Ù� Èc ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È ÔÈ¯ÈÎ„¿ƒƒ»»»≈ƒ¿«¿

È¯‡ ‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»¬≈

‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙aƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙È ‡ÏÂדÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ¿¬≈¬ƒ«»≈

:‡·Èa‡c ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù� Ôez‡«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

Ú¯‡Ï‡ה ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»

È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ‰‡�Ú�Î„ƒ¿«¬»»¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈

ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂƒ»≈ƒ«ƒ«¬»»»¿ƒ«

é"ùø

�ר א� ע�ר, �אר�עה אזרח מה האר�". ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�אזרח

ע�ר Ba:�אר�עה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ.את להביא ְְַָָָָ¿»»≈……«ְִֶָ

לערל�ת, מ�מר �אינ� מילה, מחמת אחיו ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ת�

:"�� יאכל לא נכר מ"�� נלמד Bz¯‰(ËÓ)ואינ� ְְִִֵֵֶַָָֹֹ»
'B‚Â ˙Á‡.מצו�ת ל�אר א� לאזרח �ר לה�ו�ת ««¿ְְְְְְִִֵֶַַָָ

ÌÁ¯ŒÏk(·):(מכילתא)����רה ¯Ët.תח�� ֶַָ∆∆»∆∆ֶַָ

�מ� �ח�ה, הרח� יז)את מי�(משלי "��טר ְְִִֵֶֶֶַָָ

וכ� מד��", כב)רא�ית ��פה",(תהלי� "יפטיר� ְְְִִֵֵַָָָ

�פתי�: ‰e‡יפ�ח� ÈÏ.�קניתי ידילעצמי על ְְְִִַָƒְְְְִִִֵַַ

מצרי�: �כ�רי ‰f‰(‚)�ה�יתי ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ. ְְִִִִֵֵֶַ»∆««∆
מצרי� יציאת ��ז�ירי� י��:ל�ד �כל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(„)·È·‡‰ L„Áa.איזה� י�דעי� היינ� לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

חסד רא� לה�: אמר �� א�א יצא�? ְְֶֶֶֶֶַָָָָָֹחד�

לצאת, ��ר �ה�א �חד� אתכ� �ה�ציא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ��מלכ�

א�מר: ה�א וכ� ��מי�, ולא צ�ה ולא ח�ה ְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹלא

סח) חד�(תהלי� ����ר�ת", אסירי� ֲִִִֶַָֹ"מ�ציא

לצאת: ��ר B‚Â'(‰)�ה�א È�Ú�k‰ ı¯‡ Ï‡. ֵֵֶָָ∆∆∆«¿«¬ƒ¿
�ל עממי�, חמ�ה א�א מנה ��א �י על ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹוא�

ה�, �נעני �כלל ���� �מ�מע, ��יי� ְְֲִִֵַַָ�ְְְִִֶַָָ�בעה

�� ל� נקרא ��א היתה �נע� מ���חת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹואחת

�נעני B‚Â':(תנחומא)א�א EÈ˙·‡Ï ÚaL�. ְֲִֶַָƒ¿««¬…∆¿
א�מר: ה�א טו)�אברה� �רת(בראשית הה�א ����" ְְֵַַַַָָָ

א�מר: ה�א �ביצחק וג�'", אבר� את כ)ה' (ש� ְְְְִֵֶַָָ

�ביעק וג�'", ה�את �אר� א�מר:"��ר ה�א (ש�ב ְְֲֵֶַַָָֹֹ

וג�'":כט) עליה ��כב א�ה א�ר ÏÁ·"האר� ˙·Ê ְֲֵֶֶֶַָָָָָ»«»»
L·„e.�ה�מרי מ� זב וה�ב� הע�י�, מ� זב חלב ¿»ְְְִִִִִַַַָָָָָָ

ה�אני� ו)�מ� ‰f‡˙:(מגילה ‰„·Ú‰ (פסחי�.‡˙ ְִִֵַ∆»¬…»«…
�יצו) "והיה למעלה: נאמר �בר והלא �סח. ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל

��ביל ��נא�? חזר ול�ה וג�'", האר� אל ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹתבא�

נאמר: רא��נה �פר�ה .�� ��תח�� (לעיל�בר ְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָ



קמה `abiiriay mei qelwpe`
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íëëBúai''yx:ðøLàk ìûøNé éða-ìk eùriå §«§¤«©©«£−Ÿ¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧

:eùr ïk ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeöñ ¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«Ÿ
àðéða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNéôéòéáù ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
âéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéì-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤¦̧

íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë̈§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈
àeä éì äîäaáei''yx:âírä-ìà äLî øîàiå ©§¥¨®¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈

íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà øBëæ̈º¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ
íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár úéaî¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−

õîç ìëàé àìå äfîi''yx:ãíéàöé ízà íBiä ¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®
áéáàä Lãçai''yx:äýåýé Eàéáé-éë äéäå §−Ÿ¤¨«¨¦«§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿

‡Ï ‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»»

:da ÏeÎÈמטÈ¯B‡‡‰È ‡„Á ‡˙ ≈≈«¿»¬»¿≈

Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe ‡·ÈvÈÏ¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈ�ÈaנÏ‡¯NÈ È�a Ïk e„·ÚÂ ≈≈«¬»»¿≈ƒ¿»≈

˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»

:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡נאÔ¯Îa ‰Â‰Â «¬…≈¬»«¬»ƒ¿«

È�a ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈«≈¿»»¿≈

ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ≈≈«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÏk ÈÓ„˜ Lc˜‡ ¿≈»«¿≈√»«»

È�·a ‡cÏÂ Ïk Á˙t ‡¯Îea¿»»«»«¿»ƒ¿≈

ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

:‡e‰גBÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬

Ôez˜Ù� Èc ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È ÔÈ¯ÈÎ„¿ƒƒ»»»≈ƒ¿«¿

È¯‡ ‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»¬≈

‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙aƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙È ‡ÏÂדÔÈ„ ‡ÓBÈ ¿»ƒ¿¬≈¬ƒ«»≈

:‡·Èa‡c ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù� Ôez‡«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

Ú¯‡Ï‡ה ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»

È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ‰‡�Ú�Î„ƒ¿«¬»»¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈

ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂƒ»≈ƒ«ƒ«¬»»»¿ƒ«

é"ùø

�ר א� ע�ר, �אר�עה אזרח מה האר�". ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�אזרח

ע�ר Ba:�אר�עה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ.את להביא ְְַָָָָ¿»»≈……«ְִֶָ

לערל�ת, מ�מר �אינ� מילה, מחמת אחיו ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ת�

:"�� יאכל לא נכר מ"�� נלמד Bz¯‰(ËÓ)ואינ� ְְִִֵֵֶַָָֹֹ»
'B‚Â ˙Á‡.מצו�ת ל�אר א� לאזרח �ר לה�ו�ת ««¿ְְְְְְִִֵֶַַָָ

ÌÁ¯ŒÏk(·):(מכילתא)����רה ¯Ët.תח�� ֶַָ∆∆»∆∆ֶַָ

�מ� �ח�ה, הרח� יז)את מי�(משלי "��טר ְְִִֵֶֶֶַָָ

וכ� מד��", כב)רא�ית ��פה",(תהלי� "יפטיר� ְְְִִֵֵַָָָ

�פתי�: ‰e‡יפ�ח� ÈÏ.�קניתי ידילעצמי על ְְְִִַָƒְְְְִִִֵַַ

מצרי�: �כ�רי ‰f‰(‚)�ה�יתי ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ. ְְִִִִֵֵֶַ»∆««∆
מצרי� יציאת ��ז�ירי� י��:ל�ד �כל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(„)·È·‡‰ L„Áa.איזה� י�דעי� היינ� לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

חסד רא� לה�: אמר �� א�א יצא�? ְְֶֶֶֶֶַָָָָָֹחד�

לצאת, ��ר �ה�א �חד� אתכ� �ה�ציא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ��מלכ�

א�מר: ה�א וכ� ��מי�, ולא צ�ה ולא ח�ה ְְְְִִֵֵַָָָֹֹֹלא

סח) חד�(תהלי� ����ר�ת", אסירי� ֲִִִֶַָֹ"מ�ציא

לצאת: ��ר B‚Â'(‰)�ה�א È�Ú�k‰ ı¯‡ Ï‡. ֵֵֶָָ∆∆∆«¿«¬ƒ¿
�ל עממי�, חמ�ה א�א מנה ��א �י על ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹוא�

ה�, �נעני �כלל ���� �מ�מע, ��יי� ְְֲִִֵַַָ�ְְְִִֶַָָ�בעה

�� ל� נקרא ��א היתה �נע� מ���חת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹואחת

�נעני B‚Â':(תנחומא)א�א EÈ˙·‡Ï ÚaL�. ְֲִֶַָƒ¿««¬…∆¿
א�מר: ה�א טו)�אברה� �רת(בראשית הה�א ����" ְְֵַַַַָָָ

א�מר: ה�א �ביצחק וג�'", אבר� את כ)ה' (ש� ְְְְִֵֶַָָ

�ביעק וג�'", ה�את �אר� א�מר:"��ר ה�א (ש�ב ְְֲֵֶַַָָֹֹ

וג�'":כט) עליה ��כב א�ה א�ר ÏÁ·"האר� ˙·Ê ְֲֵֶֶֶַָָָָָ»«»»
L·„e.�ה�מרי מ� זב וה�ב� הע�י�, מ� זב חלב ¿»ְְְִִִִִַַַָָָָָָ

ה�אני� ו)�מ� ‰f‡˙:(מגילה ‰„·Ú‰ (פסחי�.‡˙ ְִִֵַ∆»¬…»«…
�יצו) "והיה למעלה: נאמר �בר והלא �סח. ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל

��ביל ��נא�? חזר ול�ה וג�'", האר� אל ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹתבא�

נאמר: רא��נה �פר�ה .�� ��תח�� (לעיל�בר ְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָ



abiiriay`קמו meiqelwpe`
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העבדהיב) מה �ניכ� אליכ� יאמר� �י ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ"והיה

את �ה�ציא מד�ר, ה�ת�ב ר�ע �ב� לכ�", ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�את

�אינ� �ב� לבנ�", "וה�ד� וכא�: ה�לל. מ� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעצמ�

א�ה ל� ��פ�ח מל�ד� וה�ת�ב ל�אל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹי�דע

ה�ב: את ה���כי� א�דה Ê‰(Á)�דברי ¯e·Úa. ְְְִִֵֵֶַַַָָ«¬∆
�מר�ר מ�ה �סח, �ג��: מצו�תיו, �אק�� ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָ�עב�ר

ÈÏ:ה�ל� '‰ ‰NÚ.:ל�מר ר�ע לב� ���בה רמז ַָ»»ƒְְֵַַָָָָ

,�� היית �א�� ל�, ולא לי" ה' היית"ע�ה לא ְְִִִִֶָָָָָָָֹֹ

לה�אל B‡Ï˙(Ë):(מכילתא)�דאי EÏ ‰È‰Â. ְְִֵַָ¿»»¿¿
לא�ת: ל� �היה מצרי� ÔB¯kÊÏeיציאת E„ÈŒÏÚ ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»

EÈ�ÈÚ ÔÈa.�ה�ל �ר���ת ��כ�ב ל�מר ר�צה ≈≈∆ְִִֶֶַַָָָֹ

�ב�ר�ע: �רא� E„Èותק�ר� ÏÚ..מאל� יד על ְְְְִֵַַָֹ«»¿ְַָֹ

�נ�ה �פר�ה מלא ידכה טז)לפיכ�, פסוק ,(לקמ� ְְְְִִֵָָָָָָָָ

�הה �היא יד �� לז)לדר� מנחות :(מכילתא. ְִִֵֶָָָֹ

(È)‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ.ל�נה לו)מ�נה :(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(‡È)E‡·È Èk ‰È‰Â.�מ�א ��מד� מר��תינ� י� ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ

�כ�ר קד�� והא�מר��א ��ד�ר. ה��לדי� �ת ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

�ק�מ�ה� א� ל�מר: ז� �יאה מפר� ְְְְִִֵֶַַָָָ��ד��,

�� �תק�מ�ה� לאר� לה�נס �ז�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ��ד�ר,

EÏ:(מכילתא) ÚaL�.?�ל נ��ע ו)והיכ� (לעיל ƒ¿«¿ְְְִֵַָ

וג�'": נ�אתי א�ר האר� אל אתכ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ"והבאתי

CÏ d�˙�e.(מכילתא)�עיני� ל��הא נתנ� �א�� ¿»»»ְְְְְִֵֵֶָָ

אב�ת: �יר�ת �עיני� �הי ואל ,���� ��ְְְִִֵֶַַ�ַָ

(·È)z¯·Ú‰Â.,הפר�ה ל��� א�א והעבר� אי� ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ

לב��": נחלת� את "והעבר�� א�מר: ה�א ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָוכ�

‰Ó‰a ¯‚L.,��ע �לא ו��ח�� א�� ���ר�� נפל ∆∆¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ

את לפטר �בכ�רה קד�� �ה�א ה�ת�ב ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹול�ד�

�גר �מ� �גר, קר�י נפל, �אינ� וא� אחריו, ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�א
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é"ùø

ה�פל, על לל�ד א�א �א לא זה אבל ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלפי�,

�אמר: וא� רח�". �טר "�ל �תב: �בר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�הרי

�פר� �א �מ�מע, טמאה �המה �כ�ר ְְְְְֵֵֵַַַָָָָא�

י� אחר, ל��� �בצאנ�". "�בקר� אחר: ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹ�מק��

אד� �בכ�ר רח�", �טר �ל "והעבר� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפר�:

מד�ר: ÓÁ¯(È‚)ה�ת�ב ¯Ët.אר� �טר ולא ְֵַַָ∆∆¬…ְְֶֶָֹ

��מ לפי היא, ה�ת�ב גזרת טמאה, �ל��המה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

י�ראל את ���ע� וע�ד, לחמ�רי�. מצרי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ�כ�רי

��א מ��ראל אחד ל� [�אי� מ�צרי� ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�יציאת�

�ל �מ�הב� מ�ס�� טע�ני� חמ�רי�] הר�ה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָנטל

Na‰מצרי�: ‰cÙz.פטר� ל�ה�, �ה נ�ת� ְִִַƒ¿∆¿∆ֵֵֶֶֶַֹ

וה�ה �הנאה מ�ר �ה�:חמ�ר �יד ח�י� ֲ�ְֲֶַַָָָ�ְִֵַֹ

BzÙ¯ÚÂ.ה�א וה�רג�. מאח�ריו �ק�פי� ע�רפ� «¬«¿ְְְְֲִֵָ

ממ�נ� יפסיד לפיכ� �ה�, �ל ממ�נ� ְְְִִִִֵֶַָָָֹהפסיד

cÙz‰:(מכילתא) EÈ�·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ.�חמ ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ֵָ

אחר: �מק�� קצ�ב �די�נ� Èk(È„)סלעי�, ְְְִִֵַָָָƒ

¯ÁÓ E�a EÏ‡LÈ.�וי עכ�ו �ה�א מחר י� ƒ¿»¿ƒ¿»»ְְֵֵֶַָָָ

�כג��: זה �ג�� זמ�, לאחר �ה�א (יהושעמחר ְְְְֶֶַַַָָ

�בניכב) �ד �בני לבנינ�" �ניכ� יאמר� ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ"מחר

f‡˙רא�ב�: ‰Ó.י�דע �אינ� ט�� �ינ�ק זה ְֵ«…ִִֵֵֵֶֶַ

�את", "מה ו��אל: וס�ת� �אלת� ְְְְֲִֵֵֵַַָֹלהעמיק

א�מר: ה�א אחר ו)�במק�� העד�ת(דברי� "מה ְֵֵֵַָָָ

�� �אלת זאת הרי וג�'", וה���טי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֹ�ְַוהח�י�

ר�ע, ,�� �ני�: אר�עה �נגד ��רה ��רה ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָחכ�.

חכמה: �ר� וה��אל ל�אל, י�דע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹו�אינ�

(ÊË)EÈ�ÈÚ ÔÈa ˙ÙËBËÏe.�� ועל �פ�י�, ¿»…≈≈∆ְְִִֵַ

�כתפי טט ט�טפ�ת, קר�יי� ��י� אר�עה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�ה�

ע� ח�ר� �מנח� ��י�. �אפריקי �ת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָ��י�,

�מ� ���ר, ל��� ��יפ�", "אל �ר��", אל ְְְִִֵֶַַַָ"וה��

רא��נה, �פר�ה האמ�רה עיני�", �י� ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ"�לז�ר��

ה�ס יז�ר העיני�, �י� ק��רי� א�ת� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�הר�אה

:�� באויד�ר פרשת חסלת ִֵַ
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:ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»¿»

„ÓÁ¯‡יג (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»

˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a ˜B¯Ùzƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿

‡L�‡„ ‡¯Îea ÏÎÂ dÙ˜�˙Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»»

:˜B¯Ùz CÈ�·aידÈ¯‡ È‰ÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈

‡„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ C�a CpÏ‡LÈƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»»

ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

Ú¯Ù‰טו ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…

‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e ‡�˙eÁÏLÏ¿«»»»¿«¿»»¿»

‡L�‡„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»«¬»»

‡�‡ Ôk ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»«≈¬»

ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È�·„ ‡¯Îea ÏÎÂטזÈ‰ÈÂ ¿»¿»ƒ¿«∆¿ƒ≈

CÈ�ÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»

ÈÈ ‡�˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

Ò Ò Ò :ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

é"ùø

ה�פל, על לל�ד א�א �א לא זה אבל ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאלפי�,

�אמר: וא� רח�". �טר "�ל �תב: �בר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�הרי

�פר� �א �מ�מע, טמאה �המה �כ�ר ְְְְְֵֵֵַַַָָָָא�

י� אחר, ל��� �בצאנ�". "�בקר� אחר: ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹ�מק��

אד� �בכ�ר רח�", �טר �ל "והעבר� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפר�:

מד�ר: ÓÁ¯(È‚)ה�ת�ב ¯Ët.אר� �טר ולא ְֵַַָ∆∆¬…ְְֶֶָֹ

��מ לפי היא, ה�ת�ב גזרת טמאה, �ל��המה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

י�ראל את ���ע� וע�ד, לחמ�רי�. מצרי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ�כ�רי

��א מ��ראל אחד ל� [�אי� מ�צרי� ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�יציאת�

�ל �מ�הב� מ�ס�� טע�ני� חמ�רי�] הר�ה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָנטל

Na‰מצרי�: ‰cÙz.פטר� ל�ה�, �ה נ�ת� ְִִַƒ¿∆¿∆ֵֵֶֶֶַֹ

וה�ה �הנאה מ�ר �ה�:חמ�ר �יד ח�י� ֲ�ְֲֶַַָָָ�ְִֵַֹ

BzÙ¯ÚÂ.ה�א וה�רג�. מאח�ריו �ק�פי� ע�רפ� «¬«¿ְְְְֲִֵָ

ממ�נ� יפסיד לפיכ� �ה�, �ל ממ�נ� ְְְִִִִֵֶַָָָֹהפסיד

cÙz‰:(מכילתא) EÈ�·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ.�חמ ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ֵָ

אחר: �מק�� קצ�ב �די�נ� Èk(È„)סלעי�, ְְְִִֵַָָָƒ

¯ÁÓ E�a EÏ‡LÈ.�וי עכ�ו �ה�א מחר י� ƒ¿»¿ƒ¿»»ְְֵֵֶַָָָ

�כג��: זה �ג�� זמ�, לאחר �ה�א (יהושעמחר ְְְְֶֶַַַָָ

�בניכב) �ד �בני לבנינ�" �ניכ� יאמר� ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ"מחר

f‡˙רא�ב�: ‰Ó.י�דע �אינ� ט�� �ינ�ק זה ְֵ«…ִִֵֵֵֶֶַ

�את", "מה ו��אל: וס�ת� �אלת� ְְְְֲִֵֵֵַַָֹלהעמיק

א�מר: ה�א אחר ו)�במק�� העד�ת(דברי� "מה ְֵֵֵַָָָ

�� �אלת זאת הרי וג�'", וה���טי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֹ�ְַוהח�י�

ר�ע, ,�� �ני�: אר�עה �נגד ��רה ��רה ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָחכ�.

חכמה: �ר� וה��אל ל�אל, י�דע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹו�אינ�

(ÊË)EÈ�ÈÚ ÔÈa ˙ÙËBËÏe.�� ועל �פ�י�, ¿»…≈≈∆ְְִִֵַ

�כתפי טט ט�טפ�ת, קר�יי� ��י� אר�עה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�ה�

ע� ח�ר� �מנח� ��י�. �אפריקי �ת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָ��י�,

�מ� ���ר, ל��� ��יפ�", "אל �ר��", אל ְְְִִֵֶַַַָ"וה��

רא��נה, �פר�ה האמ�רה עיני�", �י� ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָ"�לז�ר��

ה�ס יז�ר העיני�, �י� ק��רי� א�ת� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�הר�אה

:�� באויד�ר פרשת חסלת ִֵַ



קמח

.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

àá úùøôì äøèôäåî ÷øô äéîøéá

åîâéúBkäì ìáa Cìî øvàøãëeáð àBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácä©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤¦§§−̈©¨¦®¨À§«©§¤©Æ¤´¤¨¤½§©−
:íéøöî õøà-úàáðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá eãébäeøîà ñçðtçúáe ó ¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³§¦§©¸¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ§©§©§¥®¦§À

éáéáñ áøç äìëà-ék Cì ïëäå ávéúä:Eâéøéaà óçñð recî:Bôãä ýåýé ék ãîr àì E ¦§©¥Æ§¨´¥«½̈¦«¨«§¨¬¤−¤§¦¤«©−©¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§Ÿ̈−£¨«
ãäîe÷ eøîàéå eärø-ìà Léà ìôð-íb ìLBk äaøä|eðzãìBî õøà-ìàå eðnr-ìà äáLðå ¦§−̈¥®©¨©º¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ´¨§¨ª´¨¤©¥À§¤¤̧¤Æ«©§¥½

:äðBiä áøç éðtîä:ãrBnä øéárä ïBàL íéøöî-Cìî äòøt íL eàø÷åéðà-éç ¦§¥−¤¬¤©¨«¨§−¨®©§³Ÿ¤«¤¦§©¸¦Æ¨½¤«¡¦−©¥«©¨̧¦Æ
:àBáé íia ìîøëëe íéøäa øBáúk ék BîL úBàáö ýåýé Cìnä-íàðæCì éNr äìBb éìk §ª©¤½¤§Ÿ̈¬§¨−§®¦µ§¨´¤«¨¦½§©§¤−©¨¬¨«§¥³¨Æ£¦´½̈

ð-ék íéøöî-úa úáLBéì ó:áLBé ïéàî äúvðå äéäú änLçõø÷ íéøöî äiô-äôé äìâr ¤−¤©¦§¨®¦¦ŸÆ§©¨´¦«§¤½§¦§¨−¥¥¬¥«¤§¨¬§¥«¦−̈¦§¨®¦¤¬¤
:àá àa ïBôvîèeãîr àì åécçé eñð eðôä änä-íâ-ék ÷aøî éìârk daø÷á äéøëN-íb ¦¨−¨¬¨«©§¦¤³¨§¦§¨Æ§¤§¥´©§¥½¦«©¥¯¨¦§²¨¬©§−̈´Ÿ¨¨®

:íúc÷t úr íäéìr àa íãéà íBé ékéeàa úBncø÷áe eëìé ìéçá-ék Cìé Lçpk dìB÷ ¦´¬¥¨²¨¬£¥¤−¥¬§ª¨¨«−̈©¨¨´¥¥®¦«§©´¦¥¥½§©§ªÆ¨´
:íéör éáèçk dìàé:øtñî íäì ïéàå äaøàî eaø ék ø÷çé àì ék ýåýé-íàð døré eúøk ½̈§«Ÿ§¥−¥¦«¨«§³©§¨Æ§ª§Ÿ̈½¦−´Ÿ¥«¨¥®¦³©Æ¥«©§¤½§¥¬¨¤−¦§¨«

áé:ïBôö-ír ãéa äðzð íéøöî-úa äLéáäâéã÷Bô éððä ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà Ÿ¦−¨©¦§¨®¦¦§−̈§©¬©¨«¨©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¦§¦³¥Æ
íéçèaä ìrå äòøt ìrå äéëìî-ìrå äéäìà-ìrå íéøöî-ìrå äòøt-ìrå àpî ïBîà-ìà¤¨´¦½Ÿ§©©§ŸÆ§©¦§©½¦§©¡Ÿ¤−¨§©§¨¤®¨§©̧©§½Ÿ§©¬©«Ÿ§¦−

:BaåèïkLz ïë-éøçàå åéãár ãéáe ìáa-Cìî øvàøãëeáð ãéáe íLôð éL÷áî ãéa íézúðe «§©¦À§©Æ§©§¥´©§½̈§©²§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§©´£¨¨®§©«£¥¥²¦§¬Ÿ
:ýåýé-íàð íã÷-éîékæèErLBî éððä ék ìàøNé úçz-ìàå á÷ré écár àøéz-ìà äzàå ¦«¥¤−¤§ª§Ÿ̈«§Â©Â̈©¦º̈©§¦³©£ŸÆ§©¥©´¦§¨¥½¦Â¦«§¦³¦«£Æ

:ãéøçî ïéàå ïðàLå è÷Lå áB÷ré áLå íéáL õøàî Erøæ-úàå ÷Bçøîæéàøéz-ìà äzà ¥«¨½§¤©§£−¥¤´¤¦§¨®§¨¯©«£²§¨©¬§©«£©−§¥¬©«£¦«©ÂÂ̈©¦º̈
íéBbä-ìëa äìë äùrà ék éðà Ezà ék ýåýé-íàð á÷ré écár|ézçcä øLàänM E ©§¦³©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¦¬¦§−¨®¦¦Á¤«¡¤̧Ÿ¨¹̈§¨©¦´£¤¯¦©§¦´À̈¨

ézøqéå äìë äNrà-àì Eúàå:jwðà àì äwðå ètLnì E §«Ÿ§ÆŸ¤«¡¤´¨½̈§¦©§¦̧Æ©¦§½̈§©¥−¬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

:BaåèïkLz ïë-éøçàå åéãár ãéáe ìáa-Cìî øvàøãëeáð ãéáe íLôð éL÷áî ãéa íézúðe «§©¦À§©Æ§©§¥´©§½̈§©²§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§©´£¨¨®§©«£¥¥²¦§¬Ÿ
:ýåýé-íàð íã÷-éîékæèErLBî éððä ék ìàøNé úçz-ìàå á÷ré écár àøéz-ìà äzàå ¦«¥¤−¤§ª§Ÿ̈«§Â©Â̈©¦º̈©§¦³©£ŸÆ§©¥©´¦§¨¥½¦Â¦«§¦³¦«£Æ

:ãéøçî ïéàå ïðàLå è÷Lå áB÷ré áLå íéáL õøàî Erøæ-úàå ÷Bçøîæéàøéz-ìà äzà ¥«¨½§¤©§£−¥¤´¤¦§¨®§¨¯©«£²§¨©¬§©«£©−§¥¬©«£¦«©ÂÂ̈©¦º̈
íéBbä-ìëa äìë äùrà ék éðà Ezà ék ýåýé-íàð á÷ré écár|ézçcä øLàänM E ©§¦³©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¦¬¦§−¨®¦¦Á¤«¡¤̧Ÿ¨¹̈§¨©¦´£¤¯¦©§¦´À̈¨

ézøqéå äìë äNrà-àì Eúàå:jwðà àì äwðå ètLnì E §«Ÿ§ÆŸ¤«¡¤´¨½̈§¦©§¦̧Æ©¦§½̈§©¥−¬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:



לוח זמנים לשבוע פרשת בא 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)
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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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18:35

18:29

17:56

17:56

21:45

20:42

19:05

18:15

17:06

17:30

17:36

17:16

17:37

20:17

17:32

17:00

16:49

16:57

16:37

16:44

17:31

17:04

16:27
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07:09 07:12

07:43 07:48

07:04 07:09
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06:11 06:04
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07:08 07:15

07:19 07:26
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09:52 09:54

09:12 09:13
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10:34 10:38
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09:25 09:26

09:50 09:51

10:12 10:14

09:35 09:37
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09:29 09:32

09:43 09:46

08:59 08:55
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10:05 10:06
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10:35 10:36
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10:57 10:57
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10:47 10:44
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10:44 10:46

10:17 10:19

10:32 10:34
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17:18 17:09
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17:26 17:16
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18:09 18:00
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17:37 17:30
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17:52 17:47
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17:56 17:49
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18:34 18:30

17:22 17:12
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16:53 16:42

18:45 18:47

19:00 19:02

16:36 16:24
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16:53 16:43

17:00 16:49

16:39 16:29

17:03 16:54
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16:57 16:47

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
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)
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הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ח)
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לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קייץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)
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