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*h"nyz'd ,zereayd bg axr ,oeiq 'dl xe` .c"qa

ÈÎ�‡�מצרי מאר� הוצאתי� אשר אלקי� דעשרת1הוי' הראשו� דיבור הוא זה דפסוק ,

סיו� בו' תורה במת� שניתנו [ובאו2הדברות לנשמע נעשה ישראל שהקדימו לאחרי ,

נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד כתרי� שני מישראל אחד לכל וקשרו השרת ]3מלאכי

בסיו� נשיאינו4בחמישי דרבותינו דרושי� בכמה ומובא ישראל5. דגדולי הידועה ,6השאלה

שהיו א� מצרי�, דביציאת מצרי�. מיציאת יותר גדול פלא הוא ואר� שמי� בריאת הרי
מאר� הוצאתי� אשר שאומר זה על מספיק ביאור זה שאי� לזה נוס� הרי נסי�, כמה
וכמה כמה היו מצרי� יציאת לאחרי וכ� מצרי� יציאת קוד� שג� מכיוו� דווקא, מצרי�

לזה7נסי� ונוס� מאי�. יש הוא ואר� שמי� ובריאת ליש, מיש שינוי הוא הנס עני� הנה ,

כח הוא מאי� יש שבבריאה האלוקי הכח ג� הנה יותר, גדול פלא הוא מאי� יש שבריאה
כידוע יותר, [ויש8נעלה מעצמותו. שמציאותו העצמות בכח רק היא מאי� יש שבריאה

אמיתית מציאות היא הנברא דיש שהמציאות דזה היא9לומר, שהתהוותו מפני הוא ,

האמיתי יש ליה10מהעצמות, הווה דלכאורה מצרי�, מאר� הוצאתי� אשר אומר ולמה .[

ואר�. שמי� בראתי אשר למימר

ואÈÂ˘ב) שמי� בראתי אשר למימר ליה הווה שלכאורה דזה לפילהוסי�, ג� הוא ר�,
תורה) דמת� הפתיחה הוא אלוקי� הוי' (דאנכי תורה ומת� ואר� שמי� שבריאת
על הבעלֿש�ֿטוב כתורת ורגע, רגע בכל מתחדשת ואר� שמי� דבריאת לזה. זה שייכי�

קדישא11הפסוק תניא בספר (הובא בשמי� נצב דבר� הוי' מהווה12לעול� האלוקי שכוח (

מוב�, העצמות, בכוח היא מאי� יש והתהוות שבריאה ומכיוו� ליש. מאי� הנברא את תמיד
בתורה הוא זה דר� ועל מהעצמות. ממש מאי� יש היא ורגע רגע שבכל שנתינתה13שהבריאה ,

רגע בכל היא מהעצמות והמשכתה (אנכי), מהעצמות היא שאומרי�14(והמשכתה) נות�15כמו
רז"ל אמרו שלכ� הווה, לשו� יו�16התורה ממש.17בכל חדשי� חדשי�, בעיני� יהיו
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. . לאור מוציאי� הננו "בזה בשעתו, לאור יצא (*

h"nyz w"ye y"dgven."

ו.)1 ה, ואתחנ� ב. כ, יתרו

תצד.)2 ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע

א.)3 פח, שבת

ד.)4 כד, משפטי� פרש"י

תא)5 ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ מאמרי בס' תזכור למע� ד"ה

תרכ"ו אלקי� ה' אנכי ד"ה ש�). בהערות בהנסמ� (וראה ואיל�

ד"ה ואיל�). שס ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת ס). ע' תרכ"ו (סה"מ

ועוד. ואיל�). 20 ע' ה'ש"ת (סה"מ ואיל� פ"ב ה'ש"ת החודש

הלוי.)6 ר"י שאלני ד"ה ש�, יתרו עה"פ ראב"ע

בתחלתו.)7 תרכ"ו אנכי בד"ה שמדייק כמו

תש"ז)8 סה"מ בארוכה וראה ע"ב). ריש (קל, ס"כ אגה"ק

לזה דנוס� ש�), אגה"ק ג� (וראה 238 היאzeedzdyע' היש

דמציאותו העני� דוגמת יש עצמו בהיש ג� הנה העצמות, בכח

מעצמותו.

הוא)9 שהעול� ובכ"מ, קמח ע' תרכ"ט סה"מ בארוכה ראה

דמיו�. ולא מציאות

ג.)10 מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז וראה

פט.)11 קיט, תהלי�

בתחלתו.)12 שעהיוה"א

13(116 ע' ה'ש"ת וסה"מ תלחֿט ע' עטר"ת סה"מ ראה

ההתחדשות דוגמת היא תמיד מתחדשת שהתורה דזה ואיל�,

דמע"ב.

שהתורה)14 תמז), ע' ש� ג� (וראה ש� עטר"ת סה"מ ראה

העצמות". מ� תמיד להתחדש "צריכה

התורה.)15 בברכת

ג�)16 וראה טז. כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י

ח"ג תשמ"ט בהתוועדויות ג� (נדפס זו שנה סיו� דר"ח המכתב

וש"נ. ובכ"מ). .236 ע'

בטובו)17 המחדש בעני� 117 ע' ש� ה'ש"ת סה"מ ראה

בכל אלא דוקא לאו הוא יו�" ד"בכל מע"ב, תמיד יו� בכל
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תרכ"ו אלקי� ה' אנכי ד"ה ש�). בהערות בהנסמ� (וראה ואיל�

ד"ה ואיל�). שס ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת ס). ע' תרכ"ו (סה"מ
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ג.)10 מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז וראה
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בטובו)17 המחדש בעני� 117 ע' ש� ה'ש"ת סה"מ ראה

בכל אלא דוקא לאו הוא יו�" ד"בכל מע"ב, תמיד יו� בכל
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‰�‰Âוכידוע תורה. במת� נית� חדשי�, בעיני� יהיו יו� שבכל זה על בפירוש18הכוח
בפסוק19הכתוב לאמר דתיבת שהפירוש לאמר, האלה הדברי� כל את אלקי� וידבר

במעמד היו ישראל כל (נשמות) שהרי שבמקרא) לאמר כל (כמו לאחרי� לאמר לא הוא זה
נית� תורה מת� שבשעת הוא כא� לאמר ופירוש עצמו, מהקב"ה הדברות ושמעו סיני הר
על ג� (שקאי האלה הדברי� כל את לאמר הדורות שבכל מישראל ואחת אחד לכל הכוח

כולה התורה שהקב"ה20כל הדברי� שאומר דלאמר, באופ� יהיה שלו התורה שלימוד ,(

כא� א� ובזיע וברתת וביראה באימה להל� מה שלכ� תורה. מת� בשעת כמו עכשיו, אומר
שהכוח21כו' כיוו� תורה, למת� ההתחדשות דעני� השייכות יותר עוד מודגש ועלֿפיֿזה .

תורה. במת� נית� חדשי� בעיני� שיהיו זה על

בכמהÂ‰�‰ג) שמובא דזה מוב�, אמת, תורת תורה, היא בתורה שאלה שג� הידוע ְֵָעלֿפי
ג� הוא ואר� שמי� בבריאת להיות צרי� היה תורה דמת� שההתחלה דרושי�
ואת השמי� את אלקי� ברא בראשית היא התורה כל שהתחלת לזה דנוס� דאמת. אליבא

(להרמב"�)22האר� תורה משנה התחלת וכ� והוא23, ראשו� מצוי ש� שיש לידע היא
שבההתחלה [ולהוסי�, המצאו מאמיתת אלא נמצאו לא כו' הנמצאי� וכל נמצא כל ממציא
שכל ג� אלא שבכתב) תורה (כבהתחלת בכללות הבריאה עני� רק לא מבואר תורה דמשנה

נמצאו ישzzin`nהנמצאי� העצמות בכוח היא שהבריאה היינו –izin`dהמצאו, וכ� ,
ש� העני� בהמש� שכתוב כמו ורגע רגע בכל היא שהוא24שהבריאה הדעת על יעלה דא�

הנמצאי� שנמצאו לאחרי שג� היא בזה שהכוונה להמצאות, יכול אחר דבר אי� מצוי אינו
החסידות, שבתורת אלו ענייני� דשני מציאות�. תיבטל (בה�), מצוי יהיה לא בא� –

בסגנו� הרמב"� כתב� רגע, בכל היא ושהבריאה העצמות בכוח היא ],dkldcשהבריאה

שעני� אלא ואר�, שמי� דבריאת העני� ישנו תורה דמת� בההתחלה ג� – לזה נוס� הנה
תורה דמת� ראשו� דפסוק פה שבעל דתורה בהחלק הוא שבכתבyexitd,25זה .26דתורה

ג� מגלי� חדשי�, בעיני� דיהיו באופ� התורה עסק ידי דעל בזה, הביאור לומר ויש
בהבריאה דתיבת27החידוש לעיל המובא ועלֿפי ליש. מאי� רגע בכל מתחדשת שהיא

מגלי� זה שעלֿידי חדשי�, בעיני� יהיו על כוח הנתינת הוא תורה מת� שבהתחלת לאמר
(עוד תורה דמת� שבההתחלה הרי, דהבריאה, החידוש ישiptl(כנ"ל) הדברות) עשרת

הבריאה. דחידוש העני� עלֿכלֿפני�) (ברמז
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חדשי�, בעיני� יהיו יו� בכל במרז"ל הוא שכ� ולהעיר רגע.

רגע. בכל היא שהכוונה

ובכ"מ.)18 א. מב, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א

א.)19 כ, יתרו

בלקו"ת)20 הובאו – רז"ל מדרשי ובכמה ב ג, חגיגה ראה

ג. טו, במדבר

א.)21 כב, ברכות

א.)22 א, בראשית

ה"א.)23 פ"א יסוה"ת הל'

ה"ג.)24 ש� בה"פירוש" וראה ה"ב. ש�

את)25 להתחיל צרי� הי' ש"לא דזה לאיד�, הוא ועד"ז

עני� בראשית), ר"פ (פרש"י לכ�" הזה מהחודש אלא התורה

שהתורה היא, בזה הכוונה – מצרי� בהחודשzlgznיציאת

התורה. דהתחלת בתושבע"פ הוא זה שעני� אלא לכ�, הזה

היד)26 לספר הרמב"� (הקדמת ניתנה בפירושה דתורה

בתחלתה).

בתורה)27 מענינ� נמשכי� שבעול� העניני� שכל דכיו�

בתורה, העני� גילוי ע"י לכ�, – ואיל�) סע"א קסא, (זח"ב

ממנו. שמשתלשל בעול�, העני� ג� נתגלה

h"nyz'd ,zereayd bg axr ,oeiq 'dl xe`

‡Ï‡�אלוקי ה' אנכי היא שבכתב) (בתורה בגילוי תורה דמת� ההתחלה שא�ֿעלֿפיֿכ�
בשביל היא תורה ודמת� העול� דבריאת הכוונה כי מצרי�, מאר� הוצאתי� אשר
מכל היציאה אצל� ושיהיה וגבול מיצר מלשו� דמצרי� העני� דורכגיי� זאל� זיי אז ַָישראל,
מעבדות מושללי� שיהיו עבדי�, מבית ואפילו מצרי�, מאר� הוצאתי� וגבולי�, מיצרי�

עבדי� ישראל בני לי כי שהיא, ואיזו וד� קוד�28לבשר ושטרי ומהות, לעצמות לי ויש29, .
לנשמע נעשה ישראל שהקדימו לאחרי היה תורה שמת� העני� ע� זה דהג�30לקשר ,

המתחיל ואני למעלה, מצד היה תורה דמת� הקדמת31שהגילוי תחלה להיות צרי� היה ,

מהעצמות. ונמשכה התורה ניתנה דווקא ועלֿידיֿזה הרצו�, לבעל הביטול לנשמע, נעשה
חדשי�. בעיני� יהיו יו� שבכל כנ"ל) ("לאמר", תורה במת� שהיה כוח הנתינת ג� כולל

ונעשי�ÌÈÓÈ‰Âד) נזכרי� כמו32האלה הענייני� אות� ונמשכי� חוזרי� ושנה שנה שבכל ,

דמעלי� יותר, נעלית בדרגא ה� שנה שבכל מזו, ויתירה הראשונה, בפע� שהיו
ועבודתינו33בקודש במעשינו תלויי� הענייני� שכל וכיוו� להוסי�34. צרי� שנה בכל לכ�, ,

בלב אחד כאיש יחיד לשו� דויח� בהעני� הוספה תורה, למת� בההכנות ג� בקודש ולהעלות
סיו� חודש בראש שהיה ראש35אחד אחר (שמיד סיו� חודש ראש לאחרי שהיו בההכנות וכ� ,

בעני� עמה� להתעסק משה התחיל התורהחודש בההכנה36קבלת וכמה כמה אחת ועל ,(
זו שהכנה מזה ג� כמוב� תורה למת� העיקרית ההכנה שהיא לנשמע, נעשה דהקדמת
התורה. ניתנה שבו בסיו� שישי של הערב שהוא בסיו� בחמישי היא לנשמע נעשה דהקדמת
שמביאה המתאימה התבוננות לנשמע, נעשה דהקדמת בהעני� יתבוננו היו� שבמש� והוא,
זה ולאחרי (נעשה), בפועל לקיימו לראש לכל צרי� ה', דעבודת עני� שבכל פועל, לידי
יו� ערב הוא בסיו�) (חמישי זה שיו� וא� (נשמע). שלו בחכמהֿבינהֿדעת העני� את להבי�

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק תורת ידועה הרי החג, צרכי דהכנות טרדות כמה בו שישנ� 37טוב

שכנגד, להצד (כלֿכ�) שליטה אי� השבועות חג (ומעי�) בערב ועלֿדר�ֿזה השבועות שבחג
כו'. והעבודה התורה לימוד לטובת הכול לעשות המוכשר זמ� הוא ולכ�

Ô·ÂÓÂמראש מתחיל השבועות, חג שלפני להימי� ששייכי� הנ"ל להכנות דנוס� בפשטות,
השייכי� להענייני� בנוגע מיוחדת השתדלות ובמכלֿשכ� להיות צרי� סיוו�, חודש
וט�, נשי� אנשי� מישראל, ואחת אחד שכל מההשתדלות מתחיל עצמו, השבועות לחג
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נה.)28 כה, בהר

ש�.)29 פרש"י

נעשה)30 שהקדימו שע"י קסד, ע' במדבר אוה"ת ראה

מ"ת". עני� גרמו כו' רעד"ר גילוי בחי' למעלה "עוררו לנשמע

ועוד.)31 ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

הובא)32 שובבי"�, תיקו� בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. להחיד"א דוד לב בס' ונתבאר

וש"נ.)33 א. כח, ברכות

רפל"ז.)34 בתניא אדה"ז לשו�

ובפרש"י.)35 ב יט, יתרו

מ"ש)36 וע"פ תצד). (סו"ס פסח הל' סו� אדה"ז שו"ע

שהיו העניני� בפרטי ש� בשו"ע שמארי� מה יומתק בפני�

ופסקי הלכות הוא דהשו"ע שענינו א� – מ"ת שלפני בהימי�

הוא זה ג� כי – וטעמיה� שנה)dkldדיני� (בכל יו� שבכל ,

הראשונה. בפע� זה ביו� שהי' בהעני� העבודה להיות צריכה

נעשה דהקדמת העני� ש� מביא שאינו צע"ק שעפ"ז [אלא

לנשמע].

סיו�.)37 וד' ג' יו�" "היו�
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‡Ï‡�אלוקי ה' אנכי היא שבכתב) (בתורה בגילוי תורה דמת� ההתחלה שא�ֿעלֿפיֿכ�
בשביל היא תורה ודמת� העול� דבריאת הכוונה כי מצרי�, מאר� הוצאתי� אשר
מכל היציאה אצל� ושיהיה וגבול מיצר מלשו� דמצרי� העני� דורכגיי� זאל� זיי אז ַָישראל,
מעבדות מושללי� שיהיו עבדי�, מבית ואפילו מצרי�, מאר� הוצאתי� וגבולי�, מיצרי�

עבדי� ישראל בני לי כי שהיא, ואיזו וד� קוד�28לבשר ושטרי ומהות, לעצמות לי ויש29, .
לנשמע נעשה ישראל שהקדימו לאחרי היה תורה שמת� העני� ע� זה דהג�30לקשר ,

המתחיל ואני למעלה, מצד היה תורה דמת� הקדמת31שהגילוי תחלה להיות צרי� היה ,

מהעצמות. ונמשכה התורה ניתנה דווקא ועלֿידיֿזה הרצו�, לבעל הביטול לנשמע, נעשה
חדשי�. בעיני� יהיו יו� שבכל כנ"ל) ("לאמר", תורה במת� שהיה כוח הנתינת ג� כולל

ונעשי�ÌÈÓÈ‰Âד) נזכרי� כמו32האלה הענייני� אות� ונמשכי� חוזרי� ושנה שנה שבכל ,

דמעלי� יותר, נעלית בדרגא ה� שנה שבכל מזו, ויתירה הראשונה, בפע� שהיו
ועבודתינו33בקודש במעשינו תלויי� הענייני� שכל וכיוו� להוסי�34. צרי� שנה בכל לכ�, ,

בלב אחד כאיש יחיד לשו� דויח� בהעני� הוספה תורה, למת� בההכנות ג� בקודש ולהעלות
סיו� חודש בראש שהיה ראש35אחד אחר (שמיד סיו� חודש ראש לאחרי שהיו בההכנות וכ� ,

בעני� עמה� להתעסק משה התחיל התורהחודש בההכנה36קבלת וכמה כמה אחת ועל ,(
זו שהכנה מזה ג� כמוב� תורה למת� העיקרית ההכנה שהיא לנשמע, נעשה דהקדמת
התורה. ניתנה שבו בסיו� שישי של הערב שהוא בסיו� בחמישי היא לנשמע נעשה דהקדמת
שמביאה המתאימה התבוננות לנשמע, נעשה דהקדמת בהעני� יתבוננו היו� שבמש� והוא,
זה ולאחרי (נעשה), בפועל לקיימו לראש לכל צרי� ה', דעבודת עני� שבכל פועל, לידי
יו� ערב הוא בסיו�) (חמישי זה שיו� וא� (נשמע). שלו בחכמהֿבינהֿדעת העני� את להבי�

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק תורת ידועה הרי החג, צרכי דהכנות טרדות כמה בו שישנ� 37טוב

שכנגד, להצד (כלֿכ�) שליטה אי� השבועות חג (ומעי�) בערב ועלֿדר�ֿזה השבועות שבחג
כו'. והעבודה התורה לימוד לטובת הכול לעשות המוכשר זמ� הוא ולכ�

Ô·ÂÓÂמראש מתחיל השבועות, חג שלפני להימי� ששייכי� הנ"ל להכנות דנוס� בפשטות,
השייכי� להענייני� בנוגע מיוחדת השתדלות ובמכלֿשכ� להיות צרי� סיוו�, חודש
וט�, נשי� אנשי� מישראל, ואחת אחד שכל מההשתדלות מתחיל עצמו, השבועות לחג
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נה.)28 כה, בהר

ש�.)29 פרש"י

נעשה)30 שהקדימו שע"י קסד, ע' במדבר אוה"ת ראה

מ"ת". עני� גרמו כו' רעד"ר גילוי בחי' למעלה "עוררו לנשמע

ועוד.)31 ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא

הובא)32 שובבי"�, תיקו� בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. להחיד"א דוד לב בס' ונתבאר

וש"נ.)33 א. כח, ברכות

רפל"ז.)34 בתניא אדה"ז לשו�

ובפרש"י.)35 ב יט, יתרו

מ"ש)36 וע"פ תצד). (סו"ס פסח הל' סו� אדה"ז שו"ע

שהיו העניני� בפרטי ש� בשו"ע שמארי� מה יומתק בפני�

ופסקי הלכות הוא דהשו"ע שענינו א� – מ"ת שלפני בהימי�

הוא זה ג� כי – וטעמיה� שנה)dkldדיני� (בכל יו� שבכל ,

הראשונה. בפע� זה ביו� שהי' בהעני� העבודה להיות צריכה

נעשה דהקדמת העני� ש� מביא שאינו צע"ק שעפ"ז [אלא

לנשמע].

סיו�.)37 וד' ג' יו�" "היו�
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פעמי� כמה וכמדובר הדברות, עשרת קריאת בעת הכנסת בבית שנה38יהיו שבכל דזה ,

בעיקר מתגלה הראשונה בפע� שהיה כמו דר� על מחדש התורה ניתנה השבועות בחג
ז"ל רבותינו כמאמר הדברות, דעשרת הפרשה39בהקריאה את קורי� היו בני לישראל הקב"ה אמר

התורה, את ומקבלי� סיני הר לפני עומדי� את� כאילו עליכ� מעלה ואני שנה בכל הזאת
ג� וזהו סיני, הר לפני עומדי� כאילו וכו' וביראה באימה זו פרשה לשמוע צרי� שלכ�
הכנסת בבית יהיו קטני�(ות) הקטני ג� ישראל, בני שכל ההשתדלות גודל על מהטעמי�
שהט� שההשתדלות [ולהוסי�, בארוכה פעמי� כמה כמדובר הדברות, עשרת קריאת בעת

אותנו עורבי� דבנינו לההכנה ג� שיי� הדברות עשרת קריאת בעת הכנסת בבית ,40יהיו

לומר בזה,שיש זה מעורבי� ישראל שכל תערובת מלשו� דעורבי� הפירוש ג� שכולל
לזה זה ומתוקי� ערבי� ישראל שכל ומתיקות עריבות מלשו� ועלֿדר�ֿזה41ועורבי� .[

שיפוצו ועד התורה, ופנימיות דתורה נגלה התורה, בלימוד להוסי� טובות החלטות
מת� זמ� השבועות חג באסרו תורה כינוסי לארג� ההשתדלות ג� כולל חוצה, מעינותי�

לזה הסמוכי� בימי� או ענייני�42תורתנו בכל להוסי� צרי� שנה שבכל לעיל, וכאמור .

תורתנו, מת� זמ� שלפני להימי� השייכי� לההכנות בנוגע ה� עוז, וביתר שאת ביתר אלו
תורתנו מת� לזמ� השייכי� להענייני� בנוגע (וההשתדלות) טובות להחלטות בנוגע וה�

שלאחריו. והימי�

¯ÂÓ‡ÎÂדהקדמת בההכנה ובפרט תורה למת� בההכנות להוסי� צרי� שנה שבכל לעיל,
וקבלת תורה דמת� העני� ג� ועלֿידיֿזה השבועות), חג (בערב לנשמע נעשה
ענייני� כל שנה, שבכל ועד ערו�. באי� ועד יותר, נעלית בדרגא הוא השבועות בחג התורה
זו בשנה ובפרט ממש. חדשי� ה� לזה) ההכנות וכ� התורה, וקבלת תורה (מת� אלו
זו, בשנה (וג� נסי� שנת תהא ראשיֿתיבות רמז – לומר שיש תש"נ שנת ערב (תשמ"ט),

בתש"נ מהנסי� כבר טועמי� תש"נ, עוז.43ערב וביתר שאת ביתר ההכנה להיות צריכה ,(

תורה, דמת� בהעני� ג� מיתוס� תורה, למת� בההכנות בשנה שנה מדי ההוספה ועלֿידי
של ובאופ� תורה, דמת� שהעני� דהג� חידוש. של ובאופ� ערו� שבאי� להוספה ועד
(באופ� תורה דמת� העני� עיקר הרי ב), סעי� (כנ"ל השנה ימי כל במש� הוא חידוש,

תורתנו. מת� זמ� השבועות בחג הוא לגמרי) חדש

חז"לÂ‰�‰,ה) כמאמר העול� בקיו� תוק� נעשה הראשונה בפע� תורה שבמת� 44כמו

הפסוק הששי45על וביו� יראה, אר� בסיו� השישי יו� שעד ושקטה, יראה ְְָָָָָאר�
שעלֿידי ושנה, שנה בכל הוא עלֿדר�ֿזה שקטה, התורה, את קיבלו כשישראל בסיו�,
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ואיל�.)38 250 ע' חכ"ג לקו"ש

בחודש)39 עה"פ סרצ"ו) ברוקח (הובא דר"כ פסיקתא

השלישי.

ד.)40 פ"א, שהש"ר

אדמו"ר)41 קודש אגרות .144 ע' תש"א השיחות ס' ראה

תפא. ע' שפד. ע' ח"א מהוריי"צ

ואיל�)42 ס"ט (תשמ"ט) זו שנה אחרי ש"פ שיחת ג� ראה

68 ע' ח"ג תשמ"ט 72(התוועדויות ע' ש� ג� וראה ואיל�).

לחגה"פ). בהמש� תורה כינוסי לעריכת (בקשר ואיל�

רנ.)43 סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

א.)44 פח, שבת

ט.)45 עו, תהלי�

h"nyz'd ,zereayd bg axr ,oeiq 'dl xe`

מהההוס ועלֿדר� העול�. דקיו� בהתוק� הוספה נעשית התורה ובקבלת תורה במת� פה
ג� מגלי� חדשי� בעיני� דיהיו באופ� התורה עסק שעלֿידי ג) (סעי� לעיל שנתבאר
לומר דיש העצמות. בכוח ליש מאי� רגע בכל מתחדש שהוא בהעול�, שישנו החידוש
דשקטה. העני� אמיתית הוא ליש] מאי� העול� את שמהווה האלוקי כוח [גילוי זה שעני�
התורה, וקבלת תורה למת� בההכנות להוסי� צרי� שנה שבכל דזה להוסי�, יש ועלֿפיֿזה

חסדי� וגמילות עבודה תורה עומד, העול� שעליה� העמודי� בג' הוספה ג� בזה .46נכלל

התורה, כל כללות (ג�) הוא דהעול�, העמודי� אחד שהוא לזה דנוס� בצדקה, ובפרט
השלישי" בחודש המתחיל: "דיבור בתורהֿאור (כנהוג)47כמבואר הסיו� על נוס� ולכ� .

זמ� ערב השבועות, חג בערב להיות צרי� – צדקה במצות לשליח ואחת אחד כל בעשיית
באופ� תהיה זה ביו� הצדקה שנתינת ועד הצדקה, בנתינת מיוחדת הוספה תורתנו, מת�
(המלאה הפתוחה מידו בההשפעה הוספה ג� נעשה זו פתיחה דעלֿידי חדשה, פתיחה של

והרחבה הקדושה מתחיל48הפתוחה תורה, דמת� בהעני� ובפרט הענייני�, לכל בנוגע (

וגבולי�, המיצרי� מכל שיוצאי� מצרי�, מאר� הוצאתי� אשר גו' אנכי הראשו� מהדיבור
התורה. נות� אנכי ע� חד ונעשי�

ÔÈ�ÚÂ�ימי לאור� בגו�, מלובשת שהיא כמו בהנשמה בא וגבולי�) ממיצרי� (דיציאה זה
דתורה (הגו� דתורה גליא לימוד ידי ועל בריאה. ונשמה בריא גו� טובות, )49ושני�

דאורייתא (נשמתא התורה והנשמה49ופנימיות הגו� ג� נעשי� אחת, תורה ה� ששניה� (

התורה. נות� אנכי, ע� חד שהיא מציאות אחת, מציאות הלומד האד� של

È„ÈŒÏÚÂתורה בו שמגדלי� בית גדול, בבית אלו ענייני� על שמגדלי�50שמכריזי� ובית
תפלה צ51בו כל בקשת הוא דתפלה צרכיו, וה� הרוחניי� צרכיו ה� רכיו,

כל את לקיי� עוזר שהקב"ה הנ"ל, בכל יותר עוד ניתוס� זה ידי על הנה הגשמיי�,
בנוגע הבקשות ממלא וג� תורה, למת� דההכנות ותפלה) בקשה ג� (שה� ההחלטות
תהיה התורה שהמשכת תורה], בו שמגדלי� בבית שנמצאי� [ובפרט תורה דמת� לההמשכה

תצא מאתי חדשה לתורה ועד כנ"ל, לגמרי חדש ובאופ� האמיתית52בשלימות בגאולה
למטה התורה נתינת – הוא תורה מת� דעני� ולהוסי�, צדקנו. משיח ידי על והשלימה
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מ"ב.)46 פ"א אבות

וד"ה רכה) (ע' עזר"ת וראינה צאינה בד"ה מהמבואר להעיר

ס"ע ח"ה התוועדויות – מנח� (תורת תשי"ב שהקדימו בשעה

– נשמע וכנגד נעשה שכנגד הכתרי� לשני דנוס� ואיל�), 228

כנגד שלישי כתר ג� שזהו"עenicwdyיש וש�, לנשמע. נעשה

בראש נת� שני� ח), (פכ"ד, קדושי� פ' שבויק"ר העטרות ג'

לעצמו נטל ואחד נשמע] שכנגד וכתר נעשה שכנגד [כתר בניו

ע'zncwdc[הכתר עטר"ת (סה"מ הידוע וע"פ לנשמע]. נעשה

הקוי� ג' ה� ש� שבויק"ר העטרות שג' ובכ"מ) שצה. שפז,

לחמישי שייכי� אלו קוי� שג' מוב�, – וגמ"ח עבודה דתורה

כתרי�). הג' כל ונמשכו לנשמע נעשה הקדימו (שאז בסיו�

ג.)47 סז,

המזו�.)48 דברכת השלישית ברכה

א.)49 קנב, זח"ג

הבית)50 ג� בית, בש� שנקראת תורה בו שמגדלי� דע"י

דבית שהקיו� מהטעמי� ג� דזהו גדול. בית נעשה (כפשוטו)

תורה. ע� קשור כשהבית הוא* בישראל

(*av oixcdpqn) g"d c"t f"dc`l z"z 'ldn xirdl,lk (`

'ek zia.

א.)51 כז, מגילה

ג.)52 פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'



ט h"nyz'd ,zereayd bg axr ,oeiq 'dl xe`

מהההוס ועלֿדר� העול�. דקיו� בהתוק� הוספה נעשית התורה ובקבלת תורה במת� פה
ג� מגלי� חדשי� בעיני� דיהיו באופ� התורה עסק שעלֿידי ג) (סעי� לעיל שנתבאר
לומר דיש העצמות. בכוח ליש מאי� רגע בכל מתחדש שהוא בהעול�, שישנו החידוש
דשקטה. העני� אמיתית הוא ליש] מאי� העול� את שמהווה האלוקי כוח [גילוי זה שעני�
התורה, וקבלת תורה למת� בההכנות להוסי� צרי� שנה שבכל דזה להוסי�, יש ועלֿפיֿזה

חסדי� וגמילות עבודה תורה עומד, העול� שעליה� העמודי� בג' הוספה ג� בזה .46נכלל

התורה, כל כללות (ג�) הוא דהעול�, העמודי� אחד שהוא לזה דנוס� בצדקה, ובפרט
השלישי" בחודש המתחיל: "דיבור בתורהֿאור (כנהוג)47כמבואר הסיו� על נוס� ולכ� .

זמ� ערב השבועות, חג בערב להיות צרי� – צדקה במצות לשליח ואחת אחד כל בעשיית
באופ� תהיה זה ביו� הצדקה שנתינת ועד הצדקה, בנתינת מיוחדת הוספה תורתנו, מת�
(המלאה הפתוחה מידו בההשפעה הוספה ג� נעשה זו פתיחה דעלֿידי חדשה, פתיחה של

והרחבה הקדושה מתחיל48הפתוחה תורה, דמת� בהעני� ובפרט הענייני�, לכל בנוגע (

וגבולי�, המיצרי� מכל שיוצאי� מצרי�, מאר� הוצאתי� אשר גו' אנכי הראשו� מהדיבור
התורה. נות� אנכי ע� חד ונעשי�

ÔÈ�ÚÂ�ימי לאור� בגו�, מלובשת שהיא כמו בהנשמה בא וגבולי�) ממיצרי� (דיציאה זה
דתורה (הגו� דתורה גליא לימוד ידי ועל בריאה. ונשמה בריא גו� טובות, )49ושני�

דאורייתא (נשמתא התורה והנשמה49ופנימיות הגו� ג� נעשי� אחת, תורה ה� ששניה� (

התורה. נות� אנכי, ע� חד שהיא מציאות אחת, מציאות הלומד האד� של

È„ÈŒÏÚÂתורה בו שמגדלי� בית גדול, בבית אלו ענייני� על שמגדלי�50שמכריזי� ובית
תפלה צ51בו כל בקשת הוא דתפלה צרכיו, וה� הרוחניי� צרכיו ה� רכיו,

כל את לקיי� עוזר שהקב"ה הנ"ל, בכל יותר עוד ניתוס� זה ידי על הנה הגשמיי�,
בנוגע הבקשות ממלא וג� תורה, למת� דההכנות ותפלה) בקשה ג� (שה� ההחלטות
תהיה התורה שהמשכת תורה], בו שמגדלי� בבית שנמצאי� [ובפרט תורה דמת� לההמשכה

תצא מאתי חדשה לתורה ועד כנ"ל, לגמרי חדש ובאופ� האמיתית52בשלימות בגאולה
למטה התורה נתינת – הוא תורה מת� דעני� ולהוסי�, צדקנו. משיח ידי על והשלימה
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מ"ב.)46 פ"א אבות

וד"ה רכה) (ע' עזר"ת וראינה צאינה בד"ה מהמבואר להעיר

ס"ע ח"ה התוועדויות – מנח� (תורת תשי"ב שהקדימו בשעה

– נשמע וכנגד נעשה שכנגד הכתרי� לשני דנוס� ואיל�), 228

כנגד שלישי כתר ג� שזהו"עenicwdyיש וש�, לנשמע. נעשה

בראש נת� שני� ח), (פכ"ד, קדושי� פ' שבויק"ר העטרות ג'

לעצמו נטל ואחד נשמע] שכנגד וכתר נעשה שכנגד [כתר בניו

ע'zncwdc[הכתר עטר"ת (סה"מ הידוע וע"פ לנשמע]. נעשה

הקוי� ג' ה� ש� שבויק"ר העטרות שג' ובכ"מ) שצה. שפז,

לחמישי שייכי� אלו קוי� שג' מוב�, – וגמ"ח עבודה דתורה

כתרי�). הג' כל ונמשכו לנשמע נעשה הקדימו (שאז בסיו�

ג.)47 סז,

המזו�.)48 דברכת השלישית ברכה

א.)49 קנב, זח"ג

הבית)50 ג� בית, בש� שנקראת תורה בו שמגדלי� דע"י

דבית שהקיו� מהטעמי� ג� דזהו גדול. בית נעשה (כפשוטו)

תורה. ע� קשור כשהבית הוא* בישראל

(*av oixcdpqn) g"d c"t f"dc`l z"z 'ldn xirdl,lk (`

'ek zia.

א.)51 כז, מגילה

ג.)52 פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'



`jiwlי 'ied ikp`

ש ובאופ� היאl`באר�, חז"ל53בשמי� וכמאמר אני54. השרת למלאכי אומר שהקב"ה
כו'. מטה של די� בית אצל נל� ואת�

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂכלו (כי הגאולה זמ� כבר שהגיע תורה פי על די� פסק פוסקי� למטה כשישראל
הקצי� תשובה55כל עשו כבר הגאולה.56וישראל באה ומיד ותיכ� יקו� כ� – (

רבינוÛÈÒÂ‰ÏÂו) למשה שיי� השבועות דמשה57שחג וכו'58, ומסרה מסיני תורה קיבל
שבזה הרבה, תלמידי� העמיד� אמרו שה� הגדולה כנסת לאנשי ֲִַעד

דפירוש לומר [ויש וט�. נשי� אנשי� מישראל, אחד כל נכלל הרבה) ecinrd(תלמידי�

שעל עמוד, נעשה מישראל) אחד כל (היינו מהתלמידי� אחד שכל ג� הוא הרבה תלמידי�
עומד]. העול� שעליה� העמודי� ג' כל מתקיימי� ידו

‚ÁÂולהבעלֿש�ֿטוב המל� לדוד שיי� בחג57השבועות הוא שלה� ההילולא שיו�
שהעני� ומכיוו� הפסוקהשבועות. על הבעלֿש�ֿטוב פירוש הוא הבריאה דחידוש

לכ�, ישראל, זמירות נעי� דוד ידי על שנאמר בתהלי� פסוק בשמי�, נצב דבר� ה' לעול�
תלמידי� דהעמידו באופ� התורה והפצת ללימוד ביחוד מסוגלי� ה� השבועות חג ימי
דמעלי� באופ� יהיו שנה, בכל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה יו�, בכל וההפצה ושהלימוד הרבה,
דהבריאה, החידוש (כנ"ל) נתגלה בתורה החידוש שעלֿידי חידוש, של באופ� ועד בקודש

רגע. בכל ליש מאי� מתחדשי� הנבראי� שכל

‰ÊŒÍ¯„ŒÏÚÂשהוא רגע, בכל הבריאה דחידוש העני� והפצת לימוד שעלֿידי לאיד�, הוא
את וממהרי� מקרבי� עלֿידיֿזה החסידות, דתורת העיקריי� מהענייני�
לומר, ויש תצא. מאתי חדשה תורה בתורה, החידוש אמיתית יהיה שאז העתידה, הגאולה
בראשית הוא התורה דהתחלת תורה, דמת� ההתחלה ע� התורה דהתחלת הקשר ג� דזהו
גו' הדברי� כל את אלוקי� לוידבר באי� ומזה האר�, ואת השמי� את אלוקי� ברא
גאולה ג� נכלל שבזה מצרי� מאר� הוצאתי� אשר אלוקי� ה' אנכי תורה דמת� לההתחלה

נפלאות אראנו מצרי� מאר� צאת� דכימי תורה59העתידה במשנה הוא ועלֿדר�ֿזה .

הנמצאי� וכל נמצא כל ממציא והוא ראשו� מצוי ש� שיש היא שההתחלה (להרמב"�)
ואר� שמשמי� לומר [דיש המצאו מאמתת אלא נמצאו לא שביניה� ומה ואר� משמי�
ואת השמי� צבא לרבות השמי� את האר�, ואת השמי� את עלֿדר� הוא שביניה� ומה
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בבת)53 משגיחי� אי� זהשלכ� דעני� ב), נט, (ב"מ קול

נתתי' כו' היא היכ� "תורה א פט, משבת ולהעיר במ"ת. נתחדש

ע"י הרי רוחני, דבר היא שתורה מכיו� שלכאורה, לאר�",

ואפשר מהשמי� שתנטל (לכאורה) הכרח אי� לאר� נתינתה

התורה נתינת כי מוב�, הנ"ל וע"פ לנר. מנר כמדליק להיות

ש(בנוגע באופ� היתה וע"דc"qtl(dlhipלאר� השמי�. מ�

כו' בידי הי' לשעבר לישראל, הקב"ה לה� "אמר וכמארז"ל

ב). פט"ו, (שמו"ר כו'" בידכ� מסורה הרי ואיל� מכא�

הקודמת.)54 שבהערה שמו"ר וראה יד. פ"ב, דב"ר

ב.)55 צז, סנהדרי�

היא)56 יהודי של שאנחה אדמו"ר מו"ח כ"ק כפס"ד

ס"ע ח"ג שלו קודש אגרות תמוז. ג' יו�" ("היו� גדולה תשובה

ד). ע' תרפ"ז סה"מ תקנא.

המל�)57 לדוד רבינו, למשה דחגה"ש השייכות ע"ד

249 ע' ואיל�. 21 ע' ח"ח לקו"ש בארוכה ראה – ולהבעש"ט

ועוד. ואיל�.

רפ"א.)58 אבות

טו.)59 ז, מיכה

h"nyz'd ,zereayd bg axr ,oeiq 'dl xe`

האר� צבא לרבות להסיו�60האר� ועד הגאולה, עני� – תורה דמשנה להסיו� באי� ומזה ,[
תורה דמשנה מכסי�61והחות� לי� כמי� הוי' את דיעה האר� מלאה כי –62.

לאחריÈ„ÈŒÏÚÂז) ובפרט התורה, וקבלת תורה למת� בההכנות ובפרט ועבודתינו, מעשינו
מלכות עד שבחסד מחסד המידות כל וביררו העומר ספירת כבר שסיימו
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אחד ושמו אחד הוי' יהיה ההוא ביו� האר� כל על למל� הוי' והיה והיה63להסיו� [דעני� ,
זה ולאחרי שבמלכות], מלכות ובפרט המלכות לספירת שיי� האר� כל על למל� הוי'
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משה של מלכותו וג� דוד, בית מלכות – הנשיאי�65דמלכות ודכל דהבעלֿש�ֿטוב וכ�

רבנ� מלכי ודמא� עי�66שלאחריו, כהר� אפילו עיכב� דלא מיד, יהיה זה וכל ומתו�67, ,

ממש. ומיד ותיכ� טפחי�, מעשרה ולמטה לבב, וטוב שמחה
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ט.)62 יא, ישעי'

ט.)63 יד, זכרי'

יד.)64 קמ, תהלי�

בתחלתו.)65 תהלי� (מדרש משה זה מל� בישורו� ויהי

ה). לג, ברכה ברמב"� הובא ד. פמ"ח, שמו"ר

ב.)66 כ, נדרי� א. סב, גיטי� ראה

מא.)67 יב, בא ופרש"י מכילתא
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

... במענה לשאלותיו מאז: א( בלקו"ת בהביאור דולא תשבית באות ד': יש בתורה דברים שלא 

נתנו להתלבש למטה בחכ' ושכל כלל וכמו יוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר כו' - למה תפס דוקא דבר 

זה.

- י"ל דזהו אותו הענין ממש, דויקנהו )קנין שהתורה מעידה על תקפו( פוטיפר ליוסף ובכ"ז לא 

נתלבש יוסף שם כלל ולא בלבלוהו עניני מצרים כלל )ראה תו"ח ס"פ ויחי(.

ב( בתו"א ד"ה חייב איניש לבסומי השני )צח, סע"ד(: שע"י שכפה עליהם הר כגיגית באו להקדמת 

נעשה לנשמע, ובמדרש תנחומא ובתוס' )שבת פח, רע"א( מוכח דהקדמת נעשה לנשמע הי' קודם כפיית 

ההר.

מדרשות חלוקות הן. וכמש"כ בתו"א כן הוא במדרש תהלים א, ד. ובמכילתא דרשב"י.



יב

.a"nyz'd haya xyr dyng lil zgiy .c"qa

זמני�‡ ע� הקשורות ההתוועדויות כמו בקביעות נהוגה היתה לא בשבט עשר בחמשה שההתוועדות אע"פ .
ח"ו. בזה לשנות אי� פעמי�, שלשה בו שנהגו טוב למנהג בנוגע בשו"ע מ"ש ידוע הרי � אחרי�

לזה: ונוס�

וגימוד שלילת כדי תו� השמחה, מעלת לגודל בנוגע (פכ"וֿכז) קדישא תניא בספרו הזק� אדמו"ר ביאור ידוע
את המצדיקות סיבות שישנ� לו נדמה כאשר שאפילו בארוכה ש� וכמבואר לגמרי, השמחה דהיפ� העני�
באמת הוא כ� כאשר ואפילו רוחניי�, לעניני� בנוגע וה� גשמיי�, לעניני� בנוגע ה� השמחה, דהיפ� התנועה

ובהחלטיות. בפשטות העצבות עני� את הזק� אדמו"ר שולל אעפ"כ, � כ�) לו שנדמה רק (לא

כיצד עצה לחפש עליו � השמחה היפ� של בקו מנהו") "שמ� (אפילו הרהור איזה לאד� נופל כאשר ולכ�,
בגשמיות אמיתית שמחה � ועי"ז רוחנית, שמחה שמחה, של לעני� � ממילא ובדר� טוב, לעני� זאת להפו�
הבטחו� היפ� מצד עצבות, של לעני� לגרו� שרוצי� כאלו ישנ� שכאשר מוב� ועפ"ז מה�"). ("שנשתלשלו
שמחה לידי המביאי� העניני� בכל להוסי� גמור והכרח הצור� מתעורר � כו' הוודאות ובתכלית בשלימות

משובח. זה הרי המרבה דכל ובאופ� באור), הוספה ע"י נעשה החוש� וביטול גירוש (כי אמיתית

השמחה.· עני� בכללות נוס� עי"ז כי � זו שבהתוועדות העילוי גודל בפשטות מוב� עפ"ז .

שריא". שכינתא עשרה בי "אכל כמרז"ל � מישראל עשרה במעמד התוועדות אודות מדובר כאשר ובפרט

בברכת הוספה פועל זה הרי � כאחד" "כולנו ביחד, ומתאחדי� מתאספי� מישראל עשרה כאשר לזה: ונוס�
פל"ב). תניא (ראה כאחד" כולנו אבינו "ברכנו כמ"ש ה',

ובצירו� אל�, מאה, � מישראל עשיריות וכמה כמה במעמד הנערכת התוועדות אודות מדובר כאשר ועאכו"כ
ל"רבבה". בודאי מגיעי� המקומות) (בשאר ההתוועדות את השומעי� אלו כל

ובית תפלה, בו שמגדלי� בית המדרש, ובית כנסת בית � קדוש במקו� נערכת ההתוועדות כאשר ובפרט
תורה. בו שמגדלי�

עד מעלה למעלה ברוחניות, אמיתית שמחה לידי המביאה � זו שבהתוועדות העילוי גודל מוב� זה ומכל
עד מעלה (למעלה זה בלשו� הפירושי� ככל � תכלית אי� עד מטה למטה נמשכת זו אמיתית ושמחה ק�, אי�
ואיל�). פי"ב ה'שי"ת לגני באתי (ד"ה ההילולא מאמרי בהמש� המבוארי� תכלית) אי� עד מטה ולמטה ק� אי�

אדמו"ר]. מו"ח דכ"ק ההילולא מיו� � למעליותא � הימי� שבעת בתו� הוא בשבט עשר שחמשה � [ולהעיר

אלו ובימינו בקודש", "מעלי� לציווי בהתא� � וקדושה טוב עניני בכל להוסי� שצריכי� כמ"פ וכמדובר
מצוותי', וקיו� התורה ללימוד בנוגע טובות החלטות קבלת ע� הקשורה שמחה שמחה, של באופ� � במיוחד

בזה. ומשתת� זה בכיוו� שפועל מי כל של חלקו ואשרי

(כאו"א‚ הנ"ל כדברי� יעשו ה� שג� � המקומות בשאר (בגופ�) הנמצאי� לאלו ג� היא הדברי� כוונת .

בשבט. עשר דחמשה המעתֿלעת במש� שמחה של התוועדויות לארג� � נמצא) הוא בו במקו�
(מסיבות בשבט עשר דחמשה המעתֿלעת במש� התוועדות לארג� יצליחו לא מסויי� במקו� א� ואפילו
אע"פ הרי בשבט, עשר דחמשה זכאי" ב"יו� היתה זו פעולה אודות שההחלטה מכיו� הנה � ומשונות) שונות
טובה "מחשבה כי בשבט, עשר בחמשה זה הי' כאילו הדבר יחשב שלאח"ז, בימי� תהי' ההתוועדות שפעולת

למעשה". מצרפה הקב"ה

זה), עני� אודות ההחלטה כללות על (נוס� ההתוועדות לארגו� בקשר גשמית פעולה ג� יעשו כאשר ובפרט
שההתוועדות כדי העני�, בפירסו� והשתדלות זירוז או ההתוועדות, עבור וכיו"ב פירות או ממו� הכנת ולדוגמא:
למעשה") מצרפה הקב"ה טובה ("מחשבה למעשה המחשבה צירו� נפעל שאז � מל�" הדרת ע� "ברוב תער�

עוז. וביתר שאת ביתר

ובהקדי�:„ ובתֿמצוה. ברֿמצוה גיל שקוד� � הש�" "צבאות � ישראל לילדי ג� שיי� לעיל האמור .

שלפני ישראל ילדי � הש�" "צבאות עבור כנסי� לעריכת בנוגע ומזעיקי� שמרעישי� רב זמ� מש� כבר זה
ובתֿמצוה. ברֿמצוה
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a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

ואחד" פעמי� "מאה ממני שמעו שלא למרות בשבט, עשר בחמשה כזה כנס שיערכו קויתי � זה כל ולאחרי
בשבט. בט"ו הש�" ל"צבאות כנס עריכת אודות

וב"תלמודי ב"חדרי�" הלימודי� את לסיי� מקדימי� היו בשבט עשר שבחמשה הידוע המנהג ע"פ ובפרט
הילדי� עבור התוועדות כמי� עורכי� והיו פירותתורה", מיני לה� נותני� והיו כמוב�), אליה�, המתאי� (באופ�

הקשר יחוזק ועי"ז אלו, פירות על (ובשמחה) ברכות שיאמרו כדי ישראל, אר� בה� שנשתבחה מהפירות �

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקודש, אר� ע� שלה�

חגיגה עריכת שע"י בפועל שראו כפי � בני�" ידי "על בני�", על אבות לב ד"והשיב העני� נפעל [ועי"ז
הילד, הורי אצל ג� כולו, הבית בכל שמחה תוספת נפעלה תורה", וה"תלמוד ה"חדר" ילדי עבור בשבט בט"ו

זקניו]. אצל ואפילו

"צבאות עבור כנס להער� צרי� השתא בשבט עשר בחמשה שג� בפירוש הזכרתי שלא מאחר אעפ"כ, אבל
ומצפצ�! פה פוצה ואי� עונה, ואי� קול אי� � הש�"

אע"פ הנה � הש�" "צבאות עבור כנס בשבט בט"ו אמנ� נער� נדחת" "פנה שבאיזה לי שיודיעו יתכ�
דורנו נשיא ותביעת כוונת אעפ"כ, גדול, הכי דבר ג� זה הרי אחד במקו� הש�" "צבאות עבור כנס שעריכת
טובה. פעולה לכל בנוגע � יעשו וכ� יראו שממנו היינו, להאיר", "נר להיות ישתדל ואחת אחד שכל � היא
יראו שמה� להשתדל צריכי� הש�", "צבאות עבור כנס נער� מסויי� שבמקו� מאחר � לעניננו בנוגע ועד"ז

מגעת. שיד� ומקו� מקו� בכל בשבט, עשר בחמשה הש�" "צבאות עבור כנסי� לערו� � יעשו וכ�

חסידי�‰ ה� ספרדי�, וה� אשכנזי� ה� � בנ"י לכל שיי� בשבט עשר לחמשה בנוגע לעיל האמור כל והנה, .
חסידי�. אינ� עדיי� עתה שלעת אלו וה� אחר, מזר� חסידי� וה� זה מזר�

חופתו ביו� חת� אצל בשבט עשר בחמשה התענית לשלילת בנוגע סתקע"ג) (או"ח אברה� במג� וכמפורש
בגמרא". שמוזכר כיו� מתענה אינו בשבט "ובט"ו �

שמוזכר "כיו� מ"ש והנה, בשבט. וט"ו באב, ט"ו חג, לאסרו בנוגע התענית דשלילת העני� מובא [במג"א
בנוגע אבל תענית), סו� (ראה באב לט"ו ובנוגע ב) מא, סוכה (ראה חג לאסרו בנוגע זאת מצינו � בגמרא"
שני� ראשי "ארבעה ר"ה) (ריש במשנה מ"ש מלבד טוב", "יו� שהוא בגמרא שנזכר מצינו לא � בשבט לט"ו

בו". עשר בחמשה אומרי� ב"ה ב"ש, כדברי לאיל� ר"ה בשבט באחד . . ה�

(ראה טוב" "יו� בתור בגמרא" "מוזכר בשבט שט"ו באמרו המג"א כוונת מהי באחרוני� השקו"ט וכידוע
רכבֿד)]."המועדי ע' ז"ל) זוי� (לרש"י בהלכה" �

מוב�, � להלכה במג"א מובא טוב") "יו� היותו (מפני בשבט בט"ו התענית דשלילת העני� שכללות ומאחר
מימי�". ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" מ"ראשיכ� מישראל, לכאו"א שיי� זה שעני�

ספרדי�, אשכנזי�, ופשטי'", ונהרא "נהרא � מנהגי� חילוקי ישנ� עניני� לכמה שבנוגע אע"פ אומרת: זאת
בנ"י. כל אצל בשוה הוא בשבט דט"ו טוב" ה"יו� עני� כללות אעפ"כ, � וכיו"ב תימני�,

Â�האד "כי מש"נ ע"פ � מישראל לכאו"א שיי� לאיל�", "ר"ה בשבט, עשר שחמשה בכ"מ מבואר והנה, .
תומ"צ, לקיי� מישראל כאו"א של ענינו כמו"כ פירות, לעשות � הוא "איל�" של שענינו וכש� השדה". ע�
כול� ("ועמ� צדיק של "פירותיו סע"א) מו, סוטה וראה ו. פ"ל, (ב"ר כמרז"ל הפירות, עני� בדוגמת שזהו

טובי�". ומעשי� מצוות צדיקי�")
עתה. עד הפירות נתינת מאשר � עוז וביתר שאת ביתר � יותר נעלה באופ� פירות ית� מישראל שכאו"א ויה"ר

כמרז"ל � גו'" ישראל לעמי תשאו ופריכ� תתנו ענפכ� ישראל הרי "ואת� היעוד לקיו� נזכה ממש ובקרוב
ואי� הק�, יקרב אז יפה, בעי� פרי' ישראל אר� "כשתת� היינו, מזה", מגולה ק� ל� ש"אי� א) צח, (סנהדרי�

ש�). (פרש"י יותר" מגולה ק� ל�

� הרמב"� וכפס"ד צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה � בשר בעיני זאת לראות שנזכה ויה"ר
נגאלי�". ה� "מיד

� שלפנ"ז) בהתוועדויות פעמי� כמה (כמוזכר ברחמי�" לציו� בשוב� עינינו "ותחזינה היעוד לקיו� ונזכה
השלישי. המקדש בבית � גופא וש� דוד", חנה "קרית הקודש, עיר בירושלי�
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ואחד" פעמי� "מאה ממני שמעו שלא למרות בשבט, עשר בחמשה כזה כנס שיערכו קויתי � זה כל ולאחרי
בשבט. בט"ו הש�" ל"צבאות כנס עריכת אודות

וב"תלמודי ב"חדרי�" הלימודי� את לסיי� מקדימי� היו בשבט עשר שבחמשה הידוע המנהג ע"פ ובפרט
הילדי� עבור התוועדות כמי� עורכי� והיו פירותתורה", מיני לה� נותני� והיו כמוב�), אליה�, המתאי� (באופ�

הקשר יחוזק ועי"ז אלו, פירות על (ובשמחה) ברכות שיאמרו כדי ישראל, אר� בה� שנשתבחה מהפירות �

שנה". אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו' אשר "אר� הקודש, אר� ע� שלה�

חגיגה עריכת שע"י בפועל שראו כפי � בני�" ידי "על בני�", על אבות לב ד"והשיב העני� נפעל [ועי"ז
הילד, הורי אצל ג� כולו, הבית בכל שמחה תוספת נפעלה תורה", וה"תלמוד ה"חדר" ילדי עבור בשבט בט"ו

זקניו]. אצל ואפילו

"צבאות עבור כנס להער� צרי� השתא בשבט עשר בחמשה שג� בפירוש הזכרתי שלא מאחר אעפ"כ, אבל
ומצפצ�! פה פוצה ואי� עונה, ואי� קול אי� � הש�"

אע"פ הנה � הש�" "צבאות עבור כנס בשבט בט"ו אמנ� נער� נדחת" "פנה שבאיזה לי שיודיעו יתכ�
דורנו נשיא ותביעת כוונת אעפ"כ, גדול, הכי דבר ג� זה הרי אחד במקו� הש�" "צבאות עבור כנס שעריכת
טובה. פעולה לכל בנוגע � יעשו וכ� יראו שממנו היינו, להאיר", "נר להיות ישתדל ואחת אחד שכל � היא
יראו שמה� להשתדל צריכי� הש�", "צבאות עבור כנס נער� מסויי� שבמקו� מאחר � לעניננו בנוגע ועד"ז

מגעת. שיד� ומקו� מקו� בכל בשבט, עשר בחמשה הש�" "צבאות עבור כנסי� לערו� � יעשו וכ�

חסידי�‰ ה� ספרדי�, וה� אשכנזי� ה� � בנ"י לכל שיי� בשבט עשר לחמשה בנוגע לעיל האמור כל והנה, .
חסידי�. אינ� עדיי� עתה שלעת אלו וה� אחר, מזר� חסידי� וה� זה מזר�

חופתו ביו� חת� אצל בשבט עשר בחמשה התענית לשלילת בנוגע סתקע"ג) (או"ח אברה� במג� וכמפורש
בגמרא". שמוזכר כיו� מתענה אינו בשבט "ובט"ו �

שמוזכר "כיו� מ"ש והנה, בשבט. וט"ו באב, ט"ו חג, לאסרו בנוגע התענית דשלילת העני� מובא [במג"א
בנוגע אבל תענית), סו� (ראה באב לט"ו ובנוגע ב) מא, סוכה (ראה חג לאסרו בנוגע זאת מצינו � בגמרא"
שני� ראשי "ארבעה ר"ה) (ריש במשנה מ"ש מלבד טוב", "יו� שהוא בגמרא שנזכר מצינו לא � בשבט לט"ו

בו". עשר בחמשה אומרי� ב"ה ב"ש, כדברי לאיל� ר"ה בשבט באחד . . ה�

(ראה טוב" "יו� בתור בגמרא" "מוזכר בשבט שט"ו באמרו המג"א כוונת מהי באחרוני� השקו"ט וכידוע
רכבֿד)]."המועדי ע' ז"ל) זוי� (לרש"י בהלכה" �

מוב�, � להלכה במג"א מובא טוב") "יו� היותו (מפני בשבט בט"ו התענית דשלילת העני� שכללות ומאחר
מימי�". ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" מ"ראשיכ� מישראל, לכאו"א שיי� זה שעני�

ספרדי�, אשכנזי�, ופשטי'", ונהרא "נהרא � מנהגי� חילוקי ישנ� עניני� לכמה שבנוגע אע"פ אומרת: זאת
בנ"י. כל אצל בשוה הוא בשבט דט"ו טוב" ה"יו� עני� כללות אעפ"כ, � וכיו"ב תימני�,

Â�האד "כי מש"נ ע"פ � מישראל לכאו"א שיי� לאיל�", "ר"ה בשבט, עשר שחמשה בכ"מ מבואר והנה, .
תומ"צ, לקיי� מישראל כאו"א של ענינו כמו"כ פירות, לעשות � הוא "איל�" של שענינו וכש� השדה". ע�
כול� ("ועמ� צדיק של "פירותיו סע"א) מו, סוטה וראה ו. פ"ל, (ב"ר כמרז"ל הפירות, עני� בדוגמת שזהו

טובי�". ומעשי� מצוות צדיקי�")
עתה. עד הפירות נתינת מאשר � עוז וביתר שאת ביתר � יותר נעלה באופ� פירות ית� מישראל שכאו"א ויה"ר

כמרז"ל � גו'" ישראל לעמי תשאו ופריכ� תתנו ענפכ� ישראל הרי "ואת� היעוד לקיו� נזכה ממש ובקרוב
ואי� הק�, יקרב אז יפה, בעי� פרי' ישראל אר� "כשתת� היינו, מזה", מגולה ק� ל� ש"אי� א) צח, (סנהדרי�

ש�). (פרש"י יותר" מגולה ק� ל�

� הרמב"� וכפס"ד צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה � בשר בעיני זאת לראות שנזכה ויה"ר
נגאלי�". ה� "מיד

� שלפנ"ז) בהתוועדויות פעמי� כמה (כמוזכר ברחמי�" לציו� בשוב� עינינו "ותחזינה היעוד לקיו� ונזכה
השלישי. המקדש בבית � גופא וש� דוד", חנה "קרית הקודש, עיר בירושלי�
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עומדת היתה זהב של "גפ� סע"א)) כט, לתמיד הרא"ש בפי' (הובא ה"ד פ"ד יומא (ירושלמי מארז"ל וכידוע
(בתו� זה נס לראות שנזכה יה"ר הנה � שנה בכל זהב של פירות מוציאה שהיתה � כו'" היכל של פתחו על
"בנערינו לבב, וטוב שמחה מתו� ד"מיד", ובאופ� בגופי�, נשמות בשר, בעיני שבביהמ"ק) הנסי� שאר כל

ובבנותינו". בבנינו ובזקנינו

פרי עושה פרי "ע� (למעליותא), למראה" נחמד "ע� בדוגמת הוא מישראל שכאו"א עי"ז נפעל זה וכל
כמות� ופירות אילנות יצמחו מה� והגרעי� הזרע נמצא שבה� כאלו פירות שעושה היינו, בו", זרעו אשר למינו

בפועל הא"ס כח דגילוי העני� שזהו עול�, עד ופיריֿפירות פירות בעוה"ז.� למטה

ממש. בימינו במהרה לבב, וטוב שמחה מתו� � זה וכל

***

Êשל פירות במיני "להרבות שנוהגי� סקט"ז) סקל"א (או"ח במג"א איתא � בשבט עשר לחמשה בנוגע .

במיני בו להרבות ש"נוהגי� ס"ח) (סקל"א מדובראוונא נחמי' לר' רז"ל" לשו"ע ב"השלמה הובא וכ� אילנות".
אילנות". של פירות

ישראל אר� נשתבחה שבה� הפירות אות� � א"י פירות ע� קשורה בשבט בט"ו האילנות פירות אכילת והנה,
לאר� בנ"י כל יבואו שאז � ממש בימינו במהרה העתידה לגאולה בשבט עשר דחמשה הקשר מוב� [ומזה

ישראל].

להבי�: צרי� ולכאורה

מוקד� זה בפסוק המוקד� "כל א): מא, (ברכות בגמרא איתא א"י, בה� שנשתבחה המיני� לשבעת בנוגע
מיני ב' לפניו מונחי� כאשר ולכ�, ודבש". שמ� זית אר� ורימו� ותאנה וגפ� ושעורה חטה אר� שנאמר לברכה,

וגו'". ושעורה חטה "אר� � הכתוב סדר ע"פ נקבע בזה והקדימה הסדר הרי � מאכל

מ"חטה הנעשי� מאכל לדברי בנוגע בשבט) עשר (בחמשה מיוחד מנהג מצינו לא מדוע מוב�: אינו ועפ"ז
גו'"?! ורימו� ותאנה "גפ� � האילנות לפירות בפסוק קודמי� שה� ושעורה",

עושי� שבה� מקומות (וישנ� מ"חטה" העשויי� מזונות מיני השולח� על מונחי� זו שבהתוועדות ואע"פ
"מנהג") (או חיוב שישנו האחרוני�) ספרי (כולל מקו� בשו� מצינו לא אעפ"כ, � מ"שעורה") ג� מזונות מיני

ושעורה". מ"חטה מזונות) מיני (או "פת" הכוללת סעודה בשבט עשר בחמשה לאכול

של פירות לאכול המנהג רק מודגש בשבט) ט"ו (סדר הדר" ע� "פרי בספר ועד"ז במג"א � לעיל וכאמור
שלדיעה (למרות ושעורה" "חטה לא אבל תמרי�, � "ודבש" זיתי�, � שמ�" "זית ורימו�", ותאנה "גפ� � אילנות

ב)). ע, (סנהדרי� הי'" חטה ממנו אדה"ר שאכל איל� "אותו � א'

Á:המוסגר מאמר .

נחמי' לר' רז"ל" לשו"ע ב"השלמה ג� מובא אילנות, של פירות בשבט בט"ו לאכול שהמנהג לעיל הוזכר
מהמובא ולהעיר בחסידות]. וה� בנגלה ה� � הזק� אדמו"ר של החריפי� מהתלמידי� א' [שהי' מדובראוונא

שה"יארצייט נשיאינו) רבותינו בסיפורי זאת מצאתי שלא (א� בחמשהבספרי� חל מדובראוונא נחמי' ר' של "

בשבט. עשר

אצל מצינו לא זו וזכות הזק�. אדמו"ר של בשו"ע סימני� כמה ולהשלי� להוסי� שזכה � זכותו גודל ומוב�
ובהקדי�: מדובראוונא). נחמי' ר' אצל (מלבד אחרי�

לקחו שני�, שלש ב� הי' נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שכאשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור ידוע
וסיי� פאנאנדער"). מיר ("בארשט אותי הברש לו: ואמר זקנו, על הקטנות ידיו את וש� ידו, על הצ"צ סבו
ועד"ז .(95 ע' תש"ד (סה"ש היטב והברשתי אותי זיכה והשי"ת כו' רבות התיגעתי נ"ע: מהורש"ב אדמו"ר כ"ק

וכו'. זקנו את יברש שהוא הצ"צ על אמר הזק� שאדמו"ר הסיפור ידוע

שלא בכמות, יותר רבי� ה� � להלכה בנוגע ושו"ת דיני� פסקי דתורה, בנגלה הצ"צ שכתבי מצינו ולכ�,
הזק�. אדמו"ר שלאחרי נשיאינו רבותינו שאר אצל שמצינו דתורה בנגלה הכתבי� לגבי בער�,
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כי � דתורה בנגלה הלכות לפסקי בנוגע הזק� לאדמו"ר הצ"צ אדמו"ר בי� מיוחד קשר שישנו מוב� ומזה
כתבי אעפ"כ, נדפסו), כבר מה� (וחלק האמצעי מאדמו"ר ג� כו') דיני� (פסקי בנגלה כתבי� שישנ� אע"פ

בכמות. יותר רבי� ה� דתורה בנגלה הצ"צ

ללמוד רוצי� כאשר מלבד � בזה לחקור ורשות עני� לנו ואי� אלו, עניני� על בקודש טעמי� ישנ� [ובודאי
זה שפירוש וודאות אי� כאשר ג� מסויי� פירוש לומר מותר שאז ה', בעבודת חיזוק שתוסי� הוראה זה מעני�

בהידור]. מצוותי' וקיו� התורה בלימוד חיזוק יתוס� עי"ז כי לאמיתו, באמת הוא

הוא", כתב � הגדול רבינו בשו"ע חסרי� שהיו "הסימני� היינו, ערו�", "שולח� כתב שהצ"צ מצינו ולכ�
.(82 ע' תו"ש (סה"ש כו'" בהשריפה נשרפו "ה� שלאח"ז אלא

ובודאי � כו' השריפה מפני לידינו, הגיעה לא הזק� אדמו"ר לשו"ע הצ"צ שהשלמת מאחר � לאיד� אבל
הזק� אדמו"ר שו"ע נשל� לא מישראל) כאו"א ללימוד (בנוגע בפועל הרי � פרטית בהשגחה הוא זה שעני�

הצ"צ. ע"י

לידינו, תגיע הוא שהשלי� השו"ע שהשלמת שזכה � מדובראוונא נחמי' ר' של זכותו גודל מוב� ומזה
וג� נשיאינו, רבותינו בידיעת � (וכמוב� הזק� אדמו"ר שו"ע ע� ביחד דורות לדורי נדפסה זו שהשלמה ובאופ�

הנ"ל). השלמה נדפסה שבו הזק� אדמו"ר בשו"ע למדו ה�

לזה: ונוס�

הגד רבינו בשו"ע חסרי� שהיו הסימני� היינו הוא, כתב אשר "השו"ע בתיבות הכוונה מהי לחקור וליש
כתב זה (שבחלק משפט" "חוש� חלק כולל השו"ע, חלקי כל את השלי� שהצ"צ הכוונה הא� � הוא" כתב
של שו"ע כלל נמצא לא זה (שבחלק העזר" "אב� חלק וכ� מלוקטות"), הצריכות "הלכות רק הזק� אדמו"ר
נחמי' ר' השלמת בדוגמת השו"ע, באמצע חסרי�" שהיו "הסימני� להשלמת שהכוונה או הזק�), אדמו"ר

מדובראוונא.

השלמת (בדוגמת הזק� אדמו"ר של חיבורו באמצע החסרי� הסימני� את רק השלי� שהצ"צ נאמר א� והנה,
ויתכ� השו"ע, חלקי שאר על הזק� אדמו"ר של חיבורו את להשלי� רצה לא שהצ"צ לומר יש � נחמי') ר'
הצ"צ. של טעמו ג� הי' זה וטע� השו"ע, חלקי שאר את השלי� לא מדוע הטע� את לו גילה הזק� שאדמו"ר

שחיבורו באופ� הסיבות את סיבב שהקב"ה לומר אפשר � השו"ע חלקי כל את השלי� שהצ"צ נאמר וא�
חיבורו את השלי� לא הזק� שאדמו"ר סיבה מאותה � כו') השריפה (ע"י וכו' יתפרס� לא השו"ע על הצ"צ של

אחד). ענינ� הזק� ואדמו"ר שהצ"צ (מאחר השו"ע על

� הצ"צ) כתב� בודאי אלו (שסימני� השו"ע באמצע החסרי� הסימני� להשלמת בנוגע כ� צ"ל אופ� ובכל
של מחיבורו נאבדו אלו שסימני� סיבה מאותה אלינו, תגיע לא הצ"צ שהשלמת הסיבות את סיבב שהקב"ה

הזק�, אדמו"ר

וכו' נפוליו� מפני שברחו בעת העתי� וצוק הדרכי� טלטול מפני � לדבר גשמיות סיבות שהיו אע"פ [דהרי
כו']. פרטית בהשגחה שזהו בודאי הרי �

עכ"פ) ממנה (חלק הזק� אדמו"ר לשו"ע שהשלמתו � מדובראוונא נחמי' ר' של זכותו גודל מוב� ועפ"ז
הדורות. לכל הזק�, אדמו"ר שו"ע ע� ביחד ונדפסה נתפרסמה

תכא ע' הוספות להצ"צ דיני�" ב"פסקי נדפסו � סתר"ל (או"ח סוכה בהלכות דיני� פסקי שמצינו [ומה
בדורות (ולא זה בדורנו רק נדפסו אלו דיני� ופסקי אלו. דיני� דפסקי המחבר מי ברור לא הרי � ואיל�)

שלפנ"ז).

האוצרות כל את בשופי להדפיס התחילו � תורת�" הפרו לה' לעשות "עת משו� הרי � בכלל זה ובדורנו
בבחי' היו עתה שעד דרושי� אות� ג� אומרת: זאת האוצרות, בזבוז של באופ� נשיאינו רבותינו מאמרי של
באופ� להדפיס התחילו זה בדורנו דוקא הנה "בעלֿפה", ובדוגמת מעי� שזהו ב"קופיר", או שבעלֿפה", "תורה

ורבו הזק�, מאדמו"ר החל � נשיאינו רבותינו דמאמרי האוצרות כל את דפוס עדשל שלאחריו, נשיאינו תינו
בזה]. להארי� המקו� כא� ואי� דורנו. נשיא
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כי � דתורה בנגלה הלכות לפסקי בנוגע הזק� לאדמו"ר הצ"צ אדמו"ר בי� מיוחד קשר שישנו מוב� ומזה
כתבי אעפ"כ, נדפסו), כבר מה� (וחלק האמצעי מאדמו"ר ג� כו') דיני� (פסקי בנגלה כתבי� שישנ� אע"פ

בכמות. יותר רבי� ה� דתורה בנגלה הצ"צ

ללמוד רוצי� כאשר מלבד � בזה לחקור ורשות עני� לנו ואי� אלו, עניני� על בקודש טעמי� ישנ� [ובודאי
זה שפירוש וודאות אי� כאשר ג� מסויי� פירוש לומר מותר שאז ה', בעבודת חיזוק שתוסי� הוראה זה מעני�

בהידור]. מצוותי' וקיו� התורה בלימוד חיזוק יתוס� עי"ז כי לאמיתו, באמת הוא

הוא", כתב � הגדול רבינו בשו"ע חסרי� שהיו "הסימני� היינו, ערו�", "שולח� כתב שהצ"צ מצינו ולכ�
.(82 ע' תו"ש (סה"ש כו'" בהשריפה נשרפו "ה� שלאח"ז אלא

ובודאי � כו' השריפה מפני לידינו, הגיעה לא הזק� אדמו"ר לשו"ע הצ"צ שהשלמת מאחר � לאיד� אבל
הזק� אדמו"ר שו"ע נשל� לא מישראל) כאו"א ללימוד (בנוגע בפועל הרי � פרטית בהשגחה הוא זה שעני�

הצ"צ. ע"י

לידינו, תגיע הוא שהשלי� השו"ע שהשלמת שזכה � מדובראוונא נחמי' ר' של זכותו גודל מוב� ומזה
וג� נשיאינו, רבותינו בידיעת � (וכמוב� הזק� אדמו"ר שו"ע ע� ביחד דורות לדורי נדפסה זו שהשלמה ובאופ�

הנ"ל). השלמה נדפסה שבו הזק� אדמו"ר בשו"ע למדו ה�

לזה: ונוס�

הגד רבינו בשו"ע חסרי� שהיו הסימני� היינו הוא, כתב אשר "השו"ע בתיבות הכוונה מהי לחקור וליש
כתב זה (שבחלק משפט" "חוש� חלק כולל השו"ע, חלקי כל את השלי� שהצ"צ הכוונה הא� � הוא" כתב
של שו"ע כלל נמצא לא זה (שבחלק העזר" "אב� חלק וכ� מלוקטות"), הצריכות "הלכות רק הזק� אדמו"ר
נחמי' ר' השלמת בדוגמת השו"ע, באמצע חסרי�" שהיו "הסימני� להשלמת שהכוונה או הזק�), אדמו"ר

מדובראוונא.

השלמת (בדוגמת הזק� אדמו"ר של חיבורו באמצע החסרי� הסימני� את רק השלי� שהצ"צ נאמר א� והנה,
ויתכ� השו"ע, חלקי שאר על הזק� אדמו"ר של חיבורו את להשלי� רצה לא שהצ"צ לומר יש � נחמי') ר'
הצ"צ. של טעמו ג� הי' זה וטע� השו"ע, חלקי שאר את השלי� לא מדוע הטע� את לו גילה הזק� שאדמו"ר

שחיבורו באופ� הסיבות את סיבב שהקב"ה לומר אפשר � השו"ע חלקי כל את השלי� שהצ"צ נאמר וא�
חיבורו את השלי� לא הזק� שאדמו"ר סיבה מאותה � כו') השריפה (ע"י וכו' יתפרס� לא השו"ע על הצ"צ של

אחד). ענינ� הזק� ואדמו"ר שהצ"צ (מאחר השו"ע על

� הצ"צ) כתב� בודאי אלו (שסימני� השו"ע באמצע החסרי� הסימני� להשלמת בנוגע כ� צ"ל אופ� ובכל
של מחיבורו נאבדו אלו שסימני� סיבה מאותה אלינו, תגיע לא הצ"צ שהשלמת הסיבות את סיבב שהקב"ה

הזק�, אדמו"ר

וכו' נפוליו� מפני שברחו בעת העתי� וצוק הדרכי� טלטול מפני � לדבר גשמיות סיבות שהיו אע"פ [דהרי
כו']. פרטית בהשגחה שזהו בודאי הרי �

עכ"פ) ממנה (חלק הזק� אדמו"ר לשו"ע שהשלמתו � מדובראוונא נחמי' ר' של זכותו גודל מוב� ועפ"ז
הדורות. לכל הזק�, אדמו"ר שו"ע ע� ביחד ונדפסה נתפרסמה

תכא ע' הוספות להצ"צ דיני�" ב"פסקי נדפסו � סתר"ל (או"ח סוכה בהלכות דיני� פסקי שמצינו [ומה
בדורות (ולא זה בדורנו רק נדפסו אלו דיני� ופסקי אלו. דיני� דפסקי המחבר מי ברור לא הרי � ואיל�)

שלפנ"ז).

האוצרות כל את בשופי להדפיס התחילו � תורת�" הפרו לה' לעשות "עת משו� הרי � בכלל זה ובדורנו
בבחי' היו עתה שעד דרושי� אות� ג� אומרת: זאת האוצרות, בזבוז של באופ� נשיאינו רבותינו מאמרי של
באופ� להדפיס התחילו זה בדורנו דוקא הנה "בעלֿפה", ובדוגמת מעי� שזהו ב"קופיר", או שבעלֿפה", "תורה

ורבו הזק�, מאדמו"ר החל � נשיאינו רבותינו דמאמרי האוצרות כל את דפוס עדשל שלאחריו, נשיאינו תינו
בזה]. להארי� המקו� כא� ואי� דורנו. נשיא
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Ëאע"פ) ושעורה" "חטה ולא דוקא, האילנות פירות בשבט בט"ו לאכול המנהג ביאור � לעניננו ונחזור .
ובהקדי�: האילנות). לפירות בכתוב קודמי� ושעורה" ש"חטה

וסוכות, שבועות פסח הרגלי� ג' (בדוגמת בתושב"כ בשבט עשר חמשה מוזכר לא טוב") ("יו� חג בתורת
וכו'. הניסי�" "על בה� ואומרי� יו"ט, בש� הנקראי� ופורי�, כחנוכה בתושבע"פ לא וג� וכיו"ב),

לדעת � בשבט" "אחד או ב"ה, (לדעת לאיל�" השנה "ראש הוא בשבט עשר שחמשה רק נזכר במשנה
לא באלול" ש"אחד כש� � "חג" בתורת בשבט ט"ו של לחשיבות בנוגע במשנה דבר מוזכר לא אבל ב"ש),

ת"ק). (לדעת בהמה" למעשר השנה "ראש היותו מפני ל"חג" נחשב

פירות דאכילת המנהג ועד"ז ישראל". "מנהג בתור הוא בשבט עשר דחמשה ה"חג" שכללות מוב� ועפ"ז
אילנות". של פירות במיני בו להרבות "נוהגי� � בשבט דט"ו האילנות

היי�, ניסו� לגבי המי� דניסו� למעלה בנוגע ואיל�) ד עט, (סוכות בלקו"ת הזק� אדמו"ר ביאור ידוע והנה,
דניסו� העילוי גודל שמצד � מסיני למשה הלכה רק הוא המי� וניסו� בתושב"כ, מפורש היי� שניסו� אע"פ
ישראל" "מנהג למעלת בנוגע מוב� ועד"ז דתושב"כ. הכתב באותיות ולהתגלות לירד יכול זה עני� אי� המי�
(לא בלבד "מנהג" של באופ� מתבטא זה הרי שבזה העילוי גודל שמצד � וכיו"ב) ד"הקפות" המנהג (בדוגמת

וכיו"ב). מסיני, למשה הלכה בתור לא וג� בתושב"כ,

האילנות. פירות דאכילת המנהג � כולל בשבט, עשר דחמשה ה"מנהג" מעלת � לעניננו בנוגע מוב� ועד"ז

È�בדר ג� מוב� להיות צרי� ישראל") "מנהג מעלת לגודל בנוגע לעיל האמור (כולל בתורה עני� כל והנה, .
"חוטב עד שבטיכ�" מ"ראשיכ� נפש, לכל שוה הפשט דר� כי � זאת להבי� יוכל מישראל שכאו"א כדי הפשט,

מימי�". ושואב עצי�
והדרוש; הרמז ע"ד ללימוד בנוגע ועד"ז האמת", ב"חכמת העוסקי� לאלו שיי� הסוד ע"ד הלימוד דהנה,

נפש. לכל השוה דבר שזהו היינו, מישראל, לכאו"א שיי� � הפשט ע"ד הלימוד אבל

(מאמר לעיל המדובר [ע"ד יתירה מעלה ישנה פשוטו") מידי יוצא מקרא ("אי� הפשט בחלק דוקא � ולאיד�
שב"פ לעילוי בנוגע שבט) יו"ד ומהות.ושיחת עצמות על קאי ש"אליו" למדותיו", ולא ב"אליו הפשוט" ירוש

ומהות]. לעצמות "אליו", פונה הוא הרי תפלה בכל כי שבפשוטי�, פשוט אפילו מישראל, לכאו"א שיי� זה ועני�

ישראל", שב"מנהג העילוי גודל את בפשטות להבי� אפשר שממנה פשוטה דוגמא ישנה � לעניננו בנוגע ועד"ז
כדלקמ�. ושעורה", "חטה ולא דוקא, האילנות פירות באכילת מרבי� בשבט שבט"ו המנהג טע� ג� יוב� ומזה

‡È:בזה והביאור .
עושי� ושעורה" שמ"חטה � הוא גו'") ותאנה ("גפ� האיל� לפירות ושעורה" "חטה שבי� החילוק כללות
האד�. אצל ותענוג הנאה לפעול � ענינ� (עיקר) האיל� פירות ואילו האד�, לקיו� המוכרח דבר שהוא לח�,

כל נפש בה� להחיות שבראת מה כל על וחסרונ� רבות נפשות "בורא הברכה לשו� בביאור בכ"מ וכמבואר
להנאה הגורמי� דברי� על קאי כו'" בה� ו"להחיות האד�, לקיו� המוכרחי� הדברי� על קאי ש"חסרונ�" � חי"

האד�). לקיו� המוכרח על (בהוספה ותענוג

יסעד", אנוש לבב "ולח� וכמ"ש ב"לח�", לבו את סועד הוא הרי � רעב האד� שכאשר בפועל שרואי� וכפי
ותענוג. הנאה לש� (בעיקר) � האיל� פירות ג� הוא אוכל שביעה, כדי עד רעבונו את ששבר ולאחרי

שיכול האיל�, פירות (משא"כ האד� לקיו� המוכרחי� דברי� ה� ושעורה" ש"חטה שאע"פ מוב� ועפ"ז
(משא"כ לאד� ותענוג הנאה גורמי� שה� מאחר האיל�, בפירות יתירה מעלה ישנה אעפ"כ, � בלעד�) להתקיי�

רעב). יהי' שלא � החסרו� את למלא רק שענינ� ושעורה" "חטה

בתושבע"פ): או בתושב"כ המפורש עני� (לגבי ישראל" "מנהג למעלת בנוגע מוב� ועד"ז

שתלמיד "מה כולל ובתושבע"פ, בה) מודי� הצדוקי� (שאפילו בתושב"כ המפורש עני� אודות מדובר כאשר
זה עני� קיו� הרי � בעלמא) "מנהג" רק ולא "די�", בתור בתושבע"פ שנכלל חידוש (היינו, לחדש" עתיד ותיק
מוכרח הוא הרי צדיקי�", כול� "ועמ� נאמר שעליו יהודי, בהיותו כי הנה"א, אצל מיוחד תענוג גור� אינו
ופליאה, תמיהה גור� זה הרי � המתאי� באופ� אינה הנהגתו כאשר ואדרבה: התורה, ציוויי כל את לקיי�

תווהא"! � תחטא כי "ונפש הזהר כמאמר
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רק לא � גופא ישראל" וב"מנהג "די�"), בתור מובא (שאינו ישראל" "מנהג קיו� אודות מדובר כאשר אבל
ויעקב, יצחק אברה� ב� בהיותו � זה "מנהג" שמקיי� פלא כל אי� (כי ישראל תפוצות בכל נתקבל שכבר מנהג
ולהתקבל להתפשט עתיד זה ש"מנהג" שיודע (קוד� בזמננו שנתחדש "מנהג" אלא ולאה), רחל רבקה שרה ובת
מביא זה עני� קיו� הרי בתושבע"פ), "די�" (בדוגמת המוכרח דבר זה שאי� מאחר הנה � ישראל) תפוצות בכל

הנה"א. אצל תענוג וגור�

בראותו � היא ישראל) תפוצות בכל ונתקבל שנתפשט קוד� (אפילו זה "מנהג" לקיו� הסיבה ובפשטות:
תענוג נפעל עי"ז ולכ�, המוכרח), מכפי (יותר בהידור מצוותי' וקיו� התורה בלימוד הוספה של עני� שזהו
ממילא ובדר� רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת כמאמר המצוות, ומצוה התורה נות� הבורא, אצל מיוחד
לפני", רוח "נחת הבורא, אצל תענוג לגרו� שזכה זו ידיעה כי � נברא) של (תענוג האד� אצל תענוג ג� נפעל

תרל"ז). "וככה" בהמש� בארוכה (כמבואר גדול הכי תענוג אצלו פועלת

התענוג, עני� ע� (הקשור ישראל" "מנהג הוא בשבט עשר דחמשה ה"חג" וכללות שמאחר מוב� ועפ"ז
לאד�, ותענוג הנאה לגרו� שענינ� ושעורה"), "חטה (ולא דוקא האילנות פירות בו לאכול נוהגי� לכ�, � כנ"ל)

ה"מנהג". עני� כללות בדוגמת

·È:�האד לעבודת בנוגע מזה ההוראה .

נוס�, שמחה יו� � "מנהג" של באופ� � ל� נותני� ליהודי: לו אומרי� � בשבט עשר חמשה מגיע כאשר
רק לא להיות צריכה העבודה שכללות להורות כדי האילנות, פירות דאכילת המנהג כולל מיוחדי�, מנהגי� ובו
ועד הבורא, תענוג נפעל שעי"ז בעבודתו, הוספה של באופ� אלא לקיימ�, שמוכרח התומ"צ לעניני בנוגע

הנברא. תענוג נעשה הבורא שתענוג

הפירות אכילת וקוד� לאיל�"), השנה ("ראש בשבט עשר בחמשה האיל� פירות אוכל יהודי כאשר ובפשטות:
הפירות שאכילת בידעו הנה � אחרונה" ב"ברכה מסיי� אכילתו ולאחרי אלו, פירות שברא להקב"ה ומבר� מודה
אומרת, זאת חי"), כל נפש בה� ("להחיות ותענוג הנאה של עני� אלא הלח�), (ע"ד לקיומו המוכרח דבר אינה
(ובמכ"ש הוא שכ� מוב� מעצמו הרי � תענוג לש� שה� דברי� וישנ� המוכרחי� דברי� ישנ� לגופו שבנוגע

לנשמתו. בנוגע וק"ו)

אלא עתה, שעד המצוות וקיו� התורה בלימוד עבודתו באופ� להסתפק לו שאי� � היא הדברי� מסקנת ולכ�,
ב בזה להוסי� �עליו חי" כל נפש בה� ("להחיות התענוג לעני� ותגרו� שתביא הוספה � עוז וביתר שאת יתר

הבורא. של תענוג � מזה ולמעלה הנברא, של תענוג האילנות), דפירות העני� בדוגמת

בשבט, עשר בחמשה האילנות פירות דאכילת ה"מנהג" את מקיי� יהודי כאשר � העיקר" הוא "והמעשה
את חודר הבורא ותענוג רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת � דבורא רוח נחת פועל זה מנהג קיו� הרי
גשמי בתענוג מתבטא שזה ועד ידו), על (שנעשה הבורא בתענוג מתענג שהנברא היינו, הנברא, של מציאותו

כפשוטו. הגו� תענוג �

שכאשר מוב� ועד"ז כשיעור, לאכול צרי� הפירות על אחרונה ברכה לבר� שיוכל שכדי בפשטות וכמוב�
כפשוטו. הגו� תענוג ע� קשור זה הרי � התענוג עני� שזהו חי", כל נפש בה� "להחיות אחרונה בברכה אומר

כאשר ג� בהוה, ומצבו במעמדו להסתפק אי� וקדושה, טוב עניני לכל שבנוגע � לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
התענוג עני� כללות נפעל שעי"ז המחוייב, מכפי יותר בעבודתו להוסי� עליו אלא בשלימות, השו"ע ע"פ מתנהג

בארוכה). (כנ"ל

והגבלה, מדידה מכל שלמעלה באופ� היא עבודתו הרי � תענוג מתו� היא עבודתו שכאשר בפשטות ומוב�
הנברא. של בתענוג ג� הנמש� הבורא, של תענוג � תענוג הפועלי� העניני� בכל ויותר יותר שמוסי� היינו,

‚È:יותר בעומק � האד� בעבודת � בזה הביאור .

ללא � מלומדה" אנשי� ד"מצות באופ� ג� להיות יכולה המצוות וקיו� התורה דלימוד העבודה כללות
"עמלק" אי� (ולזה בקרירות תיעשה שהעבודה יתכ� � כו' כוונה מתו� הוא התומ"צ קיו� כאשר וג� כו'. כוונות
ישנ� � והתלהבות חמימות מתו� נעשית העבודה כאשר וג� קר�"). "אשר � שלו את עשה הוא כי כלל, מתנגד

לברכה". מוקד� כו' המוקד� ו"כל בזה, דרגות וכמה כמה
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רק לא � גופא ישראל" וב"מנהג "די�"), בתור מובא (שאינו ישראל" "מנהג קיו� אודות מדובר כאשר אבל
ויעקב, יצחק אברה� ב� בהיותו � זה "מנהג" שמקיי� פלא כל אי� (כי ישראל תפוצות בכל נתקבל שכבר מנהג
ולהתקבל להתפשט עתיד זה ש"מנהג" שיודע (קוד� בזמננו שנתחדש "מנהג" אלא ולאה), רחל רבקה שרה ובת
מביא זה עני� קיו� הרי בתושבע"פ), "די�" (בדוגמת המוכרח דבר זה שאי� מאחר הנה � ישראל) תפוצות בכל

הנה"א. אצל תענוג וגור�

בראותו � היא ישראל) תפוצות בכל ונתקבל שנתפשט קוד� (אפילו זה "מנהג" לקיו� הסיבה ובפשטות:
תענוג נפעל עי"ז ולכ�, המוכרח), מכפי (יותר בהידור מצוותי' וקיו� התורה בלימוד הוספה של עני� שזהו
ממילא ובדר� רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת כמאמר המצוות, ומצוה התורה נות� הבורא, אצל מיוחד
לפני", רוח "נחת הבורא, אצל תענוג לגרו� שזכה זו ידיעה כי � נברא) של (תענוג האד� אצל תענוג ג� נפעל

תרל"ז). "וככה" בהמש� בארוכה (כמבואר גדול הכי תענוג אצלו פועלת

התענוג, עני� ע� (הקשור ישראל" "מנהג הוא בשבט עשר דחמשה ה"חג" וכללות שמאחר מוב� ועפ"ז
לאד�, ותענוג הנאה לגרו� שענינ� ושעורה"), "חטה (ולא דוקא האילנות פירות בו לאכול נוהגי� לכ�, � כנ"ל)

ה"מנהג". עני� כללות בדוגמת

·È:�האד לעבודת בנוגע מזה ההוראה .

נוס�, שמחה יו� � "מנהג" של באופ� � ל� נותני� ליהודי: לו אומרי� � בשבט עשר חמשה מגיע כאשר
רק לא להיות צריכה העבודה שכללות להורות כדי האילנות, פירות דאכילת המנהג כולל מיוחדי�, מנהגי� ובו
ועד הבורא, תענוג נפעל שעי"ז בעבודתו, הוספה של באופ� אלא לקיימ�, שמוכרח התומ"צ לעניני בנוגע

הנברא. תענוג נעשה הבורא שתענוג

הפירות אכילת וקוד� לאיל�"), השנה ("ראש בשבט עשר בחמשה האיל� פירות אוכל יהודי כאשר ובפשטות:
הפירות שאכילת בידעו הנה � אחרונה" ב"ברכה מסיי� אכילתו ולאחרי אלו, פירות שברא להקב"ה ומבר� מודה
אומרת, זאת חי"), כל נפש בה� ("להחיות ותענוג הנאה של עני� אלא הלח�), (ע"ד לקיומו המוכרח דבר אינה
(ובמכ"ש הוא שכ� מוב� מעצמו הרי � תענוג לש� שה� דברי� וישנ� המוכרחי� דברי� ישנ� לגופו שבנוגע

לנשמתו. בנוגע וק"ו)

אלא עתה, שעד המצוות וקיו� התורה בלימוד עבודתו באופ� להסתפק לו שאי� � היא הדברי� מסקנת ולכ�,
ב בזה להוסי� �עליו חי" כל נפש בה� ("להחיות התענוג לעני� ותגרו� שתביא הוספה � עוז וביתר שאת יתר

הבורא. של תענוג � מזה ולמעלה הנברא, של תענוג האילנות), דפירות העני� בדוגמת

בשבט, עשר בחמשה האילנות פירות דאכילת ה"מנהג" את מקיי� יהודי כאשר � העיקר" הוא "והמעשה
את חודר הבורא ותענוג רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת � דבורא רוח נחת פועל זה מנהג קיו� הרי
גשמי בתענוג מתבטא שזה ועד ידו), על (שנעשה הבורא בתענוג מתענג שהנברא היינו, הנברא, של מציאותו

כפשוטו. הגו� תענוג �

שכאשר מוב� ועד"ז כשיעור, לאכול צרי� הפירות על אחרונה ברכה לבר� שיוכל שכדי בפשטות וכמוב�
כפשוטו. הגו� תענוג ע� קשור זה הרי � התענוג עני� שזהו חי", כל נפש בה� "להחיות אחרונה בברכה אומר

כאשר ג� בהוה, ומצבו במעמדו להסתפק אי� וקדושה, טוב עניני לכל שבנוגע � לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
התענוג עני� כללות נפעל שעי"ז המחוייב, מכפי יותר בעבודתו להוסי� עליו אלא בשלימות, השו"ע ע"פ מתנהג

בארוכה). (כנ"ל

והגבלה, מדידה מכל שלמעלה באופ� היא עבודתו הרי � תענוג מתו� היא עבודתו שכאשר בפשטות ומוב�
הנברא. של בתענוג ג� הנמש� הבורא, של תענוג � תענוג הפועלי� העניני� בכל ויותר יותר שמוסי� היינו,

‚È:יותר בעומק � האד� בעבודת � בזה הביאור .

ללא � מלומדה" אנשי� ד"מצות באופ� ג� להיות יכולה המצוות וקיו� התורה דלימוד העבודה כללות
"עמלק" אי� (ולזה בקרירות תיעשה שהעבודה יתכ� � כו' כוונה מתו� הוא התומ"צ קיו� כאשר וג� כו'. כוונות
ישנ� � והתלהבות חמימות מתו� נעשית העבודה כאשר וג� קר�"). "אשר � שלו את עשה הוא כי כלל, מתנגד

לברכה". מוקד� כו' המוקד� ו"כל בזה, דרגות וכמה כמה
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אהבה סת�, אהבה דרגות: כמה בזה ישנ� � והתלהבות חמימות מתו� נעשית העבודה כאשר ג� ובפשטות:
נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק בדרושי הלימוד שרק עד � גדול הכי ורצוא ואהבה אש, כרשפי אהבה רבה,
האוה"ח דברי על מיוסד � תרמ"ט מות אחרי בד"ה [כמבואר "שוב" ללא ד"רצוא" העני� שלילת את המבארי�

להקב"ה! הצמאו� גודל מפני השמימה ועלייתה נפשו כליו� את המונע היחידי הדבר הוא הקדוש]

ש מוב� בודאיועד"ז הרי � התענוג שלימות למיעבד, לי' כדבעי תענוג, מתו� עבודה אודות מדברי� כאשר
דרגות. ריבוי ישנ� זה שבעני�

בקודש", ד"מעלי� החיוב ישנו � תורה) ע"פ זה בתואר (שנקראי� "ראשיכ�" אודות מדובר כאשר ג� ולכ�,
עתה. עד עבודת� מעלת גודל על הבט מבלי

טובי�, הימי� ובשאר הרגלי� בג' רק ולא הקדוש", ב"יו� רק לא הוא בקודש" ד"מעלי� החיוב מזו: ויתירה
זה וביו� החול), בימי (ג� ויו� יו� בכל � תמידי חיוב הוא בקודש" ד"מעלי� החיוב אלא בשבתות, רק ולא

היו�. כל במש� � תמידי חיוב זהו אלא היו�), (בהתחלת בבוקר בקודש שהעלה מה מספיק לא עצמו

ועד באשלמותא", סיהרא ד"קיימא המעלה ישנה זה שביו� � בשבט עשר בחמשה נמצאי� כאשר ובפרט
הוא ההלכה) היא שכ� ב"ה, לדעת � לאיל�" השנה ("ראש בשבט ט"ו הרי שני�" ראשי ה"ארבעה כל שבי�
צריכי� אופ� באיזה בפשטות מוב� הרי � באשלמותא" סיהרא ד"קיימא המעלה בו שישנה היחיד השנה" "ראש

בקודש"! ד"מעלי� הציווי את זה ביו� לקיי�

"הואיל לחודש", באחד חודש עשר "בעשתי שבט, שבר"ח ס"ז) וארא ש"פ (שיחת לעיל המבואר ע"פ ובפרט
שהיו� נמצא ועפ"ז באדר. לשבעה עד שבט, חודש כל במש� נמש� זה "עני� הזאת", התורה את באר משה
"קיימא שבו הזאת") התורה את באר מלה "הואיל שאז באדר, שבעה עד שבט (מר"ח הנ"ל תקופה בכל היחידי

בשבט. עשר חמשה � הוא באשלמותא" סיהרא

מהו וא"כ, חמה", כפני משה "פני כמרז"ל ה"חמה", בדוגמת הוא רבינו משה של ענינו שכללות [ואע"פ
התורה את באר חמה") ("פני משה ד"הואיל העני� לכללות באשלמותא" סיהרא ד"קיימא העילוי שבי� הקשר
של דבריו את (השומעי� המקבלי� בשביל זה הרי הזאת" התורה את באר משה ש"הואיל מה הרי � הזאת"

לבנה". כפני יהושע "פני � ה"לבנה" בדוגמת הוא המקבל של ענינו וכללות רבינו), משה

ספירת בדוגמת זה הרי שלפנ"ז, הספרי� ד' לגבי דברי�) (ספר תורה" ש"משנה בלקו"ת המבואר ע"פ ובפרט
ממנה]. שלמעלה הספירות לגבי "לבנה", המלכות,

עשר חמשה אודות מדובר כאשר � בקודש" ד"מעלי� הציווי את לקיי� צריכי� אופ� באיזה מוב� זה ומכל
בשבט.

צריכה שהעבודה להורות כדי � בשבט עשר בחמשה האיל� פירות לאכילת העניני�) (בפנימיות הטע� וזהו
ה תענוג הפועלי� העניני� בכל הוספה היינו, בקודש", ד"מעלי� באופ� הנפעללהיות התענוג (בדוגמת בורא

(סי"ב). כנ"ל האיל�) פירות אכילת ע"י

„Èמכפי (למעלה כו' תענוג של באופ� בעבודתו להוסי� בשבט) עשר (בחמשה מתעורר יהודי כאשר והנה, .
את לו נות� שהקב"ה לזה נוס� היינו, מדה", כנגד "מדה של באופ� הקב"ה עמו מתנהג � שו"ע) ע"פ החיוב
� יגרע" לא ועונתה כסותה "שארה כמ"ש די�, ע"פ הקב"ה מחוייב שבזה רויחא, ומזוני חיי בבני צרכיו כל
הברכות המשכת אופ� לגבי בער� שלא חי"), כל נפש בה� ("להחיות תענוג של באופ� בברכותיו הקב"ה מוסי�

גופא. רויחא ומזוני חיי בני בברכת ו"רויחא" הרחבה � ובפשטות שלפנ"ז,
העתידה, בגאולה העולמי�", לחיי ומנוחה שבת שכולו "יו� � התענוג שבעני� השלימות לתכלית שבאי� ועד

התענוג. עני� שלימות יהי' שאז תרס"ו בהמש� בארוכה כמבואר

מכל לטעו� וטוב שבת, בערב התבשילי� לטעו� "יש רנ) סו"ס שבת (הל' בשו"ע הזק� אדמו"ר פס"ד וע"פ
שכולו "יו� � העתידה הגאולה ("ערב" האחרוני� הגלות בימי נמצאי� כאשר שג� מוב�, � ותבשיל" תבשיל
במושבות�", אור הי' ישראל בני ש"לכל זה על נוס� היינו, לבוא, דלעתיד התענוג מעני� כבר טועמי� שבת")
המשכת מאשר יותר נעלה ובאופ� התענוג, עני� המשכת ג� נפעל � ברוחניות וה� בגשמיות ה� ושמחה", "אורה

עתה. עד התענוג
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� ותענוג כליו� � ד"ויכולו" העני� כללות נפעל שאז ההילולא, יו� שלאחרי השבת מיו� בבואנו ובפרט
"וקראת כמ"ש תענוג, ענינו שבת והרי ס"א), שבט י"ג בשלח, ש"פ שיחת (ראה ההילולא יו� עניני לכל בנוגע
כולל בקודש", ד"מעלי� העני� לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה השבת שביו� מוב� ומזה � עונג" לשבת

התענוג. בעני� העילוי ג�

תענוג מתו� מצוותי' וקיו� התורה דלימוד העבודה לכללות בנוגע בקודש מעלה יהודי שכאשר לעיל וכאמור
ההכרחיי�) צרכיו מילוי על (נוס� תענוג של באופ� ברכותיו להמשכת בנוגע בקודש מעלה הקב"ה ג� הרי �

עשירות. של ובאופ� "רויחא", �

ÂËמו"ח מכ"ק נפשית ובקשה כח והנתינת הציווי ישנו � מישראל דכאו"א העבודה לכללות בנוגע והנה, .
להאיר". "נרות להיות � דורנו נשיא אדמו"ר

נפע זה חינו�,ועני� ישראל, אהבת המבצעי�: בכל להתעסק עצמו את מוסר שכאו"א עי"ז � במיוחד � ל
וחכמי', יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה,

להמשכת נזכה שבזכות� שבדורנו הצדקניות הנשי� � ישראל ובנות לנשי במיוחד השייכי� המבצעי� וכ�
האכילה כשרות קודש, שבת נרות שה�: � ממש בימינו במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה בשלימותו, התענוג

המשפחה. וטהרת ושתי',

בכתיבת בנ"י כל את לאחד האחרוני�: הגלות לימי המיוחד � גופא זה ובדורנו זה, לדורנו המיוחד והמבצע
תורה. בספר א' אות � נפשו" "חיי � בממונו קונה מישראל שכאו"א עי"ז כלליי�, תורה ספרי

מ"ראשיכ� ובזקנינו", "בנערינו גדול�", ועד "מקטנ� ממש, מישראל לכאו"א שיי� זה שעני� כמ"פ וכמדובר
לקנות צריכי� � בשבט) עשר (בחמשה עתה זה שנולד תינוק ואפילו מימי�". ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�"

תורה. בספר א' אות עבורו

היא התורה כי � התענוג לעני� בנוגע לעיל המדובר ע� קשור תורה בספר אותיות דקניית העני� וכללות
לפניו". גו' "שעשועי�

ÊËתתנו ענפכ� ישראל הרי "ואת� היעוד לקיו� נזכה � לעיל האמור באופ� העבודה כללות ע"י והנה, .
בנוגע דיני� לפסוק ה"סנהדרי�" של ענינ� [שכללות סנהדרי� במסכת כמבואר גו'", ישראל לעמי תשאו ופריכ�

לבנ"י,
ל� "אי� � צדקנו משיח ביאת ע� הקשורי� העניני� בפרטי העוסקת בסוגיא כולו] לעול� בנוגע � יד� ועל

ס"ו). (כנ"ל כו'" הק� יקרב אז יפה, בעי� פרי' ישראל אר� "כשתת� היינו, מזה", מגולה ק�

(בכל מבנ"י כאו"א את יקח שהוא � ממש בימינו במהרה דיד�, בעגלא "נאו", צדקנו משיח לביאת וזוכי�
אשר "אר� הקדושה, לארצנו � ארובותיה�" אל וכיוני� תעופינה כעב אלה "מי נשרי�", כנפי "על שה�) מקו�

שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו'

צדקנו. משיח ע"י השלימה, בגאולה � האר�" ו"שלימות התורה", "שלימות הע�", "שלימות

***

ÊÈ."ל"חג נחשב בשבט עשר שחמשה לזה המקור מהו באחרוני� שקו"ט שישנה (ס"ה) לעיל הוזכר .

מהר"� בשו"ת � ולפנ"ז מיימוניות, ובהגהות במרדכי הוא שהמקור ש�) בהלכה" "המועדי� (ראה בזה ומבארי�
ש� (נסמנו כש�מרוטנבורג הנה "בהדיֿהדדי", כתובי� שני�" ראשי ה"ארבעה שכל היות � העני� ונקודת ,(

לאיל�") השנה ("ראש בשבט עשר בחמשה שג� אהדדי" "ילפינ� בתשרי), (א' השנה בראש תענית מצאנו שלא
ל"חג". שנחשב מאחר להתענות, אסור

לעיל להמדובר ג� שייכת שוה) דינ� הדדי", "בהדי כתובי� עניני� כמה (שכאשר האמורה הנקודה והנה,
הירושלמי: לדעת � שבת מסכת לסיו� בנוגע בשלח) וש"פ שבט, דיו"ד (שיחות

ולכ�, שוה, שדינ� מוב�, � הדדי" "בהדי עניני� ג' � בשבת" וקושרי� ומודדי� "פוקקי� נאמר שבמשנה היות
מצוה. לצור� שלא אפילו בשבת" וקושרי� ומודדי� "פוקקי� הירושלמי לדעת
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� ותענוג כליו� � ד"ויכולו" העני� כללות נפעל שאז ההילולא, יו� שלאחרי השבת מיו� בבואנו ובפרט
"וקראת כמ"ש תענוג, ענינו שבת והרי ס"א), שבט י"ג בשלח, ש"פ שיחת (ראה ההילולא יו� עניני לכל בנוגע
כולל בקודש", ד"מעלי� העני� לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה השבת שביו� מוב� ומזה � עונג" לשבת

התענוג. בעני� העילוי ג�

תענוג מתו� מצוותי' וקיו� התורה דלימוד העבודה לכללות בנוגע בקודש מעלה יהודי שכאשר לעיל וכאמור
ההכרחיי�) צרכיו מילוי על (נוס� תענוג של באופ� ברכותיו להמשכת בנוגע בקודש מעלה הקב"ה ג� הרי �

עשירות. של ובאופ� "רויחא", �

ÂËמו"ח מכ"ק נפשית ובקשה כח והנתינת הציווי ישנו � מישראל דכאו"א העבודה לכללות בנוגע והנה, .
להאיר". "נרות להיות � דורנו נשיא אדמו"ר

נפע זה חינו�,ועני� ישראל, אהבת המבצעי�: בכל להתעסק עצמו את מוסר שכאו"א עי"ז � במיוחד � ל
וחכמי', יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה,

להמשכת נזכה שבזכות� שבדורנו הצדקניות הנשי� � ישראל ובנות לנשי במיוחד השייכי� המבצעי� וכ�
האכילה כשרות קודש, שבת נרות שה�: � ממש בימינו במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה בשלימותו, התענוג

המשפחה. וטהרת ושתי',

בכתיבת בנ"י כל את לאחד האחרוני�: הגלות לימי המיוחד � גופא זה ובדורנו זה, לדורנו המיוחד והמבצע
תורה. בספר א' אות � נפשו" "חיי � בממונו קונה מישראל שכאו"א עי"ז כלליי�, תורה ספרי

מ"ראשיכ� ובזקנינו", "בנערינו גדול�", ועד "מקטנ� ממש, מישראל לכאו"א שיי� זה שעני� כמ"פ וכמדובר
לקנות צריכי� � בשבט) עשר (בחמשה עתה זה שנולד תינוק ואפילו מימי�". ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�"

תורה. בספר א' אות עבורו

היא התורה כי � התענוג לעני� בנוגע לעיל המדובר ע� קשור תורה בספר אותיות דקניית העני� וכללות
לפניו". גו' "שעשועי�

ÊËתתנו ענפכ� ישראל הרי "ואת� היעוד לקיו� נזכה � לעיל האמור באופ� העבודה כללות ע"י והנה, .
בנוגע דיני� לפסוק ה"סנהדרי�" של ענינ� [שכללות סנהדרי� במסכת כמבואר גו'", ישראל לעמי תשאו ופריכ�

לבנ"י,
ל� "אי� � צדקנו משיח ביאת ע� הקשורי� העניני� בפרטי העוסקת בסוגיא כולו] לעול� בנוגע � יד� ועל

ס"ו). (כנ"ל כו'" הק� יקרב אז יפה, בעי� פרי' ישראל אר� "כשתת� היינו, מזה", מגולה ק�

(בכל מבנ"י כאו"א את יקח שהוא � ממש בימינו במהרה דיד�, בעגלא "נאו", צדקנו משיח לביאת וזוכי�
אשר "אר� הקדושה, לארצנו � ארובותיה�" אל וכיוני� תעופינה כעב אלה "מי נשרי�", כנפי "על שה�) מקו�

שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני תמיד גו'

צדקנו. משיח ע"י השלימה, בגאולה � האר�" ו"שלימות התורה", "שלימות הע�", "שלימות

***

ÊÈ."ל"חג נחשב בשבט עשר שחמשה לזה המקור מהו באחרוני� שקו"ט שישנה (ס"ה) לעיל הוזכר .

מהר"� בשו"ת � ולפנ"ז מיימוניות, ובהגהות במרדכי הוא שהמקור ש�) בהלכה" "המועדי� (ראה בזה ומבארי�
ש� (נסמנו כש�מרוטנבורג הנה "בהדיֿהדדי", כתובי� שני�" ראשי ה"ארבעה שכל היות � העני� ונקודת ,(

לאיל�") השנה ("ראש בשבט עשר בחמשה שג� אהדדי" "ילפינ� בתשרי), (א' השנה בראש תענית מצאנו שלא
ל"חג". שנחשב מאחר להתענות, אסור

לעיל להמדובר ג� שייכת שוה) דינ� הדדי", "בהדי כתובי� עניני� כמה (שכאשר האמורה הנקודה והנה,
הירושלמי: לדעת � שבת מסכת לסיו� בנוגע בשלח) וש"פ שבט, דיו"ד (שיחות

ולכ�, שוה, שדינ� מוב�, � הדדי" "בהדי עניני� ג' � בשבת" וקושרי� ומודדי� "פוקקי� נאמר שבמשנה היות
מצוה. לצור� שלא אפילו בשבת" וקושרי� ומודדי� "פוקקי� הירושלמי לדעת
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a"nyz'dכ ,haya xyr dyng lil zgiy

דאמרי ("אימר מצוה לש� רק מותרת שמדידה מפורש בגמרא כי שוה, שדינ� לומר אפשר אי � הבבלי לדעת
לא ש"בפקיקה מדידה) (ד"ה בתוספות מפורש � לפקיקה ובנוגע אמור"), מי מצוה דלאו דמצוה, מדידה רבנ�
ולא מצוה, של בעינ� במדידה שרק משמע והרע"ב התוספות מלשו� הנה � לקשירה ובנוגע מצוה", של בעינ�
אדה"ז בשו"ע הוא וכ� סשי"ז), (או"ח טושו"ע ה"ו), פ"י שבת (הל' [הרמב"� הפוסקי� לדעת אבל בקשירה,

דוקא. מצוה של בעינ� בקשירה ג� (ש�)]

יש � כו'" דמצוה מדידה רבנ� דאמרי "אימר הגמרא דברי הביא שלא מאחר הנה � הירושלמי לדעת ובנוגע
מצוה. לצור� בעינ� לא שבמדידה וס"ל הבבלי, דברי על פליג שהירושלמי לומר

דוגמאות ב' המשנה מביאה מה לש� [ולדוגמא: דבבלי הסוגיא על שאלות כמה שישנ� מאחר ועיקר: � ועוד
נשארות אלו ושאלות א'], דוגמא מספיק לא מדוע המקוה", את ומודדי� המטלית את "מודדי� � למדידה בנוגע
בשבת" וקושרי� ומודדי� ש"פוקקי� וס"ל הבבלי, דברי על פליג שהירושלמי לומר מסתבר לכ� � עיו�" ב"צרי�
כל מובני� הירושלמי ולשיטת הדדי", "בהדי שכתובי� מאחר שוה, שדינ� היינו מצוה, לצור� שלא אפילו
המקוה", את "מודדי� � מצוה לצור� בנוגע רק לא שמדובר מודגש הדוגמאות ב' בהבאת וכי הנ"ל השאלות

סל"ט). שבט יו"ד (שיחת בארוכה כנ"ל המטלית"], את "מודדי� � חול לעניני בנוגע ג� אלא

ÁÈ�באחרוני מהמובא � סכ"ז) בשלח ש"פ שיחת (ראה זה על ושאלו ירושלמי. בתלמוד עניני� כמה שישנ�
פרקי� לארבעה הגמרא "חסרה � לעניננו ובנוגע כו'", מהרומיי� ורדיפות ה"שמדות מפני לידינו, הגיעו שלא
מזה דוקא מצוה של מדידה בעינ� לא הירושלמי שלדעת להוכיח אפשר כיצד וא"כ, שבת", במסכת האחרוני�
פרקי� דארבעת הגמרא הרי � כו'" דמצוה מדידה רבנ� דאמרי "אימר הגמרא דברי הובאו לא שבירושלמי

לידינו? הגיעה לא שבת שבמסכת האחרוני�
היא שההוכחה לעיל כאמור הבבלי, על פליג שהירושלמי היחידה ההוכחה זו שאי� לזה דנוס� � ונתבאר
על פליג שהירושלמי נאמר כאשר הירושלמי לשיטת שיתבארו דבבלי, הסוגיא על שאלות כמה שישנ� מזה ג�
וע"פ סוגיות, בכמה לירושלמי הבבלי שבי� הדעות בחילוקי המפלפלי� ואחרוני� ראשוני� מצינו הרי � הבבלי
אלינו הגיעו שלא הירושלמי חלקי שבאות� ועני� עני� כל על לומר אפשר כי בזה, לשקו"ט מקו� אי� � הנ"ל

הבבלי! כשיטת מבואר כו') והרדיפות ההשמדות כל (מפני

כלל: דמיו� זה אי� לכאורה אבל

סוגיא באמצע מסויי� חלק שנאבד נאמר שלא בודאי לירושלמי, הבבלי בי� מפורשת פלוגתא מצינו כאשר
כאשר אבל וכו'); שכיח שלא דבר זהו (כי כהבבלי סובר שהירושלמי נאמר (אולי) זה ובחלק בירושלמי, זו
מסתבר המסכת), בסיו� אחדות שורות של חסרו� רק (לא שבת דמסכת האחרוני� פרקי� ארבעה שחסרי� רואי�
שאז הבבלי, דברי על פליג שהירושלמי מזה להוכיח אי� וא"כ, לידינו, הגיעו לא אלו שפרקי� לומר בפשטות
שבת דמסכת האחרוני� הפרקי� ארבעת בכל בבבלי המובאי� העניני� כל על פליג שהירושלמי לומר נצטר�

ביותר! עקומה סברא שזוהי �

בזה: והביאור

המובאי� עניני� כמה ישנ� � שבת דמסכת האחרוני� הפרקי� בארבעת בגמרא המבוארי� לעניני� בנוגע
מקומות בכמה שמצינו וכפי שבת. במסכת ג� אלו עניני� ולפרש לחזור צור� אי� ולכ� במק"א, בירושלמי
אפילו הפע� עוד זאת לבאר צור� אי� בלבד, אגב בדר� אפילו אחד, במקו� מתבאר מסויי� עני� שכאשר בש"ס

העיקרי. במקומו

דארבעת בגמרא המבוארי� עניני� מובאי� שבה� בירושלמי המקומות בחיפוש היגיעה את לחסו� וכדי
בתלמוד זה עני� מבואר היכ� המצייני� בבלי תלמוד על מפרשי� ישנ� � שבת דמסכת האחרוני� הפרקי�
המובאי� עניני� כמה ימצאו שבת, דמסכת האחרוני� הפרקי� בארבעת הנ"ל במפרשי� יעיינו וכאשר ירושלמי,

ירושלמי. בתלמוד

כ דמצוה מדידה רבנ� דאמרי "אימר � המסכת שבסיו� הגמרא דברי כללאבל בירושלמי מובאי� אינ� � ו'"
מדידה בעינ� שלא וס"ל זה, בעני� הבבלי דברי על פליג שהירושלמי ההוכחה שפיר אתי ולכ�, במק"א), לא (ג�

דוקא. דמצוה
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a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

ההוכחה עיקר אלא הבבלי, על פליג שהירושלמי (והעיקרית) היחידה ההוכחה זו שאי� לעיל כאמור � והעיקר
שבכול� � שוה שדינ� מוכח שמזה הדדי", "בהדי כתובי� וקושרי�" ומודדי� "פוקקי� העניני� שג' מזה היא
נאמר א� רק הירושלמי) (לדעת שתתיישב הבבלי, דברי על הנ"ל מהקושיא מוכח וכ� מצוה, צור� בעינ� לא

הבבלי. דברי על פליג שהירושלמי

ËÈכיצד � סכ"ו) בשלח ש"פ (שיחת הנ"ל בהתוועדות שנשאלה השאלה את ולתר� לבאר המקו� כא� .

לש� יהיו מעשי� "כל והשו"ע המשנה פס"ד ע� אנא", בעלמא "מתעסק הונא רב בר רבה דברי מתאימי�
שמי�"?

שהש� ג� וידוע כו'. ממנה שילמדו כדי בגמרא מובאת שהנהגתו "אמורא" הוא הונא רב בר רבה דהנה,
"רבה". בתואר המכונה אמורא אודות שמדובר אומרת, זאת אבא", "רבי במקו� � מקוצר ש� הוא "רבה"

ובפרט בעלמא", ד"מתעסק באופ� תהי' "אמורא" של שהנהגתו יתכ� כיצד ביותר: גדולה הקושיא ועפ"ז
קודש?! השבת ביו�

ש"כל הכלל ישנו � בפועל להלכה הנוגע עני� זה שאי� [ומאחר ספרי� בכמה מתבארת הנ"ל שאלה והנה,
ברכות)]: סו� (ירושלמי טבי�" דאורייתא ופיטטיא בישי� פיטטיא

שאסור האלה במקומות בד"ת להרהר שלא השתדלות� כל אחר ע"ה "החכמי� מבואר: אליהו" "יד בספר
רבה לו אמר לכ� לכ�. נתכוי� בלא בד"ת לפעמי� שיהרהר להיות יוכל אונסי' אגב מ"מ בד"ת, בה� להרהר
המי� במדידת דעתו והעמיק בד"ת, ש� להרהר שאי� במרח� שרח� בעת מד"ת דעתו להעתיק שרצה שמתו�
שנתכוי� שבש"ס מתעסק כשאר לא פי' אנא, בעלמא מתעסק לעולא א"ל ולכ� מדעתו. ד"ת להעביר שבאמבטי
ואפילו בעול�, מלאכה לשו� נתכוונתי לא אני אבל איסור, של מלאכה עשה כ� ומתו� היתר של מלאכה לעשות

מתכוי�". בלא מדידה בידי עלתה כ� ומתו� מד"ת, דעתי להעביר רק היתר, של

שיעסוק אפשר הי' לא צלולי�, שהיו המי� בתו� ערו� יושב "להיותו יהוידע": "ב� בספר מבואר ועד"ז
הוכרח לכ� חול, של הרהורי� בלבו יעבור פ� וחושש . . בהרהור אפילו במדידהבתורה בעלמא מתעסק להיות

במי�". ישיבתו זמ� שיעבור עד לזאת לבו שיפנה כדי צריכה, שאינה

בעלמא מתעסק ולז"א . . בתיקוני� וכמ"ש עול�, נקרא אד� של "דגופו � המוסר ע"ד ש� לבאר וממשי�
וכו'". עלמא דנקרא בגופי מתעסק פירוש אנא,

מובני�: אינ� אלו תירוצי� � תורת� כבוד במחילת � אבל

בידיו תנועות שעושה אע"פ היינו, כוונה, כל ללא היא המעשה שעשיית � הוא בהלכה ד"מתעסק" הגדר
זה. מעשה לעשות כוונתו אי� כו',

ופעולה למעשה היא בזה שהכוונה � וכיו"ב בקדשי�", "מתעסק ועריות", בחלבי� "מתעסק ולדוגמא:
כוונה. כל ללא בעלמא,

ד"מתעסק באופ� פעולה מספיקה לא � תורה בדברי יהרהר שלא כדי נעשתה זו שמדידה נאמר א� והנה,
ולכ� אומנתו", "תורתו התורה, בלימוד מעיינו שכל יהודי אודות מדובר כאשר כי כוונה, ללא פעולה בעלמא",
מחשבתו את שיעסיק בהכרח הרי � דמיא" ב"אוונא בשבתו תורה בדברי יהרהר שלא עצות לחפש הוא צרי�
לא מחשבה, ללא בעלמא", ד"מתעסק באופ� פעולה ואילו וכיו"ב), חשבונות, עניני (ולדוגמא: אחרי� בעניני�

תורה?! בדברי להרהר יבוא שלא המטרה להשגת תסייע

� כו' גופו לתיקו� בנוגע כו'", עלמא הנקרא בגופי "מתעסק המוסר ע"ד לביאור בנוגע ג� היא זו ושאלה
כל במש� עבודתו כללות זוהי אדרבה: כו', מחשבה ללא ד"מתעסק", באופ� אינו גופו דתיקו� העני� כללות כי
ישיבתו בעת ג� התנהג כזה ובאופ� נפשו, פנימיות וה� נפשו חיצוניות ה� מהותו, בכל מונח הי' ובזה חייו, ימי

"מתעסק"?! בש� זו לפעולה לקרוא אפשר כיצד וא"כ, דמיא", ב"אוונא

מקומות באות� תורה בדברי להרהר יבוא שלא להזהר כיצד עצה ישנה רספ"ה) (או"ח בשו"ע מזו: יתירה
לחשוב היא העצה � יכתוב שמא שגוזרי� השבת וביו� חשבונותיו". "לחשוב � בד"ת בה� להרהר שאסור

סי"ג). סש"ז (או"ח כלל לה� צרי� שאינו חשבונות בעניני
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כי a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

ההוכחה עיקר אלא הבבלי, על פליג שהירושלמי (והעיקרית) היחידה ההוכחה זו שאי� לעיל כאמור � והעיקר
שבכול� � שוה שדינ� מוכח שמזה הדדי", "בהדי כתובי� וקושרי�" ומודדי� "פוקקי� העניני� שג' מזה היא
נאמר א� רק הירושלמי) (לדעת שתתיישב הבבלי, דברי על הנ"ל מהקושיא מוכח וכ� מצוה, צור� בעינ� לא

הבבלי. דברי על פליג שהירושלמי

ËÈכיצד � סכ"ו) בשלח ש"פ (שיחת הנ"ל בהתוועדות שנשאלה השאלה את ולתר� לבאר המקו� כא� .

לש� יהיו מעשי� "כל והשו"ע המשנה פס"ד ע� אנא", בעלמא "מתעסק הונא רב בר רבה דברי מתאימי�
שמי�"?

שהש� ג� וידוע כו'. ממנה שילמדו כדי בגמרא מובאת שהנהגתו "אמורא" הוא הונא רב בר רבה דהנה,
"רבה". בתואר המכונה אמורא אודות שמדובר אומרת, זאת אבא", "רבי במקו� � מקוצר ש� הוא "רבה"

ובפרט בעלמא", ד"מתעסק באופ� תהי' "אמורא" של שהנהגתו יתכ� כיצד ביותר: גדולה הקושיא ועפ"ז
קודש?! השבת ביו�

ש"כל הכלל ישנו � בפועל להלכה הנוגע עני� זה שאי� [ומאחר ספרי� בכמה מתבארת הנ"ל שאלה והנה,
ברכות)]: סו� (ירושלמי טבי�" דאורייתא ופיטטיא בישי� פיטטיא

שאסור האלה במקומות בד"ת להרהר שלא השתדלות� כל אחר ע"ה "החכמי� מבואר: אליהו" "יד בספר
רבה לו אמר לכ� לכ�. נתכוי� בלא בד"ת לפעמי� שיהרהר להיות יוכל אונסי' אגב מ"מ בד"ת, בה� להרהר
המי� במדידת דעתו והעמיק בד"ת, ש� להרהר שאי� במרח� שרח� בעת מד"ת דעתו להעתיק שרצה שמתו�
שנתכוי� שבש"ס מתעסק כשאר לא פי' אנא, בעלמא מתעסק לעולא א"ל ולכ� מדעתו. ד"ת להעביר שבאמבטי
ואפילו בעול�, מלאכה לשו� נתכוונתי לא אני אבל איסור, של מלאכה עשה כ� ומתו� היתר של מלאכה לעשות

מתכוי�". בלא מדידה בידי עלתה כ� ומתו� מד"ת, דעתי להעביר רק היתר, של

שיעסוק אפשר הי' לא צלולי�, שהיו המי� בתו� ערו� יושב "להיותו יהוידע": "ב� בספר מבואר ועד"ז
הוכרח לכ� חול, של הרהורי� בלבו יעבור פ� וחושש . . בהרהור אפילו במדידהבתורה בעלמא מתעסק להיות

במי�". ישיבתו זמ� שיעבור עד לזאת לבו שיפנה כדי צריכה, שאינה

בעלמא מתעסק ולז"א . . בתיקוני� וכמ"ש עול�, נקרא אד� של "דגופו � המוסר ע"ד ש� לבאר וממשי�
וכו'". עלמא דנקרא בגופי מתעסק פירוש אנא,

מובני�: אינ� אלו תירוצי� � תורת� כבוד במחילת � אבל

בידיו תנועות שעושה אע"פ היינו, כוונה, כל ללא היא המעשה שעשיית � הוא בהלכה ד"מתעסק" הגדר
זה. מעשה לעשות כוונתו אי� כו',

ופעולה למעשה היא בזה שהכוונה � וכיו"ב בקדשי�", "מתעסק ועריות", בחלבי� "מתעסק ולדוגמא:
כוונה. כל ללא בעלמא,

ד"מתעסק באופ� פעולה מספיקה לא � תורה בדברי יהרהר שלא כדי נעשתה זו שמדידה נאמר א� והנה,
ולכ� אומנתו", "תורתו התורה, בלימוד מעיינו שכל יהודי אודות מדובר כאשר כי כוונה, ללא פעולה בעלמא",
מחשבתו את שיעסיק בהכרח הרי � דמיא" ב"אוונא בשבתו תורה בדברי יהרהר שלא עצות לחפש הוא צרי�
לא מחשבה, ללא בעלמא", ד"מתעסק באופ� פעולה ואילו וכיו"ב), חשבונות, עניני (ולדוגמא: אחרי� בעניני�

תורה?! בדברי להרהר יבוא שלא המטרה להשגת תסייע

� כו' גופו לתיקו� בנוגע כו'", עלמא הנקרא בגופי "מתעסק המוסר ע"ד לביאור בנוגע ג� היא זו ושאלה
כל במש� עבודתו כללות זוהי אדרבה: כו', מחשבה ללא ד"מתעסק", באופ� אינו גופו דתיקו� העני� כללות כי
ישיבתו בעת ג� התנהג כזה ובאופ� נפשו, פנימיות וה� נפשו חיצוניות ה� מהותו, בכל מונח הי' ובזה חייו, ימי

"מתעסק"?! בש� זו לפעולה לקרוא אפשר כיצד וא"כ, דמיא", ב"אוונא

מקומות באות� תורה בדברי להרהר יבוא שלא להזהר כיצד עצה ישנה רספ"ה) (או"ח בשו"ע מזו: יתירה
לחשוב היא העצה � יכתוב שמא שגוזרי� השבת וביו� חשבונותיו". "לחשוב � בד"ת בה� להרהר שאסור

סי"ג). סש"ז (או"ח כלל לה� צרי� שאינו חשבונות בעניני

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



a"nyz'dכב ,haya xyr dyng lil zgiy

שבזה מדידה, של פעולה בידיו לעשות צרי� הונא רב בר רבה הי' מה לש� פשוטה: שאלה נשאלת וא"כ,
דמצוה, מדידה רבנ� דאמרי "אימר לו אמר ולכ� מצוה, לצור� שלא בשבת מודד שהוא בו יחשוד שעולא גר�
ביותר פשוטה עצה לו היתה לכאורה, � אנא" בעלמא "מתעסק לו לענות צרי� והי' אמור", מי מצוה דלאו

חשבונות?! של בעניני� שיחשוב ע"י � בד"ת להרהר יבוא שלא

Î.:בזה והביאור
כל ללא כו', בידיו מסויימת ופעולה מעשה שעושה � שבש"ס "מתעסק" ככל � פירושו בעלמא" "מתעסק
היתה לא כמדידה, הנראות פעולות בידיו עשה הונא רב בר שרבה שאע"פ � לעניננו בנוגע י"ל ועד"ז כוונה.

סתמית. פעולה � בעלמא" "מתעסק אלא כלל, למדוד כוונתו

בפשטות: בזה הביאור � שמי�" לש� יהיו מעשי� "וכל המשנה דבר ע� הדבר יתאי� כיצד לשאלה ובנוגע

עושי� שכאשר בפועל, למעשה בנוגע די� מזה שילמדו כדי � שמי�" "לש� זו פעולה עשה הונא רב בר רבה
מותר. זה הרי � בעלמא" ד"מתעסק באופ� אלא (למדוד), כוונה כל ללא המדידה פעולת את

(ללא בעלמא" ד"מתעסק באופ� מדידה של פעולה בשבת לעשות שמותר למדי� הנ"ל מסיפור אומרת: זאת
זה. די� שילמדו כדי � שמי�" "לש� � הנ"ל בפעולה הונא רב בר רבה כוונת היתה וזו למדוד), כוונה

ד"מתעסק לעני� סותרת אינה זה, די� שילמדו זו) (בפעולה הונא רב בר רבה של שמחשבתו בפשטות ומוב�
ע� ולא דוקא, למדוד מחשבה ע� קשור דמדידה האיסור כי � למדוד וכוונה מחשבה ללא פעולה בעלמא",

מסויי�). די� מזה (ללמוד שמי�" ד"לש� מחשבה

‡Î:לדבר דוגמא .
ש"יודע היות היינו, נתכוי�", שמי� לש� עצי� "מקושש ב) קיט, ב"ב � אפילו בתוד"ה (הובא מארז"ל ידוע
מת שיהי' "כדי חטא לכ� א), ש�, (ב"ב מיתה" באיזו יודע הי' לא אבל . . במיתה שהמקושש רבינו משה 1הי'

ש�). מהרש"א (חדא"ג שבת" המחלל דני� מיתה באיזה וידעו

דני� מיתה באיזה לידע כדי שבת באיסור חטא היא� בת"י בזה שאלו "ויש מהרש"א: בחדא"ג ע"ז ומבאר
צריכה שאינה מלאכה ה"ל כו', מיתה באיזו לידע אלא זו למלאכה צרי� הי' שלא כיו� וי"ל שבת. המחלל
תועלת לו שאי� בלבד זו לא מזו: [ויתירה לר"ש פטור שהוא לעפרה, אלא וא"צ גומא חופר כמו לגופה,
בשבת ומקלקל ממקלקל, יותר גרוע זה הרי וא"כ, מזה, מצטער הוא אלא בעצי�), צור� לו אי� (כי זו ממלאכה

זו,2פטור] דעת על עשה שהוא בו שהתרו העדי� ידעו שלא אד�, בדיני מיתה חייב דהי' ודאי הוא ומיהו .
דברי אלא העדות"ואינ� ע"פ למיתה אותו היו ודני� שבלב, �3.

� שבת" המחלל דני� מיתה באיזה "שידעו כדי היתה שכוונתו עצי� למקושש בנוגע שמצינו כש� ולכ�,
ד"מתעסק באופ� המדידה פעולת את עשה הונא רב בר שרבה לומר אפשר כ� כמו לפועל, בנוגע די� ללמד
למדוד כוונה ללא בעלמא", ד"מתעסק באופ� הנעשית כמדידה הנראית שפעולה הדי� את שילמדו כדי בעלמא",

מותרת. פעולה זו הרי � כלל

ד"מתעסק" העני� לכללות בנוגע ואופני� חילוקי� כמה שישנ� וכמוב�

עשיית עצ� כי וכלל, כלל איסור אי� זה שבמעשה למדידה, בנוגע אנא" בעלמא "מתעסק ולדוגמא: �
מדידה של פעולה זו הרי למדוד כוונתו כאשר ורק איסור של מעשה אינה כמדידה הנראות ולכ�,4התנועות ,

והפעולה המעשה הרי � עצי� למקושש בנוגע משא"כ כלל; איסור בזה אי� אנא" בעלמא ש"מתעסק מאחר
צרי� הי' שלא אלא מיתה), המחייבת גמורה מלאכה זו תהי' לא (דאל"כ, עצי� לקושש כוונה מתו� היו שלו
שאינה מלאכה היתה זו שמלאכה גליא שמיא שכלפי אע"פ ולכ�, לגופה, צריכה שאינה מלאכה זו, למלאכה

רואות. שעיניו מה אלא לדיי� לו אי� הרי לגופה, צריכה
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ב"יהרג1) ע"ד � בפועל נפשו למסור מותר פוסקי� כמה לדעת
קנז), ר"ס יו"ד שו"ע בנו"כ (נסמ� שבתורה עני� כל על � יעבור" ואל

לדעת. עצמו דמאבד לעני� שיי� זה אי� ולכ�,
סי"ב).2) מלובלי� שפירא (למהר"� המאיר אור שו"ת ג� ראה
והוי3) לעצי�, צרי� אינו אולי � ספק התראת דהוי לומר ואי�

בכל שיי� זה הרי לזה, חוששי� א� כי � לגופה צריכה שאינה מלאכה
במתעסק). ג� שחייב דמיעוט מהמיעוט (לבד הכל ויפטור דבר,

"מתעסק"4) ברוב הרי � ממש כמודד נראה הי' עולא שבעיני וא�
האד�. לכוונת בנוגע רק החילוק שבדי�

a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

שהתעסק פירושו בעלמא" ש"מתעסק � המוסר ע"ד יהוידע" "ב� בספר למ"ש בהמש� � בזה להוסי� ויש
הלכה. בדבר בירור בעול� נוס� עי"ז כי ("בעלמא"), בעול� תיקו� של פעולה לפעול

·Îמעל התניא ספר לימוד אודות להזכיר המקו� כא� הרי � שבת מסכת אודות לעיל להמדובר בהמש� .

שבת, מוצאי בכל שלומדי� כדלקמ�), כמימרא, ברגע תבל קצוי בכל וחודר מגיע שהלימוד (באופ� הרדיו גלי
שבת. הלכות לימוד אודות ג� מדובר שש� � אחרו�) (קונטרס התניא ספר בסיו� אוחזי� ועתה

ובהקדי�:

ובמיוחד התורה, פנימיות לימוד ובפרט בכלל, התורה דלימוד והעילוי החשיבות גודל אודות כמ"פ דובר
חוצה". מעינותי� ד"יפוצו העני� לכללות בנוגע מיוחדת דרישה שישנה � אלו בדורותינו

ה"מעי�" את ולהביא להפי� היא הכוונה שתכלית � חוצה" מעינותי� ד"יפוצו הדיוק אודות כמ"פ דובר והנה,
ל"חוצה יגיע עצמו ה"מעי�" ג� אלא ל"חוצה", יגיעו המעיי� שמי רק לא היינו, ל"חוצה", מבליעצמו ,"

"חוצה". � הרחוק למקו� להגיע הנדרש הזמ� ובמש� המקו� בריחוק להתחשב

הרדיו: גלי מעל � התניא) ספר � (ובעניננו "מעינותי�" � החסידות בלימוד מתבטא זה ועני�

במקו� לדבר שיכולי� בעולמו הקב"ה שהטביע התכונה מתגלה שבו � הוא "רדיו" של החידוש כללות
ושמיעת המקו�, בריחוק להתחשב מבלי � השמי�" "בקצה אפילו תבל, קצוי בכל הדברי� את וישמעו מסויי�,
שניות). ששי� � אחת דקה אפילו להמתי� צריכי� (ולא כלל זמ� שהיית ללא � כמימרא ברגע היא הדברי�

באופ� חוצה" מעינותי� ד"יפוצו העני� נפעל עי"ז הרי � הרדיו גלי מעל חסידות לומדי� שכאשר מוב� ועפ"ז
כמימרא, וברגע כולו, העול� בכל הרדיו) גלי (ע"י וחודרי� מגיעי� החסידות דתורת ה"מעיינות" כי נעלה, הכי

ומקו�. דזמ� בהגבלות להתחשב מבלי

ע"י י"ח לצאת אפשר אי אד�, קול שמיעת נוגע שבה� עניני� לאות� שבנוגע שאע"פ כמ"פ [וכמדובר
המתנענעת המתכת קול אלא אד�, קול אינו אלו ממכשירי� הנשמע הקול כי וכיו"ב, טלפו�, ברדיו, השמיעה
"מעינותי�", � חסידות עניני שמיעת אלא דוקא, אד� קול שמיעת נוגע לא לעניננו, בנוגע הרי � כחו כח ע"י

נעלה]. הכי באופ� זה עני� נפעל הרדיו ע"י ולכ�,

‚Î:בדבר נוספת מעלה וישנה .
ידוע הרי � וכיו"ב במכתב חסידות עניני כתיבת ע"י חוצה" מעינותי� ד"יפוצו העני� את פועלי� כאשר
שבלב ההתלהבות את להעביר אפשר אי שבכתב היינו, א), לה, (סנהדרי� כתבי" לא דאינשי ש"לבא מארז"ל

וכו'. הלב מ� יוצאי� שהדברי� ניכר שיהי' וכו',

תלמידו, ותלמיד תלמידו שליחו, שליח או שליחו ע"י נעשה חוצה" מעינותי� ד"יפוצו העני� כאשר ועד"ז
באופ� תלוי זה ואי� כו', השליח של התלהבותו באופ� תלוי זה הרי � וכו' שני כלי ראשו�, דכלי באופ�

ה"מעי�". במקו� הנמצא המשלח, של ההתלהבות

מסוגל הקב"ה שהטביע התכונה ע"פ כי � הרדיו גלי ע"י חוצה המעיינות שבהפצת העילוי גודל מוב� ועפ"ז
שיכולי� כ� הדברי�, אמירת אופ� את ג� אלא) הדברי�, תוכ� את רק (לא להעביר הרדיו) (שבמכשיר המתכת

גדולה, התלהבות מתו� ונאמרי� הלב, מ� יוצאי� שהדברי� תבל קצוי בכל ולהרגיש לשמוע

ההתלהבו שגודל מהורש"בועד אדמו"ר דכ"ק הציווי שלולי (סי"ג)) לעיל שהוזכר (כפי כ� כדי עד היא ת
להיות! עלול הי' מה יודע מי � כו') למטה הנשמה תפקיד זה (כי "שוב" להיות צרי� ה"רצוא" שלאחרי נ"ע
ממשי� הבא שבת ובמוצאי בגו�, נשמה נשאר ולכ� ברירה, לו אי� � נ"ע אדמו"ר דכ"ק הציווי מפני ורק

הרדיו! גלי על תניא שיעורי באמירת

נעלה, הכי באופ� תהי' תניא השיעור שאמירת ככל הרי � אי�ֿסופיי� ה� וקדושה טוב עניני שכל ומאחר
בקודש". "מעלי� � יותר נעלה באופ� זה הרי שלאח"ז שבת שבמוצאי מוב�,

„Îבכל חודר שהלימוד (באופ� הרדיו גלי על התניא ספר לימוד את לסיי� עתה שעומדי� לעיל וכאמור .
הראשונה, בפע� � כמימרא) וברגע כולו, העול�

התניא ספר סיו� לאחרי שתיכ� היינו, להשלמה", התחלה ד"מתכיפי� באופ� יהי' התניא ספר לימוד וסיו�
התניא. ספר מהתחלת הפע� עוד ללמוד יתחילו הראשונה, בפע�
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שהתעסק פירושו בעלמא" ש"מתעסק � המוסר ע"ד יהוידע" "ב� בספר למ"ש בהמש� � בזה להוסי� ויש
הלכה. בדבר בירור בעול� נוס� עי"ז כי ("בעלמא"), בעול� תיקו� של פעולה לפעול

·Îמעל התניא ספר לימוד אודות להזכיר המקו� כא� הרי � שבת מסכת אודות לעיל להמדובר בהמש� .

שבת, מוצאי בכל שלומדי� כדלקמ�), כמימרא, ברגע תבל קצוי בכל וחודר מגיע שהלימוד (באופ� הרדיו גלי
שבת. הלכות לימוד אודות ג� מדובר שש� � אחרו�) (קונטרס התניא ספר בסיו� אוחזי� ועתה

ובהקדי�:

ובמיוחד התורה, פנימיות לימוד ובפרט בכלל, התורה דלימוד והעילוי החשיבות גודל אודות כמ"פ דובר
חוצה". מעינותי� ד"יפוצו העני� לכללות בנוגע מיוחדת דרישה שישנה � אלו בדורותינו

ה"מעי�" את ולהביא להפי� היא הכוונה שתכלית � חוצה" מעינותי� ד"יפוצו הדיוק אודות כמ"פ דובר והנה,
ל"חוצה יגיע עצמו ה"מעי�" ג� אלא ל"חוצה", יגיעו המעיי� שמי רק לא היינו, ל"חוצה", מבליעצמו ,"

"חוצה". � הרחוק למקו� להגיע הנדרש הזמ� ובמש� המקו� בריחוק להתחשב

הרדיו: גלי מעל � התניא) ספר � (ובעניננו "מעינותי�" � החסידות בלימוד מתבטא זה ועני�

במקו� לדבר שיכולי� בעולמו הקב"ה שהטביע התכונה מתגלה שבו � הוא "רדיו" של החידוש כללות
ושמיעת המקו�, בריחוק להתחשב מבלי � השמי�" "בקצה אפילו תבל, קצוי בכל הדברי� את וישמעו מסויי�,
שניות). ששי� � אחת דקה אפילו להמתי� צריכי� (ולא כלל זמ� שהיית ללא � כמימרא ברגע היא הדברי�

באופ� חוצה" מעינותי� ד"יפוצו העני� נפעל עי"ז הרי � הרדיו גלי מעל חסידות לומדי� שכאשר מוב� ועפ"ז
כמימרא, וברגע כולו, העול� בכל הרדיו) גלי (ע"י וחודרי� מגיעי� החסידות דתורת ה"מעיינות" כי נעלה, הכי

ומקו�. דזמ� בהגבלות להתחשב מבלי

ע"י י"ח לצאת אפשר אי אד�, קול שמיעת נוגע שבה� עניני� לאות� שבנוגע שאע"פ כמ"פ [וכמדובר
המתנענעת המתכת קול אלא אד�, קול אינו אלו ממכשירי� הנשמע הקול כי וכיו"ב, טלפו�, ברדיו, השמיעה
"מעינותי�", � חסידות עניני שמיעת אלא דוקא, אד� קול שמיעת נוגע לא לעניננו, בנוגע הרי � כחו כח ע"י

נעלה]. הכי באופ� זה עני� נפעל הרדיו ע"י ולכ�,

‚Î:בדבר נוספת מעלה וישנה .
ידוע הרי � וכיו"ב במכתב חסידות עניני כתיבת ע"י חוצה" מעינותי� ד"יפוצו העני� את פועלי� כאשר
שבלב ההתלהבות את להעביר אפשר אי שבכתב היינו, א), לה, (סנהדרי� כתבי" לא דאינשי ש"לבא מארז"ל

וכו'. הלב מ� יוצאי� שהדברי� ניכר שיהי' וכו',

תלמידו, ותלמיד תלמידו שליחו, שליח או שליחו ע"י נעשה חוצה" מעינותי� ד"יפוצו העני� כאשר ועד"ז
באופ� תלוי זה ואי� כו', השליח של התלהבותו באופ� תלוי זה הרי � וכו' שני כלי ראשו�, דכלי באופ�

ה"מעי�". במקו� הנמצא המשלח, של ההתלהבות

מסוגל הקב"ה שהטביע התכונה ע"פ כי � הרדיו גלי ע"י חוצה המעיינות שבהפצת העילוי גודל מוב� ועפ"ז
שיכולי� כ� הדברי�, אמירת אופ� את ג� אלא) הדברי�, תוכ� את רק (לא להעביר הרדיו) (שבמכשיר המתכת

גדולה, התלהבות מתו� ונאמרי� הלב, מ� יוצאי� שהדברי� תבל קצוי בכל ולהרגיש לשמוע

ההתלהבו שגודל מהורש"בועד אדמו"ר דכ"ק הציווי שלולי (סי"ג)) לעיל שהוזכר (כפי כ� כדי עד היא ת
להיות! עלול הי' מה יודע מי � כו') למטה הנשמה תפקיד זה (כי "שוב" להיות צרי� ה"רצוא" שלאחרי נ"ע
ממשי� הבא שבת ובמוצאי בגו�, נשמה נשאר ולכ� ברירה, לו אי� � נ"ע אדמו"ר דכ"ק הציווי מפני ורק

הרדיו! גלי על תניא שיעורי באמירת

נעלה, הכי באופ� תהי' תניא השיעור שאמירת ככל הרי � אי�ֿסופיי� ה� וקדושה טוב עניני שכל ומאחר
בקודש". "מעלי� � יותר נעלה באופ� זה הרי שלאח"ז שבת שבמוצאי מוב�,

„Îבכל חודר שהלימוד (באופ� הרדיו גלי על התניא ספר לימוד את לסיי� עתה שעומדי� לעיל וכאמור .
הראשונה, בפע� � כמימרא) וברגע כולו, העול�

התניא ספר סיו� לאחרי שתיכ� היינו, להשלמה", התחלה ד"מתכיפי� באופ� יהי' התניא ספר לימוד וסיו�
התניא. ספר מהתחלת הפע� עוד ללמוד יתחילו הראשונה, בפע�
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צדקנו. משיח של מפיו צדקנו משיח של תורתו דלימוד העני� כללות את ותזרז תמהר זו שפעולה ויה"ר

מו"ח כ"ק עד מקומו, ממלאי נשיאינו ורבותינו הזק�, ואדמו"ר עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד ויקויי�
ובראשינו. בתוכ�, � דורנו נשיא אדמו"ר

ישראל". אר� כתורת תורה "אי� כמרז"ל � הקודש באר� משיח של תורתו ללמוד ונזכה

רצונ�". "כמצות לבב, וטוב שמחה מתו� � זה וכל

***

‰Îפרק על המיוסד � שבט) דיו"ד לגני באתי (ד"ה ההילולא דיו� למאמר בהמש� עני� לבאר המקו� כא� .
ה'שי"ת): לגני (באתי ההילולא יו� בעל של מאמרו שבהמש� י"ב

בל"ג עולמות נתהוו הצמצו� לאחרי שג� ב"ה, א"ס באור שהי' הצמצו� אודות מדובר הנ"ל י"ב בפרק
שיעור. ובלי

רצב) אות (כש"ט הבעש"ט תורת לזה בקשר הובאה השתא) לגני באתי (ד"ה ההילולא ביו� שנאמר ובמאמר
י"ב בפרק המבואר בדוגמת שזהו � כו'" אחדות שיהי' כדי עולמות כמה דר� צמצומי� כמה עשה "הקב"ה

ובל"ג. דא"ס באופ� האור נמש� הצמצו� לאחרי שג� הנ"ל

בזה הכוונה � כו'" אחדות שיהי' כדי . . צמצומי� כמה עשה ש"הקב"ה הבעש"ט בתורת שמ"ש ג� ונתבאר
"אליו במ"ש הזק� אדמו"ר של הפשוט הפירוש ג� הובא לזה ובקשר למטה. ומהות" "עצמות ולאלהמשכת

ומהות". "עצמות על קאי ש"אליו" למדותיו",

אדמו"ר כ"ק במאמרי המבואר הובא � עולמות" כמה דר� צמצומי� "כמה הבעש"ט בתורת למ"ש ובקשר
צמצומי�. ג' שישנ� תרס"ו) ושבתה (ד"ה נ"ע מהורש"ב

מ"ש ע� אחד עני� הוא נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק במאמרי המבוארי� הצמצומי� ג' הא� � בזה ושאלו
עניני� ב' הובאו שלכ� אחד, שענינ� משמע במאמר מהמבואר דלכאורה, � צמצומי�" "כמה הבעש"ט בתורת

במאמר. אלו

ÂÎ:בזה והביאור .
א� כי מספר, בלי צמצומי� ריבוי אודות שמדובר מורה עולמות" כמה דר� צמצומי� כמה "עשה הלשו�
שנאמר ומאחר המספר, את לכתוב צרי� הי' וכיו"ב, אל�, מאה, שלשה, � צמצומי� של מסויי� למספר כוונתו
צמצומי� לריבוי הוא הדברי� שכוונת מוב�, מסויי�), מספר ציו� (ללא עולמות" כמה דר� צמצומי� "כמה

מספר. לה� שאי�

� מספר אי� "ועלמות ב) עא, (זח"ג כמרז"ל שיעור, ובלי גבול בלי עולמות שישנ� מאחר � הדבר וטע�
דר� צמצומי� "כמה שישנ� נמצא � צמצו� ע"י היא עול� כל של והתהוותו עולמות", אלא עלמות תקרי אל

שיעור. ובלי גבול בלי עולמות" כמה

נחית לא הנ"ל במאמר הדבר: וטע� יחיד. לשו� � "צמצו�" הלשו� מובא הנ"ל י"ב בפרק � זאת ולעומת
אע"פ היינו, תכלית, אי� עד למטה נמש� שהוא דא"ס העילוי גודל את לבאר אלא הצמצומי�, פרטי את לבאר
האור הצמצו� לאחרי ג� אעפ"כ, וגבול), במדה יבוא שהאור (הפועל הצמצו� ע"י דוקא היא המטה שהתהוות

הצמצומי�. פרטי נוגע לא � זאת לבאר וכדי ובל"ג. דא"ס באופ� הוא

הראשו� לצמצו� בנוגע אפילו אלא (כנ"ל), הצמצומי� פרטי את מבאר שאינו בלבד זו לא מזו: ויתירה
שבצמצו� הא' (פרט הצד על הגדול אורו את שסילק מה הסילוק עני� את מזכיר אינו במאמר) מדובר (שאודותיו
לאחרי הנעשה הראשו�, שבצמצו� הב' (פרט וגבול במדה שיהי' האור את שצמצ� מה רק אלא הראשו�),
כי � האור) דצמצו� הב' פרט בא לאח"ז (ורק הסילוק הוא הצמצו� ושלימות שאמיתית למרות � הסילוק)

הראשו�. שבצמצו� הב' פרט רק נוגע תכלית אי� עד למטה אוא"ס דהמשכת העני� לביאור בנוגע

ומכרי קובע ואינו שבהמטה, ובהאור בהקו פועל אינו הא') (פרט דסילוק הצמצו� בגבול,דהנה, שיהי' ח
הג� שבמאמר: החידוש וזהו וגבול. במדה שיהי' האור את שצמצ� מה � שבצמצו� הב' פרט צ"ל ולזה

שבו. הבל"ג את צמצ� לא אעפ"כ, והגבלה, מדידה פועל שבו) הב' (פרט שהצמצו�
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גבול, בלי צמצומי� עולמות", כמה דר� צמצומי� "כמה שישנ� הבעש"ט בתורת המבואר הרי � ועפ"ז
הקצה! אל הקצה דמ� באופ� זה הרי � יחיד לשו� הצמצו�, עני� כללות אודות במאמר והמדובר

בתורת המבואר בי� הממוצע שזהו � צמצומי� ג' בכללות שישנ� השתא) שבט (דיו"ד במאמר נתבאר ולכ�
יחיד. לשו� הצמצו�, עני� עצ� אודות ההילולא במאמר להמדובר גבול, בלי צמצומי� שישנ� הבעש"ט

וה� . . כלליי� עולמות מיני לשלשה כלליי�, עצומי� צמצומי� מיני "שלשה שישנ� (פמ"ט) בתניא וכמבואר
שישנ� בכ"מ מבואר ועד"ז בהגה"ה). פ"ט שעהיוה"א (ראה בהגה"ה בתניא מבואר וכ� בי"ע". עולמות שלשה
"עולמות שישנ� שאע"פ לעולמות בנוגע ועד"ז כו'. פרסאות ריבוי ישנ� שבפרטיות אע"פ כלליי�, פרסאות ג'
עשיתיו". א� יצרתיו "בראתיו כמ"ש עשי', יצירה, בריאה, � כלליי� עולמות לג' מתחלקי� ה� הרי מספר", אי�

ÊÎ:�האד בעבודת בזה והביאור .
העיקר", הוא "המעשה � דוקא עשי' של באופ� בתחתוני�, דירה ית' לו לעשות � היא האד� עבודת כללות

גו'". מקדש לי "ועשו

המטה. התהוות עני� כללות נפעל שעי"ז � יחיד לשו� הצמצו�, עני� כללות בדוגמת הוא המעשה עני� והנה,

דמחשבה העניני� ג' כל ישנ� מצוה בכל כאשר היא העבודה שלימות הרי � העיקר" הוא ש"המעשה ואע"פ
בכ"מ. כמבואר ומעשה, דיבור

ע� הקשורי� הכלליי�, הצמצומי� ג' בדוגמת ה� � האד� שבעבודת ומעשה דיבור דמחשבה העניני� וג'
עשיתיו". א� יצרתיו "בראתיו בי"ע, עולמות ג'

כללות אודות מדובר ההילולא דיו� במאמר כי � צמצומי� ג' שישנ� השתא) שבט (דיו"ד במאמר הובא ולכ�
דמחשבה העניני� ג' ישנ� מצוה בכל כאשר היא העבודה ושלימות בתחתוני�, דירה ית' לו דלעשות העבודה

בי"ע. עולמות ג' הצמצומי�, ג' בדוגמת ומעשה, דיבור

התענוג שעני� היינו, התענוג, בכח חדורה להיות צריכה העבודה שכללות ואיל�) (סי"א לעיל נתבאר והנה,
לפני" רוח ד"נחת העני� כללות שזהו ומעשה, דיבור למחשבה עד הפנימיי�, הכחות פרטי בכל ונמש� ,חודר

בארוכה. כנ"ל

שהוא הסילוק) הי' (שבו הגדול העיגול בדוגמת הוא האד� שבעבודת מקיפי�) (כחות התענוג עני� וכללות
בארוכה. בכ"מ כמבואר הקו), נמש� שממנו (אע"פ הקו על מקי�

ÁÎ:לפועל בנוגע מזה ההוראה .

למעשה עד האד�, שבעבודת העניני� פרטי בכל לחדור צרי� התענוג אלא בלבד, התענוג בעני� להסתפק אי�
העיקר". הוא ש"המעשה בפועל,

בלימוד ודביקותו וכיו"ב), ההילולא, (במאמרי החסידות תורת בלימוד יתענג שיהודי יתכ� ובפשטות:
ללמוד שיתחיל עליו ולהשפיע נוס� יהודי ע� לדבר � בפועל המעשה אודות שישכח כ� כדי עד תהי' החסידות

חסידות!

ללימוד שיי� יהודי כל אמנ� החסידות! תורת ללימוד עדיי� שיי� אינו שפלוני � הוא טוע� היותר ולכל
(הקשור התורה פנימיות ללימוד שייכות לו יש ולכ� דיחידה, המקי� בחי' יש יהודי לכל כי החסידות, תורת

החסידות! תורת ללימוד עדיי� שיי� אינו זו בשעה אעפ"כ, אבל שבנפש), יחידה בחי' ע�

� עשיתיו" א� יצרתיו "בראתיו בבחי' וחודר נמש� אינו החסידות תורת בלימוד שלו התענוג אומרת: זאת
הזולת. אצל לפעול שצרי� בפועל למעשה בנוגע עכ"פ או אצלו, בפועל במעשה

בשבט: עשר דחמשה ההוראה באה זה ועל

בה� "להחיות לאד�, ותענוג הנאה � שענינ� האילנות, פירות באכילת להרבות נוהגי� בשבט עשר בחמשה
כל נפש בה� "להחיות התענוג, עני� אודות שמדובר זה ע� ביחד אומרת: זאת בארוכה. כנ"ל חי", כל נפש
בפשטות וכמוב� כפשוטו. האילנות פירות אכילת � בפועל למעשה עד למטה, ג� ונמש� חודר התענוג הרי חי",
יכול ואינו כפשוטו, גשמיי� פירות לאכול הוא מוכרח ולאחריה�), (לפניה� הפירות על לבר� שיוכל שכדי

אלו). ברכות לבר� לו אסור אז (כי רוחניי� ותענוג באכילה להסתפק
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כה a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

גבול, בלי צמצומי� עולמות", כמה דר� צמצומי� "כמה שישנ� הבעש"ט בתורת המבואר הרי � ועפ"ז
הקצה! אל הקצה דמ� באופ� זה הרי � יחיד לשו� הצמצו�, עני� כללות אודות במאמר והמדובר

בתורת המבואר בי� הממוצע שזהו � צמצומי� ג' בכללות שישנ� השתא) שבט (דיו"ד במאמר נתבאר ולכ�
יחיד. לשו� הצמצו�, עני� עצ� אודות ההילולא במאמר להמדובר גבול, בלי צמצומי� שישנ� הבעש"ט

וה� . . כלליי� עולמות מיני לשלשה כלליי�, עצומי� צמצומי� מיני "שלשה שישנ� (פמ"ט) בתניא וכמבואר
שישנ� בכ"מ מבואר ועד"ז בהגה"ה). פ"ט שעהיוה"א (ראה בהגה"ה בתניא מבואר וכ� בי"ע". עולמות שלשה
"עולמות שישנ� שאע"פ לעולמות בנוגע ועד"ז כו'. פרסאות ריבוי ישנ� שבפרטיות אע"פ כלליי�, פרסאות ג'
עשיתיו". א� יצרתיו "בראתיו כמ"ש עשי', יצירה, בריאה, � כלליי� עולמות לג' מתחלקי� ה� הרי מספר", אי�

ÊÎ:�האד בעבודת בזה והביאור .
העיקר", הוא "המעשה � דוקא עשי' של באופ� בתחתוני�, דירה ית' לו לעשות � היא האד� עבודת כללות

גו'". מקדש לי "ועשו

המטה. התהוות עני� כללות נפעל שעי"ז � יחיד לשו� הצמצו�, עני� כללות בדוגמת הוא המעשה עני� והנה,

דמחשבה העניני� ג' כל ישנ� מצוה בכל כאשר היא העבודה שלימות הרי � העיקר" הוא ש"המעשה ואע"פ
בכ"מ. כמבואר ומעשה, דיבור

ע� הקשורי� הכלליי�, הצמצומי� ג' בדוגמת ה� � האד� שבעבודת ומעשה דיבור דמחשבה העניני� וג'
עשיתיו". א� יצרתיו "בראתיו בי"ע, עולמות ג'

כללות אודות מדובר ההילולא דיו� במאמר כי � צמצומי� ג' שישנ� השתא) שבט (דיו"ד במאמר הובא ולכ�
דמחשבה העניני� ג' ישנ� מצוה בכל כאשר היא העבודה ושלימות בתחתוני�, דירה ית' לו דלעשות העבודה

בי"ע. עולמות ג' הצמצומי�, ג' בדוגמת ומעשה, דיבור

התענוג שעני� היינו, התענוג, בכח חדורה להיות צריכה העבודה שכללות ואיל�) (סי"א לעיל נתבאר והנה,
לפני" רוח ד"נחת העני� כללות שזהו ומעשה, דיבור למחשבה עד הפנימיי�, הכחות פרטי בכל ונמש� ,חודר

בארוכה. כנ"ל

שהוא הסילוק) הי' (שבו הגדול העיגול בדוגמת הוא האד� שבעבודת מקיפי�) (כחות התענוג עני� וכללות
בארוכה. בכ"מ כמבואר הקו), נמש� שממנו (אע"פ הקו על מקי�

ÁÎ:לפועל בנוגע מזה ההוראה .

למעשה עד האד�, שבעבודת העניני� פרטי בכל לחדור צרי� התענוג אלא בלבד, התענוג בעני� להסתפק אי�
העיקר". הוא ש"המעשה בפועל,

בלימוד ודביקותו וכיו"ב), ההילולא, (במאמרי החסידות תורת בלימוד יתענג שיהודי יתכ� ובפשטות:
ללמוד שיתחיל עליו ולהשפיע נוס� יהודי ע� לדבר � בפועל המעשה אודות שישכח כ� כדי עד תהי' החסידות

חסידות!

ללימוד שיי� יהודי כל אמנ� החסידות! תורת ללימוד עדיי� שיי� אינו שפלוני � הוא טוע� היותר ולכל
(הקשור התורה פנימיות ללימוד שייכות לו יש ולכ� דיחידה, המקי� בחי' יש יהודי לכל כי החסידות, תורת

החסידות! תורת ללימוד עדיי� שיי� אינו זו בשעה אעפ"כ, אבל שבנפש), יחידה בחי' ע�

� עשיתיו" א� יצרתיו "בראתיו בבחי' וחודר נמש� אינו החסידות תורת בלימוד שלו התענוג אומרת: זאת
הזולת. אצל לפעול שצרי� בפועל למעשה בנוגע עכ"פ או אצלו, בפועל במעשה

בשבט: עשר דחמשה ההוראה באה זה ועל

בה� "להחיות לאד�, ותענוג הנאה � שענינ� האילנות, פירות באכילת להרבות נוהגי� בשבט עשר בחמשה
כל נפש בה� "להחיות התענוג, עני� אודות שמדובר זה ע� ביחד אומרת: זאת בארוכה. כנ"ל חי", כל נפש
בפשטות וכמוב� כפשוטו. האילנות פירות אכילת � בפועל למעשה עד למטה, ג� ונמש� חודר התענוג הרי חי",
יכול ואינו כפשוטו, גשמיי� פירות לאכול הוא מוכרח ולאחריה�), (לפניה� הפירות על לבר� שיוכל שכדי

אלו). ברכות לבר� לו אסור אז (כי רוחניי� ותענוג באכילה להסתפק
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a"nyz'dכו ,haya xyr dyng lil zgiy

לעיל [וכאמור כו'" לפני רוח "נחת התענוג, בבחי' תהי' שעבודתו ממנו שתובעי� זה ע� ביחד אומרת: זאת
בכל ונתקבל נתפשט שהמנהג שלאחרי � סי"א) (כנ"ל העבודה בכללות תענוג הפועל ישראל", ל"מנהג בנוגע
עבודה ממנו תובעי� � מישראל] לכאו"א בנוגע � הוא" תורה ישראל ד"מנהג התוק� את בו יש ישראל, תפוצות

בתחתוני�,במעשה דירה ית' לו לעשות � הוא הכוונה תכלית ואדרבה: העיקר". הוא "המעשה כי בפועל,
בפועל. מעשה של בעניני� � גופא ובו ממנו, למטה תחתו� שאי� התחתו� בעוה"ז

ËÎובנו הצ"צ אדמו"ר אודות הידוע הסיפור ע� ג� קשור העיקר") הוא ל"המעשה (בנוגע לעיל האמור .

נאו": ד"משיח לגילוי בנוגע מהר"ש אדמו"ר
מהר"ש אדמו"ר נענה � כו' ה"ק�" עני� שזהו תורה" ה"לקוטי להדפסת בקשר אמר הצ"צ אדמו"ר כאשר

בפשטות! למטה צדקנו משיח את צריכי� אנו ואמר:

יכולי� (ולא כפשוטו צדקנו משיח את צריכי� שבנ"י בעצמו ידע הצ"צ שאדמו"ר פשוט וג� מוב� והנה,
שלו, מקבל � ותלמידו מבנו זאת לשמוע רצה הצ"צ אדמו"ר אעפ"כ, אבל � תורה") ה"לקוטי בהדפסת להסתפק
� הדורות בכל ישראל ובנות בני לכל � החסידי� ידי ועל הדורות, שבכל לחסידי� זה עני� יומש� ידו ועל

נאו"! "משיח רוצי� שכול�

היינו, הגזירות, כל ביטול את פועל זה הרי � גדיא" "קול ע"י נאו") ("משיח זאת שומעי� כאשר ודוקא
ומקו�. דזמ� והגבלות דמדידות הגזירות

ישנה עדיי� אבל ח"ו. מה� שמ� אפילו נשאר ולא כול�, נתבטלו כבר הרי � הגזירות שאר לכל בנוגע דהנה,
יהודי� וישנ� הקודש, באר� הנמצאי� יהודי� ישנ� ומקו�: דזמ� וההגבלה המדידה ע� הקשורה הגזירה
בנוסח מתבטא שזה כפי � שו"ע ע"פ היא זו [והגבלה המפסיק מקו� ישנו וביניה� לאר�, בחו� הנמצאי�
הפירות", ועל האר� "על חותמי� לאר� בחו� בשבט: בט"ו הפירות אכילת לאחרי שמברכי� האחרונה הברכה

כמימרא! ברגע להתבטל יכולה זו גזירה � לאיד� אבל פירותי'"]. ועל האר� "על חותמי� ישראל ובאר�

שהקב"ה עאכו"כ הרי � כמימרא ברגע כולו העול� בכל חסידית" "תורה להעביר יכולי� א� וק"ו: ובמכ"ש
ישראל לאר� ולהביא� כמימרא, ברגע צדקנו) משיח ע"י האמיתית (בגאולה מהגלות בנ"י כל את להוציא יכול

ארובותיה�". אל וכיוני� תעופינה כעב אלה ד"מי באופ�

הנה הבית, בדק עבור � לירושלי� אב� להעלות שרצה אד� אודות בתחלתו) (שהש"ר במדרש וכמסופר
עמה�, ידו ונת� . . מלאכי� חמשה הקב"ה לו "זימ� � מירושלי� מקו� ובריחוק כבדה, היתה שהאב� אע"פ

בירושלי�"! עומדי� ונמצאו

לפועל: בנוגע הוראה הוא המדרש שסיפור ומוב�

אב להביא שתפקידו לדעת עליו � "אב�" בדוגמת גשמיי�, עניני� ע� מתעסק יהודי כאשר לביתג� זו �
המקדש. בבית חלק מזה לעשות היינו, הבית), בדק (עבור המקדש

לו ואי� לביהמ"ק, הכבדה האב� את לשאת כח לו אי� כו', וזמ� מקו� בריחוק נמצא שהוא טוע� וכאשר
את לעשות רק שעליו לו אומרי� זה על הנה � הנ"ל) (כבסיפור לביהמ"ק האב� את שיעלו אנשי� לשכור כס�
הרבי� ברשות היא והאב� שחיו, בית תחת מונחת שידו [ולא עכ"פ קטנה" ב"אצבע עמה�", ידו "נת� בו, התלוי
בירושלי� הבית, בהר האב� ע� ביחד עצמו את ימצא כמימרא ברגע הרי � בו התלוי את יעשה וכאשר וכו'],

משיחא! מלכא דוד � דוד" חנה "קרית הקודש, עיר

בפועל. מעשה � פלאחו" "טאפארוֿדא � היא הכוונה אלא בעלמא, "צחות" אינו � זה וכל

Ï,רויחי ומזוני חיי בבני הקב"ה ברכת את מקבל יהודי שכל � בשבט עשר דחמשה העני� כללות וזהו .
בגשמיות. גדול הכי תענוג של ובאופ� רויחי, ובכול�

שלעתיד מלכי�) הל' (סו� הרמב"� פס"ד בדוגמת אלא � ח"ו גשמיי� בעניני� שקועי� שיהודי� הכוונה ואי�
המעדני� "כל יהיו אעפ"כ, אבל יתירה, חשיבות לה� תהי' שלא היינו, כעפר", מצויי� "מעדני� יהיו לבוא

מצויי�".

הי�. ביזת וה� מצרי� ביזת ה� גדול", "ברכוש יצאו שבנ"י � מצרי� יציאת בעת שהי' וכש�
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a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

את "בהוציא� כמ"ש התורה, את לקבל כדי היתה ממצרי� בנ"י שיציאת מאחר השאלה: נשאלת ולכאורה
העילוי כללות לגבי גדול" ל"רכוש יש וער� חשיבות איזה � הזה" ההר על האלקי� את תעבדו� ממצרי� הע�

וכו'?! נשמת�" "פרחה שאז תורה, דמת�

קיימו � בתוכ�" ושכנתי מקדש לי "ועשו הציווי הי' שכאשר ועד גדול", ד"רכוש העני� מודגש ואעפ"כ
אומרת, זאת הי�, וביזת מצרי� מביזת לה� שהי' דברי�) וט"ו הי"ג (כל גו'" ונחושת וכס� "זהב ע"י זה ציווי

גו'". יביאה לבו נדיב "כל � המשכ� דנדבת הציווי את לקיי� יכלו גדול" ה"רכוש שע"י

מצרי� מאר� צאת� "כימי וכמ"ש כעפר", מצויי� המעדני� ש"כל � העתידה לגאולה בנוגע מוב� ועד"ז
"אראנו דיצי"מ, מהגאולה � בער� שלא � יותר נעלה באופ� תהי' העתידה שהגאולה היינו, נפלאות", אראנו

נפלאות".

כ את עושה שכאו"א עי"ז נעשה זה המעיינותוכל בהפצת � ובמיוחד בכלל, היהדות בהפצת בו התלוי ל
חוצה.

ביחד הקדושה, לארצנו � ארובותיה�" אל וכיוני� תעופינה כעב אלה "מי היעוד לקיו� ממש בקרוב וזוכי�
והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ע�

‡Ï�ע הקשורי� מיוחדי� עניני� ישנ� � ושנה שנה בכל בשבט עשר שבחמשה השוה הצד על נוס� .
בכל בשוה היא החודש בימי הקביעות (כי השבוע לפרשת ובנוגע השבוע, לימי בנוגע המיוחדת הקביעות
בזה שההדגשה (אלא שלאח"ז השני� לכל ג� שייכת המיוחדת מהקביעות שההוראה כמ"פ וכמדובר השני�).

מיוחד). באופ� היא הקביעות שבה בשנה היא
יתרו. פרשת ולומדי� שקורי� בשבוע השני ביו� � היא זו בשנה בשבט עשר דחמשה הקביעות והנה,

הנלמדת השבוע מפרשת הוראות ללמוד היינו, � הזמ� ע� "לחיות" שצריכי� הזק� אדמו"ר תורת וכידוע
ימי שבעת כנגד חלקי�, לשבעה מתחלקת הסדרה (שהרי זה ליו� השיי� הסדרה מחלק � ובמיוחד זה, בזמ�

יתרו. בפ' שלישי עד משני � לעניננו ובנוגע השבוע).

ואי� זה, ליו� השיי� הפרשה חלק ע� בשבט עשר דחמשה העני� כללות בי� קשר להיות צרי� � לזה ונוס�
עני� אודות מדובר כאשר ובפרט ביחד, נפגשי� ה� הרי פרטית שבהשגחה מאחר נפרדי�, עניני� ב' שה� לומר

כדלקמ�. תורה, ע"פ עני� שזהו � השנה קביעות ע� הקשור

·Ï:בזה והביאור .
שו"ע, ע"פ המוכרח על הוספה של באופ� עבודה על מורה בשבט עשר דחמשה העני� שכללות לעיל נתבאר
בה� "להחיות � התענוג עני� כללות נפעל שעי"ז � הוספה של באופ� אלא ד"חסרונ�", באופ� רק לא היינו,

חי". כל נפש

יתרו: פרשת � הפרשה ש� בכללות ג� מרומז זה ועני�

אחת פרשה שיתר "ע"ש "יתר", � הוא יתרו של השמות שא' יתרו) ר"פ בפרש"י (הובא במדרז"ל מבואר
בתורה. אחת פרשה נוספה ידו שעל היינו, בתורה",

בית על ונספחו עליה� הגר "ונלוה כמ"ש הוספה, � הוא הגיור עני� כללות והרי גר, הי' יתרו לזה: ונוס�
חדשה, מציאות הוספת היינו, דמי", שנולד כקט� שנתגייר "גר חז"ל מלשו� ג� וכמוב� הוספה. מלשו� � יעקב"
היהדות, היפ� שהיא מציאות שלוקחי� � הוא יתרו של ענינו אומרת: זאת וכו'. חדשות פעולות חדשה, לידה

האלקי�". מכל ה' גדול כי ידעתי ד"עתה ובאופ� יהדות, של לעני� אותה והופכי�

המבואר ידוע הרי � כספחת" לישראל גרי� ש"קשי� הנ"ל מפסוק דרשינ� ב) מז, (יבמות שבגמרא ואע"פ
מוב� ועפ"ז למעליותא, היא הגרי� שע"י שההוספה ואיל�) א קלו, ביאוה"ז חיי"ש. ר"פ (תו"ח בכ"מ בחסידות
כמבואר גרי�", עליה� שיתוספו כדי אלא האומות לבי� ישראל את הקב"ה הגלה "לא ב) פז, (פסחי� מארז"ל

בארוכה. ש�

שע"פ החיוב מכפי למעלה הוספה, של באופ� שהיא העבודה כללות זה הרי � מישראל כאו"א ובעבודת
שעי"ז והגבלה], דמדידה המיצרי� מכל היציאה לאחרי � יצי"מ לאחרי שהיתה דיתרו ההוספה [בדוגמת שו"ע

בשבט. עשר דחמשה העני� כללות שזהו חי", כל נפש בה� "להחיות � התענוג עני� כללות נפעל
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את "בהוציא� כמ"ש התורה, את לקבל כדי היתה ממצרי� בנ"י שיציאת מאחר השאלה: נשאלת ולכאורה
העילוי כללות לגבי גדול" ל"רכוש יש וער� חשיבות איזה � הזה" ההר על האלקי� את תעבדו� ממצרי� הע�

וכו'?! נשמת�" "פרחה שאז תורה, דמת�

קיימו � בתוכ�" ושכנתי מקדש לי "ועשו הציווי הי' שכאשר ועד גדול", ד"רכוש העני� מודגש ואעפ"כ
אומרת, זאת הי�, וביזת מצרי� מביזת לה� שהי' דברי�) וט"ו הי"ג (כל גו'" ונחושת וכס� "זהב ע"י זה ציווי

גו'". יביאה לבו נדיב "כל � המשכ� דנדבת הציווי את לקיי� יכלו גדול" ה"רכוש שע"י

מצרי� מאר� צאת� "כימי וכמ"ש כעפר", מצויי� המעדני� ש"כל � העתידה לגאולה בנוגע מוב� ועד"ז
"אראנו דיצי"מ, מהגאולה � בער� שלא � יותר נעלה באופ� תהי' העתידה שהגאולה היינו, נפלאות", אראנו

נפלאות".

כ את עושה שכאו"א עי"ז נעשה זה המעיינותוכל בהפצת � ובמיוחד בכלל, היהדות בהפצת בו התלוי ל
חוצה.

ביחד הקדושה, לארצנו � ארובותיה�" אל וכיוני� תעופינה כעב אלה "מי היעוד לקיו� ממש בקרוב וזוכי�
והשלימה. האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ע�

‡Ï�ע הקשורי� מיוחדי� עניני� ישנ� � ושנה שנה בכל בשבט עשר שבחמשה השוה הצד על נוס� .
בכל בשוה היא החודש בימי הקביעות (כי השבוע לפרשת ובנוגע השבוע, לימי בנוגע המיוחדת הקביעות
בזה שההדגשה (אלא שלאח"ז השני� לכל ג� שייכת המיוחדת מהקביעות שההוראה כמ"פ וכמדובר השני�).

מיוחד). באופ� היא הקביעות שבה בשנה היא
יתרו. פרשת ולומדי� שקורי� בשבוע השני ביו� � היא זו בשנה בשבט עשר דחמשה הקביעות והנה,

הנלמדת השבוע מפרשת הוראות ללמוד היינו, � הזמ� ע� "לחיות" שצריכי� הזק� אדמו"ר תורת וכידוע
ימי שבעת כנגד חלקי�, לשבעה מתחלקת הסדרה (שהרי זה ליו� השיי� הסדרה מחלק � ובמיוחד זה, בזמ�

יתרו. בפ' שלישי עד משני � לעניננו ובנוגע השבוע).

ואי� זה, ליו� השיי� הפרשה חלק ע� בשבט עשר דחמשה העני� כללות בי� קשר להיות צרי� � לזה ונוס�
עני� אודות מדובר כאשר ובפרט ביחד, נפגשי� ה� הרי פרטית שבהשגחה מאחר נפרדי�, עניני� ב' שה� לומר

כדלקמ�. תורה, ע"פ עני� שזהו � השנה קביעות ע� הקשור

·Ï:בזה והביאור .
שו"ע, ע"פ המוכרח על הוספה של באופ� עבודה על מורה בשבט עשר דחמשה העני� שכללות לעיל נתבאר
בה� "להחיות � התענוג עני� כללות נפעל שעי"ז � הוספה של באופ� אלא ד"חסרונ�", באופ� רק לא היינו,

חי". כל נפש

יתרו: פרשת � הפרשה ש� בכללות ג� מרומז זה ועני�

אחת פרשה שיתר "ע"ש "יתר", � הוא יתרו של השמות שא' יתרו) ר"פ בפרש"י (הובא במדרז"ל מבואר
בתורה. אחת פרשה נוספה ידו שעל היינו, בתורה",

בית על ונספחו עליה� הגר "ונלוה כמ"ש הוספה, � הוא הגיור עני� כללות והרי גר, הי' יתרו לזה: ונוס�
חדשה, מציאות הוספת היינו, דמי", שנולד כקט� שנתגייר "גר חז"ל מלשו� ג� וכמוב� הוספה. מלשו� � יעקב"
היהדות, היפ� שהיא מציאות שלוקחי� � הוא יתרו של ענינו אומרת: זאת וכו'. חדשות פעולות חדשה, לידה

האלקי�". מכל ה' גדול כי ידעתי ד"עתה ובאופ� יהדות, של לעני� אותה והופכי�

המבואר ידוע הרי � כספחת" לישראל גרי� ש"קשי� הנ"ל מפסוק דרשינ� ב) מז, (יבמות שבגמרא ואע"פ
מוב� ועפ"ז למעליותא, היא הגרי� שע"י שההוספה ואיל�) א קלו, ביאוה"ז חיי"ש. ר"פ (תו"ח בכ"מ בחסידות
כמבואר גרי�", עליה� שיתוספו כדי אלא האומות לבי� ישראל את הקב"ה הגלה "לא ב) פז, (פסחי� מארז"ל

בארוכה. ש�

שע"פ החיוב מכפי למעלה הוספה, של באופ� שהיא העבודה כללות זה הרי � מישראל כאו"א ובעבודת
שעי"ז והגבלה], דמדידה המיצרי� מכל היציאה לאחרי � יצי"מ לאחרי שהיתה דיתרו ההוספה [בדוגמת שו"ע

בשבט. עשר דחמשה העני� כללות שזהו חי", כל נפש בה� "להחיות � התענוג עני� כללות נפעל
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‚Ï:שלישי עד משני � היומי חומש שיעור � זה ליו� במיוחד השיי� הסדרה בחלק ג� מודגש לעיל האמור .

ש"ממחרת" רש"י ומפרש גו'", הע� את לשפוט משה וישב ממחרת "ויהי � הוא היומי חומש שיעור התחלת
ההר". מ� רדתו למחרת . . הכיפורי� יו� "מוצאי על קאי

(וכפי גו'" אלקי� וצו� תעשה הזה הדבר את "א� � הוא בסופ�"] תחלת� ["נעו� היומי חומש השיעור וסיו�
בשלו�". יבוא מקומו על הזה הע� "כל כו'"), בגבורה "המל� רש"י שמפרש

השיעור בהתחלת ההוספה עני� מודגש כמו"כ � "יתרו" � הפרשה כל בש� מודגש ההוספה שעני� כש� והנה,
ובהקדי�: הכיפורי�". יו� "מוצאי גו'", ממחרת "ויהי � היומי חומש

במוצאי נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו אל דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק נכנס שפע� הסיפור ידוע
העילויי� כל לאחרי נמצאי� כאשר � עתה להיות שצריכה העבודה מהי היינו, � עתה ומה ושאלו: יוהכ"פ,

דיוהכ"פ?!

ישראל" "שמע אמירת לאחרי יוהכ"פ, עבודת בסיו� ובפרט השרת, למלאכי דומי� בנ"י ביוהכ"פ הרי �

"ממחרת" הנדרשת העבודה מהי וא"כ, � בעתיק) המלכות (עליית ז"פ האלקי�" הוא ו"ה' ג"פ, ש�" "ברו� פ"א,
יוהכ"פ?!

לחזור צריכי� (עתה טא�" תשובה ערשט מע� דאר� "איצטער נ"ע: מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו לו וענה
בתשובה)!

� דיוהכ"פ העילוי לתכלית עד ביותר, נעלה שיהי' ככל � בהוה ומצבו במעמדו להסתפק אי� אומרת: זאת
וביתר שאת ביתר בזה להוסי� צריכי� עוז.אלא

שה� לסוכות, יוהכ"פ שבי� הימי� בד' התשובה עבודת נדרשת � דיוהכ"פ התשובה עבודת למחרת ג� ולכ�,
כידוע. הוי', דש� אותיות ד' כנגד

האריז"ל בכתבי כמבואר � שני�" ראשי מ"ארבעה א' שהוא בשבט, עשר לחמשה השייכות ג� [וזוהי
הוי']. דש� אותיות ד' כנגד ה� שני�" ראשי ש"ארבעה

אל תשוב "והרוח כמ"ש ענינה התשובה כי � ומצב מעמד בכל שייכת התשובה שעבודת בכ"מ וכמבואר
נתנה". אשר האלקי�

הע�": את לשפוט משה וישב ממחרת "ויהי מ"ש וזהו

הוא ומצבו מעמדו ולכ� יוהכ"פ, מוצאי בדוגמת � השלימות בתכלית כבר היא שעבודתו לחשוב יכול יהודי
בה�"! חפ� לי אי� תאמר אשר "ימי� לא! ותו שכר�", לקבל "למחר � לבוא לעתיד בדוגמת

העבודה נדרשת יוהכ"פ למחרת ג� הע�": את לשפוט משה וישב ממחרת "ויהי � ההוראה באה זה ועל
התשובה. לעבודת בנוגע דלעיל הפתג� בדוגמת הע�", את ד"לשפוט

לעני� בנוגע (פמ"ב) בתניא שמבואר כש� כי � רבינו) למשה רק (ולא מישראל לכאו"א שיי� זה (ועני�
בנוגע מוב� כ� כמו בפועל), ה' (יראת בנ"י כל אצל כ� נפעל משה אצל זוטרתי" "מילתא שבהיותה היראה,
"את כמ"ש התומ"צ, דקיו� העבודה כללות על דקאי הע�", את "לשפוט � ובעניננו רבינו, משה של עניניו לכל

יעשו�"]. אשר המעשה ואת בה ילכו הדר� את גו' התורות ואת החוקי�

� העילוי בתכלית הוא ומצבו מעמדו כאשר (אפילו הוספה של באופ� עבודה אודות כא� שמדובר ומאחר
לאכול נוהגי� שבו בשבט, עשר לחמשה הקשר מוב� � התענוג עני� כללות ע� קשורה שהיא יוהכ"פ"), "מוצאי

בארוכה. כנ"ל התענוג, עני� � חי" כל נפש בה� "להחיות האילנות, פירות

„Ïיבוא מקומו על הע� "כל � היומי חומש שיעור סיו� ע� בשבט עשר דחמשה הקשר מוב� ועד"ז .
בשלו�":

השלימות. תכלית � ובפשטות העניני�, כל את כולל ששלו� היינו, כא�", הכל כא� שלו� "א� מארז"ל ידוע

ישנה כאשר ורק השלו�; עני� כללות שיי� לא הרי מחלוקת, של לעני� אפשריות כל אי� כאשר דהנה,
עני� עלי�" אשי� "לא שמלכתחילה כדי השלו�, לעני� זקוקי� � ח"ו) בפועל מחלוקת (לא למחלוקת אפשריות

בשלו�". יבוא מקומו על הע� "כל מחלוקת, של
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בהיותו שג� היינו, הוספה, של באופ� היא עבודתו כאשר � היא האד� בעבודת השלימות תכלית והנה,
לשפוט משה וישב ממחרת "ויהי � בעבודתו ממשי� הוא הרי יוהכ"פ", "מוצאי � ביותר נעלה ומצב במעמד
בשלו�", יבוא מקומו על הזה הע� "כל � האד� שבעבודת השלימות תכלית וזהו יותר. נעלה באופ� � הע�" את

השלימות. תכלית

של באופ� העבודה כי � בשבט עשר דחמשה העני� כללות ע� היומי חומש שיעור סיו� שבי� הקשר וזהו
� בשבט עשר דחמשה העני� כללות וזהו בארוכה), (כנ"ל התענוג עני� ע� קשורה השלימות, בתכלית הוספה,

חי". כל נפש בה� "להחיות

כ"ק שמבאר כפי � בשלו�") יבוא מקומו על הזה הע� ("כל השלו� בעני� השלימות לתכלית זוכי� ועי"ז
צדקנו. משיח בביאת יהי' ה"שלו�" בעני� השלימות שתכלית האמצעי אדמו"ר

‰Ï:(לעיל האמור ע� (הקשור היומי חומש בשיעור נוס� עני� ישנו .
זו ופרשה תחזה", ואתה � בתורה אחת פרשה שיתר "ע"ש "יתר", הוא יתרו של השמות שא' לעיל נתבאר

בזה: והביאור היומי. חומש לשיעור שייכת תחזה") ("ואתה

א אי� אוי� גיט ("ער עליו ומביט פשוט, איש לוקח רבינו שמשה � הוא תחזה" ד"ואתה העני� כללות
שכל היינו, להאיר", "נרות � עשרות" ושרי חמישי� שרי מאות ושרי אלפי� "שרי ממנו עושה ועי"ז קוק"),

וכיו"ב. מישראל, אל� על ופועל המאיר "שר" נעשה א'

ע"ד "תחזה", � תרגו� בלשו� שהיא בראי' עליו להביט שצריכי� יהודי אודות מדובר כאשר אפילו זה וכל
אלפי� "שרי רבינו משה ממנו עושה אז ג� � "ויראו" דתיבת התרגו� שזהו האלקי�", את "ויחזו הכתוב לשו�

גו'".

רבינו, משה ע� בקשר עומדי� עשרות" ושרי חמישי� שרי מאות שרי אלפי� "שרי שאות� בפשטות ומוב�
ולהעמיד להנהיג הכח את ה� מקבלי� רבינו משה ע� התקשרות� וע"י אלי�", יביאו הגדול הדבר "כל וכמ"ש

בשלו�". יבוא מקומו על הזה הע� ד"כל באופ� ישראל" "צבאות את

עשר חמשה ע� הקשר (שזהו התענוג עני� ע� הקשורה � ה' בעבודת ההוספה עני� כללות מתבטא בזה וג�
בשבט):

וההפלאה העילוי גודל למרות אומרת: זאת יוהכ"פ. למחרת רבינו למשה יתרו אמר � גו'" תחזה "ואתה
ובפרט המילואי�)), ימי (בשבעת כה� נעשה שאהר� קוד� � כה� ג� והי' לוי, משבט (בהיותו רבינו דמשה

מדובר רבינו:כאשר למשה עצה ונות� יתרו בא אעפ"כ, � יוהכ"פ למחרת רבינו משה של ומצבו מעמדו אודות
ע� ומשפטיו עשה ה' "צדקת נאמר (שעליו רבינו שמשה היינו, עשרות", שרי גו' אלפי� שרי גו' תחזה "ואתה

ראי'. של תרגו� � תחזה" "ואתה ע"י בעבודתו יוסי� ישראל")

ידי" ועוצ� ד"כחי באופ� זה אי� רבינו משה אצל שג� הדגשה מתו� באה גו'" תחזה "ואתה יתרו ועצת
חדשה). עבודה אודות שמדובר (מאחר בגבורה" המל� "צא אלא בפ"ע, מציאות אינו רבינו משה כי � ח"ו

ÂÏ�ג זה הרי נעלה) הכי ומצב במעמד נמצא כאשר ג� ה' בעבודת להוספה (בנוגע לעיל האמור כל והנה, .
ההילולא: דיו� העני� לכללות בנוגע ביאור

עברו שכבר לאחרי ג� הנפטר נשמת לעילוי קדיש ואמירת משניות דלימוד העני� מהו מוב�: אינו לכאורה
מקומו חודש י"ב שלאחרי בודאי פשוט, איש אודות מדובר כאשר אפילו הרי � הפטירה מיו� שני� וכמה כמה

בג"ע?!

של עני� ישנו בג"ע, כבר נמצא כאשר ג� הנה סו�, אי� עד דרגות ריבוי ישנ� שבג"ע היות בזה: והביאור
כו'. קדיש ואמירת משניות לימוד ע"י נפעלת זו ועלי' יותר, נעלית לדרגא עלי'

כו', בתענוגי� ואהבה ביראה ה' עובד גמור, דצדיק ומצב במעמד בהיותו שג� לצדיק, בנוגע מוב� ועד"ז
באופ� היא העלי' שאז ההילולא ביו� ובפרט העליות, עני� כללות וישנו שיי� � שכר�") ("לקבל בג"ע ונמצא

וכו'. צדקה נתינת משניות, לימוד קדיש, אמירת ע� קשורה ההילולא דיו� והעלי' ערו�. דאי�

ÊÏבנוגע הוראה בתורה עני� בכל יש גו'"), ("ולמדה התורה דלימוד העני� כללות על שנוס� כמ"פ וכמדובר .
גו'": תחזה ד"ואתה הלימוד � בעניננו ועד"ז בפועל. מעשה לידי להביא צרי� שהלימוד היינו, בפועל, למעשה
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כט a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

בהיותו שג� היינו, הוספה, של באופ� היא עבודתו כאשר � היא האד� בעבודת השלימות תכלית והנה,
לשפוט משה וישב ממחרת "ויהי � בעבודתו ממשי� הוא הרי יוהכ"פ", "מוצאי � ביותר נעלה ומצב במעמד
בשלו�", יבוא מקומו על הזה הע� "כל � האד� שבעבודת השלימות תכלית וזהו יותר. נעלה באופ� � הע�" את

השלימות. תכלית

של באופ� העבודה כי � בשבט עשר דחמשה העני� כללות ע� היומי חומש שיעור סיו� שבי� הקשר וזהו
� בשבט עשר דחמשה העני� כללות וזהו בארוכה), (כנ"ל התענוג עני� ע� קשורה השלימות, בתכלית הוספה,

חי". כל נפש בה� "להחיות

כ"ק שמבאר כפי � בשלו�") יבוא מקומו על הזה הע� ("כל השלו� בעני� השלימות לתכלית זוכי� ועי"ז
צדקנו. משיח בביאת יהי' ה"שלו�" בעני� השלימות שתכלית האמצעי אדמו"ר

‰Ï:(לעיל האמור ע� (הקשור היומי חומש בשיעור נוס� עני� ישנו .
זו ופרשה תחזה", ואתה � בתורה אחת פרשה שיתר "ע"ש "יתר", הוא יתרו של השמות שא' לעיל נתבאר

בזה: והביאור היומי. חומש לשיעור שייכת תחזה") ("ואתה

א אי� אוי� גיט ("ער עליו ומביט פשוט, איש לוקח רבינו שמשה � הוא תחזה" ד"ואתה העני� כללות
שכל היינו, להאיר", "נרות � עשרות" ושרי חמישי� שרי מאות ושרי אלפי� "שרי ממנו עושה ועי"ז קוק"),

וכיו"ב. מישראל, אל� על ופועל המאיר "שר" נעשה א'

ע"ד "תחזה", � תרגו� בלשו� שהיא בראי' עליו להביט שצריכי� יהודי אודות מדובר כאשר אפילו זה וכל
אלפי� "שרי רבינו משה ממנו עושה אז ג� � "ויראו" דתיבת התרגו� שזהו האלקי�", את "ויחזו הכתוב לשו�

גו'".

רבינו, משה ע� בקשר עומדי� עשרות" ושרי חמישי� שרי מאות שרי אלפי� "שרי שאות� בפשטות ומוב�
ולהעמיד להנהיג הכח את ה� מקבלי� רבינו משה ע� התקשרות� וע"י אלי�", יביאו הגדול הדבר "כל וכמ"ש

בשלו�". יבוא מקומו על הזה הע� ד"כל באופ� ישראל" "צבאות את

עשר חמשה ע� הקשר (שזהו התענוג עני� ע� הקשורה � ה' בעבודת ההוספה עני� כללות מתבטא בזה וג�
בשבט):

וההפלאה העילוי גודל למרות אומרת: זאת יוהכ"פ. למחרת רבינו למשה יתרו אמר � גו'" תחזה "ואתה
ובפרט המילואי�)), ימי (בשבעת כה� נעשה שאהר� קוד� � כה� ג� והי' לוי, משבט (בהיותו רבינו דמשה

מדובר רבינו:כאשר למשה עצה ונות� יתרו בא אעפ"כ, � יוהכ"פ למחרת רבינו משה של ומצבו מעמדו אודות
ע� ומשפטיו עשה ה' "צדקת נאמר (שעליו רבינו שמשה היינו, עשרות", שרי גו' אלפי� שרי גו' תחזה "ואתה

ראי'. של תרגו� � תחזה" "ואתה ע"י בעבודתו יוסי� ישראל")

ידי" ועוצ� ד"כחי באופ� זה אי� רבינו משה אצל שג� הדגשה מתו� באה גו'" תחזה "ואתה יתרו ועצת
חדשה). עבודה אודות שמדובר (מאחר בגבורה" המל� "צא אלא בפ"ע, מציאות אינו רבינו משה כי � ח"ו

ÂÏ�ג זה הרי נעלה) הכי ומצב במעמד נמצא כאשר ג� ה' בעבודת להוספה (בנוגע לעיל האמור כל והנה, .
ההילולא: דיו� העני� לכללות בנוגע ביאור

עברו שכבר לאחרי ג� הנפטר נשמת לעילוי קדיש ואמירת משניות דלימוד העני� מהו מוב�: אינו לכאורה
מקומו חודש י"ב שלאחרי בודאי פשוט, איש אודות מדובר כאשר אפילו הרי � הפטירה מיו� שני� וכמה כמה

בג"ע?!

של עני� ישנו בג"ע, כבר נמצא כאשר ג� הנה סו�, אי� עד דרגות ריבוי ישנ� שבג"ע היות בזה: והביאור
כו'. קדיש ואמירת משניות לימוד ע"י נפעלת זו ועלי' יותר, נעלית לדרגא עלי'

כו', בתענוגי� ואהבה ביראה ה' עובד גמור, דצדיק ומצב במעמד בהיותו שג� לצדיק, בנוגע מוב� ועד"ז
באופ� היא העלי' שאז ההילולא ביו� ובפרט העליות, עני� כללות וישנו שיי� � שכר�") ("לקבל בג"ע ונמצא

וכו'. צדקה נתינת משניות, לימוד קדיש, אמירת ע� קשורה ההילולא דיו� והעלי' ערו�. דאי�

ÊÏבנוגע הוראה בתורה עני� בכל יש גו'"), ("ולמדה התורה דלימוד העני� כללות על שנוס� כמ"פ וכמדובר .
גו'": תחזה ד"ואתה הלימוד � בעניננו ועד"ז בפועל. מעשה לידי להביא צרי� שהלימוד היינו, בפועל, למעשה
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a"nyz'dל ,haya xyr dyng lil zgiy

היינו, � עשרות" שרי גו' אלפי� שרי גו' תחזה ד"ואתה באופ� להיות צריכה מישראל כאו"א של עבודתו
ד"תחזה" ללבוש צריכי� עליה� לפעול שכדי אלו אודות מדובר כאשר (ג� בסביבתו הנמצאי� אלו כל על לפעול

עשרות". שרי גו' אלפי� "שרי � להאיר" "נרות שיהיו ראי') של תרגו� �

בגאולה � השלו� דעני� השלימות לתכלית שזוכי� ועד בשלו�", יבוא מקומו על הזה הע� "כל הנה ועי"ז
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית

ע בכל התעסקות � העיקר הוא ע"יוהמעשה בנ"י כל דאחדות במבצע ובמיוחד הידועי�, המבצעי� שרת
ומצוותי'. התורה עניני ובכל תורה, ספר כתיבת

בשבט, עשר חמשה כח) נתינת � זה ע� (וביחד כהוראת � תענוג מתו� להיות צריכה העבודה וכללות
סכ"ח). (כנ"ל כפשוטו הגו� בתענוג ג� שנרגש ועד מציאותו, כל את שחודר באופ� הוא והתענוג

האמיתית הגאולה אל מהגלות שיוצאי� היינו, � הגלות על אחרונה" "ברכה לבר� נזכה ממש ובקרוב
בי אנפת כי ה' "אוד� כמ"ש � "ברכה" אחרונה": "ברכה מברכי� הגלות ועל ממש, בימינו במהרה והשלימה,
גלות. אחרי' שאי� והשלימה האמיתית הגאולה באה ולאח"ז האחרו�, הגלות זהו כי � אחרונה" ו"ברכה גו'",

השלישי. המקדש בבית � לי" תעשה גו' "מזבח � יתרו פרשת לסיו� באי� לבב וטוב שמחה ומתו�

משפטי�: פ' התחלת [ועד"ז דמ"ת הפרשה � יתרו פ' ע� הקשר וזהו � משיח של תורתו ללמוד וזוכי�
נכלל ובו אחת, פע� רק הי' שמ"ת הפתג� כידוע מסיני"], אלו א� מסיני הראשוני� מה גו' המשפטי� "ואלה
תורתו לימוד � תצא" מאתי חדשה ד"תורה באופ� תהי' משיח של תורתו אעפ"כ, אבל משיח, של תורתו ג�

משיח, של מפיו משיח של

גדול�", ועד למקטנ� אותי ידעו כול� כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו "ולא היעוד קיו� � זה ע� וביחד
ו"משנה החזקה" "יד ספרו בסו� הרמב"� כפס"ד � מכסי�" לי� כמי� ה' את דעה האר� מלאה "כי וכמ"ש

ומלחמותיה�), מלכי� הלכות (בסו� תורה"

ממש. בימינו במהרה

כלאפצי. זשוריצי ניע פ"א). � הד' (בבא הזק� אדמו"ר ניגו� הכנה. ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

ÁÏ�יתרו � שענינו יתרו, פ' לכללות והקשר התענוג, עני� � בשבט עשר דחמשה העני� כללות אודות לעיל דובר .
בוא"ו תחזה", ד"ואתה העני� כללות ג� וזהו התענוג, עני� נפעל שעי"ז הסכלות, מ� החכמה ויתרו� החוש� מ� האור

והשלימה. האמיתית בגאולה בגלוי שיהי' לעול�" הוי' ד"אמת הגילוי שזהו אמת, אות דא וא"ו המוסי�,
ובלשו� תענוג, של באופ� ה' ברכת ממשיכי� שעי"ז תענוג, של באופ� עבודה על קאי � האד� ובעבודת

כעפר". מצויי� המעדני� "כל � הרמב"�

עני לכללות רבות):ובנוגע פעמי� זה לפרט בנוגע דובר שכבר (א� חשוב פרט להבהיר יש � התענוג �

כאלו ישנ� כו' העתי� צוק ומפני � שרוצה עני� באיזה להתענג לבחור ויכול בחירה, בעל הוא יהודי
התענוג. עני� את לנצל יכולי� היו שעבור� דברי� אות� לגבי ער� פחותי דברי� עבור התענוג עני� את המנצלי�

להיות צריכי� � ("פערל") ל"פניני�" בנוגע מדברי� שכאשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� וכידוע
שבתו� ב"גריסי�" מונחי� להיות ולא לנוי, הצואר על שנושאי� טובות אבני� אמיתיי�, ב"פניני�" מונחי�

("פערלֿגרופ�"). המרק

להיות צריכי� ולא זה, בתענוג ח"ו להסתפק אי� "פערלֿגרופ�", מאכילת תענוג שישנו למרות אומרת: זאת
"פניני�". � יותר נעלי� עניני� עבור התענוג עני� את לנצל צריכי� אלא זה, בעני� מונחי�

בשבט: עשר דחמשה העני� לכללות בנוגע מוב� ועד"ז

אכילת [בדוגמת ותענוג הנאה לאד� גורמת זו ואכילה האילנות, פירות לאכול מנהג שישנו אמת ה�
האילנות פירות לאכול הוא יכול וא"כ, ולאחרי', לפני' ברכה אמירת ע� קשורה והאכילה "פערלֿגרופ�"],

וכו', מה� ולהתענג
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a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

לאיל�" השנה "ראש בשבט לט"ו בנוגע תיג) ע' אגרות לוי"צ (לקוטי במכתבו אאמו"ר ביאור ע"פ [ובפרט
כו'], דאיל� העילוי גודל ש� שמבאר וכפי וכו'", שבט גימטריא נו"� למ"ד יו"ד אל"� במילואו ש"איל� �

צרי� אלא האילנות, פירות דאכילת הגשמי בתענוג מונח להיות ואי� להסתפק שאי� לדעת הוא צרי� אעפ"כ,
האילנות, פירות באכילת יותר נעלה אופ� כולל � יותר נעלי� בעניני� מונח יהי' שלו התענוג שכח להשתדל
עד�" ב"ג� (המתלבשי� מקד�" עד� "בג� האילנות לפירות עד האילנות, בפירות דרגות וכמה כמה ישנ� שהרי

האילנות). בפירות � ועי"ז שבאר�,

הערה תשל"ז ממטיר הנני בד"ה (נסמ� בכ"מ המבואר וכידוע השמי�". מ� "לח� ה"מ�", עני� [ובדוגמת
ע"פ � לבוא לעתיד המ� לאכילת בנוגע מוב� ועד"ז השמי�". מ� לח� הנות� מברכי� היו המ� ש"על (49

לצדיקי�"]. מ� וטוחנות עומדות ריחיי� שבו "שחקי� ב) יב, (חגיגה מארז"ל

באופ� הגשמיי� עניניו כל את הקב"ה לו נות� � הגשמי בתענוג מונח אינו יהודי כאשר שג� בפשטות ומוב�
מקו� תופס זה שאי� אלא כעפר", מצויי� המעדני� "כל הרמב"� ובלשו� כו', תענוג של ובאופ� נעלה, הכי

"כעפר". � כלל אצלו

בנוג מוב� בחלקועד"ז הלכתא דליבו� בתענוג להסתפק שאי� התורה, בלימוד � רוחניי� בעניני� לתענוג ע
פנימיות וסוד, רמז דרוש התורה, חלקי שאר בלימוד ג� התענוג כח את לנצל להשתדל צרי� אלא בלבד, הפשט

וכו'. רזי� רזי התורה,

ËÏ:לפועל בנוגע � לזה דוגמא .
גדולה להתפעלות ולהכנס מסויי� סכו� שנאס� בזה להסתפק אי� � וכיו"ב "דינער" עריכת אודות מדובר כאשר
בשליחות נעשה הדבר כאשר ובפרט הכס�, נאס� מטרה איזה עבור חשבו� עושי� כאשר כי � שנאס� הכס� מסכו�

במרק!! "פערלֿגרופ�" מאשר יותר פחות זה הרי � זה?! סכו� נחשב במה � דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

ובמילא גדול, כס� סכו� אס� כבר כי השלימות, לתכלית כבר שהגיע שחושב בזה להסתפק שאי� מוב� ועפ"ז
פעמי� כמה להשיג יוכל עתה) שה� (כפי כחותיו את ינצל כאשר אפילו כי � תענוג מתו� לישו� ללכת יכול
עוזרו", ד"הקב"ה העני� ישנו כאשר ועאכו"כ רוחניי�, לעניני� בנוגע וה� גשמיי�, לעניני� בנוגע ה� ככה,
באופ� למטה נמש� זה כל והרי הנביאי�", עבדיו אל סודו "גלה אשר � דורנו נשיא של שליחו בהיותו ועאכו"כ

ההילולא. דהמש� בפי"ב כמבואר ממנו, למטה תחתו� שאי� התחתו� בעוה"ז ג� גבול, בלי של

העני, ע� עושה הבית שבעל ממה ש"יותר לדעת צרי� � וכיו"ב) (ב"דינער" הכס� את לאסו� שתפקידו וזה
הבית"! בעל ע� עושה העני

את להכריז צריכי� ולכ� לצדקה), מכספו שנות� (בזה העני ע� עושה הבית שבעל אמת ה� אומרת: זאת
השבחי� שכל מוב� ולאה, רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברה� ב� ובהיותו אותו, ולשבח לו להודות שמו,
למוסד טובה עושה שהוא הכוונה שאי� לדעת צרי� הצדקה נות� לאיד�: אבל � כו' עבורו מספיקי� אינ�
ועד"ז הבית". בעל ע� עושה העני העני, ע� עושה הבית שבעל ממה "יותר � אדרבה אלא הצדקה, את המקבל

צדקה". ל"גבאי בנוגע מוב�

ה"מבצעי�": בכל לפעולות בנוגע מוב� עד"ז

מה הרבה אמנ� יש � במבצעי� דהתעסקות לשליחות בנוגע שפעלו מה גדולה בהתפעלות ומספרי� באי� כאשר
מישראל אחת נפש המקיי� "כל שהרי בלבד, א' יהודי ע� והתעסקות פעולה אודות מדובר כאשר אפילו להתפעל
יחידי" האד� נברא "לפיכ� מזו: ויתירה אדה"ר, בדוגמת הוא יהודי כל כי � א) לז, (סנהדרי� מלא" עול� קיי� כאילו

תענוג. ומתו� לבב, וטוב שמחה מתו� כדרוש, עבודתו לעבוד יוכל דמשיחא בעקבתא הנמצא שיהודי כדי

ככה! פעמי� כמה להצליח יכולי� כו', שניתנו הכחות את מנצלי� כאשר כי בזה, להסתפק אי� � לאיד� אבל

ב"גריסי�" ולא טובות, אבני� אמיתיי�, ("פערל") ב"פניני�" מונח להיות צרי� שהתענוג דלעיל וכהמשל
לעיל. האמורי� העניני� לכל בנוגע מוב� והנמשל שבמרק. ("פערלֿגרופ�")

Óכמה אבל מדה, כנגד במדה � הקב"ה ית� ואז לעיל, האמור באופ� תהי' מישראל כאו"א שעבודת ויה"ר .
וה� רוחניי�, "מעדני�" ה� כעפר", מצויי� המעדני� ד"כל ובאופ� צרכיה�, כל את בנ"י לכל � ככה פעמי�

גשמיי�. "מעדני�"
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לי a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

לאיל�" השנה "ראש בשבט לט"ו בנוגע תיג) ע' אגרות לוי"צ (לקוטי במכתבו אאמו"ר ביאור ע"פ [ובפרט
כו'], דאיל� העילוי גודל ש� שמבאר וכפי וכו'", שבט גימטריא נו"� למ"ד יו"ד אל"� במילואו ש"איל� �

צרי� אלא האילנות, פירות דאכילת הגשמי בתענוג מונח להיות ואי� להסתפק שאי� לדעת הוא צרי� אעפ"כ,
האילנות, פירות באכילת יותר נעלה אופ� כולל � יותר נעלי� בעניני� מונח יהי' שלו התענוג שכח להשתדל
עד�" ב"ג� (המתלבשי� מקד�" עד� "בג� האילנות לפירות עד האילנות, בפירות דרגות וכמה כמה ישנ� שהרי

האילנות). בפירות � ועי"ז שבאר�,

הערה תשל"ז ממטיר הנני בד"ה (נסמ� בכ"מ המבואר וכידוע השמי�". מ� "לח� ה"מ�", עני� [ובדוגמת
ע"פ � לבוא לעתיד המ� לאכילת בנוגע מוב� ועד"ז השמי�". מ� לח� הנות� מברכי� היו המ� ש"על (49

לצדיקי�"]. מ� וטוחנות עומדות ריחיי� שבו "שחקי� ב) יב, (חגיגה מארז"ל

באופ� הגשמיי� עניניו כל את הקב"ה לו נות� � הגשמי בתענוג מונח אינו יהודי כאשר שג� בפשטות ומוב�
מקו� תופס זה שאי� אלא כעפר", מצויי� המעדני� "כל הרמב"� ובלשו� כו', תענוג של ובאופ� נעלה, הכי

"כעפר". � כלל אצלו

בנוג מוב� בחלקועד"ז הלכתא דליבו� בתענוג להסתפק שאי� התורה, בלימוד � רוחניי� בעניני� לתענוג ע
פנימיות וסוד, רמז דרוש התורה, חלקי שאר בלימוד ג� התענוג כח את לנצל להשתדל צרי� אלא בלבד, הפשט

וכו'. רזי� רזי התורה,

ËÏ:לפועל בנוגע � לזה דוגמא .
גדולה להתפעלות ולהכנס מסויי� סכו� שנאס� בזה להסתפק אי� � וכיו"ב "דינער" עריכת אודות מדובר כאשר
בשליחות נעשה הדבר כאשר ובפרט הכס�, נאס� מטרה איזה עבור חשבו� עושי� כאשר כי � שנאס� הכס� מסכו�

במרק!! "פערלֿגרופ�" מאשר יותר פחות זה הרי � זה?! סכו� נחשב במה � דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

ובמילא גדול, כס� סכו� אס� כבר כי השלימות, לתכלית כבר שהגיע שחושב בזה להסתפק שאי� מוב� ועפ"ז
פעמי� כמה להשיג יוכל עתה) שה� (כפי כחותיו את ינצל כאשר אפילו כי � תענוג מתו� לישו� ללכת יכול
עוזרו", ד"הקב"ה העני� ישנו כאשר ועאכו"כ רוחניי�, לעניני� בנוגע וה� גשמיי�, לעניני� בנוגע ה� ככה,
באופ� למטה נמש� זה כל והרי הנביאי�", עבדיו אל סודו "גלה אשר � דורנו נשיא של שליחו בהיותו ועאכו"כ

ההילולא. דהמש� בפי"ב כמבואר ממנו, למטה תחתו� שאי� התחתו� בעוה"ז ג� גבול, בלי של

העני, ע� עושה הבית שבעל ממה ש"יותר לדעת צרי� � וכיו"ב) (ב"דינער" הכס� את לאסו� שתפקידו וזה
הבית"! בעל ע� עושה העני

את להכריז צריכי� ולכ� לצדקה), מכספו שנות� (בזה העני ע� עושה הבית שבעל אמת ה� אומרת: זאת
השבחי� שכל מוב� ולאה, רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברה� ב� ובהיותו אותו, ולשבח לו להודות שמו,
למוסד טובה עושה שהוא הכוונה שאי� לדעת צרי� הצדקה נות� לאיד�: אבל � כו' עבורו מספיקי� אינ�
ועד"ז הבית". בעל ע� עושה העני העני, ע� עושה הבית שבעל ממה "יותר � אדרבה אלא הצדקה, את המקבל

צדקה". ל"גבאי בנוגע מוב�

ה"מבצעי�": בכל לפעולות בנוגע מוב� עד"ז

מה הרבה אמנ� יש � במבצעי� דהתעסקות לשליחות בנוגע שפעלו מה גדולה בהתפעלות ומספרי� באי� כאשר
מישראל אחת נפש המקיי� "כל שהרי בלבד, א' יהודי ע� והתעסקות פעולה אודות מדובר כאשר אפילו להתפעל
יחידי" האד� נברא "לפיכ� מזו: ויתירה אדה"ר, בדוגמת הוא יהודי כל כי � א) לז, (סנהדרי� מלא" עול� קיי� כאילו

תענוג. ומתו� לבב, וטוב שמחה מתו� כדרוש, עבודתו לעבוד יוכל דמשיחא בעקבתא הנמצא שיהודי כדי

ככה! פעמי� כמה להצליח יכולי� כו', שניתנו הכחות את מנצלי� כאשר כי בזה, להסתפק אי� � לאיד� אבל

ב"גריסי�" ולא טובות, אבני� אמיתיי�, ("פערל") ב"פניני�" מונח להיות צרי� שהתענוג דלעיל וכהמשל
לעיל. האמורי� העניני� לכל בנוגע מוב� והנמשל שבמרק. ("פערלֿגרופ�")

Óכמה אבל מדה, כנגד במדה � הקב"ה ית� ואז לעיל, האמור באופ� תהי' מישראל כאו"א שעבודת ויה"ר .
וה� רוחניי�, "מעדני�" ה� כעפר", מצויי� המעדני� ד"כל ובאופ� צרכיה�, כל את בנ"י לכל � ככה פעמי�
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לב

� אדרבה אלא ח"ו, גאוה של עני� פועלת אינה ה"מעדני�" שנתינת היינו, � תהי'" לכל כעפר ד"ונפשי ובאופ�
שכתב הקודש באגרת הזק� אדמו"ר שמבאר כפי כו'", רוח שפל יותר להיות צרי� . . שאת ביתר ה' אל הקרוב "כל

כידוע. בשלימות, חוצה" מעינותי� ד"יפוצו העני� כללות התחיל שאז � ס"ב) (אגה"ק מפטרבורג ביאתו אחר

העניני� וכל אמיתיי�, ואורה שמחה תענוג מתו� גדול", "ברכוש מהגלות לצאת נזכה בימינו ובקרוב
רמ"ח בכל � כפשוטה דשלימות ובאופ� האר�", ו"שלימות התורה", "שלימות הע�", "שלימות � בשלימות�

דנשי�). והגידי� האברי� למספר בנוגע (ועד"ז גידי� ושס"ה אברי�

די". בלי עד ברכה לכ� ד"והריקותי ובאופ� לבב, וטוב שמחה תענוג, מתו� ממש, בימינו במהרה � וכאמור

ניעט "ניעט לנג� התחיל ואח"כ די". בלי עד ברכה לכ� "והריקותי לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
לשרוק). באצבעו (ורמז ניקאווא"

הגלות. על אחרונה" "ברכה ע� ביחד � אחרונה" "ברכה אמירת אודות הזכיר

תצאו". בשמחה "כי לנג� התחיל צאתו טר�

•

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

מוגה בלתי

.·È�בהמש הקב"ה,63... ע� הדבר את לקשר צריכי� לראש שלכל גשמיי�, בעניני� אפילו לעיל להמדובר
להיות צרי� שכ� עאכו"כ הרי – בעול� מציאות הדבר נעשה אח"כ ורק קדושה, בו להמשי� להתחיל ואח"כ
צריכי� לראש שלכל וישיבות, תלמודיֿתורה ה"חדרי�", דהיינו תורה, תצא שמה� ובמקומות תורה בעניני
מצוות ע"י קדושה בה� להמשי� צריכי� אח"כ יהדות; ע"י אלקות ע� קשורי� יהיו שהתלמידי� לראות
במוח ה� תורה, הוא שענינו יהודי דהיינו, תורנית, מציאות "מציאות", להיות ה� יכולי� לאח"ז ורק מעשיות;

וההעמקה. הדעת במוח וה� הבינה במוח ה� החכמה
בזה64והנה לעסוק צור� הי' לא ובמילא בבית, נפעל כבר הי' זו מעבודה עיקרי חלק הרי שעברו בדורות ,

בחדר; או בתלמודֿתורה לא ואפילו בישיבה,

נפגשי� היו וצעד צעד כל על מציאות"). אידישע ("א יהדות של מציאות היתה יהודי בית בכל ַה"מציאות"
מציאות ידע לא הילד שהרי – בפשיטות מונח הי' כ� וכמו דברֿתורה. או מצוה של עני� ע"י – אלקות ע�

שולח�ֿערו�. ע"פ היא עניניו בכל שההנהגה – אחרת

דר� ידעו שלא (כיו� המוכ� מ� הי' היו�ֿיומיי� בחיי הקדושה ועני� בבית, קיבלו אלקות ע� שהקשר וכיו�
ברמ"ח "מציאותו" את לבנות – השלישי העני� רק וישיבות תלמודיֿתורה החדרי� עבור נשאר אזי – אחרת)
תעשה, לא מצוות דשס"ה בהלכות והידיעה עשה מצוות דרמ"ח בהלכות הידיעה ע"י גידי�, ושס"ה אברי�

גידי� ושס"ה אברי� רמ"ח כנגד .65שה�

לדעת אתכ� אלקיכ� ה' מנסה "כי – היא העיקרית [והסיבה סיבות כו"כ מצד הנה אלו, בימינו אמנ�,
גו'" אלקיכ� ה' את אוהבי� או66הישכ� לחדר, אפילו או לתלמודֿתורה, ילד מקבלי� שכאשר הוא הסדר [

אלא התורה, בידיעות מציאות אינו שעדיי� בלבד זו לא הנה גדולה, לישיבה אפילו או קטנה, לישיבה אפילו
ביהדות, מוכרח שיהודי הנפש בעומק הכרה – העיקרי� בעיקר לו וחסר מעשיות, מצוות בקיו� אפילו לו חסר

כלל! מציאות אינו דאל"כ הכי, בלאו אפשר ואי

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

נדפסו – (סי"בֿיג) ג' משיחה וחלק (ס"אֿיא) וב' א' שיחות (*

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

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

ע'63) ריש ח"י (אגרותֿקודש זו שנה שבט י"ד מכתב ג� ראה

ביחוד זה בדורנו המוחלט והכרח העני� ער� גודל "כידוע שיד):
ג� ישראל ובנות בני את המחזיק הוא הקודש טהרת על בחינו�

ההילולא". יו� בשיחת בארוכה כמדובר וכו', היהדות בעיקרי
מח).64) ע' ש� (אגרותֿקודש זו שנה מ"ח י"א מכתב ג� ראה
ב.65) קע, זח"א
ד.66) יג, ראה פ'

a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

שיהי' רק לא קדקדו; ועד רגלו מכ� הגג, עד היסוד מ� התלמיד את לבנות – הוא הישיבה של תפקידה ובמילא,
חיי�, באלקי� אמונה – היהדות ויסודי עיקרי את שיקבל מזה, ויתירה בפועל, מצוות מקיי� שיהי' אלא "למד�",

אמריקא של לגבולה מעבר מקו� באיזהֿשהוא נמצא שהקב"ה באופ� זה שאי� ההכרה את בו להחדיר והיינו,
כמו או וואייער"), א ("דור� טלפו� חוט באמצעות עמו מתקשרי� לזמ� מזמ� ורק גרעני�"), זייט יענער ַַ("פו�
קשר עוד אי� השעה מחצית של "שיחה" ולאחרי בלבד, אויר גלי ע"י חוט, ללא ג� להתקשר שיכולי� בימינו

אמריקע"... א� ב"יונייטעדֿסטייטס נמצא הוא ואילו השביעי", "ברקיע נמצא שהקב"ה כיו� ָביניה�,

חיי� רק לא חייו, את בסכנה מעמידה זו שדעה להכירו – זו נפסדת דעה ממנו לשרש הישיבה של תפקידה
הקב"ה! ללא זה ובמקו� זו במדינה מציאות להיות שיכולה – גשמיי� חיי� אפילו אלא רוחניי�,

אזי חזק, יסוד שישנו לאחרי כי, היסוד, את שמעמידי� לפני וגג כתלי� לבנות אפשר שאי מוב� ובמילא
יסוד שישנו או יסוד, אי� כאשר אבל ויפה, טוב זה הרי דיוטא גבי על דיוטא והגג הכתלי� בבני� שיוסיפו ככל
מבלי בני� לבנות שעומד ונמצא, הבני�, כל את יחריב אזי דיוטא, עוד יוסי� שא� סביר, הרי שמתנדנד, רעוע

בית" לשבת אד� "תפארת זה יהי' א� קבריה�"67לידע "בתיה� במק"א) שכתוב (כפי או רח"ל...68,

.‚Èנקודת את לעורר – הוא אותו "לבנות" שצרי� מה הרי תלמיד, מקבלי� שכאשר ופשוט, מוב� שכ�, וכיו�
הגילוי; אל ההעל� מ� שתבוא אודותה), יודע אינו (ועדיי� פנימה בנפשו בהעל� שהיא היהדות

"אני בהכרזה מתבטאת אינה ש"יהדות" לו, לומר קדושה, בו להמשי� – השני לעני� לגשת צריכי� ואח"כ
בעי" ליבא "רחמנא שהרי בלב, יהודי ונגד69יהודי", ישראל הצלת עבור הזעקה מפגני בכל ישתת� א� ג� ,

במעשה, ועאכו"כ בדיבור ועאכו"כ במחשבה שאפילו באופ� היו�ֿיו� חיי את לחיות צריכי� אלא כו', אוה"ע
לעשות�, שמוכרחי� צוה שהקב"ה העניני� כל את ויעשה תעשינה, לא אשר ה' ממצוות אחת על יעבור לא

ימינו" ואור� חיינו ה� .70"כי

ברכת אודות כשר, מאכל אודות שבת, שמירת אודות פיאות, אודות ציצית, אודות אותו ללמד – ובפשטות
שבנוגע כיו� – הקימה בעת אני" "מודה ואמירת השינה קוד� ישראל" "שמע אמירת אודות ואפילו הנהני�,

לסמו�. מי על אי� אלו עניני� לכל

שמור ד"עושר באופ� להיות יכולה שלומד התורה ג� אזי כדבעי, אינ� הנ"ל עניני� כאשר מזה: ויתירה
וגו'" הפסוק...71לבעליו סיו� את לצטט רוצה אינני –

עני� אודות אמנ� עושרdxezdyמדובר שזהו היינו, "עושר", בש� אותו של`izinקוראת רכוש –dxez,

חסרת" מה קנית "דעת בדעת"72שעז"נ אלא עשיר "אי� זכה"73, ש"לא באופ� להיות יכול זה הרי ואעפ"כ, ,74,

המזיק! דבר שנעשה אדרבה, אלא חיי�", "ס� זה שאי� די לא שאז,

טומאה" מקבלי� תורה דברי ש"אי� אמת ה� אבל75– נזק; שו� נעשה לא עצמה להתורה שבנוגע היינו, ,

אב� "כזורק זה הרי – הלומד להאד� שכאשר76כו'"בנוגע כ�, עבודהֿזרה, של עני� שזהו שלו הנפרד יש ,
יותר חשיבות בעלת יותר, גדולה ע"ז רח"ל נעשית אזי אב�, עוד .77מוסיפי�

.„È:בזה נוספת והדגשה
הלילה ורוב היו� שרוב הנוער מ� גדול חלק אצל הוא הסדר סיבות כמה שמפני כזו במדינה נמצאי� כאשר
לחינו� השייכי� אלו כל אצל בפשיטות להיות צרי� הי' בודאי הרי – ומצוות תורה של שאינ� בעניני� ה� עסוקי�
צריכי� תורה, של אמות בד' לחינו� שמוקדשי� – הפליטה" "שארית – אחדות שעות מאות� רגע שכל הכשר,

לבני� מנוצלי� כשתהי'ceqidלהיות ובעזה"י הראשונה", ה"קומה את לבנות יתחילו פנוי, זמ� כשישאר ואח"כ, ,
ש"מוצב לבני� עד קומה, ועוד קומה עוד לבנות יוסיפו יותר, עוד הכושר השמימה"...78שעת מגיע וראשו ארצה
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יג.67) מד, ישעי'
הט"ו.68) פ"ב תעניות הל' ברמב"� הובא ב. כב, תענית
קו,69) סנהדרי� וראה ע"ב. ריש רפא, ח"ג סע"ב. קסב, ח"ב זהר

ובפרש"י. ב
ערבית.70) תפלת נוסח
יב.71) ה, קהלת
ועוד.72) ויקרא. ר"פ תנחומא

סע"א.73) סח, כתובות ראה
ב.74) עב, יומא
וש"נ.75) א. כב, ברכות
סע"א.76) קלג, חולי�
וש"נ.77) .135 ע' לעיל ג� ראה
יב.78) כח, ויצא – הכתוב לשו�

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

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

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

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

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

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

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

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

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

נוח.

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

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

***

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

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

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

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

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

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

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

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

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

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)



לג a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

שיהי' רק לא קדקדו; ועד רגלו מכ� הגג, עד היסוד מ� התלמיד את לבנות – הוא הישיבה של תפקידה ובמילא,
חיי�, באלקי� אמונה – היהדות ויסודי עיקרי את שיקבל מזה, ויתירה בפועל, מצוות מקיי� שיהי' אלא "למד�",

אמריקא של לגבולה מעבר מקו� באיזהֿשהוא נמצא שהקב"ה באופ� זה שאי� ההכרה את בו להחדיר והיינו,
כמו או וואייער"), א ("דור� טלפו� חוט באמצעות עמו מתקשרי� לזמ� מזמ� ורק גרעני�"), זייט יענער ַַ("פו�
קשר עוד אי� השעה מחצית של "שיחה" ולאחרי בלבד, אויר גלי ע"י חוט, ללא ג� להתקשר שיכולי� בימינו

אמריקע"... א� ב"יונייטעדֿסטייטס נמצא הוא ואילו השביעי", "ברקיע נמצא שהקב"ה כיו� ָביניה�,

חיי� רק לא חייו, את בסכנה מעמידה זו שדעה להכירו – זו נפסדת דעה ממנו לשרש הישיבה של תפקידה
הקב"ה! ללא זה ובמקו� זו במדינה מציאות להיות שיכולה – גשמיי� חיי� אפילו אלא רוחניי�,

אזי חזק, יסוד שישנו לאחרי כי, היסוד, את שמעמידי� לפני וגג כתלי� לבנות אפשר שאי מוב� ובמילא
יסוד שישנו או יסוד, אי� כאשר אבל ויפה, טוב זה הרי דיוטא גבי על דיוטא והגג הכתלי� בבני� שיוסיפו ככל
מבלי בני� לבנות שעומד ונמצא, הבני�, כל את יחריב אזי דיוטא, עוד יוסי� שא� סביר, הרי שמתנדנד, רעוע

בית" לשבת אד� "תפארת זה יהי' א� קבריה�"67לידע "בתיה� במק"א) שכתוב (כפי או רח"ל...68,

.‚Èנקודת את לעורר – הוא אותו "לבנות" שצרי� מה הרי תלמיד, מקבלי� שכאשר ופשוט, מוב� שכ�, וכיו�
הגילוי; אל ההעל� מ� שתבוא אודותה), יודע אינו (ועדיי� פנימה בנפשו בהעל� שהיא היהדות

"אני בהכרזה מתבטאת אינה ש"יהדות" לו, לומר קדושה, בו להמשי� – השני לעני� לגשת צריכי� ואח"כ
בעי" ליבא "רחמנא שהרי בלב, יהודי ונגד69יהודי", ישראל הצלת עבור הזעקה מפגני בכל ישתת� א� ג� ,

במעשה, ועאכו"כ בדיבור ועאכו"כ במחשבה שאפילו באופ� היו�ֿיו� חיי את לחיות צריכי� אלא כו', אוה"ע
לעשות�, שמוכרחי� צוה שהקב"ה העניני� כל את ויעשה תעשינה, לא אשר ה' ממצוות אחת על יעבור לא

ימינו" ואור� חיינו ה� .70"כי

ברכת אודות כשר, מאכל אודות שבת, שמירת אודות פיאות, אודות ציצית, אודות אותו ללמד – ובפשטות
שבנוגע כיו� – הקימה בעת אני" "מודה ואמירת השינה קוד� ישראל" "שמע אמירת אודות ואפילו הנהני�,

לסמו�. מי על אי� אלו עניני� לכל

שמור ד"עושר באופ� להיות יכולה שלומד התורה ג� אזי כדבעי, אינ� הנ"ל עניני� כאשר מזה: ויתירה
וגו'" הפסוק...71לבעליו סיו� את לצטט רוצה אינני –

עני� אודות אמנ� עושרdxezdyמדובר שזהו היינו, "עושר", בש� אותו של`izinקוראת רכוש –dxez,

חסרת" מה קנית "דעת בדעת"72שעז"נ אלא עשיר "אי� זכה"73, ש"לא באופ� להיות יכול זה הרי ואעפ"כ, ,74,

המזיק! דבר שנעשה אדרבה, אלא חיי�", "ס� זה שאי� די לא שאז,

טומאה" מקבלי� תורה דברי ש"אי� אמת ה� אבל75– נזק; שו� נעשה לא עצמה להתורה שבנוגע היינו, ,

אב� "כזורק זה הרי – הלומד להאד� שכאשר76כו'"בנוגע כ�, עבודהֿזרה, של עני� שזהו שלו הנפרד יש ,
יותר חשיבות בעלת יותר, גדולה ע"ז רח"ל נעשית אזי אב�, עוד .77מוסיפי�

.„È:בזה נוספת והדגשה
הלילה ורוב היו� שרוב הנוער מ� גדול חלק אצל הוא הסדר סיבות כמה שמפני כזו במדינה נמצאי� כאשר
לחינו� השייכי� אלו כל אצל בפשיטות להיות צרי� הי' בודאי הרי – ומצוות תורה של שאינ� בעניני� ה� עסוקי�
צריכי� תורה, של אמות בד' לחינו� שמוקדשי� – הפליטה" "שארית – אחדות שעות מאות� רגע שכל הכשר,

לבני� מנוצלי� כשתהי'ceqidלהיות ובעזה"י הראשונה", ה"קומה את לבנות יתחילו פנוי, זמ� כשישאר ואח"כ, ,
ש"מוצב לבני� עד קומה, ועוד קומה עוד לבנות יוסיפו יותר, עוד הכושר השמימה"...78שעת מגיע וראשו ארצה
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יג.67) מד, ישעי'
הט"ו.68) פ"ב תעניות הל' ברמב"� הובא ב. כב, תענית
קו,69) סנהדרי� וראה ע"ב. ריש רפא, ח"ג סע"ב. קסב, ח"ב זהר

ובפרש"י. ב
ערבית.70) תפלת נוסח
יב.71) ה, קהלת
ועוד.72) ויקרא. ר"פ תנחומא

סע"א.73) סח, כתובות ראה
ב.74) עב, יומא
וש"נ.75) א. כב, ברכות
סע"א.76) קלג, חולי�
וש"נ.77) .135 ע' לעיל ג� ראה
יב.78) כח, ויצא – הכתוב לשו�

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

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

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

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

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

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

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

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

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

נוח.

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

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

***

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

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

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

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

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

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

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

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

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

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)

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

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

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

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

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

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

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

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

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

נוח.

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

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

***

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

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

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

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

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

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

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

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

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

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)



a"nyz'dלד ,haya xyr dyng lil zgiy

לה� מקדישי� שהיו מעשיות מצוות ועניני היהדות עניני שאפילו – כפול הוא החוש� כ� כדי עד ואעפ"כ,
יראת של לעניני� בנוגע לחשוש צריכי� היו לא (שאז לי� מעבר שלפנ"ז בזמני� שהיו בישיבות ג� שימתֿלב
שהנער שיודעי� למרות אלו, בימינו הנה – זה) בעני� ג� משהו עשו ואעפ"כ, מעשיות, מצוות וקיו� שמי�
הרשות עניני עבור חייה� את גוזלי� הזמ� שאר וכל ביו�, אחדות שעות למש� רק ברשות� נמצאי� הנערה או
של עניני� לבנות כדי הזמ� את מנצלי� – היסוד מ� לבנות כיצד לחשוב וצריכי� רח"ל, יותר גרוע באופ� או

באויר" הפורח "מגדל של באופ� אבל) קדושה, של עניני� (אמנ� היינו,79"תפארת" שבדבר, היסוד שחסר כיו� ,
שבו למקו� אותו ויוליכו המוח על שישמרו ורגלי�, ידי� כתפיי�, וכ� המוח, על להג� גולגולת מכיני� שלא
ידעו" לא להיטיב להרע המה ד"חכמי� באופ� ולא הטוב, בצד הידיעות את ולנצל אנושי, מוח להמצא .80צרי�

גופ בהמוסדות שנמצאי� אלו צריכי�וג� ושלמי�, יראי� ה� עצמ� שמצד (דכיו� בכ� לעסוק ותפקיד� א
הוא מונח שבעבר, החינו� דר� וע� העבר ע� יותר מקושר שהוא ככל הנה – לתלמידי�) שחסר מה להכיר ה�

שמי�": "מלאכת אחריות, עצמו על שלקח ושוכח שלו, אמות בד'

צורתו, נגמרה שלא בלבד זו שלא "גול�" לפני� הנה לה�: ואומרי� הילדי� את בידיה� נותני� ההורי�
זאת; יעשה לא במקומ� אחר ומישהו מוטב, בו לפעול שתצליח מה וכל צורתו, הותחלה שלא מזה, יתירה אלא
ממש" בה� "שאי� עניני� ע� הילד עסוק הרביעית, או השלישית השעה לאחרי יו�, שבכל ל� ידוע ולהוי

בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק עסק59(כלשו� לו יהי' לא אזי שני�, וכ� כ� ב� יהי' הנערה) (או הנער וכאשר ,(
"יענקי" ויהי' לעול� שיצא כיו� כלל, ישיבה של עניני� ה"יענקי'ס"...81ע� שאר כל כמו

התורה שהרי הרמב"�, בדברי פלפול כמו – השביעי" "ברקיע שנמצאי� בעניני� ה� מתעסקי� ואעפ"כ,
("א גדול דבר אמנ� זהו רמב"�; לתר� לא הוא שלו התפקיד אבל, ב"ה, א"ס ומהות בעצמות ַמושרשת
בקריאה אל"� צורת לא יודע שאינו לידיו, שקיבל הזה שהילד – הוא שלו התפקיד אבל זא�"), ַַגוואלדיקע
"הנפש בבחינת איד�")... א אי� פו� ("מאכ� יהודי ממנו לעשות יתחיל – היהדות ויסודי בעיקרי אל"� ַַולא

בחר�" עשו .82אשר

להיות יכול מה שהרי הוא, כ� האמת ואכ� – נעלי� בעניני� עסוקי� שהיו בכ� עצמ� את לתר� שירצו ומה
וכמארז"ל התורה, מלימוד יותר דברי�83נעלה במה הנה – תורה של אחד לדבר שוי� אינ� שמי� חפצי שכל

ישראל; בת או ב� של נשמה על אחריות הוא לוקח שעי"ז זו, מלאכה עצמו על לוקח הי' לא אילו אמורי�,

עוד לו לספק עליו לו: יעזור לא דבר ושו� "פקדו�", בידו מונח הרי – זו אחריות עצמו על שלקח וכיו�
צורתו, שתגמר ועד בה"גול�", "צורה" לעשות להתחיל – צושטעל�") או� צושטעל� אי� דאר� ("ער ַועוד

ה� א� עליה� ולהשגיח יהדות, מהי לילדי� לספר יתחילו אא"כ אחר, באופ� להעשות יכול אינו זה ועני�
שלא להשגיח צור� שיש בגלל לא – בפועל מעשיות מצוות שאינ�מקיימי� בגלל אלא ח"ו, במזיד יעברו

המדובר; במה יודעי�

שבתורה. נעלי� עניני� עמה� ללמוד – בכ� תועלת ג� יש ואז – רשות יש אזי מובטח, זה שכל לאחרי ורק

.ÂËחז"ל ממאמרי זה על להקשות יש כו'84לכאורה על הקב"ה "וויתר שמרו", ותורתי עזבו אותי "הלואי
תורה". של מאסה על וויתר ולא

אודות ויודעי� עבירות, אודות יודעי� מצוות, אודות שיודעי� אלו אודות הוא שהמדובר – לזה והמענה
מחזירו שבה "המאור סוכ"ס אזי תורה, ילמדו שכאשר לקוות יש ואעפ"כ, להכעיס, שעושי� אלא התורה, לימוד

ת"ת בהלכות הזק� רבינו (כמ"ש אחר בגלגול או זה בגלגול );86ובתניא85למוטב",

הנה – וכיצד מה יודע שאינו אלא לקיי� רוצה הוא כלל, ידיעה לו שאי� ילד אודות מדובר כאשר אבל
א� אני", "מודה אמר א� אותו לשאול מבלי בתורה, נעלה עני� עמו ללמוד ומתחילי� כזה ילד מגיע כאשר

תורה! עמו ללמוד מותר א� שאלה זו הרי – התורה ברכת ביר� וא� ידיו, נטל
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א.79) צב, זח"ב ראה
כב.80) ד, ירמי'
ארה"ב.81) צפו�ֿמזרח לתושבי כינוי =
ה.82) יב, ל� ל�

ד.83) כו, אחרי בלקו"ת הובא ה"א. פ"א פאה ירושלמי
ה"ז.84) פ"א חגיגה ירושלמי וראה ב. דאיכ"ר פתיחתא
ה"ג.85) פ"ד
ספל"ט.86)

a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

ולהתפלל מנחה, להתפלל צרי� הלימוד שלאחרי לדעת שעליו תחילה לסכ� מבלי תורה עמו לומדי� וכאשר
נאמר שעליו ומצב למעמד רח"ל אותו מכניסי� אזי – לאכילה ידיו וליטול מה87מעריב, אלקי� אמר "ולרשע

חוקי". לספר ל�

בראשיכ�" "ואשימ� – בכ� האש� הוא בספרי88ומי כדאיתא יו"ד, חסר "ואשמ�" תלוי'89, שהאשמה
זו. כתה נמצאת שברשותו הראשֿמתיבתא או הראשֿישיבה או המלמד, זה הרי ובנדו"ד בהראשי�,

כ� וסדרי�, חוקי� בה ויש ו"מנהל", "משגיח" יש שלישיבה היא, הראשֿישיבה של הטענה מאי, אלא
מגיע כיתות`eilשהבחור כו"כ עבר שכבר ללמדוmdayלאחרי צריכי� אודותהיו הנה – הנ"ל העניני� כל

התחלת אודות יודע שאינו נער אליו שלחו מדוע וראשיֿהישיבה, המלמדי� שאר ע� להתדיי� יכול זו טענה
אבל עמו; לעשות מה לו אי� ובמילא, בכ�!xrpdהיהדות, אש� אינו – עצמו

ביכלת� הי' שבה� יו�, בכל בלבד ספורות שעות לי נשארו הראשֿישיבה: או למלמד ואומר טוע� הנער
היו�" כולכ� "חיי� שעי"ז אלקי�, בה' דבוקה תהי' שלי שהנשמה עבור90לפעול הזמ� את ניצלת זה ותמורת ,

שה� gendעניני� z` ccgl...בלבד

עצמו הנער אבל בה�; טע� לה� יש הראשֿישיבה או המלמד – טענתו בדברי הנער ממשי� – אלו עניני�
המעתֿלעת שעות כ"ג במש� הוא עסוק הלימוד שעת שלאחרי בשעה בה מה�, לו תהי' תועלת איזו יודע אינו –
בו, לחדור יכולה אינה שהתורה כ� והלב, המוח את שמטמטמי� עניני� השני, לצד אותו שמושכי� בעניני�

התורה. ע� להתקשר שיוכל מניחי� שאינ� המפסיקי� עניני� כו"כ באמצע שישנ� כיו�

.ÊËמוסר אמירת של עני� אינו בחב"ד הסדר ובכלל שמחה, של הו"ע שהתוועדות (ס"א) לעיל אלא91דובר ,

של שזהו"ע חסידות, של .aexiwעני�

המצב, את לשנות שביד� אלו כל את לעורר – היא האמור בכל כוונתי אופ�, ובכל

רק לא שמופיע הפשוט עני� זהו בשמי; הדברי� את שימסרו עד להמתי� צריכי� א� יודע אינני –

בו, שיעיינו ספר ובכל שו"ע", ב"קיצור ג� אלא ב"שולח�ֿערו�",

הזק� רבינו של הביאור וידוע אל"�, באות מתחיל ספר כל (יו"ד)92כי, נקודה בה שיש אל"�, אות לציור בנוגע
של מציאותו על מורה שלמטה שהיו"ד – המחבר וא"ו ע"י מתחברי� ושניה� מלמטה (יו"ד) ונקודה מלמעלה
שמחברת ההנהגה על מורה המחבר והוא"ו למעלה, שהוא הקב"ה על מורה שלמעלה היו"ד למטה, שהוא יהודי

הי הקצה, אל הקצה מ� הקצוות, שני חד".את "כולא להיות הקב"ה ע� אותו שמחבר באופ� מתנהג שיהודי ינו,

המקומות בכל שהי' הפשוט דבר (שזהו בג�ֿילדי� שמלמדי� אלו של רק לא התפקיד הוא – זה עני� ולפעול
בישיבות שמלמדי� אלו של רק לא ואפילו ותלמודיֿתורה, בחדרי� המלמדי� אלו של רק ולא הזמני�), ובכל

גבוהות! היותר בהכתות ואפילו גדולות, בישיבות הרמי"� של ג� אלא קטנות,

מהר"ש אדמו"ר פתג� [כידוע עצמ� את מרמי� וכו' שהמלמדי� הזמ� עבר לא93כבר בודאי הקב"ה את :

וכ� כ� עבור לי משלמי� הצלתי": נפשי את "אני לומר עצמ�] את רק מרמי� מרמי�; לא אנשי� וג� מרמי�,
ממני! נדרש לא מזה ויותר התלמידי�, ע� בהלימוד השעות מכסת את בשלימות ממלא והנני שעות,

ע� מתדיי� הוא נגדו; שטוע� הטענה בעל ע� להדיו� שיי� אינו השעות) מכסת את ממלא (שהוא זה מענה
oae`xהוא נגדו שטוע� שמי בשעה בה ,oernyלו שמשלמת הישיבה הנהלת (לא הוא הטענה בעל ובנדו"ד, !

אלא) הלימוד, שעות "מציאות"cinlzdעבור בתור מהישיבה שיחזור תקוה מתו� לישיבה אותו שולחי� שהוריו
רח"ל. והמצוה התורה היפ� היא שפעולתו שכל חרב, דבר ולא קדושה, ָשל

תלמידי� שיגדלו רוצי� א� – הלימודי�" "תכנית על הבט מבלי וכתה, כתה ובכל ומוסד מוסד בכל ולכ�,
ברבי� תבשיל� רח"ל יקדיחו עמו"94שלא רבו "מגלי� ובמילא שגלה" ד"תלמיד ומצב מעמד נעשה שאז ,95–
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ש�.87) ת"ת הל' וראה טז. נ, תהלי�
יג.88) א, דברי�
עה"פ.89) בפרש"י הובא
ספל"ד.90) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנ�
וש"נ.91) .280 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה

ב"היו�92) (נעתק תצא ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש
א). אדר ח יו�"

וש"נ.93) .77 ע' לעיל .100 ע' תש"א סה"ש ראה
סע"א.94) קג, סנהדרי� רע"ב. יז, ברכות ראה
א.95) יו"ד, מכות

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

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

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

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

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

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

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

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

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

נוח.

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

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

***

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

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

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

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

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

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

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

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

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

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)



לה a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

ולהתפלל מנחה, להתפלל צרי� הלימוד שלאחרי לדעת שעליו תחילה לסכ� מבלי תורה עמו לומדי� וכאשר
נאמר שעליו ומצב למעמד רח"ל אותו מכניסי� אזי – לאכילה ידיו וליטול מה87מעריב, אלקי� אמר "ולרשע

חוקי". לספר ל�

בראשיכ�" "ואשימ� – בכ� האש� הוא בספרי88ומי כדאיתא יו"ד, חסר "ואשמ�" תלוי'89, שהאשמה
זו. כתה נמצאת שברשותו הראשֿמתיבתא או הראשֿישיבה או המלמד, זה הרי ובנדו"ד בהראשי�,

כ� וסדרי�, חוקי� בה ויש ו"מנהל", "משגיח" יש שלישיבה היא, הראשֿישיבה של הטענה מאי, אלא
מגיע כיתות`eilשהבחור כו"כ עבר שכבר ללמדוmdayלאחרי צריכי� אודותהיו הנה – הנ"ל העניני� כל

התחלת אודות יודע שאינו נער אליו שלחו מדוע וראשיֿהישיבה, המלמדי� שאר ע� להתדיי� יכול זו טענה
אבל עמו; לעשות מה לו אי� ובמילא, בכ�!xrpdהיהדות, אש� אינו – עצמו

ביכלת� הי' שבה� יו�, בכל בלבד ספורות שעות לי נשארו הראשֿישיבה: או למלמד ואומר טוע� הנער
היו�" כולכ� "חיי� שעי"ז אלקי�, בה' דבוקה תהי' שלי שהנשמה עבור90לפעול הזמ� את ניצלת זה ותמורת ,

שה� gendעניני� z` ccgl...בלבד

עצמו הנער אבל בה�; טע� לה� יש הראשֿישיבה או המלמד – טענתו בדברי הנער ממשי� – אלו עניני�
המעתֿלעת שעות כ"ג במש� הוא עסוק הלימוד שעת שלאחרי בשעה בה מה�, לו תהי' תועלת איזו יודע אינו –
בו, לחדור יכולה אינה שהתורה כ� והלב, המוח את שמטמטמי� עניני� השני, לצד אותו שמושכי� בעניני�

התורה. ע� להתקשר שיוכל מניחי� שאינ� המפסיקי� עניני� כו"כ באמצע שישנ� כיו�

.ÊËמוסר אמירת של עני� אינו בחב"ד הסדר ובכלל שמחה, של הו"ע שהתוועדות (ס"א) לעיל אלא91דובר ,

של שזהו"ע חסידות, של .aexiwעני�

המצב, את לשנות שביד� אלו כל את לעורר – היא האמור בכל כוונתי אופ�, ובכל

רק לא שמופיע הפשוט עני� זהו בשמי; הדברי� את שימסרו עד להמתי� צריכי� א� יודע אינני –

בו, שיעיינו ספר ובכל שו"ע", ב"קיצור ג� אלא ב"שולח�ֿערו�",

הזק� רבינו של הביאור וידוע אל"�, באות מתחיל ספר כל (יו"ד)92כי, נקודה בה שיש אל"�, אות לציור בנוגע
של מציאותו על מורה שלמטה שהיו"ד – המחבר וא"ו ע"י מתחברי� ושניה� מלמטה (יו"ד) ונקודה מלמעלה
שמחברת ההנהגה על מורה המחבר והוא"ו למעלה, שהוא הקב"ה על מורה שלמעלה היו"ד למטה, שהוא יהודי

הי הקצה, אל הקצה מ� הקצוות, שני חד".את "כולא להיות הקב"ה ע� אותו שמחבר באופ� מתנהג שיהודי ינו,

המקומות בכל שהי' הפשוט דבר (שזהו בג�ֿילדי� שמלמדי� אלו של רק לא התפקיד הוא – זה עני� ולפעול
בישיבות שמלמדי� אלו של רק לא ואפילו ותלמודיֿתורה, בחדרי� המלמדי� אלו של רק ולא הזמני�), ובכל

גבוהות! היותר בהכתות ואפילו גדולות, בישיבות הרמי"� של ג� אלא קטנות,

מהר"ש אדמו"ר פתג� [כידוע עצמ� את מרמי� וכו' שהמלמדי� הזמ� עבר לא93כבר בודאי הקב"ה את :

וכ� כ� עבור לי משלמי� הצלתי": נפשי את "אני לומר עצמ�] את רק מרמי� מרמי�; לא אנשי� וג� מרמי�,
ממני! נדרש לא מזה ויותר התלמידי�, ע� בהלימוד השעות מכסת את בשלימות ממלא והנני שעות,

ע� מתדיי� הוא נגדו; שטוע� הטענה בעל ע� להדיו� שיי� אינו השעות) מכסת את ממלא (שהוא זה מענה
oae`xהוא נגדו שטוע� שמי בשעה בה ,oernyלו שמשלמת הישיבה הנהלת (לא הוא הטענה בעל ובנדו"ד, !

אלא) הלימוד, שעות "מציאות"cinlzdעבור בתור מהישיבה שיחזור תקוה מתו� לישיבה אותו שולחי� שהוריו
רח"ל. והמצוה התורה היפ� היא שפעולתו שכל חרב, דבר ולא קדושה, ָשל

תלמידי� שיגדלו רוצי� א� – הלימודי�" "תכנית על הבט מבלי וכתה, כתה ובכל ומוסד מוסד בכל ולכ�,
ברבי� תבשיל� רח"ל יקדיחו עמו"94שלא רבו "מגלי� ובמילא שגלה" ד"תלמיד ומצב מעמד נעשה שאז ,95–

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

ש�.87) ת"ת הל' וראה טז. נ, תהלי�
יג.88) א, דברי�
עה"פ.89) בפרש"י הובא
ספל"ד.90) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנ�
וש"נ.91) .280 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה

ב"היו�92) (נעתק תצא ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש
א). אדר ח יו�"

וש"נ.93) .77 ע' לעיל .100 ע' תש"א סה"ש ראה
סע"א.94) קג, סנהדרי� רע"ב. יז, ברכות ראה
א.95) יו"ד, מכות

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

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

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

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

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

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

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

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

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

נוח.

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

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

***

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

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

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

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

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

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

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

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

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

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)



a"nyz'dלו ,haya xyr dyng lil zgiy

אודות יודע התלמיד א� ולבחו� להשגיח zecdidיש iceqi,

בפשטות יודע הוא א� – מזה lretlויתירה rbepda,�קט טלית דיני בתפלה, הפסק דיני הנהני�, ברכת דיני :
כ וכיו"ב בשבת, מוקצה שו"ע,דיני בקיצור שנתבארו הדיני� פרטי ל

שו"ע", ה"קיצור את הצדה מניחי� נקודות... ללא לקרוא לומדי� רק כאשר הנה הרבי�, בעונותינו אשר,
שבו הפלפולי� שרמת בספר ללמוד לו מתאי� לא הוא, ואילו "עמיֿהארצי�"... עבור שמיועד ספר שזהו כיו�
וכיו"ב. המל�" "שער של קושיא לתר� לכלֿהפחות או ופלתי", "כרתי או שב"קצותֿהחוש�" מזו פחותה היא

.ÊÈ:�נוס עני� על להעיר יש – להכי דאתינ� ומכיו�
ויאדיר" תורה ד"יגדיל באופ� הוא הלימוד סדר כאשר ע�96ג� ג� הקשורי� עניני� ללמוד יכולי� היו ,dkld

dyrnl.

מש� כעבור הרי עתה, שהוא כפי הלימוד סדר ימש� א� – זו שבמדינה בישיבות ובפרט האחרו�, בדור א�
שאלה... לפסוק שיוכל "רב" – רח"ל – ימצא לא שני�, כמה זמ�,

"די� לצור� פע� אליו יפנו בא� "נזיקי�", בעניני או משפט", ב"חוש� שלומדי� נחלות בעניני מלבד –

– תורה"...

ברורה" ב"משנה השיעורי� במסגרת הנלמד עני� זה הרי חיי�, אורח חלק ערו� שולח� לימוד שכ�,
לימוד זה שאי� בשבת, מוקצה דיני אודות מדובר וכאשר לא; ולפעמי� בה� משתת� שלפעמי� ו"מוסר"...
חושב – לטלטל אסור ומה לטלטל מותר מה בפשטות לידע אלא ותירוצי�, קושיות פלפולי�, ע� הקשור

או�" כל לצדיק יאונה "לא הרי נפק"מ?! למאי ואז97לעצמו: גמור, צדיק בתור הקב"ה ע� יתקשר וא"כ, ,xenyi

d"awd eilr...!�בה להכשל יכול שיהודי בעניני� יכשל שלא

ע"ד סוגיא ללמוד אפילו יכולי� הפלפול, ע"ד דרשה לערו� שיכולי� באופ� הוא הלימוד סדר לדאבוננו,
שצריכי� בשעה מועיל זה אי� אבל תורה; של לאמיתתה מתאי� זה יהי' השי"ת יצליחו וא� וההסברה, ההגיו�
אחרי�, של שאלות על להשיב כדי רק ולא לטעות, מבלי באורחֿחיי� או ביורהֿדעה שאלה על שישיב "רב"
בנוגע אפילו אלא ולאו, עשה של לעניני� בנוגע רק לא בביתו, להתנהג כיצד לידע לעצמו, בנוגע ג� אלא

כמו רח"ל, כרת של המשפחה.לעניני� טהרת דיני ע� הקשורי� בעניני�

בכשרות שבת, בהלכות הנהני�, בברכות די� יודעי� שאינ� – אמיתיי� גדולי� – בתורה גדולי� ישנ�
המשפחה. ובטהרת

שבועות במסכת הסוגיא את יודעי� מדובר98ה� כאשר אבל כזה, באופ� או כזה באופ� "פירש" אודות
לא שמעול� תלמוד", "שגגת של עני� אמנ� זה הרי – וכו' ומראה כת� של עני� ריחוק, של עניני� אודות

זדו�" עולה תלמוד "שגגת אבל אודות�, יודעי� אינ� ובמילא .99למדו�

"כדבעי ל"קאלעדזש" הל� (ולא גדולות בישיבות שלמד טוב, ראש בעל באמת, ושל� ירא אבר� אני מכיר –ַ
שאלה אצלו נתעוררה וכאשר היו�ֿיומיי�, בחיי הבורא רצו� לקיי� באמת ורוצה י"ח), לצאת כדי רק למהוי"...

ופסק הרמב"� בדברי התפלפל –xg` ote`a...!�בשולח�ֿערו הביתֿיוס� שפסק ממה

בדברי הוא הרי הב"י של להפס"ד וכיו�m"anxdהיסוד ,`edy�"הרמב את `xgתיר� ote`aכפי פסק לכ� ,
ואחרוני האחרוני� ולא הרמ"א, לא זה, על שחולק מי (שאי� בשו"ע הב"י של להפס"ד בניגוד לו, שנראה
בשו"ע. הב"י שפסק כפי ולא לו, שנראה כפי – שמי� ש� והוציא בפועל מעשה עשה זה יסוד ועל האחרוני�),

הרי אלה ובימינו בשו"ע, ממ"ש אחר באופ� פסק שהוא אלא בשו"ע, מ"ש לכלֿהפחות ידע הנ"ל האבר�
שעות רק שיש כיו� למעשה, הלכה כלל לומדי� לא מזה), יותר עוד (ואולי דרובא ברובא כי, "דרגא"... זו
הזמ� שבמש� "גאו�", ולהעמיד לגדל – "קונ�" להראות צרי� אלו שעות ובמש� קודש, לימודי ללמוד ספורות
מה"מלמד", ג� יותר נעלית במדריגה יעמוד ובמילא הגולה")... בני כל של ("רב� "רשכבה"ג" לשמש יוכל
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וש"נ.96) ב. סו, חולי� וראה כא. מב, ישעי'
כא.97) יב, משלי

א.98) יח,
מי"ג.99) פ"ד אבות

a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

בעדיות בתוספתא שמצינו כפי – מזה אחת100ויתירה גירסא גאו�101(לפי שרירא ר' באגרת הובא וכ� ,102(

אלו נשתבחו רב�, אותו קורי� תלמידיו נשתבחו רבי, אותו קורי� תלמידי� ולתלמידיו תלמידי� לו שיש ש"מי
לתארו אי� עבורו, מספיק אינו עליו שיאמרו תואר שכל דכיו� שמו", מרב� "גדול – בשמו" אותו קורי� ואלו

בשמו! לקרותו א� כי תהלה"... דומי' "לו תואר, בשו�

המעשה כמו ההלכה ידיעת כ"כ לא הוא בעיקר שנוגע ומה בפועל, למעשה ההלכה נשכחת – כזה ובאופ�
בעני� לחסרו� בנוגע ה� בפועל, במעשה רח"ל יכשלו שלא יתכ� לא ההלכה, את יודעי� לא כאשר שכ�, בפועל,

תעשה. לא של עני� על לעבור וה� עשה, של

.ÁÈ.הנ"ל עניני� ב' לתק� מבקש הייתי מגיעי�, שדברי מקו� בכל חילי יישר אי ולכ�,
הישיבות [בעול� הרמב"� בדבר. נפק"מ אי� אבל אני, ומה אני מי הרי באמת דבר103– כל לומר צריכי�

פוסק הרמב"�...] לקבלו104בש� יש אמיתי הוא הדבר שא� שמוסי� וכפי שאמרו", ממי האמת את ש"קבל
את יקבלו לא א� לי איכפת לא – להבדיל! מגוי, ויסיקוixacאפילו שהוא, כמו בהמצב שיתבוננו הוא העיקר ,

הנדרשת. המסקנא את

עד ביותר הקט� מ� הילדי�, כל ע� היהדות עיקרי ילמדו חינו� מוסדות שבכל גמור הכרח – לראש לכל
ביותר, הגדול

אכילת�" "כדר� הקב"ה ע� אות� שמקשרי� באופ� הילדי� את "לבנות" שצריכי� (ס"ט) לעיל וכאמור
מה� לעשות יכולי� אח"כ ורק מעשיות, מצוות ע"י קדושה של עני� מה� לעשות ואח"כ הנאת�", ו"כדר�

התומ"צ. שהו"ע יהודי של "מציאות" – "מציאות"

לימוד – בעצמ� התלמידי� ע"י לכלֿהפחות – למעשה הלכה לימוד חינו� במוסדות להנהיג בהכרח כ� וכמו
השו"ע לימוד בעני� לשו"ע בהקדמתו האמצעי אדמו"ר שמבאר (כפי היו�ֿיומיי� בחיי הנצרכות ההלכות
בשו"ע ומקצת� "אורחֿחיי�", בשו"ע ה� שרוב� ת"ת"), בהלכות המבואר כפי התורה, דיני ידיעת "לתועלת

ו"חוש�ֿ "אב�ֿהעזר" בשו"ע יותר פחותה ובמדה התלמיד"יורהֿדעה", את לבנות צריכי� כ� ולאחרי משפט";
לה" "לאפשא הלימוד אופ� שזהו – בתורה ומחדש תורה לומד .105שיהי'

יעמידו – ולהאדירה תורה להגדיל שענינו ללימוד הזמ� את שמקדישי� הגבוהות בהכתות הנה וכ�,
חכמות... בלי בפשטות הלכה לפסוק שיודעי� הוראה, בעלי דהיינו, בישראל, "פוסקי�"

יחסר א� ואפילו טוב, מה – והסברה הגיו� של עני� ע� זאת לקשר יוכלו א� תיתי: מהיכי – העניני� ושאר
מעשה השואל עשה זה סמ� ועל שאלה, שפסק בכ� הקב"ה, של רצונו את עשה שהוא נאמנה ידע – זה בעני�

החוש�. עני� ממנו ונתגרש אלקות בו שחל באופ�

.ËÈ?"תורה "חידושי ע� יהי' ומה "רשכבה"ג'י�", בישראל", "גדולי� ע� יהי' מה מאי, אלא
בירושלמי המסופר ע"ד זה איזה106הרי ראה לחבירו: אמר וא' מפואר, לבני� סמו� שעברו אמוראי� שני אודות

פסוק שישנו חבירו, לו והשיב מפואר, וביתֿמדרש היינו,107ביתֿכנסת היכלות", ויב� עושהו את ישראל "וישכח
עושהו"... את ישראל ד"וישכח באופ� זה יהי' ואעפ"כ ולתהלה, לש� מפוארי� בניני� היכלות, לבנות שיכולי�

ולא ("סענטער'ס"), מרכזי� בבניני דולרי� אלפי מאות שמשקיעי� זו, שבמדינה רח"ל המגיפה וע"ד
ילדי�... עשרה עוד ע� ללמוד שיוכל כדי לו שמגיעי� האחדי� הדולרי� את ל"מלמד" לשל� שיוכלו מבטיחי�
ללמוד צריכי� היו כזה שבאופ� אע"פ – כס� בפחות להשיג� שאפשר החיוניי� העניני� בכל להשקיע הי' מוטב

פשוט! מע� אלא מלבני�, לא ואפילו משיש, לא עשוי שיהי' בבני� ולהתפלל

בה – השביעי שברקיע העניני� שאר וכל חידושי�", "מחדשי בה"גאוני�", התועלת מהי בנדו"ד: הוא וכ�
זה שעני� והמצוה, התורה בער� שיכירו וילדה, ילד פשוט, יהודי יהי' לא היו�ֿיומיי� בחיי שלמטה בשעה

המצוה. ומצוה התורה בנות� תחילה שיכירו באופ� רק להיות ַיכול
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בסופה.100)
אביי.101) מערכת ערו�
(102.126 ע' ריש – לוי� במהדורת
(103.108 ע' ח"ו התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
החודש104) קידוש הל' וראה שלו. פרקי� לשמונה בהקדמה

ועוד. שלו. יי� למחיר הרמ"א בהקדמת ג� וראה ספי"ז.
ד.105) לט, מק� בתו"א הובא ב. יב, זח"א
ספ"ה.106) שקלי�
יד.107) ח, הושע

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

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

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

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

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

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

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

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

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

נוח.

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

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

***

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

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

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

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

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

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

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

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

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

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)



לז a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

בעדיות בתוספתא שמצינו כפי – מזה אחת100ויתירה גירסא גאו�101(לפי שרירא ר' באגרת הובא וכ� ,102(

אלו נשתבחו רב�, אותו קורי� תלמידיו נשתבחו רבי, אותו קורי� תלמידי� ולתלמידיו תלמידי� לו שיש ש"מי
לתארו אי� עבורו, מספיק אינו עליו שיאמרו תואר שכל דכיו� שמו", מרב� "גדול – בשמו" אותו קורי� ואלו

בשמו! לקרותו א� כי תהלה"... דומי' "לו תואר, בשו�

המעשה כמו ההלכה ידיעת כ"כ לא הוא בעיקר שנוגע ומה בפועל, למעשה ההלכה נשכחת – כזה ובאופ�
בעני� לחסרו� בנוגע ה� בפועל, במעשה רח"ל יכשלו שלא יתכ� לא ההלכה, את יודעי� לא כאשר שכ�, בפועל,

תעשה. לא של עני� על לעבור וה� עשה, של

.ÁÈ.הנ"ל עניני� ב' לתק� מבקש הייתי מגיעי�, שדברי מקו� בכל חילי יישר אי ולכ�,
הישיבות [בעול� הרמב"� בדבר. נפק"מ אי� אבל אני, ומה אני מי הרי באמת דבר103– כל לומר צריכי�

פוסק הרמב"�...] לקבלו104בש� יש אמיתי הוא הדבר שא� שמוסי� וכפי שאמרו", ממי האמת את ש"קבל
את יקבלו לא א� לי איכפת לא – להבדיל! מגוי, ויסיקוixacאפילו שהוא, כמו בהמצב שיתבוננו הוא העיקר ,

הנדרשת. המסקנא את

עד ביותר הקט� מ� הילדי�, כל ע� היהדות עיקרי ילמדו חינו� מוסדות שבכל גמור הכרח – לראש לכל
ביותר, הגדול

אכילת�" "כדר� הקב"ה ע� אות� שמקשרי� באופ� הילדי� את "לבנות" שצריכי� (ס"ט) לעיל וכאמור
מה� לעשות יכולי� אח"כ ורק מעשיות, מצוות ע"י קדושה של עני� מה� לעשות ואח"כ הנאת�", ו"כדר�

התומ"צ. שהו"ע יהודי של "מציאות" – "מציאות"

לימוד – בעצמ� התלמידי� ע"י לכלֿהפחות – למעשה הלכה לימוד חינו� במוסדות להנהיג בהכרח כ� וכמו
השו"ע לימוד בעני� לשו"ע בהקדמתו האמצעי אדמו"ר שמבאר (כפי היו�ֿיומיי� בחיי הנצרכות ההלכות
בשו"ע ומקצת� "אורחֿחיי�", בשו"ע ה� שרוב� ת"ת"), בהלכות המבואר כפי התורה, דיני ידיעת "לתועלת

ו"חוש�ֿ "אב�ֿהעזר" בשו"ע יותר פחותה ובמדה התלמיד"יורהֿדעה", את לבנות צריכי� כ� ולאחרי משפט";
לה" "לאפשא הלימוד אופ� שזהו – בתורה ומחדש תורה לומד .105שיהי'

יעמידו – ולהאדירה תורה להגדיל שענינו ללימוד הזמ� את שמקדישי� הגבוהות בהכתות הנה וכ�,
חכמות... בלי בפשטות הלכה לפסוק שיודעי� הוראה, בעלי דהיינו, בישראל, "פוסקי�"

יחסר א� ואפילו טוב, מה – והסברה הגיו� של עני� ע� זאת לקשר יוכלו א� תיתי: מהיכי – העניני� ושאר
מעשה השואל עשה זה סמ� ועל שאלה, שפסק בכ� הקב"ה, של רצונו את עשה שהוא נאמנה ידע – זה בעני�

החוש�. עני� ממנו ונתגרש אלקות בו שחל באופ�

.ËÈ?"תורה "חידושי ע� יהי' ומה "רשכבה"ג'י�", בישראל", "גדולי� ע� יהי' מה מאי, אלא
בירושלמי המסופר ע"ד זה איזה106הרי ראה לחבירו: אמר וא' מפואר, לבני� סמו� שעברו אמוראי� שני אודות

פסוק שישנו חבירו, לו והשיב מפואר, וביתֿמדרש היינו,107ביתֿכנסת היכלות", ויב� עושהו את ישראל "וישכח
עושהו"... את ישראל ד"וישכח באופ� זה יהי' ואעפ"כ ולתהלה, לש� מפוארי� בניני� היכלות, לבנות שיכולי�

ולא ("סענטער'ס"), מרכזי� בבניני דולרי� אלפי מאות שמשקיעי� זו, שבמדינה רח"ל המגיפה וע"ד
ילדי�... עשרה עוד ע� ללמוד שיוכל כדי לו שמגיעי� האחדי� הדולרי� את ל"מלמד" לשל� שיוכלו מבטיחי�
ללמוד צריכי� היו כזה שבאופ� אע"פ – כס� בפחות להשיג� שאפשר החיוניי� העניני� בכל להשקיע הי' מוטב

פשוט! מע� אלא מלבני�, לא ואפילו משיש, לא עשוי שיהי' בבני� ולהתפלל

בה – השביעי שברקיע העניני� שאר וכל חידושי�", "מחדשי בה"גאוני�", התועלת מהי בנדו"ד: הוא וכ�
זה שעני� והמצוה, התורה בער� שיכירו וילדה, ילד פשוט, יהודי יהי' לא היו�ֿיומיי� בחיי שלמטה בשעה

המצוה. ומצוה התורה בנות� תחילה שיכירו באופ� רק להיות ַיכול
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בסופה.100)
אביי.101) מערכת ערו�
(102.126 ע' ריש – לוי� במהדורת
(103.108 ע' ח"ו התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
החודש104) קידוש הל' וראה שלו. פרקי� לשמונה בהקדמה

ועוד. שלו. יי� למחיר הרמ"א בהקדמת ג� וראה ספי"ז.
ד.105) לט, מק� בתו"א הובא ב. יב, זח"א
ספ"ה.106) שקלי�
יד.107) ח, הושע

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

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

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

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

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

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

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

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

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

נוח.

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

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

***

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

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

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

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

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

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

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

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

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

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)
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הקודש ללשו� מתורג�
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התורה אומרת הדברות, עשרת התחלת "וידבר1לפני :

משמעות כללי, באופ� לאמר". האלה הדברי� כל את אלקי�

(שוב) לומר כדי היא: "לאמר" ה'2המלה ב"וידבר לדוגמא: ,

היא הכוונה לאמר" משה את3אל ישראל לבני ימסור שמשה ,

כ�, להסביר אי� בפסוקנו א� אליו. הקדושֿברו�ֿהוא דברי

אל הקדושֿברו�ֿהוא דיבר תורה במת� ישראל,lkכי בני

ישראל" ב"כל כאשר היאo`kובמיוחד הכוונה ,lklנשמות

אתlkaישראל ושמעו התורה בקבלת נכחו שכול� הדורות,

בעצמו מהקדושֿברו�ֿהוא היו4הדברות למי כ�, וא� .

הדברות עשרת את למסור משה, או ישראל, בני ?5אמורי�

כא� "לאמר" של שהמשמעות במכילתא, מוסבר לכ�

שה� ישראל בני השיבו דיבור כל שעל לענות, היא:

זה. לציווי יצייתו

קבלת את ישראל בני ביטאו שבו האופ�, ולגבי

אומר ישמעאל רבי דעות: שתי במכילתא מובאות הדברות,

הדברות שעל – לאו" לאו ועל ה� ה� על אומרי� "שהיו

יעשו שה� "ה�", ישראל ענו (ה�) ועשה" "קו� של מסוג

שנצטוו הדברות ועל בניl`זאת, השיבו (לאו), לעשות

שה� "לאו", שהקדושֿברו�ֿהואl`ישראל מה את יעשו

עקיב רבי ואילו "עלאוסר. השיבו ישראל שבני אומר, א

של דברות ה� – הדברות כל שעל ה�", לאו ועל ה� ה�

ה� – תעשה) (לא "לאו" של דברות וה� (עשה) "ה�"

כל – ה' לציווי יצייתו שה� "ה�", לשו� באותה השיבו

משמעותו. לפי ציווי

מהו להבי�, א�okezוצרי� ההבדל מהו המחלוקת:

על יעברו לא שה� "לאו", שלילה: בלשו� היא התשובה

הציווי, את יקיימו שה� "ה�", חיוב: בלשו� או האיסור,

התשובות שתי כוונת והרי האסור, את יעשו לא כלומר:

לכאורה? זהה,

.·
˙ÂÚ„ È˙˘ Y "...˙ÂÏÂ˜‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯"

ורבי ישמעאל רבי תנאי�, אות� בי� נוספת מחלוקת יש

תורה: למת� בקשר היא וא� עקיבא,

הקולות" את רואי� הע� "וכל הפסוק רבי6על אומר ,

שהמלה – הנשמע" ושומעי� הנראה "רואי� ישמעאל

ל"לפידי�", אלא "קולות", למלה מתייחסת אינה "רואי�"

דבר שה� הקולות, את ואילו הפסוק, בהמש� המוזכרי�

רבי ואילו ראו). (ולא ישראל בני שמעו אכ� ה"נשמע",

(הנשמע "רואי� אומר: שאת7עקיבא הנראה", ושומעי� (

ואת ראו, ה� טבעי, באופ� "נשמע" דבר שה� הקולות,

שמעו ה� "נראה", דבר שה� .8הלפידי�,

למגנא"9ידוע ניסא הוא ברי� קודשא עביד "לא הכלל

הנשמע את "רואי� של שהנס לומר, הכרחי שכ�, וכיו� –

דבר היה לא עקיבא, רבי לשיטת הנראה", את ושומעי�

אלא למגנא", "ניסא זה היה אז שהרי תורה, למת� בנוס�

בני את רומ� תורה מת� תורה: מת� מעני� חלק היה זה נס

התעלות מתוצאת וחלק ביותר, נעלות לדרגות ישראל

הנשמע את "רואי� הוא עקיבא, רבי לדעת זו, גבוהה

הנראה" את .10ושומעי�
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א.1) כ, פרשתנו

ובכ"מ.2) יג. יב, בהעלת� א. א, ויקרא יב. יט, פרשתנו פרש"י ראה

אמירה. מע' סה"ד) (לבעהמ"ס ערה"כ ס' וא"ו. פ"ג, ש� ויקרא מלבי"�

ש�.3) ובפרש"י מ"ד פ"ה סוטה משנה ראה

א.4) צא, זח"א יא. יתרו תנחומא ו. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פרדר"א

דהקושיא5) מפרט ב) (מ, שה"ש ובלקו"ת ב. סז, בתו"א מקשה וכ�

א. טו, כט. ה, מבראשית הפירכא בטלה ובזה תורה". של מצותי' מ"שאר

ובכ"מ.

טו.6) כ, פרשתנו

ש"רואי�"7) פשוט אבל הנראה". ושומעי� "רואי� היא: במכילתא הלשו�

את "רואי� על הוא המכילתא מאמר כי – "הנראה" על [לא ואינוzelewdקאי "

ובא כא�), פרש"י (וראה "הנשמע", על כ"א] – הלפידי�" "ואת מעתיק

ש"הנשמע" ר"ע חולק זה ועל הנשמע", "ושומעי� ר"י דברי לסיו� בהמש�

במקומותoi`exהיו ג� וראה הנראה". "ושומעי� שני עני� מוסי� ואח"כ .

הנראה". את ושומעי� הנשמע את "רואי� שלאח"ז בהערה שנסמנו

הנראה ושומעי� "רואי� למכילתא): עי� במאיר (הובא מגיהי� יש

כנ"ל. היא הלשו� יד, והכתבי הדפוסי� בכל אבל והנשמע".

ובי�8) הנראה בי� ושמעו ראו שלפנ"ז) (שבהערה מגיהי�" ה"יש לפי

ש"רואי�" משמע הנראה" ושומעי� "רואי� שלפנינו הגירסא לפי אבל הנשמע.

יו"ד, במדבר בלקו"ת מוכח וכ� הנראה. על רק – ושומעי� הנשמע על רק קאי

פ"ג תש"ד הע� וכל בד"ה (אבל ועוד. תער"ב. שלח ד"ה ד שח, סידור ג.

רואי� שהיו קצח) ע' תרכ"ט ספה"מ ג. עז, האזינו בלקו"ת משמע (וכ� מפורש

הנשמע). ובי� הנראה בי� ושומעי�

(9.16 הערה 53 ע' לעיל נסמ�

דלכאורה,10) – הנראה" "ושומעי� ר"ע דברי סיו� ג� יוב� ועפי"ז

ד"שומעי� ומנ"ל הנשמע" "רואי� רק מוכח הקולות" את "רואי� מהכתוב

לתכלית הגיעו מ"ת שבעת מכריח הנשמע" ד"רואי� הנס כי – הנראה"*

הנראה. ששמעו ר"ע)** (לדעת ג"כ מחייב וזה העילוי,

.exzi 'tay zelewd z` mi`ex weqtdn cnlp f"by rnyn `zliknay 'ld zehytn la` .opgz`e 'tn `ed f"r xewndy yxtn "epngpi df"a (*

.mdipia wlgl oi` ± [r"x zxaqe zhiy] daeyzc drepzd cvn ixd ± `i sirq oldlck "d`xpd z` oirney" `le "rnypd z` oi`ex" wx eid z"dr i"yx zhiyly s`e (**

a"nyz'd ,haya xyr dyng lil zgiy

על בני� זה הרי – כזה ey`במצב zeceqi�חפצי שיהיו ומצב במעמד להיות התלמידי� את הכינו שלא כיו� ,
הגשמי. במוחו נקלטת תהי' שהתורה תפילי�" דמנח "קרקפתא שתהי' הכינו ולא בתורה, גאו� של חידוש לשמוע

לו יהי' בתורה" וה"מחדש "שיעור", לומר מי לפני לו ויהי' לה"גאו�", מקו� תפיסת שתהי' רוצי� כאשר
לשמוע אלא באתי לא אילו ויכריז: כפיו יספוק והלה חידושיו, באמירת או ספרו בנתינת להתגאות מי לפני
ותעמולה באזהרה צור� יש זה (ובשביל המשפחה טהרת ישמרו שההורי� תחילה להבטיח יש – דיי זה דבר
הכשר, חינו� ויקבלו תורה, די� ע"פ נימולי� יהיו שהילדי� להשתדל יש ואח"כ שבדבר), ההכרח אודות
למקרא נכנסי� אד� בני "אל� שיהיו לקוות יכולי� ואז העניני�, שאר וכל כשרי� מאכלי� פיאות, טליתֿקט�,

להוראה" אחד מה� יוצא .108כו'

יסדה" אר� על ד"אגודתו העני� שאי� בשעה בה השביעי" "רקיע לבנות לו109אבל שאי� עני� זה הרי –

רח"ל. מזה התוצאה את ורואי� לעולמי�, הי' כבר קיו�.

ללמוד – פשוטי� מעניני� בשר), לעיני שנראה (כפי למעלה מלמטה מתחילי� כאשר גיסא, לאיד� משא"כ
באמריקא, בשלימות בעה"ב הוא שהקב"ה לו ולהסביר מאמי�", "אני הי"ג תוכ� עמו

רגלו" ואת ידו את איש ירי� "לא (ביתֿהמחוקקי�) ה"קאנגרעס" ובלי "רעפובליק", אמנ� זהו אבל110– , ָ
אבינו הוא: זה, בכלל (ארצותֿהברית) ו"יונייטעדֿסטייטס" כולו, העול� בכל היחידי שהבעה"ב לדעת צריכי�
מי ג� שכ�, ממש, בפועל היו�ֿיומיי� בחיי המצוות וקיו� התורה לימוד ע"י הוא עמו והקשר שבשמי�,

כו'" שלייתו שנתהפכה לו "נוח אזי בפועל, העשי' אצלו חסרה א� בתורה, ,111שמחדש

והתורה ומצוות, תורה אלקות, אלא אינה יהודי של שמציאותו ההכרה את הילדי� אצל מחדירי� כאשר הנה
בירושלמי כדאיתא העול�, ומציאות טבעיות את הפסוק112משנה ליל�113על יכולי� אזי – עלי" גומר "לאֿל

ב עמוק היותר להפירוש ועד גמרא, עמה� וללמוד קדימה אחת תורה,מדריגה של פלפולה על דקאי "גמרא",
בקו (לא ולתפארת לש� חידושי�, ומחדשי גאוני� שיגדלו ולהאדירה, תורה להגדיל להגיע ג� יכולי� ואז

בתורה. שמחי� יהיו וה� בה� שמחה תהי' שהתורה רח"ל), ההפכי

.Î..."פלפול" של עני� לא ואפילו "דרשה", של עני� ולא "מוסר", של עני� אינו לעיל האמור כל
יהדות, של לימוד המוסדות שבכל הכתות בכל וינהיגו הנ"ל בכל יתבוננו אולי – היא היחידה כוונתי

לספר אלא לשתי�, שערה לפצל צריכי� שבה� עניני�"), ("פארש�יצטע מופשטי� בעניני� לא – גופא ַובזה
משגיח שהקב"ה היינו, פרטית, השגחה של העני� אודות ג�eilrלה� רגע, ובכל שעה בכל ופרט: פרט בכל

וכיו"ב, והנהגתו, מעשיו ובוח� ומביט הקב"ה עומד – ושתייתו אכילתו בשעת

הקב"ה, ע� להתקשר ויחידי: אחד "צינור" לו יש – בגשמיות אפילו או ברוחניות, בהצלחה רצונו וא�

קיצור או בשולח�ֿערו� כתוב מה עצמו: את ישאל ושעל צעד כל על כאשר – הקב"ה ע� מתקשרי� וכיצד
כ�. באופ� או כ� באופ� לעשות עלי הא� להתנהג, עלי כיצד שו"ע,

יבור�" ישרי� "דור ויעמידו בהצלחה, יהי' התורה ולימוד תורה, עמה� ללמוד יכולי� כ� –114ולאחרי

התלמידי�" אלו לבני� .115"ושננת�

ובבנותינו" בבנינו גו' "בנערינו נל� – משיח פני לקבל נצא גידולי�116וכאשר "ראו לומר: יוכל מלמד וכל ,
שגידלתי".

הזק�]. ואדמו"ר המגיד דהבעש"ט, – התנועות ג' ניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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כח.108) פ"ז, קה"ר
ו.109) ט, עמוס
מד.110) מא, מק�
(111.83 שבהערה בלקו"ת הובא ה"ה. פ"א ברכות ירושלמי
וש"נ.112) ה"ב. פ"א כתובות

ג.113) נז, תהלי�
ב.114) קיב, ש�
עה"פ.115) ופרש"י ובספרי ז ו, ואתחנ�
ט.116) יו"ד, בא

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

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

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

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

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

.ÂÏ(:אמר (ואח"כ
להוסי�: ברצוני

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

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

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

נוח.

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

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

***

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

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

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

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

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

בלבו. כלל מאמי� שאינו באופ� בלבד ומעשה

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

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

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

ואיל�). 46 ע' חי"א התוועדויות –

כה.169) יט, קדושי�

ואיל�.170) 134 ע' ח"ז לקו"ש בארוכה ראה
בכי171) וקול התרגשות מתו� דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל).
פי"חֿט.172)
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
˙Â¯·„‰ ÏÚ Â·È˘‰ Ï‡¯˘È È�· Y "¯Ó‡Ï"

התורה אומרת הדברות, עשרת התחלת "וידבר1לפני :

משמעות כללי, באופ� לאמר". האלה הדברי� כל את אלקי�

(שוב) לומר כדי היא: "לאמר" ה'2המלה ב"וידבר לדוגמא: ,

היא הכוונה לאמר" משה את3אל ישראל לבני ימסור שמשה ,

כ�, להסביר אי� בפסוקנו א� אליו. הקדושֿברו�ֿהוא דברי

אל הקדושֿברו�ֿהוא דיבר תורה במת� ישראל,lkכי בני

ישראל" ב"כל כאשר היאo`kובמיוחד הכוונה ,lklנשמות

אתlkaישראל ושמעו התורה בקבלת נכחו שכול� הדורות,

בעצמו מהקדושֿברו�ֿהוא היו4הדברות למי כ�, וא� .

הדברות עשרת את למסור משה, או ישראל, בני ?5אמורי�

כא� "לאמר" של שהמשמעות במכילתא, מוסבר לכ�

שה� ישראל בני השיבו דיבור כל שעל לענות, היא:

זה. לציווי יצייתו

קבלת את ישראל בני ביטאו שבו האופ�, ולגבי

אומר ישמעאל רבי דעות: שתי במכילתא מובאות הדברות,

הדברות שעל – לאו" לאו ועל ה� ה� על אומרי� "שהיו

יעשו שה� "ה�", ישראל ענו (ה�) ועשה" "קו� של מסוג

שנצטוו הדברות ועל בניl`זאת, השיבו (לאו), לעשות

שה� "לאו", שהקדושֿברו�ֿהואl`ישראל מה את יעשו

עקיב רבי ואילו "עלאוסר. השיבו ישראל שבני אומר, א

של דברות ה� – הדברות כל שעל ה�", לאו ועל ה� ה�

ה� – תעשה) (לא "לאו" של דברות וה� (עשה) "ה�"

כל – ה' לציווי יצייתו שה� "ה�", לשו� באותה השיבו

משמעותו. לפי ציווי

מהו להבי�, א�okezוצרי� ההבדל מהו המחלוקת:

על יעברו לא שה� "לאו", שלילה: בלשו� היא התשובה

הציווי, את יקיימו שה� "ה�", חיוב: בלשו� או האיסור,

התשובות שתי כוונת והרי האסור, את יעשו לא כלומר:

לכאורה? זהה,

.·
˙ÂÚ„ È˙˘ Y "...˙ÂÏÂ˜‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯"

ורבי ישמעאל רבי תנאי�, אות� בי� נוספת מחלוקת יש

תורה: למת� בקשר היא וא� עקיבא,

הקולות" את רואי� הע� "וכל הפסוק רבי6על אומר ,

שהמלה – הנשמע" ושומעי� הנראה "רואי� ישמעאל

ל"לפידי�", אלא "קולות", למלה מתייחסת אינה "רואי�"

דבר שה� הקולות, את ואילו הפסוק, בהמש� המוזכרי�

רבי ואילו ראו). (ולא ישראל בני שמעו אכ� ה"נשמע",

(הנשמע "רואי� אומר: שאת7עקיבא הנראה", ושומעי� (

ואת ראו, ה� טבעי, באופ� "נשמע" דבר שה� הקולות,

שמעו ה� "נראה", דבר שה� .8הלפידי�,

למגנא"9ידוע ניסא הוא ברי� קודשא עביד "לא הכלל

הנשמע את "רואי� של שהנס לומר, הכרחי שכ�, וכיו� –

דבר היה לא עקיבא, רבי לשיטת הנראה", את ושומעי�

אלא למגנא", "ניסא זה היה אז שהרי תורה, למת� בנוס�

בני את רומ� תורה מת� תורה: מת� מעני� חלק היה זה נס

התעלות מתוצאת וחלק ביותר, נעלות לדרגות ישראל

הנשמע את "רואי� הוא עקיבא, רבי לדעת זו, גבוהה

הנראה" את .10ושומעי�
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א.1) כ, פרשתנו

ובכ"מ.2) יג. יב, בהעלת� א. א, ויקרא יב. יט, פרשתנו פרש"י ראה

אמירה. מע' סה"ד) (לבעהמ"ס ערה"כ ס' וא"ו. פ"ג, ש� ויקרא מלבי"�

ש�.3) ובפרש"י מ"ד פ"ה סוטה משנה ראה

א.4) צא, זח"א יא. יתרו תנחומא ו. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פרדר"א

דהקושיא5) מפרט ב) (מ, שה"ש ובלקו"ת ב. סז, בתו"א מקשה וכ�

א. טו, כט. ה, מבראשית הפירכא בטלה ובזה תורה". של מצותי' מ"שאר

ובכ"מ.

טו.6) כ, פרשתנו

ש"רואי�"7) פשוט אבל הנראה". ושומעי� "רואי� היא: במכילתא הלשו�

את "רואי� על הוא המכילתא מאמר כי – "הנראה" על [לא ואינוzelewdקאי "

ובא כא�), פרש"י (וראה "הנשמע", על כ"א] – הלפידי�" "ואת מעתיק

ש"הנשמע" ר"ע חולק זה ועל הנשמע", "ושומעי� ר"י דברי לסיו� בהמש�

במקומותoi`exהיו ג� וראה הנראה". "ושומעי� שני עני� מוסי� ואח"כ .

הנראה". את ושומעי� הנשמע את "רואי� שלאח"ז בהערה שנסמנו

הנראה ושומעי� "רואי� למכילתא): עי� במאיר (הובא מגיהי� יש

כנ"ל. היא הלשו� יד, והכתבי הדפוסי� בכל אבל והנשמע".

ובי�8) הנראה בי� ושמעו ראו שלפנ"ז) (שבהערה מגיהי�" ה"יש לפי

ש"רואי�" משמע הנראה" ושומעי� "רואי� שלפנינו הגירסא לפי אבל הנשמע.

יו"ד, במדבר בלקו"ת מוכח וכ� הנראה. על רק – ושומעי� הנשמע על רק קאי

פ"ג תש"ד הע� וכל בד"ה (אבל ועוד. תער"ב. שלח ד"ה ד שח, סידור ג.

רואי� שהיו קצח) ע' תרכ"ט ספה"מ ג. עז, האזינו בלקו"ת משמע (וכ� מפורש

הנשמע). ובי� הנראה בי� ושומעי�

(9.16 הערה 53 ע' לעיל נסמ�

דלכאורה,10) – הנראה" "ושומעי� ר"ע דברי סיו� ג� יוב� ועפי"ז

ד"שומעי� ומנ"ל הנשמע" "רואי� רק מוכח הקולות" את "רואי� מהכתוב

לתכלית הגיעו מ"ת שבעת מכריח הנשמע" ד"רואי� הנס כי – הנראה"*

הנראה. ששמעו ר"ע)** (לדעת ג"כ מחייב וזה העילוי,

.exzi 'tay zelewd z` mi`ex weqtdn cnlp f"by rnyn `zliknay 'ld zehytn la` .opgz`e 'tn `ed f"r xewndy yxtn "epngpi df"a (*

.mdipia wlgl oi` ± [r"x zxaqe zhiy] daeyzc drepzd cvn ixd ± `i sirq oldlck "d`xpd z` oirney" `le "rnypd z` oi`ex" wx eid z"dr i"yx zhiyly s`e (**
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שלפי ישמעאל, רבי לשיטת ג� לומר הכרחי וכ�

תורה, למת� בקשר כ� על מספרת שהתורה כיו� פירושו,

הוא מהתוצאה חלק תורה, מת� של הגבוהה בהתעלות הרי

הנשמע" את ושומעי� הנראה את "רואי� של האופ� דוקא

לאופ� זכו ישראל בני –df.תורה מת� בעת גילוי של

הטבע?! זהו הרי ולכאורה,

.‚
ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÎÂ¯Î ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ È˙˘

התנאי�, אות� בי� ה� אלו מחלוקות ששתי כיו�

הדעות ששתי לומר, סביר – תורה מת� – עני� ובאותו

בשיטתו: אחד כל נוקטי� הפלוגתא ובני בזו, זו כרוכות

הנשמע", את ושומעי� הנראה את "רואי� של השיטה לפי

ולפי לאו", לאו ועל ה� ה� "על השיבו שה� לומר יש

הנראה" את ושומעי� הנשמע) (את "רואי� של השיטה

ה�". לאו ועל ה� ה� "על השיבו שה� לומר הכרחי

בפסוק אשר התורה, על רש"י לפירוש סותר הדבר אי�

על עוני� שהיו "מלמד ישמעאל: כרבי סובר הוא "לאמר"

הוא הקולות" את "רואי� על ואילו לאו", לאו ועל ה� ה�

עקיבא רבי כדעת הנשמע", את "רואי� ההכרח11אומר כי ,

מפני אינו ה�" לאו "על שהשיבו להסביר עקיבא רבי של

מהפרט אלא הנשמע", את "רואי� שבפרט הלימוד שיטת

בפירושו מביא שרש"י וכיו� הנראה". את "שומעי� – השני

הנשמע" את "רואי� של העני� את רק התורה לכ�12על ,

–lekiהוא ישמעאל רבי כדעת "לאמר" בפסוק להסביר

פירוש בוחר והוא לאו". לאו הואdf"על כי ב"לאמר",

מקרא. של לפשוטו יותר מתאי�

.„
‰ÚÈÓ˘Ï ‰È‡¯ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰

ראיה שבי� ההבדלי� הבהרת ידי על יובנו הדברי�

שמיעה: לבי�

"חודרת" ראיה השומע: או הרואה האד� לגבי ההבדל א)

– מודעות ביתר ולפיכ� – הרואה של בנפשו יותר עמוק

הדבר, הוא שכ� בעיניו רואה האד� כאשר השמיעה. מאשר

כי אחרת. הוא שהדבר הגיוני, הסבר שו� אותו ישכנע לא

ודאות וביתר עומק ביתר לנפש חודר ראיה ידי על הבירור

הלכה הדי� בפסק שמתבטא כפי השכלי, הבירור מאשר

דיי�" נעשה עד ש"אי� השמיעה13למעשה, זאת, לעומת .

א שבשמיעה ודבר האד�, לנפש עמוק כה חודרת ינואינה

– בשמיעה מדובר כאשר הוא שכ� ובודאי חזק, כ� כל נחרט

כראיה וודאות תוק� בה שאי� שכלית, .14הבנה

הנראה: או הנשמע הדבר לגבי ביניה� ההבדל ב)

הגשמי. הדבר את רואי� – גשמיות "תופסת" הראיה

– גשמי דבר "לתפוס" יכולה אינה השמיעה זאת, לעומת

וקלֿוחומר הנראה, הדבר לעומת רוחני הוא הנשמע הקול

רוחני. עני� של שכלית שמיעה

בזה זה כרוכי� לשמיעה ראיה בי� אלו הבדלי� :15שני

מציאות הוא דברzinybהאד� בטבעו "תופס" הוא ולכ� ,

עומק וביתר קלות ביתר – הראיה חוש ידי על – גשמי

עני� לקליטת מוכ� כלי אינו האד� רוחני. דבר מאשר

השכל, ידי על השמיעה, ידי על קולטו הוא ולכ� רוחני,

ממציאותו. יותר הרחוקי�

.‰
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הנשמע את "רואי� – תורה במת� שהתחדש העני� וזהו

הנראה" את על16ושומעי� רק לקבלו שאפשר ה"נשמע", :

ישראל בני קבלו אותו – אלקות רוחניות, – שמיעה ידי

ה� ראיה, של מוחשי ובאופ� אלקות.e`xבודאות

היו "נראה", בבחינת תמיד שהיו הגשמיי�, והדברי�

ידי על רק שנקלט כדבר – "שומעי�" של באופ� אז אצל�

שכלית הבנה או .17שמיעה
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בפנימיות11) רק הוא המאמרי� ב' של הקישור לומר: יש בפשטות

מפרש שרש"י ומכיו� הפשט. בדר� ולא דמ"ת), הגילוי לאופ� (בנוגע העניני�,

eheyt,�מקו בכל מפרש ולכ� להשני. אחד מעני� הכרח אי� מקרא, של

הלשו� באותה שענו הוא, ד"לאמר" הפשוט פירוש הכתוב: מפשטות כדמוכח

לאמר", משה אל ה' ב"וידבר שנאמר "לאמר" (ובדוגמת מהקב"ה ששמעו

"על מפרש ולכ� מהקב"ה), ששמע התיבות אות� לישראל אמר שמשה שפשוט

ש"רואי�" הוא, הקולות" את ד"רואי� הפשוט ופירוש לאו"; לאו ועל ה� ה�

) הקולות על הנשמע".jenqayקאי את "רואי� – "הלפידי�") על ולא – לו

– כד) ע' יו� (היו� תורה" של "יינה ג� הוא רש"י שפי' מכיו� אבל,

העניני�. בפנימיות ג� ה� מתאימי� רש"י שבפי' הפירושי� שב' מסתבר

שרש"י12) זה מצד`epiוג� רק [לא הוא הנראה", את "שומעי� כותב

הקולות" את "רואי� הפשט שבדר� העניני�, אתgixknפשטות "רואי� רק

ואיל�. יא סעי� כדלהל� תורה" של "יינה מצד ג�] אלא הנשמע",

"כיו�13) א) כו, (ר"ה הטע� זכותא"edeifgcוכמבואר לי' חזו מצו לא כו'

אומרי� שהעדי� לה� שברור א� – מהעדי� שומעי� כשהדייני� כ� שאי� (מה

גדולה היא הראי' שמצד וההתפעלות הוודאות כי – זכותא) לי' חזו – אמת

שנסמנו במקומות ג� וראה השמיעה. שמצד וההתפעלות מהוודאות יותר

שלאח"ז. בהערה

וראה14) תשי"ג. בשלו� פדה ד"ה בארוכה מאמיני�ראה וכל ד"ה ג�

סי"ט. מאגה"ק ג"כ ולהעיר תש"ט. חלק כי תרס"ג.

סג.15) ע' ואתחנ� אוה"ת עד"ז ראה

וראה16) תער"ב. ל� שלח בד"ה (וש�f"crכ"ה ג. יו"ד, במדבר לקו"ת

ח'). סעי� להל� ראה – תשובה בעל שזהו"ע

יחו"ע17) ובחי' בראי', נתפס יחו"ת שבחי' ש�, ואתחנ� באוה"ת

בשמיעה.

אשר הנראה", את ושומעי� הנשמע את "רואי� פירוש לומר יש ועפי"ז

בהבחינות דראי'lehiaayג� באופ� אצל� היתה יחו"ע בחי' העולמות,

ביטול רק שהוא (מכיו� יחו"ת ובחי' באופ�yidמקרוב, אצל� הייתה (

.21 הערה להל� וראה מרחוק. דשמיעה
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דבר היה לא הנשמע" את "רואי� של שהנס מוב�, בכ�

שבמת� כיו� ממנו: חלק אלא תורה, מת� של מהגילוי נפרד

ישראל בני זכו הוא,ieliblתורה ברו� סו� אי� אור עצמות

"ikp`18'אלקי�"19הוי אלקות,20– "קלטו" ה� לכ� ,

וממילא, הנשמע". את "רואי� – ראיה של באופ� רוחניות,

העול�בז גשמיות אצל� איבדה זה, אלקות גילוי של מ�

מציאותה –zi`xpdאת אותה והבינו שמעו רק וה� ,

החסידות בתורת למוסבר בדומה הנראה". את :21"שומעי�

אי� ומלבדו לגמרי ומיוחד יחיד הוא הקדושֿברו�ֿהוא

הוא העול� כל אולי כ�, וא� אחרת, מציאות ?oeinckשו�

ומסבירה, החסידות תורת משיבה כ� אחתdgkeddyעל –

zegkeddבתורת שנאמר מה היא העול� למציאות –zn`:

אלקי�".xa`"בראשית

.Â
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לכ�: דוגמא מעי�

"שני� כגו�: – תורה לדי� די� בעלי שני באי� כאשר

את בודק בדינ�, הדיי� מעיי� – בטלית..." אוחזי�

ויחלוקו" ישבע... "זה – הדי� את ופוסק ואז22טענותיה� ,

יש הדיי�. פסק את לקיי� הדי� בעלי את השוטר מחייב

פסק הפסק), את (המחייבות הסברות עניני�: שלושה בכ�

הטלית. וחלוקת השבועה מכ� ולאחר הדי�,

השוטר לבי� הדי�, בעלי בי� הבדל יש אלו בחלקי�

בעני� וה"מציאות" ה"ודאות" מה� אחד כל שאצל והדיי�,

שונה: היא זה

השבועה רק קיימות שלה� ב"עול�" הדי�: בעלי לגבי

העני�. של ה"מציאות" כל זוהי אצל� הטלית. וחלוקת

יבינו ה� ויחקרו, "יתעניינו" ה� כאשר אצל�, ג� אמנ�,

לשוטר, שהועבר הדי� פסק הוא הטלית לחלוקת שהגור�

אצל� הוא זה כל א� – השונות הדעות מ� כתוצאה שנקבע

ושכל. מחשבות בבחינת

קיו� את לוודא שעליו oicdהשוטר, wqtלגביו הרי –

הדי�. פסק הוא העני� כל של וה"מציאות" ה"ודאות"

"מציאות" אצלו הדי�, את הפוסק הדיי�, אצל ואילו

ה� אלו zercdeהעני� zexaqd,�הדי לפסק שהובילו ,

בדעות והעיו� מהדיו� תוצאה רק ה� וביצועו והפסק

השונות.

.Ê
‡Â‰˘ ÈÙÎ ÌÏÂÚ· ‡˜Â„ ˙Â˜Ï‡‰ ˙¯‡‰

מעלה, איזו ישמעאל: רבי דעת את להבי� יש זה לפי

– ההתעלות שיא שהוא – תורה מת� בזמ� ובמיוחד

באופ� אתirahdמתבטאת ושומעי� הנראה את "רואי� של

הנשמע"?

"וירד הוא תורה מת� של החידוש הוא: לכ� ההסבר

המתחיל" "אני למטה, ירדו עליוני� – סיני" הר על 23ה'

אלקות המשכת –dhnlנשאר העול� כאשר דוקא בעול�,

נות� – תורה (עלֿידי יורגש וש� הטבעיי�, בגבולותיו

אלקות. התורה)

ישראל עמדו תורה מת� שבעת ישמעאל רבי סובר לכ�,

דוקא א� הטבעיי�. במגבלותיו שהוא כפי העול� בדרגת

ש"רואי� שלמרות ביותר, הנעלה החידוש התבטא בכ�

כל האירה תורה, מת� בזמ� הרי הנשמע", ושומעי� הנראה

אלקות, של לעול�" הוי' ה"אמת זו ובשמיעה זו בראיה כ�

– המוחלטת להתבטלות ישראל בני את הביא שהדבר עד

מרחוק". ויעמדו "וינועו

.Á
‰·Â˘˙‰ ÈÏÚ· ˙„Â·ÚÂ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙„Â·Ú

המעלה תכלית ישמעאל רבי שלדעת לכ� הסיבה מהי

לדעת ואילו הנשמע", ושומעי� הנראה ב"רואי� דוקא היא

הנשמע ב"רואי� דוקא היא המעלה תכלית – עקיבא רבי

הנראה"? ושומעי�

הוא: לכ� ההסבר

כה� היה ישמעאל בטבעו25(גדול24רבי הוא אשר ,(

לאלקיו" הוא כעבודת26"קדוש היא עבודתו כלומר, .

עבודתו, ולדרגת למהותו בהתא� סובר, הוא לכ� הצדיקי�.

הנשמע" ושומעי� הנראה ב"רואי� היא הגדולה שהמעלה

כי במגבלותיו, למטה שהוא כפי בעול� אלקות המשכת –

הצדיק של המסודרת העבודה אלקותזוהי המשכת – י�

למטה .27מלמעלה
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זח"ג18) וראה ב. פ, פנחס (לקו"ת וקו�" אות בשו� לא אתרמיז "דלא

ב). רנז,

ג).19) ו, (וארא לה� נודעתי לא הוי' ושמי עה"פ מדרז"ל עיי�

ה'.20) סי' חאו"ח טושו"ע ראה – וחיות� של� כח

השונה21) כל ד"ה פקנ"ח. תרל"ו רבי� מי� פ"ג. תרכ"ט כמו� מי ד"ה

האי� בחי' לגבי דוקא שזהו ש�, השונה כל ובד"ה ובכ"מ. תרס"ז. הלכות

עיי"ש. כלל". מציאות שו� "אי� אוא"ס עצמות לגבי אבל היש, את המהוה

בתחילתה.22) ב"מ

ג.23) פי"ב, שמו"ר

דר"ע).24) פלוגתי' ובר חברו בר"י (ומיירי סע"א מט, חולי�

ישמעאל25) ר' מע' בסה"ד (הובא ש� לחולי� רש"י" של פירושי� ב"קצת

וראה ש�. סה"ד ראה אבל כה"ג". אלישע ב� ישמעאל ר' "והוא ח'): סעי�

ג'. סעי� כה"ג אלישע ב� ר"י מע' ג� ש�

ז.26) כא, ויקרא

ובכ"מ,27) ואיל�), א (קמז, ח"א לקו"ד תרס"א, תקעו ד"ה בארוכה ראה

חוזר. אור בדר� – הבע"ת ועבודת ישר אור בדר� היא הצדיקי� שעבודת
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דבר היה לא הנשמע" את "רואי� של שהנס מוב�, בכ�

שבמת� כיו� ממנו: חלק אלא תורה, מת� של מהגילוי נפרד

ישראל בני זכו הוא,ieliblתורה ברו� סו� אי� אור עצמות

"ikp`18'אלקי�"19הוי אלקות,20– "קלטו" ה� לכ� ,

וממילא, הנשמע". את "רואי� – ראיה של באופ� רוחניות,

העול�בז גשמיות אצל� איבדה זה, אלקות גילוי של מ�

מציאותה –zi`xpdאת אותה והבינו שמעו רק וה� ,

החסידות בתורת למוסבר בדומה הנראה". את :21"שומעי�

אי� ומלבדו לגמרי ומיוחד יחיד הוא הקדושֿברו�ֿהוא

הוא העול� כל אולי כ�, וא� אחרת, מציאות ?oeinckשו�

ומסבירה, החסידות תורת משיבה כ� אחתdgkeddyעל –

zegkeddבתורת שנאמר מה היא העול� למציאות –zn`:

אלקי�".xa`"בראשית
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לכ�: דוגמא מעי�

"שני� כגו�: – תורה לדי� די� בעלי שני באי� כאשר

את בודק בדינ�, הדיי� מעיי� – בטלית..." אוחזי�

ויחלוקו" ישבע... "זה – הדי� את ופוסק ואז22טענותיה� ,

יש הדיי�. פסק את לקיי� הדי� בעלי את השוטר מחייב

פסק הפסק), את (המחייבות הסברות עניני�: שלושה בכ�

הטלית. וחלוקת השבועה מכ� ולאחר הדי�,

השוטר לבי� הדי�, בעלי בי� הבדל יש אלו בחלקי�

בעני� וה"מציאות" ה"ודאות" מה� אחד כל שאצל והדיי�,

שונה: היא זה

השבועה רק קיימות שלה� ב"עול�" הדי�: בעלי לגבי

העני�. של ה"מציאות" כל זוהי אצל� הטלית. וחלוקת

יבינו ה� ויחקרו, "יתעניינו" ה� כאשר אצל�, ג� אמנ�,

לשוטר, שהועבר הדי� פסק הוא הטלית לחלוקת שהגור�

אצל� הוא זה כל א� – השונות הדעות מ� כתוצאה שנקבע

ושכל. מחשבות בבחינת

קיו� את לוודא שעליו oicdהשוטר, wqtלגביו הרי –

הדי�. פסק הוא העני� כל של וה"מציאות" ה"ודאות"

"מציאות" אצלו הדי�, את הפוסק הדיי�, אצל ואילו

ה� אלו zercdeהעני� zexaqd,�הדי לפסק שהובילו ,

בדעות והעיו� מהדיו� תוצאה רק ה� וביצועו והפסק

השונות.
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מעלה, איזו ישמעאל: רבי דעת את להבי� יש זה לפי

– ההתעלות שיא שהוא – תורה מת� בזמ� ובמיוחד

באופ� אתirahdמתבטאת ושומעי� הנראה את "רואי� של

הנשמע"?

"וירד הוא תורה מת� של החידוש הוא: לכ� ההסבר

המתחיל" "אני למטה, ירדו עליוני� – סיני" הר על 23ה'

אלקות המשכת –dhnlנשאר העול� כאשר דוקא בעול�,

נות� – תורה (עלֿידי יורגש וש� הטבעיי�, בגבולותיו

אלקות. התורה)

ישראל עמדו תורה מת� שבעת ישמעאל רבי סובר לכ�,

דוקא א� הטבעיי�. במגבלותיו שהוא כפי העול� בדרגת

ש"רואי� שלמרות ביותר, הנעלה החידוש התבטא בכ�

כל האירה תורה, מת� בזמ� הרי הנשמע", ושומעי� הנראה

אלקות, של לעול�" הוי' ה"אמת זו ובשמיעה זו בראיה כ�

– המוחלטת להתבטלות ישראל בני את הביא שהדבר עד

מרחוק". ויעמדו "וינועו

.Á
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המעלה תכלית ישמעאל רבי שלדעת לכ� הסיבה מהי

לדעת ואילו הנשמע", ושומעי� הנראה ב"רואי� דוקא היא

הנשמע ב"רואי� דוקא היא המעלה תכלית – עקיבא רבי

הנראה"? ושומעי�

הוא: לכ� ההסבר

כה� היה ישמעאל בטבעו25(גדול24רבי הוא אשר ,(

לאלקיו" הוא כעבודת26"קדוש היא עבודתו כלומר, .

עבודתו, ולדרגת למהותו בהתא� סובר, הוא לכ� הצדיקי�.

הנשמע" ושומעי� הנראה ב"רואי� היא הגדולה שהמעלה

כי במגבלותיו, למטה שהוא כפי בעול� אלקות המשכת –

הצדיק של המסודרת העבודה אלקותזוהי המשכת – י�

למטה .27מלמעלה
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זח"ג18) וראה ב. פ, פנחס (לקו"ת וקו�" אות בשו� לא אתרמיז "דלא

ב). רנז,

ג).19) ו, (וארא לה� נודעתי לא הוי' ושמי עה"פ מדרז"ל עיי�

ה'.20) סי' חאו"ח טושו"ע ראה – וחיות� של� כח

השונה21) כל ד"ה פקנ"ח. תרל"ו רבי� מי� פ"ג. תרכ"ט כמו� מי ד"ה

האי� בחי' לגבי דוקא שזהו ש�, השונה כל ובד"ה ובכ"מ. תרס"ז. הלכות

עיי"ש. כלל". מציאות שו� "אי� אוא"ס עצמות לגבי אבל היש, את המהוה

בתחילתה.22) ב"מ

ג.23) פי"ב, שמו"ר

דר"ע).24) פלוגתי' ובר חברו בר"י (ומיירי סע"א מט, חולי�

ישמעאל25) ר' מע' בסה"ד (הובא ש� לחולי� רש"י" של פירושי� ב"קצת

וראה ש�. סה"ד ראה אבל כה"ג". אלישע ב� ישמעאל ר' "והוא ח'): סעי�

ג'. סעי� כה"ג אלישע ב� ר"י מע' ג� ש�

ז.26) כא, ויקרא

ובכ"מ,27) ואיל�), א (קמז, ח"א לקו"ד תרס"א, תקעו ד"ה בארוכה ראה

חוזר. אור בדר� – הבע"ת ועבודת ישר אור בדר� היא הצדיקי� שעבודת
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תשובה. של בכיוו� היתה עקיבא רבי של עבודתו ואילו

גרי� ממשפחת היה בהיותו28מוצאו תורה ללמוד והתחיל ,

שנה ארבעי� בעלי29ב� כעבודת היא עבודתו לכ� .

העול�30התשובה מ� יציאה –24

מוצאי� שאנו כפי רבי31– השתוקק ימיו" ש"כל ,

הידוע, לפי ובמיוחד בפועל, נפשו את למסור עקיבא

כולו" נמצא הוא ש� אד� של שרצונו יוצא,32ש"במקו� ,

– נפש במסירות פעל הוא ימיו שכל

היא הגדולה המעלה דעתו שלפי הנותנת, היא ודוקא

מגבלות מכל יציאה – הנראה" ושומעי� הנשמע ב"רואי�

העול�.

.Ë
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עניני� שני יש המשותפת33במצוות הנקודה (א) :

הקדושֿברו�ֿ של ציווי ה� שכול� – המצוות בכל והשווה

ועד34הוא שוני�, לסוגי� המצוות של חלוקת� (ב) .

באמצעותה אשר מצוה, שבכל המסויימת ליחודיות

מסויימי� כוחות גשמיי�`elמזדככי� ודברי� האד�, של

el`למצוה במיוחד הקשורי� ,ef35.

ובשיטות העבודה באופני מתבטאי� אלו עניני� שני

עקיבא: רבי ושל ישמעאל רבי של השונות

ושומעי� הנראה "רואי� ישמעאל, רבי שיטת לפי

אלקות "קולט" שהעול� בכ� היא שהמעלה הנשמע",

שג� מוב�, פרטיה�, בכל הטבעיי� כליו ידי על קיו�דוקא

עול בקבלת רק להתבטא צרי� אינו ישראל ידי על המצוות

ולהתמסר להגיע צרי� בעיקר אלא בכללות, שמי� מלכות

ומצוה. מצוה כל ידי על פרטי וזיכו� עני� כל להשגת

ה� "על השיבו ישראל שבני ישמעאל, רבי סובר ולכ�

במהותה הבחינו ה� מצוה שבכל לאו". לאו ועל ה�

zcgeind�בעני ב"ה�", הכירו ה� – "ה�" – עשה במצוות :

– תעשה לא ובמצוות שבה�. ובמעלה בטוב החיובי,

הטוב בהיפ� השלילי, בעני� ב"לאו", הכירו ה� – "לאו"

אלו. שבאיסורי�

היא שהמעלה הסובר עקיבא, רבי לדעת זאת, לעומת

לומר, צרי� וממגבלותיו, העול� מ� ב"יציאה" דוקא

ybcdy,מצוה לכל המיוחדי� בפרטי� אינו המצוות בקיו�

– הבורא ציווי קיו� עצ� אלא העול�, בעניני והשפעת�

ומהגבולות. מהפרטי� הנעלה דבר

לאו ועל ה� ה� "על השיבו שה� עקיבא, רבי סובר לכ�

בעיקר36ה�" הודגש ,illkd ieeivd,הקדושֿברו�ֿהוא של

מצוה. כל של המסויי� הפרט ולא המצוות, בכל השווה

למצות עשה מצות בי� בתשובת� הבחנה עשו לא ה� ולכ�

וה� "עשה" על ה� – הציוויי� כל על והשיבו תעשה, לא

את יקיימו ה� "ה�": תשובה: באותה – תעשה" "לא על

הקדושֿברו�ֿהוא של .37הציווי

בקיו� ישמעאל רבי של בעבודתו אחרות: במלי�

והשפעתה המצוה ניכרת הצדיקי�, עבודת המצוות,

שוני�, לסוגי� פרטיה� לפי המצוות נבדלות ולכ� בעול�,

ואילו ו"לאו". "ה�" של הסוגי� לשני בכללות, וא�,

הנפש, ומסירות התשובה עבודת עקיבא, רבי של בעבודתו

"ה�" – ה' רצו� קיו� עצ� רק במצוה .38ניכרת

.È
¯·„ ÏÎ· È·ÂÈÁ‰ ˙ÈÈ‡¯

ועל ה� ה� "על עקיבא רבי של לשיטתו נוס� הסבר

תעשה", לא מצוות "לאו", על ג� "ה�" תשובת� ה�": לאו

ובמצוות תעשה לא שבמצוות השווה הצד מפני רק אינה

"ה�" של העני� מצד ג� אלא – הבורא ציווי קיו� – עשה
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שלא28) ד"ה רש"י סע"א). (קכג, ח"ש אוה"ת וראה בערכו. סה"ד ראה

ב. כב, יומא – בו הי'

ב.29) סב, כתובות ב. מט, פסחי� וראה ב. פ"ו, אדר"נ

במשנה30) העניני� מהמש� ולהעיר כו'. דעתו תזוח שא� ש�: יומא ראה

הי' א� ב): נח, daeyz(ב"מ lraהוא א� mixbכו' oa.'כו

ב.31) סא, ברכות

תרח"�32) רפאני פקי"ג. תרל"ו רבי� מי� בד"ה הובא – הבעש"ט מאמר

ועוד. פ"ה.

(33– הכללית כוונה כוונות: ב' להיות צרי� מצוה כל בעשיית שלכ�,

(ראה זו למצוה המיוחד פרטי וזיכו� עני� – פרטית וכוונה הבורא, רצו� לקיי�

ובכ"מ). רפמ"א. תניא

וציונו".szeyndוכנוסח34) במצותיו "קדשנו כול� המצות בברכת

אברי�35) רמ"ח כנגד מ"ע רמ"ח ב) קע, (זח"א ממחז"ל ג"כ וכדמוכח

גידי�. שס"ה כנגד מל"ת ושס"ה

שלכאורה36) א� – ה�" ה� "על ג� ואומר חוזר שר"ע מה יומתק ועפי"ז

"ה�" על "ה�" המענה כי – ה�" לאו ב"על רק הוא ר"י לגבי ר"ע של חידושו

ר"ע, דעת הכdpeyלפי אשר והוא, ר"י. שלדעת "ה�" מהמענה וונההיא

של) (הכללי ציווי – כ"א המצוה, של פרטי בהעני� אינה "ה�" בהמענה

הקב"ה.

פלוגתת�37) ע� ור"ע דר"י זו פלוגתא מקשר להרוגצובי, עה"ת בצפע"נ

כ� שנעשה – "יוחלט" ר"ע שלדעת יוחלט, או יוש� סע"א) לג, (ב"ק

ze`ivnd�העול מציאות שכל מכיו� כי בפני�, מ"ש ע� זה לקשר ויש עיי"ש. .

כ� זה הרי התורה, מצד רק מכיו�linn`היא אדרבה: הרי ר"י, לדעת משא"כ .

ש( במציאות ג� ההמשכה שתהי' הוא העילוי dnvrשתכלית cvn(ובגלויdpi`

"יוש�", ס"ל ולכ� התורה, כפי שתהי' האד� בה יפעול זה ובכל התורה, כפי

כ�. שתהי' אח"כ האד� עושה ועי"ז

א)38) ג, (סוטה ור"ע דר"י מהפלוגתא סוברk"ekaלהעיר שר"י עניני�

"בכל היא שפלוגתת� ש�, ס"ד שישנו (ועד חובה שה� סובר ור"ע רשות שה�

מצד הוא המצות בקיו� עבודת� שעיקר מכיו� צדיקי�, כי – כולה") התורה

– זה על ציווי יהי' כשלא ג� אות� יקיימו שבה, פרטית והסגולה העילוי

– המצווה ציווי מצד רק הוא המצות קיומ� תשובה, בעלי משא"כ "רשות",

"חובה".
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עצמו ב"לאו" שעליה�39אשר האסורי�, בדברי� ג� :

ב" הטובl`נצטוינו – ב"ה�" רק והרגישו ראו ה� תעשה",

תעשה" ה"לא קיו� ידי על המתגלי� .40והקדושה

ושומעי� הנשמע את "רואי� של לשיטה מתאי� הדבר

את "שומעי� של בדרגה נמצאי� כאשר הנראה": את

רק מתקבלת העול� של ה"נראית" שהגשמיות הנראה",

העול� שמציאות כלומר, רחוקה, "שמיעה" של באופ�

רק והיא בעצ�, שzrnypנשללת זאתdxezdמפני מוכיחה

בקשר מהותה רק מורגשת מציאות שבכל מוב�, אז הרי –

ולמצוות. לתורה

המתנגד דבר ב"לאו", נתקלי� כאשר וממילא,

התנגדות – אחרי�" כ"אלקי� ל"לאו" ועד לקדושה,

אפילו הרי – ה' לאחדות ביותר חשי�jkaהגדולה אי�

בצד ב"ה�", בעיקר אלא השלילי, בצד ב"לאו", כ� כל

ה' ציווי את לקיי� אפשר זו התנגדות ידי שעל החיובי,

ה�". לאו "על – ל�" יהיה "לא

"לאו", של העניני� לגבי עקיבא רבי של זו שיטתו

בגמרא המובא בסיפור ג� רבי41משתקפת ראו כאשר :

הקדשי�", קדשי מבית יוצא "שועל נוספי� ותנאי� עקיבא

שכתוב ש"מקו� כ� על בכו האחרי� התנאי� כאשר הרי

רבי אז בו", הלכו שועלי� ועכשיו יומת, הקרב והזר בו

מצחק"? אתה מה "מפני התנאי� ולשאלת "צחק". עקיבא

שמתקיימת שבראותו עקיבא, רבי לה� והסביר השיב

מתחזקת המקדש, ובית ירושלי� חורב� על אוריה נבואת

וזקנות זקני� ישבו "עוד זכריה נבואת בקיו� ודאותו

שלילי, כ� כל בעני� ג� כלומר, ירושלי�". ברחובות

הקדשי�", קדשי מבית יוצא "שועל רביl`"לאו", ראה

עדות הדבר היות את ה"ה�", את אלא ה"לאו", את עקיבא

זכריה. נבואת לקיו�

.‡È
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עבודת ישמעאל, רבי שיטת – בעבודה אלו אופני� שני

קיימי� – התשובה עבודת עקיבא, רבי ושיטת הצדיקי�,

"ב� אצל א� העבודה. באמצע נמצאי� שכבר יהודי� אצל

א� "גדול", כבר הוא בשני� כאשר א� למקרא", חמש

שצרי� חמש", "ב� של בדרגה עדיי� הוא ה' בעבודת

– חינו� של באופ� עדיי� זאת, וג� – ה' בעבודת להתחיל

שהוא הנשמע", את "רואי� של האופ� רק נדרש ממנו

ההתחלה של בעבודה עצמו את כל42ירגיל של וההקדמה

– ערו�" ה"שולח� חלק`'סימ�zligzחלקי (אורח`'של

" האלקותicbplהוי'izieyחיי�): של שהאמת תמיד",

בפשיטות. אלקות – ראיה של באופ� אצלו תהיה ("נשמע")

"שומעי� של לדרגה להגיע ממנו דורשי� אי� עדיי� א�

ויקלוט העול�, עניני את "יראה" לא שהוא הנראה", את

"מציאות "שמיעה", של בדר� רק העול� מציאות את

העניני� כאשר א� העבודה, בתחילת כי בהתחדשות",

תופסי� עדיי� בפשיטות, אצלו מתקבלי� כבר הרוחניי�

בפשיטות. – זאת וג� הגשמיי�, העניני� ג� מקו� אצלו

צרי� שהוא ופשוט ברור אכ� החמש" "ב� אצל כלומר:

הוא שאי� לו, ברור כה והדבר מצוות, ולקיי� תורה ללמוד

הגשמיי�, העניני� ג� א� עצמו. על זאת לכפות צרי�

בפשטות. זמנית בו אצלו קיימי� וכדומה, שתיה אכילה

אצלו יתפסו לא הגשמיי� שצרכיו בדרגה, אינו עדיי� הוא

אות� יקיי� והוא מקו�, שמי�wxכלל .43לש�
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מ"ש39) יומתק –izyועפי"ז ה�" לאו ועל ה� ה� "על – "ה�" פעמי�

הוא "לאו" על "ה�" המענה כי – וכיו"ב ה�" ולאו ה� "על בל' קיצר ולא

"ה�". על "ה�" מהמענה יותר ונעלה שלאח"ז) בהערה (ראה יותר חידוש

עול40) עליו ר"ע שכשקיבל ב), (סא, בברכות שמסופר מה יוב� ועפי"ז

במסרקות בשרו את כשסרקו ש�] רש"י – שמע" קריאת ["קורא שמי� מלכות

דבר והרי תמוה: דלכאורה – כא�" עד רבינו תלמידיו לו "אמרו ברזל של

תמיהת� היתה ומה ביותר, נעלית מדריגה בעלי היו ר"ע תלמידי שג� פשוט

– ק"ש מצות וקיי� הגופניי� יסוריו על הבליג שר"ע

הוא ק"ש של התוכ� כי ק"ש`zecgוהביאור קרא שר"ע מה וזהו הוי',

והרגיש ראה בזה שג� והיינו בתורה, שעסק על כו' בשרו סורקי� שהיו ג�

ית'`ezecgאת

שמכחישי� כשפי�.. ואפילו מלבדו.. עוד "אי� ב) ז, (חולי� שאמרו [וע"ד

לפי ה' לאחדות סותרי� שאינ� רק (לא היא בזה שהכוונה מעלה", של פמליא

הקדושה ניצוצות מצד –) גופא יד� על שג� אלא) "העדר", ה� שקליפות

ג� וראה תתרעא. רמז נחמי' (ילקו"ש שאמרו וע"ד ה'. אחדות מתגלה שבה�)

התורה (אור ג. מד, לג"פ לקו"ת וראה גבורותיו". ה� "ה� ב) סט, יומא

ב"קיצורי� (נדפסו פב ע' לתניא הגהות ב) תקעד, ע' ג' כר� בראשית

תשי"ג], דעת למע� ד"ה והערות").

עני� שיי� אי� – (בתמי') כא�" "עד תלמידיו לו אמרו זה zecg`dועל

כו', בשרו לסרוק דקליפה בליעל אד� כששלט – זה במאורע

בתנועה ימיו כל שהי' ומכיו� כו'" מצטער הייתי ימי "כל ר"ע וענה

– בבחי'd`iviדמס"נ רק אצלו הי' העול� מציאות לכ� דעול�, מהמיצר

המהווה ה' ודבר בריאתו ותכלית העול� ופנימיות ח'), סעי� (כנ"ל "שמיעה"

כבפני�. ה"ה�", את ראה בה"לאו" ג� ולכ� – "ראי'" בבחי' אצלו היו אותו

מכות.41) מס' סו�

שווהzlgzdוראה42) שיהי' סידרו שכידוע – הזק� אדמו"ר של סידורו

לקו� "יתאמ� אני": "מודה אמירת קוד� ואפילו ההקדמה קוד� – נפש לכל

כו'". מי לפני מיד להתבונ� א"ע ירגיל כו' ומיד כו'

כל43) את הראנו ולא גו' להמיתנו ה' חפ� "לו מ"ש* ג� יוב� ועפי"ז

כזאת" השמיענו לא וכעת אלה

לא "וכעת שנאמר ממה וג� "השמיענו", הלשו� מפשטות דלכאורה, –

מקבל� הי' (לא גו' לקח ל"לא בהמש� שבא כזאת" מצודותoevxaהשמיענו –

חפ� שלא כזאת" השמיענו לא מ"כעת שההוכחה משמע גו'". הראנו ולא ש�)

ל יכולה אינה שהבשורה לפי לא הוא להמיתנו (כפירושה' ימותו א� התקיי�

.z"n onf ,y"dbgl (eiptl e` eixg`l) zekinqay `yp t"yc dxhtdda `ed df weqty xirdle .bk ,bi mihtey (*



מג exzi zyxt zegiyÎihewl

עצמו ב"לאו" שעליה�39אשר האסורי�, בדברי� ג� :

ב" הטובl`נצטוינו – ב"ה�" רק והרגישו ראו ה� תעשה",

תעשה" ה"לא קיו� ידי על המתגלי� .40והקדושה

ושומעי� הנשמע את "רואי� של לשיטה מתאי� הדבר

את "שומעי� של בדרגה נמצאי� כאשר הנראה": את

רק מתקבלת העול� של ה"נראית" שהגשמיות הנראה",

העול� שמציאות כלומר, רחוקה, "שמיעה" של באופ�

רק והיא בעצ�, שzrnypנשללת זאתdxezdמפני מוכיחה

בקשר מהותה רק מורגשת מציאות שבכל מוב�, אז הרי –

ולמצוות. לתורה

המתנגד דבר ב"לאו", נתקלי� כאשר וממילא,

התנגדות – אחרי�" כ"אלקי� ל"לאו" ועד לקדושה,

אפילו הרי – ה' לאחדות ביותר חשי�jkaהגדולה אי�

בצד ב"ה�", בעיקר אלא השלילי, בצד ב"לאו", כ� כל

ה' ציווי את לקיי� אפשר זו התנגדות ידי שעל החיובי,

ה�". לאו "על – ל�" יהיה "לא

"לאו", של העניני� לגבי עקיבא רבי של זו שיטתו

בגמרא המובא בסיפור ג� רבי41משתקפת ראו כאשר :

הקדשי�", קדשי מבית יוצא "שועל נוספי� ותנאי� עקיבא

שכתוב ש"מקו� כ� על בכו האחרי� התנאי� כאשר הרי

רבי אז בו", הלכו שועלי� ועכשיו יומת, הקרב והזר בו

מצחק"? אתה מה "מפני התנאי� ולשאלת "צחק". עקיבא

שמתקיימת שבראותו עקיבא, רבי לה� והסביר השיב

מתחזקת המקדש, ובית ירושלי� חורב� על אוריה נבואת

וזקנות זקני� ישבו "עוד זכריה נבואת בקיו� ודאותו

שלילי, כ� כל בעני� ג� כלומר, ירושלי�". ברחובות

הקדשי�", קדשי מבית יוצא "שועל רביl`"לאו", ראה

עדות הדבר היות את ה"ה�", את אלא ה"לאו", את עקיבא

זכריה. נבואת לקיו�

.‡È
"ÚÓ˘�‰ ˙‡ ÔÈ‡Â¯" ˜¯ "˘ÓÁ Ô·" È·‚Ï

עבודת ישמעאל, רבי שיטת – בעבודה אלו אופני� שני

קיימי� – התשובה עבודת עקיבא, רבי ושיטת הצדיקי�,

"ב� אצל א� העבודה. באמצע נמצאי� שכבר יהודי� אצל

א� "גדול", כבר הוא בשני� כאשר א� למקרא", חמש

שצרי� חמש", "ב� של בדרגה עדיי� הוא ה' בעבודת

– חינו� של באופ� עדיי� זאת, וג� – ה' בעבודת להתחיל

שהוא הנשמע", את "רואי� של האופ� רק נדרש ממנו

ההתחלה של בעבודה עצמו את כל42ירגיל של וההקדמה

– ערו�" ה"שולח� חלק`'סימ�zligzחלקי (אורח`'של

" האלקותicbplהוי'izieyחיי�): של שהאמת תמיד",

בפשיטות. אלקות – ראיה של באופ� אצלו תהיה ("נשמע")

"שומעי� של לדרגה להגיע ממנו דורשי� אי� עדיי� א�

ויקלוט העול�, עניני את "יראה" לא שהוא הנראה", את

"מציאות "שמיעה", של בדר� רק העול� מציאות את

העניני� כאשר א� העבודה, בתחילת כי בהתחדשות",

תופסי� עדיי� בפשיטות, אצלו מתקבלי� כבר הרוחניי�

בפשיטות. – זאת וג� הגשמיי�, העניני� ג� מקו� אצלו

צרי� שהוא ופשוט ברור אכ� החמש" "ב� אצל כלומר:

הוא שאי� לו, ברור כה והדבר מצוות, ולקיי� תורה ללמוד

הגשמיי�, העניני� ג� א� עצמו. על זאת לכפות צרי�

בפשטות. זמנית בו אצלו קיימי� וכדומה, שתיה אכילה

אצלו יתפסו לא הגשמיי� שצרכיו בדרגה, אינו עדיי� הוא

אות� יקיי� והוא מקו�, שמי�wxכלל .43לש�
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מ"ש39) יומתק –izyועפי"ז ה�" לאו ועל ה� ה� "על – "ה�" פעמי�

הוא "לאו" על "ה�" המענה כי – וכיו"ב ה�" ולאו ה� "על בל' קיצר ולא

"ה�". על "ה�" מהמענה יותר ונעלה שלאח"ז) בהערה (ראה יותר חידוש

עול40) עליו ר"ע שכשקיבל ב), (סא, בברכות שמסופר מה יוב� ועפי"ז

במסרקות בשרו את כשסרקו ש�] רש"י – שמע" קריאת ["קורא שמי� מלכות

דבר והרי תמוה: דלכאורה – כא�" עד רבינו תלמידיו לו "אמרו ברזל של

תמיהת� היתה ומה ביותר, נעלית מדריגה בעלי היו ר"ע תלמידי שג� פשוט

– ק"ש מצות וקיי� הגופניי� יסוריו על הבליג שר"ע

הוא ק"ש של התוכ� כי ק"ש`zecgוהביאור קרא שר"ע מה וזהו הוי',

והרגיש ראה בזה שג� והיינו בתורה, שעסק על כו' בשרו סורקי� שהיו ג�

ית'`ezecgאת

שמכחישי� כשפי�.. ואפילו מלבדו.. עוד "אי� ב) ז, (חולי� שאמרו [וע"ד

לפי ה' לאחדות סותרי� שאינ� רק (לא היא בזה שהכוונה מעלה", של פמליא

הקדושה ניצוצות מצד –) גופא יד� על שג� אלא) "העדר", ה� שקליפות

ג� וראה תתרעא. רמז נחמי' (ילקו"ש שאמרו וע"ד ה'. אחדות מתגלה שבה�)

התורה (אור ג. מד, לג"פ לקו"ת וראה גבורותיו". ה� "ה� ב) סט, יומא

ב"קיצורי� (נדפסו פב ע' לתניא הגהות ב) תקעד, ע' ג' כר� בראשית

תשי"ג], דעת למע� ד"ה והערות").

עני� שיי� אי� – (בתמי') כא�" "עד תלמידיו לו אמרו זה zecg`dועל

כו', בשרו לסרוק דקליפה בליעל אד� כששלט – זה במאורע

בתנועה ימיו כל שהי' ומכיו� כו'" מצטער הייתי ימי "כל ר"ע וענה

– בבחי'd`iviדמס"נ רק אצלו הי' העול� מציאות לכ� דעול�, מהמיצר

המהווה ה' ודבר בריאתו ותכלית העול� ופנימיות ח'), סעי� (כנ"ל "שמיעה"

כבפני�. ה"ה�", את ראה בה"לאו" ג� ולכ� – "ראי'" בבחי' אצלו היו אותו

מכות.41) מס' סו�

שווהzlgzdוראה42) שיהי' סידרו שכידוע – הזק� אדמו"ר של סידורו

לקו� "יתאמ� אני": "מודה אמירת קוד� ואפילו ההקדמה קוד� – נפש לכל

כו'". מי לפני מיד להתבונ� א"ע ירגיל כו' ומיד כו'

כל43) את הראנו ולא גו' להמיתנו ה' חפ� "לו מ"ש* ג� יוב� ועפי"ז

כזאת" השמיענו לא וכעת אלה

לא "וכעת שנאמר ממה וג� "השמיענו", הלשו� מפשטות דלכאורה, –

מקבל� הי' (לא גו' לקח ל"לא בהמש� שבא כזאת" מצודותoevxaהשמיענו –

חפ� שלא כזאת" השמיענו לא מ"כעת שההוכחה משמע גו'". הראנו ולא ש�)

ל יכולה אינה שהבשורה לפי לא הוא להמיתנו (כפירושה' ימותו א� התקיי�

.z"n onf ,y"dbgl (eiptl e` eixg`l) zekinqay `yp t"yc dxhtdda `ed df weqty xirdle .bk ,bi mihtey (*



exziמד zyxt zegiyÎihewl

רבות, פעמי� שכאמור התורה, על רש"י בפירוש ולכ�

הפשט, בדר� ובראשונה בראש פירושו את כתב רש"י

העני� רק מובא – החמש" "ב� ידי על ג� המתקבל ובאופ�

כי הנראה", את "שומעי� ולא הנשמע", את "רואי� של

ה"נראה", וה� רוחניות, ה"נשמע", ה� העבודה, בתחילת

בפשיטות, – ראיה של באופ� קיימי� גשמיות,

שהאופ�וז בפירושו, מסביר שרש"י לכ�, ההסבר ג� הו

לגבי כא� שמדובר כיו� – לאו" לאו "על היה "לאמר" של

תופס עדיי� העול� כאשר העבודה, בתחילת הנמצאי�

מקו�, ובדברי�mdאצל� אחרי�", ב"אלקי� רואי� עדיי�

ה" את האחרי�, שבה�.e`lהאסורי� "

.·È
˙Ú„Ï Ì‚ ,‰„Â·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙· Y "ÚÓ˘�‰ ˙‡ ÔÈ‡Â¯"

Ï‡ÚÓ˘È È·¯
ועל ה� ה� "על השיבו ישראל שבני רש"י, של הסברו

משו� – הנשמע" את ל"רואי� רק ושהגיעו לאו", לאו

רק מתאי� אינו – הרוחנית העבודה בתחילת שמדובר

המעלה שלשיטתו כדלעיל, עקיבא, רבי של dlecbdלדעתו

אלא ה�", לאו "על – הנראה" את ב"שומעי� דוקא היא

ישמעאל: רבי של לשיטתו ג�

כאשר היא הגדולה המעלה ישמעאל, רבי שיטת לפי

"oirneyלמטה מלמעלה האלקות שהמשכת הנשמע", את

למטה תחתו� "שאי� ביותר הנמוכה לדרגה עד היא

רק44ממנו" ומתגלית נמשכת אינה האלקות כלומר, .

את "רואי� של באופ� הוא העול� של ההעל� שבו במקו�

ואי� פשוטה, כראיה מתקבלת העול� שמציאות הנראה",

הקדושֿברו�ֿ ידי על תמיד מתחדשת זו שמציאות ניכר

מוחלט ואפס מאי� תמיד אותה המהווה ג�45הוא, אלא ,

שרק כ� כדי עד עצו�, כה הוא ההסתר שבו במקו�

ובסטרא בקליפות המלא מקו� – הנשמע" את "שומעי�

עוד" ואפסי "אני המכריזות מבטאת46אחרא שמציאות� ,

וזקוקי� הבורא, וממציאות מאחדות ור"ל, ח"ו ההיפ�, את

של לקיומה ג� "שומעי�", בבחינת שכליות, להוכחות ש�

"נשמע". – האלקות

– שיוכל לכ�, הגיע שכבר יהודי לגבי אמור זה וכל

אלקות המשכת לידי להביא – שבו "צדיק" דרגת ידי על

באופ� ש� קיימת אלקות אשר "תחתו�", כה במקו� ג�

בדרגה חמש", ב"ב� עדיי� מדובר כאשר א� שמיעה. של

שבמקו� העבודה לדרגת מגיע הוא אי� הרי חינו�, של

כוחו, לפי אינה שעדיי� הנשמע", את "שומעי� שבו ובמצב

המצוות. ובקיו� התורה בלימוד להפריעו עלול והדבר

" של האופ� עדיי� להיות צרי� הנשמע",oi`exאצלו את

בפשיטות. אצלו יתקבלו אלקות שעניני

.‚È
˙ÂËÈ˘‰ È˙˘ :‰„Â·Ú‰ Í˘Ó‰·

מדובר שעליו העבודה שאופ� מוב�, לעיל האמור מכל

להתקבל צריכי� אלקות שעניני – התורה על רש"י בפירוש

העול� עניני ג� כאשר הנשמע", את "רואי� בפשיטות,

לאו "על ולכ�: מקו�, תופסי� רקe`lעדיי� הוא – "

ולהגיע להתקד� צרי� מכ� לאחר א� העבודה. בתחילת

אלקות המשכת של לעבודה – העבודה אופני משני לאחד

את "שומעי� בדרגת שהוא למטה עד למטה, מלמעלה

העלאת למעלה, מלמטה העלאה של לעבודה או הנשמע";

יסתיר לא שהוא עד הטבעיות, מהמגבלות והעול� עצמו

אדרבה: אלא האלקות, את וא�oi`exויעלי� הנשמע, את

– עצמו בפני כמציאות כלל ייראה לא עצמו העול�

ה�". לאו ו"על הנראה", את "שומעי�

רבי ושיטת ישמעאל רבי שיטת – השיטות ששתי וכיו�
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ש העני� מצד א�, כי ש�), הואd"eprinyd'המצודות – "כזאת" (ופירוש "

ואינו ה' בעיני חביבי� שה� מראה שזה להמית�**.utgכדלהל�),

מב"הראנו" יותר ב"השמיענו" כ"כ ההפלאה גודל מהי מוב�: אינו ולפי"ז

)ixg`ly"'גו הראנו ולא גו' לקח "לא השמיענוdtiqedשאמרה לא "וכעת

ראיית הו"ע אלה" כל את "הראנו כי משמיעה– יותר נעלה ראיה והרי גו'"),

העול�, שעניני הוא כזאת" ו"השמיענו הנשמע") את "רואי� (בדוגמת אלקות

שהיו – ועוד הנראה"). את "שומעי� (בדוגמת שמיעה בבחי' אז אצל� היו

וזהו אלקות***. מצד הי' מציאות� שכל אלה"), כל את "הראנו (כמו "כזאת"

"שומעי� בחי' כי אלה", כל את "הראנו על כזאת" ב"השמיענו שהוסיפה מה

כבפני�. הנשמע", את "רואי� מבחי' יותר נעלה היא הנראה" את

ואיל�.44) 17 ע' לעיל וראה פל"ו. תניא

בתחלתו.45) והאמונה היחוד שער

ש�.46) תניא

וסט"א.. קליפות מלא שהוא "עד ש� בתניא שמוסי� מה שזהו לומר, ויש

– עוד" ואפסי אני

וחש� ית' אורו הסתר בעני� ממנו למטה תחתו� "שאי� לפנ"ז מ"ש על

בו נרגש שאי� – הוא עצמו מצד שבעוה"ז והחש� ההסתר כי ומכופל", כפול

שהוא "עד אח"כ מוסי� וע"ז כו'. מנגד אינו ג� אבל מאלקות; הוא שהתהוותו

שה� וסט"א קליפות לומרcbpמלא ממש cerה' iqt`e ip`."

dxeyad oi`y dfn `l] `id dxeyad zrinyn dgkedd ik ,("zenp m`" `le) "zenl ep` miie`x m` ef dxeya eprinyn 'id `l" my i"yx oeyl weic k"b edfy ,xnel yie (**

'd ipira miaiag mdy gken ,ef dxeya mdl rinydy dfny ,[m` ik ,clzy ixg`l zenz ezy` mbe xarzzy ixg`l zeni gepny xyt` ixdy ,ezeni m`a miiwzdl dleki

.f"g`ly b"deya d`xe .zenl miie`x mpi`e

,inyb r"edy zeid mr ,"oa zcleie dxd jpd" dxeyad zrinya mby ,(zncewd (b"deyay) dxrd d`x) dxeyad zriny `ed "z`fk eprinyd"y yexitd mr df jeezl yie (***

."'eb l`xyi z` riyedl lgi `ede 'eb 'idi miwl` xifp" dybcdd dfa dziid

exzi zyxt zegiyÎihewl

אחד לכל הוראה שהיא (שבעלֿפה), בתורה ה� – עקיבא

אופני שני אחד כל אצל להיות צריכי� מישראל, ואחד

מלמטה והעלאה למטה מלמעלה המשכה אלו: עבודה

למעלה,

"ושמתי היעוד לקיו� והכלי המתאימה ההכנה וזוהי

וכדי�" כדי� להוי – שמשותי� בגאולה47כדכד שיתממש ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ידי על והשלימה, האמיתית

(e"kyz `yp t"ye zereayd bg zegiyn)
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ושמתי47) ד"ה בהדרושי� ראה פ' ובלקו"ת א. עה, ב"ב יב. נד, ישעי'

הקוי� ב' שזהו – ובע"ת) צדיקי� לעני� – תרס"א תקעו ד"ה (ראה כדכד

עיי"ש. והעלאה. דהמשכה

•



מה exzi zyxt zegiyÎihewl

אחד לכל הוראה שהיא (שבעלֿפה), בתורה ה� – עקיבא

אופני שני אחד כל אצל להיות צריכי� מישראל, ואחד

מלמטה והעלאה למטה מלמעלה המשכה אלו: עבודה

למעלה,

"ושמתי היעוד לקיו� והכלי המתאימה ההכנה וזוהי

וכדי�" כדי� להוי – שמשותי� בגאולה47כדכד שיתממש ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ידי על והשלימה, האמיתית

(e"kyz `yp t"ye zereayd bg zegiyn)

1
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ושמתי47) ד"ה בהדרושי� ראה פ' ובלקו"ת א. עה, ב"ב יב. נד, ישעי'

הקוי� ב' שזהו – ובע"ת) צדיקי� לעני� – תרס"א תקעו ד"ה (ראה כדכד

עיי"ש. והעלאה. דהמשכה

•

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבה מיום 1/16. ושאלתה - במה להאמין בדרך שבה חונכה שנים, או במה 

ששמעה מפלוני בשני ערבים.

בודאי שמעה כמה פעמים הביטוי, חזרה אל המקורות, כן בודאי יודעת, אשר החינוך אינו עוסק 

בשטח אפס וריק, כיון שכל אחד ואחת, גם קודם התחלת החינוך, יש בו כמה ענינים המושרשים בנפשו, 

ענינים שפנימיות הנפש הוא מקורם, ולא עוד אלא שדוקא ענינים אלו אין בכח החינוך לשנותם, כי אם 

הרפואה  במדע  החינוך,  בחכמת  האמור,  על  ראיות  וכמה  קצר,  או  ארוך  זמן  למשך  עליהם  לכסות  רק 

הביאולוגיא וכו'

ולכן רואים לפעמים תכופות אשר הופעה חד פעמית או דבור קצר "חינוך" שלא ארך כלל וכלל, 

משנה את האדם שינוי עיקרי, והטעם הוא מפני שהאדם לא הי' זקוק אלא לסיבה שתסיר דבר המכסה על 

הנמצא לפני זה בפנימיות נפשו.

הכתוב לעיל הוא מענה על שאלתה, במה עלי' להאמין, כי זה עצמו שנתרשמה כל כך ממה ששמעה 

אך במשך של שני ערבים, הוכחה למה שהודיעונו חכמנו ז"ל זה אלפי שנים, שכל ישראל הם מאמינים בני 

מאמינים, אלא שלפעמים האמונה מכוסה על ידי שכבה של דברים זרים וחיצוניים, ואשרי חלקם של כל 

אחד ואחת, שהוסרה השכבה בהקדם ועומד על האמת ושב אל מקורו.

תקותי אשר שורותי האמורות אף כי מעטות בכמות בערך חשיבות הענין, תספיקנה להארת הענין, 

וינעם לי להתבשר טוב בהאמור.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בעת רצון יזכירו את אמה שתליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע להמצטרך לה.
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íéøîà éèå÷éì
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כב.1. יח.2.פרק כב, במדבר

hay e"h ipy mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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`lel ."zehy gex"a exewn ,dlv` miiwy df lcad mby ,owfd epax

zcxtp `id zepf iciÎlr mby dyibxne zrcei dzid ,zehyd gex

ly `hg `ehgln rpnidl gek da zkqep dzid ef drici .d"awdn

:oldl "`ipz"d xne` jke - zepfóeàð øeqà ïéa dìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨¥¦¦
äàåçzLä øeqàì§¦¦§©£¨¨
ïk íb àeä ,äøæ äãBáòì©£¨¨¨©¥
ätì÷c úeèL çeø©§¦§¦¨
úéäìàä Lôpì úLaìnä©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦
zehyd gex ,`l` -

ziwl`d ytpd z` dyialn

wx,daL äîëç úðéça ãò©§¦©¨§¨¤¨
miwxta xaqedy itk -

dnkgd geky ,mincewd

gek" `ed ,dnypay

,"dpen`d,ììëa ãò àìå- §Ÿ©¦§¨
,dnypay dnkgd gek lr

dqkn "zehy gex" oi`

,dxizqne'ä øBà éðtî¦§¥
økæpk ,äîëça Laìîä©§ª¨©¨§¨©¦§¨

ìéòì5drya ,jk llbae - . §¥
cearl dilr mitek eidy

zrbetd ,dxf dcear
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¯ ;úBéøòdgec dpi` ytp gewity dny ,xnel xyt` i`y ixd £¨

mi`ex ep` ,oky ,xzei xeng zeixr ieliby zngn `ed ,zeixr ielib

,dhigyl qgiay ixd

xacl xnen"n zay dxeng

gxkdd ony ixd ."cg`

dl` mixac oi`y xnel

ly ozelwe ozxnega miielz

.zexiardúøæâc àlà¤¨¦§¥©
¯ .[àeä áeúkäqgiay ©¨

ytp gewit - zexiar x`yl

ylya eli`e ,oze` dgec

ielib ,dxf dcear :zexiard

oi` - minc zkitye zeixr

j` .oze` dgec ytp gewit

ly ozxnegl qgia

lray ,zenxebd ,zexiard

,oi` ,dxiard z` dyer `edy drya d"awdn cxtp didi dxiard

iciÎlry ,xg`n ,lcad mey ,xen`klkwgxzn `ed ,dxiar

lr dqknd "zehy gex"d ilel ,jk meyne .d"awdn wegix zilkz

,xaqei oldl ,mxa .dxiar xaer icedi did `l ,zxzeqnd dad`d

lra ly ecexit zcna ,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ok` m`y

`hazn df - ;d"awdn dxiardixg`miiw f` ,dxiard ziiyr

zexiard oial miny icia dzine zxk oypery zexiard oia lcad

;df yper odilr oi`yàéä íà ,àèçä äNòî øçàlL àlà¤¨¤§©©©£¥©¥§¦¦
BLôð ïéàL ,íéîL éãéa äúéîe úøk ïäa ïéàL úBøáòî¥£¥¤¥¨¤¨¥¦¨¦¥¨©¦¤¥©§
÷ø ,íéiç íéäìàa dLøMî äúøëðå éøîâì äúî úéäìàä̈¡Ÿ¦¥¨§©§¥§¦§§¨¦¨§¨¥Ÿ¦©¦©

¯ äæ àèça dLøLa dúæéçàå dúe÷ác úö÷ íbôpLdcegi` ¤¦§©§¨§¥¨©£¦¨¨§¨§¨§¥§¤
znyp lyxywdy xg`ne ,mbtp - zewl`a dyxeya ,icedi ly e

xaqeiy itk ixd ,lilk wzep `l dyxeyl ziwl`d ytpd oiay

mzcixin zelrzdl sebde zindad ytpd zexyt`a yi ,oldl

zexiar eli`e .ziwl`d ytpd zyecwl aey axwzdle ,dtilwa

ytpd oiay xywdy cala ef `l ,miny icia dzine zxk oypery

,xg` mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l` ,mbtp - dyxeyl
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íéøîà éèå÷éì

àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"ò

çå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä

ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî
éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå

äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç
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ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

"ezlgp lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi oiay xywdy12,

ly eznyp zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n yy :xnelk

.minip b"ixzn xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey mr icedi

.ixnbl rxwp `ed oi` la` ,lagd ylgp - minipdn dnk mirxwpyk

dxiar iciÎlr ,lynl jk

zg` "dnip" zrxwp - zg`

dnypd z` xywnd "lag"a

zexiara eli`e .dyxeyl

icia dzine zxk oda yiy

"lag"d eli`k df ixd miny

d`a ,oldl .rxwp elek

,owfd epax xiaqn da ,ddbd

lr miyperd zxnegy

m`zda `id - zexiar

zexiardy mbtd lcebl

zilkze zxhn ,oky .zenbet

zewpl ixd `id ,miyperd

,mzkdn ytpd z` jkfle

zenlera dyxeye ytpdy

ziiyra enzkp mipeilrd

,oaen `linn .dxiard

md - yperd lcebe zxnegy

:mbtde mzkd lceb itl

é÷elçå Cøò éôìe)* ääâä§¦¥¤§¦¥
Lôpa íâtä úðéça§¦©©§¨©¤¤

¯ ,íéðBéìòa dLøLáedpey - zg` dxiar iciÎlr deedznd mbtd §¨§¨¨¤§¦
,zxg` dxiarn deedznd mbtdn÷eønä úðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©©¥

¯ ,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäåmepdiba laeq mc`y mixeqid §¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤
,eytp z` zewpl micreind ,dfdÎmlera e`Lðò àèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§Ÿ¤

¯ ãçéî:`id ezxhny¯ ,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîìeyrpy §ª¨§¨¥§©£¦©¦§§©§¨
.dyxeyae ytpaílk ïéîâBt ïéà úøëå äúéî éáiça ïëå§¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨

¯ :(äåLaxaecnd m` - dxiard ziiyr ixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¤
:f` - miny icia dzine zxk xeqi` eilr oi`y `hgaBLôð íb éøä£¥©©§

íéìBòå íéøæBç ,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§§¥§¦§¦
¯ ,Bæ ätì÷e àøçà àøèqäî,`hgd ziiyr zrya ecxi oda ¥©¦§¨¨¢¨§¦¨

¯ íäa úLaìîä úéäìàä Lôð úMã÷ì íéáø÷úîeytpa ¦§¨§¦¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤
,sebae zindadäðéîànä¯cinz dpin`n ziwl`d ytpd'äa ©©£¦¨©

¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa äúéä àèçä úòLa íâå .ãçà,oky ¤¨§©¦§©©¥§¨§¨§¨§¨¦¦§¨¥
,dxiard z` zxaery ef `id ,sebd zervn`a ,zindad ytpd

ziiyr zrya mb ,d"awdl dpn`p zx`yp ziwl`d ytpd eli`e

;`hgd¯ äúéäL ÷ø,ziwl`d ytpdCBz Lnî úeìb úðéçáa ©¤¨§¨¦§¦©¨©¨
¯ äàéèçnä ,àøçà àøèqî úéîäaä Lôðzindad ytpd ¤¤©§¥¦¦¦§¨¨¢¨©©£¦¨

úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò ezãéøBîe óebä úà¤©¦©¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©
¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ äãBáò útì÷e àøçà àøèqä úàîèixd ª§©©¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥

ytpd z`vnp - sebd z` d`ihgn zindad ytpdy drya

f` lret epi`y ,zelba `vnpy in enk ;zelba da ziwl`d

,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb jk ,epevxk eizelert

zeevne dxez ly dceara sebd lr ritydl ,ixd `ed dpevxy

iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy itk ,d"awd mr oxywle

zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba z`vnp ziwl`d ytpdy

,`xg` `xhqde dtilwd ly xzeia wenrd medza `hgdEì ïéàå§¥§
¯ ,äfî ìBãb úeìbxy`n ¨¨¦¤

drya ziwl`d ytpd zelb

,`heg mc`dyàøâàî"¥¦§¨
¯ ,"'eë äîøbbn" dcixid ¨¨

wenr xeal - xzeia deab

dlrpd dbixcndn ,"xzeia

- dnypd z`vnp da xzeia

ly xzeia wenrd medzl

,`xg` `xhqdBîëe§
ìéòì øàaúpL13LøLc ¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤

úéa ìk úBLôð øB÷îe§©§¨¥
äîëçî àeä ìàøNé¦§¨¥¥¨§¨

úé àeäå ,äàlòCøa ¦¨¨§¦§¨¥
¯ .'eëå ãçà Búîëçåixd §¨§¨¤¨§

dbixcna `id dnypdy

`id myne ,xzeia dlrp

zelbl cr ,dhnl zcxei

xzeia zezegpd zebixcna

,`xg` `xhqe zetilw ly

,`heg mc`dy dryaàeäå§
ìL BLàøa æçBàä ìLîk¦§©¨¥§Ÿ¤

¯ åéðt ïîBèå ähîì BãéøBîe Cìî,jlnd lyàqkä úéa CBúa ¤¤¦§©¨§¥¨¨§¥©¦¥
éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö àìî̈¥¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦

¯ ,äòLdnkgny dnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk ¨¨
,`xg` `xhqa ,zelba dcixene - "jln ly ey`x" d`lir

zrya ,ipnf ote`a wx `id ef dcixi ixd - "d`ev `iw" z`xwpd

ziwl`d ytpd z`vei - `hgd ziiyr ixg` ,oky ,`hgd ziiyr

meyn ef zipnf dcixia yi z`f lkae - `xg` `xhqde zelbdn

,xzeia lecb oealràé÷" úBàø÷ð àøçà àøèñå úBtìwäL¤©§¦§¦§¨¨¢¨¦§¨¦
¯ :òãBpk ,"äàBöoia lcad miiw ,`hgd dyrn ixg` wxy ,ixd ¨©©

d"awdn micxtp - `hgd dyrn zrya eli`e ,dipyl zg` dxiar

zervn`alkdad` yi icedi lkly xg`n ,`linn .dxiar

zeidl `le d"awd mr cg`zdl ripnd gekd `idy ,zxzeqn

n rpnidl ezexyt`a yi - epnn cxtplkmiiwle dxiarlk

.zeevnd

cearl `ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta

iaxd `iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxf dcear

cg`ay ,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocr eznyp v"iixden

miliig - "mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian

ewifgd zeax mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi

micedin mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze`

,dlilg dpen`d zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine

z`f zeyrl devn envr xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl mikixv
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íéøîà éèå÷éì
åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå

ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî
:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð
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שבט י"ז רביעי יו�
פרקכה ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk xeark .elewa renyl xeq` -

cgeina mipiihvn miliigdn micg` d`xe ,eipeni`a `avd z`

,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl xqiwd l`y .mipeni`a

z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde awri ipyd

.olvilÎ`pngx mzcxn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr

.ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl

cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd m` mbe

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l`

.äë ÷øt,g"i wxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z`c`ny - "ezeyrl jaalae jitac`naexw

xeaic ,daygn :miyeald dylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe

dta - "jita") "ezeyrl jaalae jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne

,ala - "jaala" ,xeaica ,jly

,zeyrl - "ezeyrl"e ,daygn

yexita mb `l` - (dyrn

mr :epiide ,"jaala" ly iniptd

d`xiae dad`a ,ald zeybx

owfd epax jk lr l`y .d"awdl

miyibxn dxe`kl :f"i wxta

aexw jk lk oi`y ,ep` miyge

?'d zad` mc`l didzy lwe

iciÎlry ,owfd epax xiaqde

d"awd zlecba mc`d zeppeazd

zad` ly ybxd ea xxerzn -

leki df xacy xg`n ,mxa .'d

dwenr zeppeazd ixg` wx `eal

xyt` i`y ,ixd ,'d zlecba

aexw" dfy xnel `linn xakc`ndrici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi alde gendy mbe d"awd zlecba

sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax ,okl ,xiaqd - 'd zad` ekeza xxerl

dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa ,zeevne dxez miiwl icedi lr cvik

dad` .d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy ,"zxzeqnefxevil jxevd on oi`

owfd epax .icedie icedi lka irah ote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd iciÎlr

dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad` ly dpipre dzernyn xiaqd

dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d dyxey mr cg`zdl zicedid

mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec okn xg`l .ytp zexiqn jkl

rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp `ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd

zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli` ,d"awd cbp `ehgln envr z`

ilg cxtp `ed cvik yibxi `ly znxebe ,ezad` lr dqkndd"awdn dl

owfd epax miiqi ,dzr cenll micner ep`y ,d"k wxta .dxiard iciÎlr

xxerle ,"zehy gex"d z` envrn xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd

- ecil dxiar d`ayky ,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekezayegi,cin

;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn envr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry

z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y ,cin xekfi - ecil devn d`ayke

.d"awd mr cg`zn `ed dciÎlr ik ,devnd

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Edxez miiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevneäòL ìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨¨¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéaz` ddwnd §¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx¯ äçëMäåzniiwy §©¦§¨

cg`zdl ick ,zeevn miiwl eilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea

ef "zehy gex" xiqdl leki `ed - d"awd mrøøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥
,ãçà 'äì Búáäà©£¨©¤¨
Bááìa éàcåa úøzñîä©§ª¤¤§©©¦§¨

¯ .÷ôñ íeL éìaxexa ixd §¦¨¥
,wetwt mey ila xacd

dad` eala zniiwy

mb ,xen`k ,oky ,d"awdl

dpyi milway lwe ryx

zxzeqn dad` eala

.d"awdl:áeúkL eäæå§¤¤¨
¯ ."Eááìáe"leki icediy ¦§¨§

dad`a zeevne dxez miiwl

wx `le - .d"awdl ealay

meiwa ,oky :'d zad`a

xeq" mb epyi zeevne dxez

,zexiarn rpnidl ,"rxn

,cin owfd epax oiivn ,okl .d"awdn cgtd ,'d z`xi zyxcp jk lre

ef dad`yzllekrpnidl ecia ef d`xi cvne ,d`xi mb dkeza

.dxiar zeyrln¯ da ììëðå,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xieðéäc §¦§¨¨©§¦§©§
¯,cgtde `xend,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥§Ÿ¤¦¦§©§¦§¨¥

¯ ,Lnî Lôð úøéñîa elôàick eytp z` xeqnl ul`ii m` mb £¦¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl `ly¯ âOî ìëNå íòè íeL éìaeilr recn §¦©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl¯ .éäìà òáèa àlà,h"i wxta xaqedy itk ¤¨§¤©¡Ÿ¦
dnypd zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe` lyna

,iwl` "rah" meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a

dze`y - irah cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly
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,envra helyl ezlkia dfa¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL`le ¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥
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יד.1. לב, דברי�



ני hay f"i iriax mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"ז רביעי יו�
פרקכה ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk xeark .elewa renyl xeq` -

cgeina mipiihvn miliigdn micg` d`xe ,eipeni`a `avd z`

,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl xqiwd l`y .mipeni`a

z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde awri ipyd

.olvilÎ`pngx mzcxn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr

.ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl

cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd m` mbe

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l`

.äë ÷øt,g"i wxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z`c`ny - "ezeyrl jaalae jitac`naexw

xeaic ,daygn :miyeald dylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe

dta - "jita") "ezeyrl jaalae jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne

,ala - "jaala" ,xeaica ,jly

,zeyrl - "ezeyrl"e ,daygn

yexita mb `l` - (dyrn

mr :epiide ,"jaala" ly iniptd

d`xiae dad`a ,ald zeybx

owfd epax jk lr l`y .d"awdl

miyibxn dxe`kl :f"i wxta

aexw jk lk oi`y ,ep` miyge

?'d zad` mc`l didzy lwe

iciÎlry ,owfd epax xiaqde

d"awd zlecba mc`d zeppeazd

zad` ly ybxd ea xxerzn -

leki df xacy xg`n ,mxa .'d

dwenr zeppeazd ixg` wx `eal

xyt` i`y ,ixd ,'d zlecba

aexw" dfy xnel `linn xakc`ndrici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi alde gendy mbe d"awd zlecba

sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax ,okl ,xiaqd - 'd zad` ekeza xxerl

dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa ,zeevne dxez miiwl icedi lr cvik

dad` .d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy ,"zxzeqnefxevil jxevd on oi`

owfd epax .icedie icedi lka irah ote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd iciÎlr

dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad` ly dpipre dzernyn xiaqd

dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d dyxey mr cg`zdl zicedid

mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec okn xg`l .ytp zexiqn jkl

rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp `ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd

zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli` ,d"awd cbp `ehgln envr z`

ilg cxtp `ed cvik yibxi `ly znxebe ,ezad` lr dqkndd"awdn dl

owfd epax miiqi ,dzr cenll micner ep`y ,d"k wxta .dxiard iciÎlr

xxerle ,"zehy gex"d z` envrn xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd

- ecil dxiar d`ayky ,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekezayegi,cin

;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn envr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry

z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y ,cin xekfi - ecil devn d`ayke

.d"awd mr cg`zn `ed dciÎlr ik ,devnd

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Edxez miiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevneäòL ìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨¨¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéaz` ddwnd §¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx¯ äçëMäåzniiwy §©¦§¨

cg`zdl ick ,zeevn miiwl eilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea

ef "zehy gex" xiqdl leki `ed - d"awd mrøøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥
,ãçà 'äì Búáäà©£¨©¤¨
Bááìa éàcåa úøzñîä©§ª¤¤§©©¦§¨

¯ .÷ôñ íeL éìaxexa ixd §¦¨¥
,wetwt mey ila xacd

dad` eala zniiwy

mb ,xen`k ,oky ,d"awdl

dpyi milway lwe ryx

zxzeqn dad` eala

.d"awdl:áeúkL eäæå§¤¤¨
¯ ."Eááìáe"leki icediy ¦§¨§

dad`a zeevne dxez miiwl

wx `le - .d"awdl ealay

meiwa ,oky :'d zad`a

xeq" mb epyi zeevne dxez

,zexiarn rpnidl ,"rxn

,cin owfd epax oiivn ,okl .d"awdn cgtd ,'d z`xi zyxcp jk lre

ef dad`yzllekrpnidl ecia ef d`xi cvne ,d`xi mb dkeza

.dxiar zeyrln¯ da ììëðå,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xieðéäc §¦§¨¨©§¦§©§
¯,cgtde `xend,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥§Ÿ¤¦¦§©§¦§¨¥

¯ ,Lnî Lôð úøéñîa elôàick eytp z` xeqnl ul`ii m` mb £¦¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl `ly¯ âOî ìëNå íòè íeL éìaeilr recn §¦©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl¯ .éäìà òáèa àlà,h"i wxta xaqedy itk ¤¨§¤©¡Ÿ¦
dnypd zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd ,xpd xe` lyna

,iwl` "rah" meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl irah ote`a

dze`y - irah cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn dlrnly

jk llba m` mb ,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd ly dkynd

,eytp z` xeqnl jxhviälwä ,úBåàzä úøéáLa ïkL ìëå§¨¤¥¦§¦©©©£©©¨
¯ ,äúéî éøeqiîi`cey ixd - eytp z` xeqnl mb oken ixd `ede ¦¦¥¦¨

,xacdøeñ" úðéçáa ïä ,øöiä Laëì øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥¦§Ÿ©¥¤¥¦§¦©
¯ ,"òøî,zexiar ziiyrn rpnidléøác ìL äl÷ äøáòî elôà ¥©£¦¥£¥¨©¨¤¦§¥

¯ ,íéøôBñmb - dxezd on xeqi` `le ,cala opaxcn xeqi` `idy §¦
,envra helyl ezlkia dfa¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL`le ¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥

,`ehgl¯ da ãøôpL øçàî,`hgi m`Bîk ,Búecçàå Bãeçiî ¥©©¤¦§¨¨¦¦§©§§
¯ .äNòî úòLa ,Lnî äøæ äãBáòaitk ,`heg `edy drya ©£¨¨¨©¨¦§©©£¤

,d"awdn cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd wxta xaqedy
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יד.1. לב, דברי�



hayנב g"i iying mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"ח חמישי יו�

,62 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äùòå 'éçáá ïäå,al 'nr cr.'åë íéîìåòì

,dxf dcear caer `edy drya ,epnn cxtp `edy itk dcn dze`a

- dxf dcear cearl `ly calae ,eytp z` xqen mb didy xg`ne

dxiarn mb rpnidl eilr dcn dze`aef,ef dxiar iciÎlr mb ,oky ,

oia lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn zrya ,cxtp `ed

zexiar oial ,dxf dcear

qgia z`fe - xzei zelw

y onflixg`ziiyr

dxf dceara :dxiard`ed ,

mb d"awdn cxtp x`yp

ixg`ldxiara lykpy

zexiara eli`e ;ef dlecb

zecxtidd ,xzei zelwd

onfl wx zlaben d"awdn

`l` - cala dxiard revia

,cin xirn owfd epaxy

zniiw xac ly ezin`ly

`ly ,dxf dceara mb dvr

mb ritydl dciay daeyz iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi

drey `l `edy mi`ex ep` okÎitÎlrÎs` .dxf dcear ly dxiara

mb d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xqen `l` ,ef dvrl

mb dti egek - lewiy eze`y ixd .dxf dceardl d`egzydd zrya

`ed ,ociÎlr mby xg`n ,xzei zelw zexiar ziiyrn rpnidl ick

:oldl owfd epax xne` jk lr .d"awdn dyrn zrya cxtpíb éøäå©£¥©
¯ Ck øçà äáeLz úBNòì ìBëé äøæ äãBáòa,gihazyixg`y ©£¨¨¨¨©£§¨©©¨

l`yizy xyt` ,jk .d"awdn cxtp didi `l ,dxiard ziiyr

cxtp zeidl `ly oexzt el yi dxf dceara mb ,mpn` :dl`yd

zeknzqd lr ,mxa ,daeyz iciÎlr - `hgd ziiyr ixg` d"awdn

xne`d" :l"f epizeax exn` xak ,jk xg` dyriy "daeyz" lr efk

"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi` - aey`e `hg`2qgiay ixd ,

dyriy "daeyz"d lr y`xn jenql leki `ed oi` ,dxf dcearl

cxtp x`yii `ly ick ,eytp z` xqen `ed jk meyne ,jk xg`

icinzoi` dxiard ziiyr ixg` ixd ,zxg` dxiara eli`e .d"awdn

lr jnzqdl ilan ,d"awdn cxtp ,`linn jxca ,x`yp `ed

leki `edy myky ,zepwqta xnel xyt` ,`eti` ,cvik - "daeyz"

lr ?zxg` dxiar lkn rpnidl leki `ed jk - dxf dcearn rpnidl

ecia miwitqn oi`" mixne` l"f epinkgy dn :daeyzd d`a jk

zlekid z` ixnbl epnn milhepy dpeekd oi` ,"daeyz zeyrl

oi` :cala z`f wx `id dpeekd .daeyz zeyrlmixferoi` ,jka el

un`zn `ed m` j` .daeyz zeyrl mi`znd rbxd z` el miwtqn

gece,jk .zlawzne dliren ezaeyz - daeyz dyere envr z` w

dcear ceariy ixg` dyriy "daeyz"d lr jnzqdl ecia yi ok`y

rpnp `ed z`f lkae - dxf

cxtp didi `ly calae jkn

d"awdndyrn zrya.

àèçà øîBàä"L óàå]§©¤¨¥¤¡¨
ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå§¨¥©§¦¦

¯ ,"'eëzeyrl ecia

,daeyzïéàL eðéä©§¤¥
Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî©£¦¦¨¦§
úBNòì øLkä úòL§©©Ÿ¤©£

¯ ,äáeLz,llk jxcay §¨
dlrnln mc`l mipzep ixd

ze`pd onfd z`e gekd z`

in j` ,daeyza xefgl

- daeyza xefgi okn xg`ly jk lr `hgd zrya jneqy`l

mixferjka dlrnln el`le.jkl zepncfdd z` el mipzepìáà£¨
éðôa ãîBòL øác Eì ïéà ¯ äáeLz äNòå äòMä ÷çc íà¦¨©©¨¨§¨¨§¨¥§¨¨¤¥¦§¥

¯ .[äáeLzäleki did dxf dceara mby ixd .cinz zxfer daeyz ©§¨
iciÎlr ,d"awdn cxtp didi `l `hgd xg`ly jnzqdl

.dyriy "daeyz"dïëeî ìàøNé Léà ìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦¦§¨¥¨
äãBáòì úBåçzLäì àlL ,'ä úMã÷ ìò BLôð øñîì ïnæîe§ª¨¦§Ÿ©§©§ª©¤Ÿ§¦§©£©£¨

¯ ,Ck øçà äáeLz úBNòìå äòL éôì ålôà äøæ`ed :xnelk ¨¨£¦§¦¨¨§©£§¨©©¨
dxf dcearl zeegzydl eze` ul`l evxiyk mb ,eytp z` xeqni

f`y ,daeyza xefgl lkei - ef dipy xg`le ,cala zg` dipyl

zccea dipy mb `l` ,d"awdn cxtp didi cinzy iptn df oi` ixd

,d"awdn zecxtid ly efdyrn zrya`ly ,el dwitqn - `hgd

?gek dfi`ae ?dnl jk lke .dxf dcearl zeegzydl¯ eðéäåixd §©§
,df¯ íLôða Laìîä 'ä øBà éðtî,l`xyi ipa lyøkæpk ¦§¥©§ª¨§©§¨©¦§¨

ìéòì3¯ BðéàL ,epi` df 'd xe`àlà ,ììk äòLå ïîæ úðéçáa §¥¤¥¦§¦©§©§¨¨§¨¤¨
¯ ,åéìò ìLBîe èélLå ,ïîfäî äìòîì,onfd lròãBpk4¯ .lk §©§¨¥©§©§©¦¥¨¨©©

icedil zxzeqnd dad`d zpzep ji` ,dl`yl xywa `ed xen`d

xeq" - dxiar zeyrln rpnidle ely rxd xvia helyl gekd z`

,"aeh dyre"a zxzeqnd dad`d ly dzlert xaqez oldl ."rxn

:zeevnd meiw ly ziaeigd dxeva

,"áBè äNòå" úðéçáa ïäå§¥¦§¦©©£¥
¯z` lvpl mc`d zlekia

dad`d ly dgek

ick ,zxzeqndøabúäì§¦§©¥
álä õîàå äøeáâa éøàk©£¦¦§¨§Ÿ¤©¥

¯ ,øöiä ãâð,rxdãéaënä ¤¤©¥¤©©§¦
åéìò ìétîe Bôeb úà¤©¦¨¨

¯ ,äìöò(zelvrd) `idy ©§¨
øôòä ãBñé úðéçaî¦§¦©§¤¨¨

¯ ,úéîäaä LôpaLitk ¤©¤¤©§¥¦
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íéøîà éèå÷éì

áåùàå àèçà øîåàäù óàå .ë"çà äáåùú úåùòì
ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî

÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä
ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú

ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì
úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä

åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî
ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë

èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
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úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä

ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéääæ ãåçéå .ì"ðë ä"á
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åë.'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
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נוגע להיות יהפ� שעה דלפי דעני� אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) ארו�".ÂÈ˙¯הוא. דזמ� ב.5.מזה ה, זרה שליט"א6.עבודה אדמו"ר כ"ק

כא� מדובר א) � שכ�" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכ�, בציינו וב), א) של ההבדל את כא� לשלא·„·˜Â˙הוסי� (בהשוואה להשי"ת

של באופ� עדיי� זה כא� ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד ÚÂ„להיות ÌÏÂÚÏ.(זרה בעבודה שעה לפי נפרד להיות לשלא ישעי'7.(בהשוואה

ח. שחרית.8.מ, חי".9.תפילת אֿל "יגדל פיוט



hayנד h"i iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"ט שישי יו�

,al 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äèîìù àìà,64 'nr cr.ì"ðë

¯ ähîlL àlà,ep` epnlera¯ àeä,zecg`zdd¯ ,ïîfä úçz ¤¨¤§©¨©©©§©
`id ytpd zecg`zde ,onfd zgz dpezp dhnl ytpd mb ,oky

øçà ék ,äåöîa Bà äøBza da ÷ñBòL dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨¤¥¨©¨§¦§¨¦©©
,eðéäå ähîì ïBéìòä ãeçiäî ãøôð ¯ øçà øáãa ÷ñBò íà Ck̈¦¥§¨¨©¥¦§¨¥©¦¨¤§§©¨§©§

íéìèa íéøáãa ÷ñBòLk§¤¥¦§¨¦§¥¦
Cøö íäa ïéàL ,éøîâì§©§¥¤¥¨¤Ÿ¤

¯ .'ä úãBáòì ììk,f`y §¨©£©
,dhnl o`k ,cxtp `ed

xvepy ,"oeilrd cegi"dn

.devnd e` dxezd iciÎlr

øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥
,Ck øçà 'ä úãBáòì áLå§¨©£©©©¨
Lwáîe ,älôúìå äøBúì§¨§¦§¦¨§©¥
äéäL ìò 'äî äìéçî§¦¨¥©¤¨¨
¯ æà ÷ñòì Bì øLôà¤§¨©£Ÿ¨
wqrzdy onf eze`a

,milha mixacaäøBza©¨
,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå§Ÿ¨©¦§©

ì"æø øîàîk10ìò øáò" : §©£©©©¨©©
ææ àì ¯ áLå äNò úåöî¦§©£¥§¨Ÿ¨
¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî¦¨©¤£¦
f`e ,cin el oilgen :xnelk

,dhnl mb ,xfeg `ed

.epevxe d"awd mr cg`zne

¯ äæìåzyway iptn ,okle §¨¤
xfege cin zxfer dlignd

,lirl xkfpd "cegi"l

elit`ydlw drylepi`

lirl xkfpke cxtil dvex11,ìL "eðì çìñ" úkøa eðwzíéîòt L ¦§¦§©§©¨¨Ÿ§¨¦
¯ ,íBé ìëa,"dxyr dpeny" zlitzaäøBz ìeha ïBò ìòïéàL , §¨©£¦¨¤¥

¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãà,mei lk miaixwn eidy ¨¨¦¦¤§¨§©¨¦
¯ .äNò úåöî ìò øtëî äéäL,`l` .dyrÎzevn miiw `l mc`yk ¤¨¨§©¥©¦§©£¥

,dxiard lr jk lk zeaexw mizirl mixaer m` :le`yl ixd xyt`

`hg`" ly oipr dxe`kl o`k yi ixd - dilr dlign miywane

zeyrl ecia oiwitqn oi`" :l"f epinkg mixne` eilry "aey`e

:owfd epax jk lr xne` - ?"daeyzàlà ,"áeLàå àèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨§¨¤¨
¯ ïk íà,"aey`e `hg`" `xwp df iznàeä Lnî àèçä úòLaL ¦¥¤¦§©©¥§©¨

¯ ,àèBç Cëìe äáeLzä ìò CîBñ;"daeyz"d lr jneq `ed ik ¥©©§¨§¨¥
`ed dilr "daeyz" dze`y ixd .`heg did `l - "daeyz"d `lele

ecia oiwitqn oi`" zn`a okle ,`ehgl el dnxb eli`k `id ,jneq

,dxez lehia lr "epl glq"a ixd ,eppipra eli`e ."daeyz zeyrloi`

`edy wx df ixd ;`hgd dyrn zrya "daeyz"d lr jneq `ed

lykpokn xg`l zxfer jk lre - dxez lehiaa zeaexw mizrl

."epl glq" ly dywad¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîkz"db` d`x" §¤¦§¨¥§¨©¥

`ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky xg`ny ,ixd ."`"it

mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn cxtp zeidl

oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi ipa ly

dpnn zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl

mixeqi zegt daxda dxeyw

i`cee ;dzin ixeqi xy`n

eze` wfgl jixv dfy ,xacd

ytgl ,dgnyae une`a

mr cgiizdle cg`zdl

zeevn meiw iciÎlr ,d"awd

df cegiiy ,ercia ,(dyr)

ef zepekp .igvp `ed ,dlrnl

ecegi myl ytpd z` xeqnl

zeidl dkixv ,zewl` mr

dreawcinzly ezrceza

meiwa `hazdle ,icedi

.dry lka zeevnde dxezd

änì ,ïáeé äæáeäLî äeö ¨¤©¨¨¦¨Ÿ¤
äðLîa ,íBìMä åéìò eðaø©¥¨¨©¨§¦§¥

¯ ,äøBz,xacnd xecl ¨
¯ ,õøàì eñðëpL øBcì`l ©¤¦§§¨¨¤

,mi`ad zexecl wxúBø÷ì¦§
ìëa íéîòt òîL úàéø÷§¦©§©©£©¦§¨

¯ ,íBédpipryåéìò ìa÷ì§©¥¨¨
úøéñîa íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

¯ ,Lôðixd xyt` ,dxe`kl ¤¤
:le`ylçéèáä àìäå©£Ÿ¦§¦©
¯ :íäìux`l qpkpy xecl ¨¤

,l`xyi"'Bâå 'ä ïzé íëàøBîe íëcçt"12¯ ;eid ,`eti` ,dn myl ©§§¤©£¤¦¥§
llk jiiy did `ly - xacnd xec enk ?ytp zexiqnl miwewf

jk - mytp z` xeqnl ekxhviy jk icil `eal mze` ul`i edyiny

dghadd zngn) jiiy did `l ,l`xyi ux`l qpkpy xeca mb ixd

xac zeyrl mze` ul`i edyiny ,(dxen`dcbpk,miny zekln

deeiv ,`eti` ,dn myl .ytp zexiqnl mipekp eidi jk llbaye

cere - rny z`ixw iciÎlr ytp zexiqn oipr z` epax dyn mdilr

?mei lka miinrtäæa éeìz äéúBöîe äøBzä íeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦©¨¦§¤¨¨¨¤
¯ ,Bãeçé ìò 'äì BLôð úøéñî ïéðò ãéîz økæiLdzernyn efy ¤¦§Ÿ¨¦¦§©§¦©©§©©¦

,"mei lka miinrt" d`xewl gxkdd on okle ,rny z`ixw ly

,BðBøëfî Léîé àì äìéìå íîBé ,Lnî ãéîz Baìa òeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©§¦¨¦©¨¨¨©§¨Ÿ¨¦¦¦§
,äòL ìëáe úò ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé ãâð ãîòì ìëeé äæa ék¦¨¤©©£Ÿ¤¤¦§§©§¨¦§¨¥§¨¨¨

¯w"k oeyl - xvid zngln - '"ebe ixg` dpfe" f`y ,dyn ixg` mb

,epiax:ìéòì økæpkz` xeqnl zicinzd ezepekp z` exkfay - ©¦§¨§¥
dxezd lk z` miiwl i`cea oekp didi - myd yeciw lr eytp

.zeevnde
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íéøîà éèå÷éì
äèîìù àìà

äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù
ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà

ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì
øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå

'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì
äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå

ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì
äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú

ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ
äæáå :à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ

äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì
åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù

àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä
äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå

øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú
îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í

ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî
:ì"ðë äòù ìëáå úò
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א.10. פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ"ק כה.12.לשו� יא, דברי�

hay 'k ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ' קודש שבת יו�
פרקכו ,64 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá åë ÷øô,bl 'nr cr.äæ ÷åñô

.åë ÷øtlkl "c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
Îlr zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icediici

cg` lkay zxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd

xiaqi mi`ad miwxta .d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin

cvik ,zevr `iyie ,owfd epax

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

helwl lbeqn ald oi` mllbay

.d`xide dad`d zeybx z`

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
ricedl jixv ,df oebk xaca

,lecb llkïBçvpL Bîk ék¦§¤¦¨
éðL ïBâk ,éîLb øác çvðì§©¥©¨¨©§¦§§¥
íò äæ íé÷aàúnä íéLðà£¨¦©¦§©§¦¤¦
äpä ,äæ úà äæ ìétäì äæ¤§©¦¤¤¤¦¥

¯ àeä ãçàä íà,wa`zn ¦¨¤¨
çvðé ,úeãáëe úeìöòa§©§§¥§ª©
àeä íà íb ,ìtéå ì÷a§©§¦Ÿ©¦

¯ Bøáçî øúBé øBablka ¦¥¥£¥
oezp `edy iptn ,z`f

zelvr ly drepza

z` xxeri `l - zeplyxe

Îlr zelwa gvepie ,eizegek

.epnn ylgd iciLnî äëk̈¨©¨
¯ ,øöiä ïBçöða,zexnly §¦§©¥¤

xvidn wfg aehd xvidy

miwxta epcnly itk ,rxd

dgec xe` hrn" ,mincewd

lr sqepe ,"jyegd on daxd

z`f lka ,"exfer d"awd" mb jk¯ Bçvðì øLôà éà,rxd xvid z` ¦¤§¨§©§
¯ úeãáëe úeìöòa,zecake zelvr ly drepza mipezpyk §©§§¥

¯ íà ék ,ïáàk álä íeèîèå úeáöòî úBëLîpägvpl xyt` ©¦§¨¥©§§¦§©¥§¤¤¦¦
ecbp mingelyk rxd xvid z`äçîOî úëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤¦¦§¨

äîe .íìBòa áöòå äâàc ãeðãð ìkî Búøäèå álä úçéúôe§¦©©¥§¨¢¨¦¨¦§§¨¨¨¤¤¨¨©
"øúBî äéäé áöò ìëa" :áeúkM1ïBøúé äæéà äéäiL Leøt , ¤¨§¨¤¤¦§¤¨¥¤¦§¤¥¤¦§

¯ äfî äìòîedper - ?aehd on yi zeavra mby ixd - zeavrdn ©£¨¦¤
:owfd epax jk lrlî ,äaøcà äpä¯ äæ ïBL,"xzen didi"òîLî ¦¥©§©¨¦¨¤©§©

äæéà epnî àáéå òébiL ÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò ãvî áöòäL¤¨¤¤¦©©§¥©£¨©¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤
¯ ,eðéäå .ïBøúé`eaz "avr"dny,åéäìà 'äa úézîàä äçîOä ¦§§©§©¦§¨¨£¦¦©¡Ÿ¨

¯ äàaä,d`ad dgnyd¯ ézîàä áöòä øçàdl yiy zeavr ©¨¨©©¨¤¤¨£¦¦
,zizin` daiqáìå BLôð øîa åéúBðBò ìò íéðnæî íézòì§¦¦§ª¨¦©£¨§©©§§¥

¯ ,øaLðdgnyd `id zeavrd ly zizin`d dzlrn :xnelk ¦§¨

.ei`hg llba ,zepnefn mizra ,eal oexay ixg` d`adäæ éãé ìòL¤©§¥¤
¯,eal oexay iciÎlrävçîe àøçà àøèñå äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨§¦¨

¯ ìæøa ìL,ei`hg iciÎlr zxvepd lfxad zvignBðéa ú÷ñônä ¤©§¤©©§¤¤¥
øäfa áeúkL Bîk ,íéîMaL åéáàì2,äøaLð çeø" :÷eñt ìò §¨¦¤©¨©¦§¤¨©Ÿ©©¨©¦§¨¨

"'Bâå øaLð áì3¯ ,cvik ¥¦§¨§
- "dxayp gex"l miribn

ly dgex zxayp cvik

iciÎlr - ?"`xg` `xhq"d

Îlry xg`ne ,"xayp al"

ale zizin` zexixn ici

,d`nehd gex zxayp ,xayp

lfxad zvign znlrpe

meyn - d"awd oial epiay

,ribdl ezexyt`a ,`wec jk

zizin` dgnyl ,okn xg`l

:"`ipz"d oeylae -éæàå©£©
¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷é§ª©¥¥¦§¨
miweqt dnk aezky dn

miwl` igaf" weqtd iptl

:"dxayp gexðòéîLz"é ©§¦¥¦
äçîNå ïBNN4,'Bâå ¨§¦§¨§

,EòLé ïBNN éì äáéLä̈¦¨¦§¦§¤
"'Bâå äáéãð çeøå5¯ . §©§¦¨§

dgnyefribn `ed dil`

- "izin`d avr"d ixg`da

`l la` ,dlrnd dpenh

.dnvr zeavraíòè eäæå§¤©©
¯ èeLtäminrhd lr sqep ©¨

,ceqd it lryïewúì§¦
øBîæî øîBì ,ì"æ é"øàä̈£¦©©¦§

¯ äæea ,mildzay `"p wxt ¤
,mixen`d miweqtd miievn¯ ,ãenlä íã÷ úBöç ïewz øçà©©¦£Ÿ¤©¦

:zevg oewiz ixg` micnely'äa úézîà äçîNa ãîìì éãk§¥¦§Ÿ§¦§¨£¦¦©
¯ ;áöòä øçà äàaä;zevg oewiz ly¯ Bæ äçîNì LiLd`ad ©¨¨©©¨¤¤¤¥§¦§¨

,"avr"d ixg`¯ ,ïBøúé,"avr" ,diptl oi`y dgnyd iablïBøúék ¦§§¦§
:÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk ,à÷åc CLçä ïî àaä øBàä̈©¨¦©Ÿ¤©§¨§¤¨©Ÿ©©¨
,"'eë øBàä ïBøúék úeìëqä ïî äîëçì ïBøúé LiL éúéàøå"§¨¦¦¤¥¦§©¨§¨¦©¦§¦§¨

¯ .ïéánì éãå ,íL ïiò"xdef"d l`ey6dnly wx m`d :df weqt lr ©¥¨§©©¥¦
iciÎlry xg`n :xiaqn "xdef"de - ?df z` d`ex `l in ?z`f d`x

xi`nd xe`dixg`,oky - xe`ay oexzid z` miyibxn ,jyegd

- xe`d ly ezexwie cgeind ekxr z` mircei `l ,jyegd icrla

dgny ."zehy"de "zelkq"d iciÎlr ,dnkga oexzi sqeezin jkef

- izin` "avr" ixg` dil` miribny`id `idon `ad oexzid

.'d zcearl drxtd meyn ea yi envr "avr"d eli`e ."avr"d
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íéøîà éèå÷éì
íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë

øáã çöðì ïåçöðù åîë éë
íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä

çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ
ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ

úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù

ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì
é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ

øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
âìïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì
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נה hay 'k ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ' קודש שבת יו�
פרקכו ,64 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá åë ÷øô,bl 'nr cr.äæ ÷åñô

.åë ÷øtlkl "c`n xacd aexw" ji` ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
Îlr zexvep odyk - 'd z`xiae 'd zad`a zeevne dxez miiwl ,icediici

cg` lkay zxzeqnd dad`d iciÎlr e` ,d"awd ly ezlecba zeppeazd

xiaqi mi`ad miwxta .d`xid oipr z` mb dkeza zllekd ,d"awdl l`xyin

cvik ,zevr `iyie ,owfd epax

mixacd lk z` wigxdl

enk ,'d zcearl mirixtnd

,"ald mehnh"e "zeavr"

helwl lbeqn ald oi` mllbay

.d`xide dad`d zeybx z`

éøö àc ïBâk ,íøaC §¨§¨¨¦
¯ :ìBãb ììk éòBãBàì§¥§¨¨
ricedl jixv ,df oebk xaca

,lecb llkïBçvpL Bîk ék¦§¤¦¨
éðL ïBâk ,éîLb øác çvðì§©¥©¨¨©§¦§§¥
íò äæ íé÷aàúnä íéLðà£¨¦©¦§©§¦¤¦
äpä ,äæ úà äæ ìétäì äæ¤§©¦¤¤¤¦¥

¯ àeä ãçàä íà,wa`zn ¦¨¤¨
çvðé ,úeãáëe úeìöòa§©§§¥§ª©
àeä íà íb ,ìtéå ì÷a§©§¦Ÿ©¦

¯ Bøáçî øúBé øBablka ¦¥¥£¥
oezp `edy iptn ,z`f

zelvr ly drepza

z` xxeri `l - zeplyxe

Îlr zelwa gvepie ,eizegek

.epnn ylgd iciLnî äëk̈¨©¨
¯ ,øöiä ïBçöða,zexnly §¦§©¥¤

xvidn wfg aehd xvidy

miwxta epcnly itk ,rxd

dgec xe` hrn" ,mincewd

lr sqepe ,"jyegd on daxd

z`f lka ,"exfer d"awd" mb jk¯ Bçvðì øLôà éà,rxd xvid z` ¦¤§¨§©§
¯ úeãáëe úeìöòa,zecake zelvr ly drepza mipezpyk §©§§¥

¯ íà ék ,ïáàk álä íeèîèå úeáöòî úBëLîpägvpl xyt` ©¦§¨¥©§§¦§©¥§¤¤¦¦
ecbp mingelyk rxd xvid z`äçîOî úëLîpä úeæéøæa¦§¦©¦§¤¤¦¦§¨

äîe .íìBòa áöòå äâàc ãeðãð ìkî Búøäèå álä úçéúôe§¦©©¥§¨¢¨¦¨¦§§¨¨¨¤¤¨¨©
"øúBî äéäé áöò ìëa" :áeúkM1ïBøúé äæéà äéäiL Leøt , ¤¨§¨¤¤¦§¤¨¥¤¦§¤¥¤¦§

¯ äfî äìòîedper - ?aehd on yi zeavra mby ixd - zeavrdn ©£¨¦¤
:owfd epax jk lrlî ,äaøcà äpä¯ äæ ïBL,"xzen didi"òîLî ¦¥©§©¨¦¨¤©§©

äæéà epnî àáéå òébiL ÷ø ,äìòî Ba ïéà Bîöò ãvî áöòäL¤¨¤¤¦©©§¥©£¨©¤©¦©§¨Ÿ¦¤¥¤
¯ ,eðéäå .ïBøúé`eaz "avr"dny,åéäìà 'äa úézîàä äçîOä ¦§§©§©¦§¨¨£¦¦©¡Ÿ¨

¯ äàaä,d`ad dgnyd¯ ézîàä áöòä øçàdl yiy zeavr ©¨¨©©¨¤¤¨£¦¦
,zizin` daiqáìå BLôð øîa åéúBðBò ìò íéðnæî íézòì§¦¦§ª¨¦©£¨§©©§§¥

¯ ,øaLðdgnyd `id zeavrd ly zizin`d dzlrn :xnelk ¦§¨

.ei`hg llba ,zepnefn mizra ,eal oexay ixg` d`adäæ éãé ìòL¤©§¥¤
¯,eal oexay iciÎlrävçîe àøçà àøèñå äàîhä çeø äøaLð¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨§¦¨

¯ ìæøa ìL,ei`hg iciÎlr zxvepd lfxad zvignBðéa ú÷ñônä ¤©§¤©©§¤¤¥
øäfa áeúkL Bîk ,íéîMaL åéáàì2,äøaLð çeø" :÷eñt ìò §¨¦¤©¨©¦§¤¨©Ÿ©©¨©¦§¨¨

"'Bâå øaLð áì3¯ ,cvik ¥¦§¨§
- "dxayp gex"l miribn

ly dgex zxayp cvik

iciÎlr - ?"`xg` `xhq"d

Îlry xg`ne ,"xayp al"

ale zizin` zexixn ici

,d`nehd gex zxayp ,xayp

lfxad zvign znlrpe

meyn - d"awd oial epiay

,ribdl ezexyt`a ,`wec jk

zizin` dgnyl ,okn xg`l

:"`ipz"d oeylae -éæàå©£©
¯ :àø÷c déLéø Ba íi÷é§ª©¥¥¦§¨
miweqt dnk aezky dn

miwl` igaf" weqtd iptl

:"dxayp gexðòéîLz"é ©§¦¥¦
äçîNå ïBNN4,'Bâå ¨§¦§¨§

,EòLé ïBNN éì äáéLä̈¦¨¦§¦§¤
"'Bâå äáéãð çeøå5¯ . §©§¦¨§

dgnyefribn `ed dil`

- "izin`d avr"d ixg`da

`l la` ,dlrnd dpenh

.dnvr zeavraíòè eäæå§¤©©
¯ èeLtäminrhd lr sqep ©¨

,ceqd it lryïewúì§¦
øBîæî øîBì ,ì"æ é"øàä̈£¦©©¦§

¯ äæea ,mildzay `"p wxt ¤
,mixen`d miweqtd miievn¯ ,ãenlä íã÷ úBöç ïewz øçà©©¦£Ÿ¤©¦

:zevg oewiz ixg` micnely'äa úézîà äçîNa ãîìì éãk§¥¦§Ÿ§¦§¨£¦¦©
¯ ;áöòä øçà äàaä;zevg oewiz ly¯ Bæ äçîNì LiLd`ad ©¨¨©©¨¤¤¤¥§¦§¨

,"avr"d ixg`¯ ,ïBøúé,"avr" ,diptl oi`y dgnyd iablïBøúék ¦§§¦§
:÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk ,à÷åc CLçä ïî àaä øBàä̈©¨¦©Ÿ¤©§¨§¤¨©Ÿ©©¨
,"'eë øBàä ïBøúék úeìëqä ïî äîëçì ïBøúé LiL éúéàøå"§¨¦¦¤¥¦§©¨§¨¦©¦§¦§¨

¯ .ïéánì éãå ,íL ïiò"xdef"d l`ey6dnly wx m`d :df weqt lr ©¥¨§©©¥¦
iciÎlry xg`n :xiaqn "xdef"de - ?df z` d`ex `l in ?z`f d`x

xi`nd xe`dixg`,oky - xe`ay oexzid z` miyibxn ,jyegd

- xe`d ly ezexwie cgeind ekxr z` mircei `l ,jyegd icrla

dgny ."zehy"de "zelkq"d iciÎlr ,dnkga oexzi sqeezin jkef

- izin` "avr" ixg` dil` miribny`id `idon `ad oexzid

.'d zcearl drxtd meyn ea yi envr "avr"d eli`e ."avr"d
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íéøîà éèå÷éì
íøá åë ÷øôìåãâ ììë éòãåàì êéøö àã ïåâë

øáã çöðì ïåçöðù åîë éë
íéùðà éðù ïåâë éîùâìéôäì äæ íò äæ íé÷áàúîä

çöåðé úåãáëå úåìöòá àåä ãçàä íà äðä .äæ úà äæ
ìåôéå ì÷áùîî äëë åøéáçî øúåé øåáâ àåä íà íâ

úåãáëå úåìöòá åçöðì øùôà éà øöéä ïåçöðá
úåæéøæá à"ë ïáàë áìä íåèîèå úåáöòî úåëùîðä

ìëî åúøäèå áìä úçéúôå äçîùî úëùîðäãåðãð
'éô øúåî äéäé áöò ìëá ù"îå .íìåòá áöòå äâàã

äðä äæî äìòîå ïåøúé äæéà äéäéùäæ ïåùìî äáøãà
àáéå òéâéù ÷ø äìòî åá ïéà åîöò ãöî áöòäù òîùî

ïåøúé äæéà åðîîåéäìà 'äá úéúéîàä äçîùä åðééäå
åéúåðåò ìò íéðîåæî íéúòì éúéîàä áöòä øçà äàáä

øîáäàîåèä çåø äøáùð äæ é"òù øáùð áìå åùôð
åéáàì åðéá ú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå à"ñåíéîùáù

íéå÷é éæàå 'åâå øáùð áì äøáùð çåø ô"ò øäæá ù"îë
éðòéîùú àø÷ã äéùéø åáäáéùä 'åâå äçîùå ïåùù

ïå÷éúì èåùôä íòè åäæå 'åâå äáéãð çåøå êòùé ïåùù éì
é"øàäíãå÷ úåöç ïå÷éú øçà äæ øåîæî øîåì ì"æ

øçà äàáä 'äá úéúéîà äçîùá ãåîìì éãë ãåîéìä
âìïî àáä øåàä ïåøúéë ïåøúé åæ äçîùì ùéù áöòä

éúéàøå ÷åñô ìò øäæá ù"îë à÷åã êùçäïåøúé ùéù
àø÷îå ì"ãå ù"ò 'åë øåàä ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì
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hayנו 'k ycew zay mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

áeúkä øac àìî àø÷îe7'ä úà zãáò àì øLà úçz" : ¦§¨¨¥¦¥©¨©©£¤Ÿ¨©§¨¤
éäìà¯ ,"'Bâå äçîNa E,weqta hxetnd yperd jk lr ribnòãBðå ¡Ÿ¤§¦§¨§§©

ìò ì"æ é"øàä Leøt ìkì©Ÿ¥¨£¦©©
¯ :äæ ÷eñtl"fix`d ¨¤

yxtn8:df weqt zernyn

,'d z` caer mc`yk mb

ezceara dxqgy `l`

.weqta miiepnd mixengd miyperd jk lr miribn ,decgde dgnyd

eli`e ,zcgein zeaiyg yi `wec dgny jezn 'd zcearly ,ixd

.'d zcearl drxtd meyn da yi ,dgnyd jtid `idy ,zeavrd

mipipr mpyiy xg`ne

,miipgex mipipr e` ,miinyb

,mc`l zeb`c minxebd

,zeavrl eze` mi`iane

zevrd oldl dpxaqez

.mipeyd zeavrd iiehian lvpidl cvik opyiy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

íéøîà éèå÷éì
øùà úçú áåúëä øáã àìîêéäìà 'ä úà úãáò àì

:äæ ÷åñô ìò ì"æ é"øàä 'éô ìëì òãåðå 'åâå äçîùá
1

2

מז.7. כח, א).8.דברי� (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה הובא

. . .mei meid

iriax meihay cib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,glya :yneg
.erÎar :mildz

.mz`eap Î52Î . . . dpde .`k wxt :`ipz

תחנו�. א"א במנחה

ic sie` mingx zexxerzd oet oipr xrc cal ,fi` ,miyecwd epizeax epizea` w"k `a
orhk`xhpiix` oe` ,mixyewn ic envr oial epia orp`nxrc oet dcear ` oreerb ,mixyewn¨
q`ee mrc oet minipt zegk ic xxern fi` q`c q`ee ,miptd mink mzexywzde mzad` oipra¨¨¨
,o`h wew` xr fen mrpii` sie` wx`hy hwew'n f` ,ygena ordrf xin iee ,mr orbree hk`xh'n©©¨

.daygnd gk mrc oi` jie` fi` ief` oe` ,ytpd mvr mrc xxern fi` zinipt dhad ic liiee

iytg mebxz

dcear dzid - mixyewnd lr mingx zexxerzd ly oiprd calny ixd ,miyecwd epizeax epizea` w"k lv`

z` xxern dfy ,miptd mink mzexywzde mzad` oipra daygna wnrzdle ,envr oial epia mixyewnd zxkfd ly

xifgdl `ed ul`p ,mc` lr dwfga mihian xy`ky ygena mi`exy itk ,eizece` miayegy df ly miiniptd eizegek

.daygnd gka mb `ed oke - ytpd mvr z` zxxern zinipt dhad ik ,han

iying meihay ehb"yz'd

תחנו�. א"א

.mixeriy.i"yxit mr iying ,glya :yneg
.grÎfr :mildz

.ze`ivna ÎfkÎ . . . ixde :`ipz

zedbd mpyi xy` ,miciqgdl rcep xak - "xe` dxez"d ly ipy wlg qitcdl eybpyk
melgie .v"vd o`nie ,mixn`nd mr mqitci xy` v"vda exivtie .mixn`nd lr v"vdn mixe`iae
dyly mb xy` cr ,xacd milrd n"n ,mqitcdl eywane exwal `a f"denc` epwf xy` melg
,ipyd wlgl eixe`iae eizedbd mb qitcdl mikqd f`e ,mdia`l extqie dfd melgd enlg eipan

."dxez ihewl" mya el e`xwie

íåé
ïåùàø
:mildz

ar wxtn

er wxt cr

íåé
éðù
:mildz

fr wxtn

gr wxt cr



נז

. . .mei meid

iriax meihay cib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,glya :yneg
.erÎar :mildz

.mz`eap Î52Î . . . dpde .`k wxt :`ipz

תחנו�. א"א במנחה

ic sie` mingx zexxerzd oet oipr xrc cal ,fi` ,miyecwd epizeax epizea` w"k `a
orhk`xhpiix` oe` ,mixyewn ic envr oial epia orp`nxrc oet dcear ` oreerb ,mixyewn¨
q`ee mrc oet minipt zegk ic xxern fi` q`c q`ee ,miptd mink mzexywzde mzad` oipra¨¨¨
,o`h wew` xr fen mrpii` sie` wx`hy hwew'n f` ,ygena ordrf xin iee ,mr orbree hk`xh'n©©¨

.daygnd gk mrc oi` jie` fi` ief` oe` ,ytpd mvr mrc xxern fi` zinipt dhad ic liiee

iytg mebxz

dcear dzid - mixyewnd lr mingx zexxerzd ly oiprd calny ixd ,miyecwd epizeax epizea` w"k lv`

z` xxern dfy ,miptd mink mzexywzde mzad` oipra daygna wnrzdle ,envr oial epia mixyewnd zxkfd ly

xifgdl `ed ul`p ,mc` lr dwfga mihian xy`ky ygena mi`exy itk ,eizece` miayegy df ly miiniptd eizegek

.daygnd gka mb `ed oke - ytpd mvr z` zxxern zinipt dhad ik ,han

iying meihay ehb"yz'd

תחנו�. א"א

.mixeriy.i"yxit mr iying ,glya :yneg
.grÎfr :mildz

.ze`ivna ÎfkÎ . . . ixde :`ipz

zedbd mpyi xy` ,miciqgdl rcep xak - "xe` dxez"d ly ipy wlg qitcdl eybpyk
melgie .v"vd o`nie ,mixn`nd mr mqitci xy` v"vda exivtie .mixn`nd lr v"vdn mixe`iae
dyly mb xy` cr ,xacd milrd n"n ,mqitcdl eywane exwal `a f"denc` epwf xy` melg
,ipyd wlgl eixe`iae eizedbd mb qitcdl mikqd f`e ,mdia`l extqie dfd melgd enlg eipan

."dxez ihewl" mya el e`xwie

íåé
ïåùàø
:mildz

ar wxtn

er wxt cr

íåé
éðù
:mildz

fr wxtn

gr wxt cr

. . .mei meid

iyiy meihay fhb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,glya :yneg
.atÎhr :mildz

.ynn aiyg . . . minevnvd lke :`ipz

jiwl` 'd ik hdrhy qr .dvign rpic ` x`b fi` dxitk oe` hlrw oryieev :xn` x"en``¨
,ald zeadlzd hin orn sx`cra orpee`c oe` orpxrl ,xriit m`lt fi` zewl` ,`ed dlke` y`©

.dltze dxez oi` 'd ixac ic dpxn`z izenvr lk f`

iytg mebxz

`id zewel` ,"`ed dlke` y` jiwl` 'd ik" :aezk .ce`n dwc dvign dpyi dxitkl zexixw oia :xn` x"en``

.dltze dxeza 'd ixac z` "dpxn`z izenvr lk"y ,ald zeadlzd jezn lltzdle cenll yi ,y` zadly

zaydxiy zay ,hay fib"yz'd

השירה. קריאת בעת עומדי�

נביאה. אשה ודבורה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,glya :yneg
.ftÎbt :mildz

.cinz . . . wx .ak wxt :`ipz

קאשע שווארצע עסע� צו מנהג א איז dxegy]עס dqiic lek`l bdpn epyi]. ַ

epal k"g` xtiqe .z"ewla qtcpd 'd ik e`x xn`nd v"vd xn` `"kxz zpy glya zay
xy` ,il xtiqe ize` `xw k"g` .xn`nd df x"enf`` xn` d"qwz zpy glya zay :x"enf``
xn` f"hwz zpy glya zay :l"`e excgl n"dd eze` `xw ,yhixfrna ezeida h"kwz zpya

dpy) `"kwz zpya .l"fx`nk e`pzl ,epzi`l xwea zeptl mid ayie t"r xn`n h"yradixg`
xe`ia siqede xn`nd xn`e (h"yrad) iax - n"dd eixac jiynd - ilv` 'id (h"yrad zewlzqd
n"dd xn`e .xn`nd xefgl ixen ilv` did meide .mewn ly - exac `le - epevx oiyer oipra

.seq mi zrixw oiprk edfy `xdp i`pb oipra xe`ia siqede ,f"denc` iptl xn`nd

.epepbqa xn`nd il xn` cg` lke ,x"enf``e n"dd ,h"yrad ilv` eid meid :v"vd miiqe
.xn`nd lr xe`ia eiptl xn`e mrtd cer x"enf`` z` v"vd `xw zery dfi` xeark -

oey`x meihay gib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,exzi :yneg
.htÎgt :mildz

.zenlera ÎgkÎ . . . mre .bk wxt :`ipz

yexc `ed - exzi 't xe` dxez - mdiyrne mdi`xne yexcd xy` ,x"enf`` epal xtq v"vd
itk - ,`"kwz zereayd bg - ze`iypd z` elaw zrya yhixfrnn cibnd axd xn`y oey`xd
wx ,cnrn eze`a 'idy - ux`d ixt lra - w`c`x`dn n"nxd itn owfd epiax erny xy`

.epepbq t"r yexcd x`ia epiaxy

íåé
éùéìù
:mildz

hr wxtn

at wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

gt wxtn

ht wxt cr



.נח . .mei meid

ipy meihay hib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,exzi :yneg
.evÎv :mildz

.dnypl sebk Î56Î . . . '`xwp okle :`ipz

zricie 'ek `vnp lk `ivnn oey`x ievn my yiy rcil" m"anxd 'lae ,dpey`xd dyr zevn
l`xyin cg`e cg` lkc mbdc epiide ,lkyde gend zevn `id ,"`"d ikp` y"nke r"n df xac
dricia ef dpen` `iadl lkyde gend zaeg ,'d mr minz eaale dheyt dpen`a 'da oin`n `ed

" edfe ,dbydeלידעorqiee q`c l`f xr ,"oey`x ievn my yiy[z`f rciiy],`wec dpade dbyda ¨¨
.'eb meid zrcie :aizke ,mly ala edcare jia` iwl` z` rc y"nke

iyily meihay kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,exzi :yneg
.bwÎfv :mildz

.mdini Î56Î . . . yeald oke :`ipz

minrt 'b dcerql mici zlihp - i"xy` zedbd it lr :eiazknn cg`a azek x"en``
zil`nyd eci ska min hrn 'bd dkityn gipne - (r"p y"xdn) - x"en`` dyer 'id ok ,zetevx

.eici izy sytyn dfae

íåé
éùéù
:mildz

v wxtn

ev wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

fv wxtn

bw wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט שבט י"ד ראשו�, יו� לקדשים תרומה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ÁÎ ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úéa ïäì LiL íéìkä ìk̈©¥¦¤¥¨¤¥

àìå ,äîeøúì ïëBz àîèð àì ¯ ïé÷Lîa ïäéøBçà eàîèpL ,ìea÷¦¤¦§§£¥¤§©§¦Ÿ¦§¨¨¦§¨§Ÿ

úôNa ò÷BMä òaöàä íB÷î àìå ,íäéãé àìå ,íäéðæà àìå ,íäéðâä̈§¥¤§Ÿ¨§¥¤§Ÿ§¥¤§Ÿ§¨¤§©©¥©¦§©

.éìkä©§¦

בתרומה. נאמר תוכו נטמא לא בגבו הנטמא שכלי הכלל

תוכו ג� נטמא בגבו שנטמא כלי בקדשי�, דודואילו מקדש (ראה

ה) מג, אוסי' רגלי על נפלה כשהטומאה ג� הא� להסתפק ויש .

יהיה והכלי � מתרומה חמורי� שקדשי� אומרי� הכלי ידיות

שווי�? וקדשי� תרומה שבזה או טמא

לומר: ויש

על מיוסד בתרומה האמור תוכו" נטמא לא גבו "נטמא די�

האחורי וחלקו (תוכו) הפנימי חלקו חלקי�: לשני הכלי הפרדת

הכלי את לראות יותר סביר כי חידוש היא זו חלוקה (גבו).

בכוחה אי� תרומה, לגבי שנאמרה ההקלה ולכ�, אחד, כמכלול

נגעה הטומאה שא� מקילי� בתרומה ורק בקדשי�, לתפוס

בקדשי� ואילו נטמא, לא תוכו � הכלי של החיצוני בחלק

ה� חד הכלי חלקי שכל הפשוטה הסברא לפי הולכי� החמורי�

בשווה. ומטמאי�

– הכלי ידיות או ברגלי נפלה הטומאה כאשר זאת, לעומת

כזה שבמצב מפני נטמא אינו d`nehהכלי zelg llk oi`וכאילו

תרומה בי� לחלק מקו� אי� ובזה בכלי, הטומאה נגעה לא

לקדשי�.

(cky 'nr ,migqt ,c"x ixeriy)



נט

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט שבט י"ד ראשו�, יו� לקדשים תרומה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ÁÎ ˜¯Ù ,ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úéa ïäì LiL íéìkä ìk̈©¥¦¤¥¨¤¥

àìå ,äîeøúì ïëBz àîèð àì ¯ ïé÷Lîa ïäéøBçà eàîèpL ,ìea÷¦¤¦§§£¥¤§©§¦Ÿ¦§¨¨¦§¨§Ÿ

úôNa ò÷BMä òaöàä íB÷î àìå ,íäéãé àìå ,íäéðæà àìå ,íäéðâä̈§¥¤§Ÿ¨§¥¤§Ÿ§¥¤§Ÿ§¨¤§©©¥©¦§©

.éìkä©§¦

בתרומה. נאמר תוכו נטמא לא בגבו הנטמא שכלי הכלל

תוכו ג� נטמא בגבו שנטמא כלי בקדשי�, דודואילו מקדש (ראה

ה) מג, אוסי' רגלי על נפלה כשהטומאה ג� הא� להסתפק ויש .

יהיה והכלי � מתרומה חמורי� שקדשי� אומרי� הכלי ידיות

שווי�? וקדשי� תרומה שבזה או טמא

לומר: ויש

על מיוסד בתרומה האמור תוכו" נטמא לא גבו "נטמא די�

האחורי וחלקו (תוכו) הפנימי חלקו חלקי�: לשני הכלי הפרדת

הכלי את לראות יותר סביר כי חידוש היא זו חלוקה (גבו).

בכוחה אי� תרומה, לגבי שנאמרה ההקלה ולכ�, אחד, כמכלול

נגעה הטומאה שא� מקילי� בתרומה ורק בקדשי�, לתפוס

בקדשי� ואילו נטמא, לא תוכו � הכלי של החיצוני בחלק

ה� חד הכלי חלקי שכל הפשוטה הסברא לפי הולכי� החמורי�

בשווה. ומטמאי�

– הכלי ידיות או ברגלי נפלה הטומאה כאשר זאת, לעומת

כזה שבמצב מפני נטמא אינו d`nehהכלי zelg llk oi`וכאילו

תרומה בי� לחלק מקו� אי� ובזה בכלי, הטומאה נגעה לא

לקדשי�.

(cky 'nr ,migqt ,c"x ixeriy)

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט שבט ט"ו שני, יו� ידים לנטילת טבילה בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÂÎÏ‰,ááø øëBî çahä äéä̈¨©©¨¥§¨

íéðL íäL éðtî ,õöBç íà ÷ôñ äæ éøä ¯ ááøe íc Bãâa ìò äéäå§¨¨©¦§¨§¨£¥¤¨¥¦¥¦§¥¤¥§©¦

.ãét÷î Bðéàå àéä Bzëàìî éøäL ,õöBç Bðéà Bà ,ãét÷î©§¦¥¥¤£¥§©§¦§¥©§¦

� שעוה או חלב (שומ� רבב וכ� [קצב], הטבח בגד על ד�

כיו� חוצ� אינו � רבב מוכר של בגדו על ב) צח, זבחי� רש"י

רבב, וג� ד� ג� שניה�, כאשר א� עליה�, מקפידי� ה� שאי�

יש רבב, מוכר וג� טבח ג� שהוא א� � הבגד על נמצאי�

מאלה אחד כל שעל א� כי וחוצ�, הוא מקפיד שמא להסתפק

בגדו על שניה� שייראו לו הוא גנאי מקפיד, אינו (רש"י,לבדו

.ש�)

המאירי כתב ספק, שהדבר 99)ומכיו� עמ' שא�(מקוואות

ולטבול לחזור צרי� דאורייתא, מטומאה לטהרה היא הטבילה

הדחק בשעת � דרבנ� טומאה טמא הבגד היה א� א� הבגד, את

שוב. להטבילו צור� אי�

ממשות) בו (שיש צבע ורבב: ד� כדי� הוא הצבע די� וג�

אינו פתוחה), (צ' צבע הוא וא� חוצ�. זה הרי האד�, ידי על

ידיו שעל הצבע על מקפיד שאינו כיו� ב)חוצ� קסא, או"ח .(שו"ע

כל בטבילת החוצ� דבר "כל ידיי�: בנטילת ג� הלכה וכ�

כעי� תקנו חכמי� שתקנו מה שכל ידי�, בנטילת חוצ� הגו�

תורה" ח)של ש�, או"ח אדמוה"ז .(שו"ע

על ונמצא רבב מוכר ג� שהוא בטבח האמור, בדי� אול�,

בטבילת מדינו יותר קל ידי� בנטילת חציצה די� ורבב, ד� ידו

גנאי מהווה הדבר א� ספק זה הרי יחד, ובשניה� היות נידה:

יש מדאורייתא שהיא נידה טבילת לעני� � כ� על ומקפידי�

להקל נית� מדרבנ� שהיא ידי� ובנטילת או"חלהחמיר אברה�, (מג�

ז) ס"ק .ש�

ה'תשס"ט שבט ט"ז שלישי, יו� צינור ע"י למקוה גשמים מי המשכת

:· ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ,˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰äNòð àlL éìk ìk̈§¦¤Ÿ©£¨

ïBâk ;äå÷nä úà ìñBt Bðéà ,ìa÷î àeäL ét ìò óà ¯ äìa÷ì§©¨¨©©¦¤§©¥¥¥¤©¦§¤§

òöîàa ïéáçø ïäL ét ìò óà ¯ ïäa ïéëLîð íénäL úBðBìéqä©¦¤©©¦¦§¨¦¨¤©©¦¤¥§¨¦¨¤§©

.Nøç ìL Bà úëzî ìL eéäL ïéa ,äå÷nä úà ïéìñBt ïéà ¯ ïéìa÷îe§©§¦¥§¦¤©¦§¤¥¤¨¤©¤¤¤¤¤

של צינור דר� למקוה גשמי� מי להעביר נית� זו הלכה לפי

להעביר נעשה הצינור כי בכ�, שאובי� נעשי� המי� ואי� מתכת

היא המטרה אלא קיבול כלי להיות נועד לא וחללו המי� את בו

ג). ד, מקוואות (פיה"מ מהצינור יצאו שהמי�

שלא אע"פ הרי ממתכת הוא הצינור א� הרא"ש לדעת א�

שפשוטי כיו� למקוה, המי� את בו להעביר אי� לקבלה, נעשה

נפסלי� בו העוברי� והמי� טומאה מקבלי� מתכות כלי

טהרה ע"י להיות צריכה המקוה שהויית כיו� זבחי�לטבילה, (ראה

ב) כיו�כה, למקוה, המי� את להעביר מותר מע� בצינור אבל ,

טומאה. מקבלי� אינ� ע� כלי שפשוטי

הדי� הרמב"� שלדעת הרא"ש כתב הרמב"� דעת ובביאור

ש�)האמור רק(בגמרא אמור בטהרה להיות צריכה מקוה שהויית

העיקר במקוה אבל חטאת, ומי ומצורע זב טבילת לעני� במעיי�

לקבלה. עשוי יהיה לא שהצינור

נפסק סל"ו)להלכה ש� וברמ"א מ"ח, רא סי' יו"ד הרא"ש(שו"ע כדעת

הש"� וכתב מע� בצינור רק למקוה גשמי� מי (ש�להעביר

מדרבנ�סקע"ו) טומאה מקבלי� ע� כלי פשוטי כי רמב"�שא� (ראה

ה"י) פ"א כלי� המקבלהל' בדבר במעבר אלא נפסלי� המי� אי� ,

שו� לעשות לא הרש"ב אדמו"ר מהוראת א� התורה, מ� טומאה

לסתמו נית� שלכאורה א� הגשמי�), מי (בבור במקוה נקב

שחושש מוב� מדרבנ�, רק טומאה המקבלת ע� של במגופה

המקוה, הויית בגדר היא המי� יצאו שלא המקוה סתימת שג�

והמקוה סאה ארבעי� ישארו לא מהמקוה המי� יצאו א� שהרי

בטהרה להתהוות וש"נ)צרי� נג, ע' מקוואות תיקוני .(ראה

ה'תשס"ט שבט י"ז רביעי, יו� חייט הוא יהודי כל

:'‚ ‰ÎÏ‰ ,'Á ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ìò äðeúð äúéäL èçî©©¤¨§¨§¨©

éìBî äéäå ,äå÷nä úBìòî,ìbä äéìò øáòL ïåék ¯ íéna àéáîe C ©£©¦§¤§¨¨¦¥¦©©¦¥¨¤¨©¨¤¨©©

.äøBäè§¨

ישראל בני עבודת תכלית זו במשנה מבוארת החסידות בדר�

ומעלתה:

hgnענינה ה', עבודת ג� דברי�. שני ולחבר לתפור ענינו –

כמו למטה ה' אור לגלות ובכ� לאלוקות, העול� את לחבר

כדי לגו� שירדה הנשמה, באמצעות נעשה זה כל למעלה.

כינוי הוא כ�, א� 'מחט', בתחתוני�. יתבר� לו דירה לעשות

לנשמה.

dewnd zelrn lr dpezp dzidy,למטה ירדה שהנשמה א� –

מעלת "על המשנה: (בלשו� עמיקתא" שהיאdxrndל"בירא ,"

עבודתה, ידי על כי עליה. לצור� ירידה זו הרי האדמה), בעומק

ירידתה, בטר� שהיתה מזו יותר א� נעלית לדרגה הנשמה עולה

'מעלתה'. היא וזו

mina `iane jilen dideצריכה ומצוות בתורה ה' עבודת –

שני ידי על ומביא". "מולי� ושוב", "רצוא של באופ� להיות

מלמטה העליה מחד, – לזה זה המנוגדי� אלו עבודה אופני

– למטה בעול� ה' אור המשכת ומאיד�, בה'; להידבק למעלה

נפשו. טבע את האד� מבטל

dxedh ,lbd dilr xary oeikביטול עניינה במי�, הטבילה –

פי"א, לקמ� הרמב"� (לשו� הדעת" "מי שהיא בתורה, מציאותו

הגל" עליה "עבר בתורה, כולה מכוסה מציאותו וכאשר הי"ב).

ביותר. נעלית בדרגה טהורה נשמתו נעשית –

y cenr ,q"ye m"anxd lr mipxcd ± mgpn zxez)(hq



v"ndqeס ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט שבט י"ח חמישי, יו� ממון היזק בגדר

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰àéäL äiç Lôð ìk̈¤¤©¨¤¦

ì ïéáiç íéìòaä ¯ ä÷éfäL íãà ìL BúeLøaíðBîî éøäL ,ílL ¦§¤¨¨¤¦¦¨©§¨¦©¨¦§©¥¤£¥¨¨

bé ék" :øîàpL ,÷éfä."eäòø øBL úà Léà øBL ó ¦¦¤¤¡©¦¦Ÿ¦¤¥¥

ע"י שנעשו נזקי� על לשל� הבעלי� חיוב הא� לחקור, יש

וכשלא בהמתו, על לשמור צרי� שהאד� משו� הוא בהמתו

ישמרנו") "ולא (ככתוב שמר שלא על חייב והזיקה, כראוי שמר

נזקי על לשל� וחייב שלו היא שהבהמה מצד הוא שהחיוב או

הוא. אנוס שהרי פטור כראוי שמר שא� אלא ממונו,

ואי� בהנאה, ונאסר לסקילה דינו שנגזר בשור ונפקא�מינה

הוא החיוב א� והזיק. פרוטה, שווה שאינו כיו� ממו� גדר לו

הוא החיוב א� אבל חייב שמר לא א� כא� ג� שמר, שלא מצד

כראוי. עליו שמר לא א� ג� פטור הזיק, שממונו משו�

הזיק", ממונ� שהרי חייבי� "הבעלי� הרמב"� מלשו� והנה,

התוס' מדברי אבל הזיק. שממונו מצד הוא שהחיוב (ב"קמשמע

פשיטא) ד"ה ב שבידונו, מי כי בעלי� אקרו נזקי� "דלעני� שכתבו

וכ� הבעלי�, שמירת מצד הוא החיוב שעיקר משמע לשומרה",

בשו"ע הב"י דעת שזו ס"א)משמע שפט סי' את(חו"מ שהעתיק

הזיק" ממונ� "שהרי התיבות בהשמטת הרמב"� דברלשו� (שו"ת

ח) סי' .אליעזר

בהל' שהרי הרמב"�, מדברי כ� להוכיח שאי� שכתבו יש א�

ה"ט)גנבה ובעליו(פ"א הכפל מ� פטור שגנב "העבד כתב

מפני ממונו, שה� אע"פ עבדיו נזקי על חייב אד� שאי� פטורי�,

לשמור יכול שאינו שמי הרי לשמר�", יכול ואינו דעת בה� שיש

כא� שכתב מה כ� וא� ממונו, נזקי על חייב אינו ממונו את

אלא החיוב הוא זה שמצד כוונתו אי� הזיק" ממונ� "שהרי

בשמירתו חייב זה האזל)שמפני .(אב�

נבוכי�' ב'מורה הרמב"� מלשו� ג� כ� להוכיח יש ולכאורה

פ"מ) האד�(ח"ג נתחייב הנזקי�, מניעת על ההקפדה "ולעוצ� :

ע"י הנעשי� בנזקי� נתחייבנו ממונו... ע"י שיגר� נזק בכל

שנשמר�". כדי בהמותינו,

ה'תשס"ט שבט י"ט שישי, יו� ליהודי טובה לעשות

:‚ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰äðúä íéàðz äøNò£¨¨§¨¦¦§¨

ïéa äòBzä ìkL ...õøàä úà ÷lçL äòLa Bðéc úéáe òLBäé§ª©¥¦§¨¨¤¦¥¤¨¨¤¤¨©¤¥

.Bkøãì àöiL ãò ,ãøBéå âqôî äìBòå âqôî ¯ ïäa àöBiëå íéîøkä©§¨¦§©¥¨¤§©¥§¤§©¥§¥©¤¥¥§©§

להבי�: וצרי�

בדר� מהתועה (לחסו� קלה טרחה במניעת מדובר הרי א)

שהדבר עד יהושע זאת החשיב ומדוע הליכה) של רגעי� מספר

האר�? חלוקת בעת כתנאי נקבע

שנגר� הנזק את תכריע זו קלה טרחה שמניעת היתכ� ב)

הזמורות את ולכרות לנתק לו שהתירו עד הזולת, של לכרמו

הנזק? על לשל� חייב אינו מכ� ולאחר בדר�, המעכבות

למנוע שכדי יהודי, של מעלתו גדלה כמה אנו לומדי� מכא�

האר� חלוקת בעת להתנות לנכו� יהושע מצא וצער טרחה ממנו

שיצא עד ויורד מפסג ועולה מפסג הכרמי�... בי� התועה "שכל

התועה שיגרו� מנזק להתעל� נוכל זה לתנאי והודות לדרכו"

נחלתו. את קיבל זה תנאי בסיס על כי הכר�, לבעל

על ג� פועל ישראל אר� בחלוקת התנאי – יותר ipaובעומק

l`xyi,�הכרמי בי� התועה ליהודי לעזור רצונ� שמצד ,

ולכ� יינזק הכר� א� א� וירד יפסג ויעלה שיפסג ה� מסכימי�

הנזק על לבו ינקפו שלא כדי אפילו לשל� צרי� לא התועה

הכר� בעל כי לחבירו, לתועהdvexשגר� elלעזור gepeשניתק

שיקפנו מקו� אי� לכ� לדרכו. יצא כ� כי הזמורות, את וכרת

נזק אדרבה, שהרי הכר�, לבעל שגר� הנזק על התועה של לבו

ליהודי טובה באה זה ידי שעל מכיוו� הכר�, לבעל נוח זה

הכרמי�. בי� התועה
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ה'תשס"ט שבט כ' קודש, שבת רגילה בשמירה שנשמר מועד שור

:‡ ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰åéìòa BøLwL øBL¤§¨§¨¨

éöç ílLî ,àeä íz íà ¯ ÷éfäå àöéå ,éeàøk åéðôa ìòðå ,äøñBîa§¥¨§¨©§¨¨¨¨§¨¨§¦¦¦¨§©¥£¦

íà àä ¯ "åéìòa epøîLé àìå" :øîàpL ,øeèt ,ãòeî äéä íàå .÷æð¤¤§¦¨¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¦§§¤§¨¨¨¦

.äæ àeä øeîLå ;øeèt ,BøîL§¨¨§¨¤

בתורה לו)נאמר כא, מתמול(שמות הוא נגח שור כי נודע "או :

eilraשלשו� epxnyi `leשנאמר זה ותנאי ישל�...". של� –

תנאי, בכל קנס לשל� החייב ת� בשור אמור אינו מועד, בשור

התורה כי רגילה, שמירה היינו פחותה", ב"שמירה נפטר ואינו

מקרי� לגבי ג� המסייעת מעולה", "שמירה לשמור אותו חייבה

מצויי�. שאינ�

בגמרא לומדי� זה מפסוק זאת, ב)לעומת מה, קמא ששור(בבא

בעליו � בלבד רגילה שמירה אפילו – שמור שהיה מועד

שהזיק. מה מתשלו� פטורי�

דנה עומדת",(ש�)הגמרא במקומה תמות "צד הא� בשאלה

מלשל�, ונפטר רגילה שמירה שנשמר מועד שור הא� היינו

ת�. שור בו שמחויב נזק חצי לשל� צרי� עדיי�

השאלה: ונשאלת לגמרי, שפטור כהאומרי� פוסק הרמב"�

פעמי� שלוש והזיק הועד שכבר מועד שור של דינו האומנ�

ת�? שור של מדינו יותר קל יהיה

לבאר: ויש

למקרי� רק הוא מכוו� שכזה ובתור קנס הוא נזק" "חצי די�

כשלעצמו מועד" "שור המושג ואילו דשכיחא" "מילתא שה�

שמירה (לפחות נשמר א� בפרט שכיח, שאינו מקרה הוא

ה� הנזק ותשלומי קנס להטיל צור� אי� במועד אבל – רגילה)

א� הנזק מתשלו� אד� פוטר כשלעצמו הנזיקי� וחוק הדי�, מ�

שורו. על שמר

לו) כא, שמות עה"ת, הירש (רש"ר

c"i - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎh"qyz'd hay 'k

ה'תשס"ט שבט י"ד ראשו� יו�

כז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מדרס;‡. טמאה מ���, ��תח� �בה ה�: �ב�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ�ל�
�מ�ה וה�אה מת; טמא טמאה מ�מעלה, [מחזיקה�תח� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

סאה] מ�ל��.מ' טה�רה ,ְְִָ

ערב�ת·. ועד[קערות]�ל� ל�י� מ�ני ערבה ה�: ְֲֲִֵֵֵֵָָֹ�ְִַ
טמא טמאה ��למה, מדרס; טמאה ��ס�קה, ק�י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ��עת

מ�ל��. טה�רה �מ�ה, וה�אה ְְְְִִֵַָָָָמת;

���דרה‚. הע��יה ה�: עגל�ת כסא]�ל� טמאה[� , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
אבני�, ו�ל מת; טמא טמאה �מ�ה, והע��יה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמדרס;

מ�ל��. ְְִָטה�רה

�ריסי�„. מלחמה]�ל�ה טמא[מגיני ה�פ��, �ריס ה�: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
��מ��� �� ו���חקי� אימוני�]מדרס; שדה טמא[� טמא , ְְְֲִִֶַַָ�ְְֵֵָ

הערב�י� ודיצת הילדי�]מת; בו מ�ל��[שמשחקי� טה�רה , ְְְְִִִִֵַַָָ
אד�, מ����י ואינ� �לבד, לצ�רה ע��יה �היא לפי �ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ע�ר. �ל טמאה מק�ל אינ� אד�, מ����י �אינ� �לי ְִָָָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכל

�ר��סי�‰. משטחי�]�ל�ה ס�רי�,[� �ל ה�: ע�ר �ל ְְִִֵֶֶַַָָֹ
מת; טמא טמא עליו, �א�כלי� אכלי� ו�ל מדרס; ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
�אינ� לפי � מ�ל�� טה�ר ה�יתי�, עליו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָו���טחי�

אד�. ְְִֵַָָמ����י

.Âפני�� ה�: �סיס�ת לרגלי]�ל� ו��פני[� ה��ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ו�ל מת; טמא טמא �לח�, ו�ל מדרס; טמא ְְְֵֵֵֶָָ�ְְְִִֵֶַָָה��פרי�,

מתחתיו]מג�ל קצת[� �מ� �ה�א לפי � מ�ל�� טה�ר , ְְְְְִִִֶָָָ
עליו. מ�כחת וצ�רת� ְְִַַַָָָָה�ג�ל,

.Êו�ל מדרס; טמאה ל�כיבה, הע��יה ה�: מ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ�ל�
ו�ל מת; טמא טמאה זכ�כית, �לי �� ���תני� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָז�גי�

טה�רה[אורגי�]סרגי� ה�בכ�ת, את עליה ��סרגי� ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
אד�. מ����י �אינ� לפי � ְְְְִִִֵֵֶַָָָמ�ל��

.Áמ��ל�ת גדולי�]�ל� טמאה[סלי� זבל, �ל ה�: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ
וה�חל� מת; טמא טמאה �ב�, �ל מחבלי�מדרס; [רשת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְָ

ק�י�עבי�] ��� �החבלי� לפי � מ�ל�� טה�ר �מ�י�, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ�ל
�בכי� ועיני עליו, לי�ב רא�י ואינ� ועבי� [החלל�י�תר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

לחבל] חבל וכ��צאשבי� �ב� לק�ל רא�י ואינ� הר�ה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָרחבי�
�לבד. חבלי� א�א �לי, ��רת עליו �אי� ונמצא ,��ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

.Ë�מ�צי טמא[מחצלאות]�ל�ה לי�יבה, הע��י ה�: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מת;מדר טמא טמא ה�לי�, �� ���יחי� צ�עי� ו�ל ס; ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

�מח�י� ענבי� עליו ���תני� ���ת טה�ר[מכסי�]ו�ל ,�� ְְְֲִִִִֶֶַָָָָ
אד�. מ����י �אינ� � ְְְִִֵֵֶַָָָמ�ל��

.Èחמת�ת עור]�ל� �רמלי�[נודות ��ל�ה ה�, ְֲֵָָָֹֹ�ְְִ
וכ�ה[ילקוטי�] מדרס; טמאי� ��ע�ר, המק�לי� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָה�:

ק�י�. חמ�ת וה�רמל ק�י�, אר�עת החמת ְֲִֵֵֶַ�ְְִִֵֶַַַַַַָ�ע�ר�?
ה�ג, ע�ר ו�ל מת; טמא טמאי� ��ע�ר, מק�לי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָו�אינ�

מ�ל��. ְְִטה�ר�ת

.‡È;מדרס טמא ל�טיח, הע��י ה�: ע�ר�ת ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ל�ה

לתכרי� כלי�]והע��י בו ו�ל[לכרו� מת; טמא טמא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ
צ�רת עליו �אי� לפי � מ�ל�� טה�ר סנ�לי�, ו�ל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרצ�ע�ת

ְִ�לי.

.·È;מדרס טמא ל�כיבה, הע��י ה�: סדיני� ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ�ל�ה
צ�ר�ת ו�ל מת; טמא טמא לפרכת, [ציורי�]והע��י ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָֹ

� מ�ל�� טה�ר הר�ק�, מ��� ��תל�ד �די א�ת� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ע��י�
אד�. מ����י �אינ� ְְְִִֵֵֶַָָלפי

.‚Èו�ל מדרס; טמאה ידי�, �ל ה�: מט�ח�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ל�
�ני נבלי ו�ל ה�ת �כריכי ו�ל מת; טמא טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָספרי�,

אד�. מ����י �אינ� לפי � מ�ל�� טה�רה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלוי,

.„Èוהאצ�ע�ת ה�ד �� ��כניסי� יד, �מ� הע��י ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָע�ר
ה��ה כפפות]מ�ני ה�קרא[� וה�א �ה�, וכ��צא והה�ק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

וע��, ח�ה צ�די �ל ה�: �רקלימי� ��ל�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'�רקלי�';
טמא טמא חגבי�, ו�ל עליו; נ�ע� �הרי � מדרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמא

ק�צי� ו�ל החגבי�; את �� ���תני� מ�ני � [קוטפימת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
�אינ�פירות] לפי � מ�ל�� טה�ר ה�ר�ת, �� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ��ק�צי�

אד�. ְְִֵַָָמ����י

.ÂËסבכ�ת עבה]�ל� יל�ה[בגד �ל [שמורידהה�: ְְֵֶַָָָֹ
עליה] ויושבת לפעמי� זקנהאותה ו�ל מדרס; טמאה ,ְְְְִֵֵֶָָָ

אותה] מורידה ��[אינה לצחק ו�ע��י� מת; טמא טמאה ,ְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
�כר �אינ�[שתייני�]ל��תי לפי � מ�ל�� טה�רה , ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

אד�. ְְִֵַָָמ����י

.ÊËמ�כת �ל מדרס; טמא אד�, �ל ה�: סנ�לי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל�ה
�ע� �ל מת; טמא טמא �המה, ר�]ו�ל צפירה[ע� ו�ל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

רא�י[גומי] �אינ� �לי �ל �בר: �ל �לל� מ�ל��. טה�ר ,ְְְִִֵֶֶָָָָָָ
א�א לכ� נע�ה ולא רא�י �ה�א א� למר�ב, א� ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹלמ��ב
נע�ה ה�דרס. מ� טה�ר ה�א הרי � אחרת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלמלאכה

ע�� �מ��� אחרת �ג��[ג�]למלאכה הי�יבה, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
�מדרס, ה���א וכל �מדרס; מ��א � והרדיד ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָה��ית
�מ� �מדרס, מ��א ואינ� �מת ����א וי� �מת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָמ��א
ה�מא�ת, אב�ת ��אר מ��א � �מת ה���א וכל ְ�ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ��ארנ�.
�מ�קי�. �מ��א �בריה�; �ל �י� ��רה �ל אב�ת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�י�

.ÊÈק��ת מה�הה[שקי�]�ל� [���לי�[בלויה]ה�: ָֹ�ְְֵֶָָָ
טלאי] ה�ריאהעשאה אחר ה�לכי� ה�ריאה, [לעני�על ְְְִִִַַַַַָָ

הי�טומאה] ה�ד�לה. אחר ה�לכי� ה�ד�לה, על קט�ה ;ְְְְִַַַַַַָָָָ
ה�לכי� �יצד ה�נימית; אחר ה�לכי� �ו�ת, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ��יה�
טה�ר�ת. ��יה� ר���, �מ�ציא נ�בה �א� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָאחריה?

.ÁÈנקס��ת� הא�יפירי�[לוחות]�ל� [לוחותה�: ְִִִִִֵֶָָָֹ
�יתכתיבה] �� ו��� מדרס; טמא ה�פרי�, עליו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ���יחי�

לפי � מ�ל�� טה�רה וחלקה, מת; טמא טמא �עוה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָק��ל
למדרס. רא�י ואינ� �לי, צ�רת עליו ְְְְִִֵֵֶַָָָָ�אי�

כח ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

אח�ריה�‡. ��טמא� ק��ל, �ית לה� ��� ה�לי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ל
הגניה� ולא לתר�מה, ��כ� נטמא לא � ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ�מ�קי�
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ה'תשס"ט שבט י"ח חמישי, יו� ממון היזק בגדר

:‡ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰àéäL äiç Lôð ìk̈¤¤©¨¤¦

ì ïéáiç íéìòaä ¯ ä÷éfäL íãà ìL BúeLøaíðBîî éøäL ,ílL ¦§¤¨¨¤¦¦¨©§¨¦©¨¦§©¥¤£¥¨¨

bé ék" :øîàpL ,÷éfä."eäòø øBL úà Léà øBL ó ¦¦¤¤¡©¦¦Ÿ¦¤¥¥

ע"י שנעשו נזקי� על לשל� הבעלי� חיוב הא� לחקור, יש

וכשלא בהמתו, על לשמור צרי� שהאד� משו� הוא בהמתו

ישמרנו") "ולא (ככתוב שמר שלא על חייב והזיקה, כראוי שמר

נזקי על לשל� וחייב שלו היא שהבהמה מצד הוא שהחיוב או

הוא. אנוס שהרי פטור כראוי שמר שא� אלא ממונו,

ואי� בהנאה, ונאסר לסקילה דינו שנגזר בשור ונפקא�מינה

הוא החיוב א� והזיק. פרוטה, שווה שאינו כיו� ממו� גדר לו

הוא החיוב א� אבל חייב שמר לא א� כא� ג� שמר, שלא מצד

כראוי. עליו שמר לא א� ג� פטור הזיק, שממונו משו�

הזיק", ממונ� שהרי חייבי� "הבעלי� הרמב"� מלשו� והנה,

התוס' מדברי אבל הזיק. שממונו מצד הוא שהחיוב (ב"קמשמע

פשיטא) ד"ה ב שבידונו, מי כי בעלי� אקרו נזקי� "דלעני� שכתבו

וכ� הבעלי�, שמירת מצד הוא החיוב שעיקר משמע לשומרה",

בשו"ע הב"י דעת שזו ס"א)משמע שפט סי' את(חו"מ שהעתיק

הזיק" ממונ� "שהרי התיבות בהשמטת הרמב"� דברלשו� (שו"ת

ח) סי' .אליעזר

בהל' שהרי הרמב"�, מדברי כ� להוכיח שאי� שכתבו יש א�

ה"ט)גנבה ובעליו(פ"א הכפל מ� פטור שגנב "העבד כתב

מפני ממונו, שה� אע"פ עבדיו נזקי על חייב אד� שאי� פטורי�,

לשמור יכול שאינו שמי הרי לשמר�", יכול ואינו דעת בה� שיש

כא� שכתב מה כ� וא� ממונו, נזקי על חייב אינו ממונו את

אלא החיוב הוא זה שמצד כוונתו אי� הזיק" ממונ� "שהרי

בשמירתו חייב זה האזל)שמפני .(אב�

נבוכי�' ב'מורה הרמב"� מלשו� ג� כ� להוכיח יש ולכאורה

פ"מ) האד�(ח"ג נתחייב הנזקי�, מניעת על ההקפדה "ולעוצ� :

ע"י הנעשי� בנזקי� נתחייבנו ממונו... ע"י שיגר� נזק בכל

שנשמר�". כדי בהמותינו,

ה'תשס"ט שבט י"ט שישי, יו� ליהודי טובה לעשות

:‚ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰äðúä íéàðz äøNò£¨¨§¨¦¦§¨

ïéa äòBzä ìkL ...õøàä úà ÷lçL äòLa Bðéc úéáe òLBäé§ª©¥¦§¨¨¤¦¥¤¨¨¤¤¨©¤¥

.Bkøãì àöiL ãò ,ãøBéå âqôî äìBòå âqôî ¯ ïäa àöBiëå íéîøkä©§¨¦§©¥¨¤§©¥§¤§©¥§¥©¤¥¥§©§

להבי�: וצרי�

בדר� מהתועה (לחסו� קלה טרחה במניעת מדובר הרי א)

שהדבר עד יהושע זאת החשיב ומדוע הליכה) של רגעי� מספר

האר�? חלוקת בעת כתנאי נקבע

שנגר� הנזק את תכריע זו קלה טרחה שמניעת היתכ� ב)

הזמורות את ולכרות לנתק לו שהתירו עד הזולת, של לכרמו

הנזק? על לשל� חייב אינו מכ� ולאחר בדר�, המעכבות

למנוע שכדי יהודי, של מעלתו גדלה כמה אנו לומדי� מכא�

האר� חלוקת בעת להתנות לנכו� יהושע מצא וצער טרחה ממנו

שיצא עד ויורד מפסג ועולה מפסג הכרמי�... בי� התועה "שכל

התועה שיגרו� מנזק להתעל� נוכל זה לתנאי והודות לדרכו"

נחלתו. את קיבל זה תנאי בסיס על כי הכר�, לבעל

על ג� פועל ישראל אר� בחלוקת התנאי – יותר ipaובעומק

l`xyi,�הכרמי בי� התועה ליהודי לעזור רצונ� שמצד ,

ולכ� יינזק הכר� א� א� וירד יפסג ויעלה שיפסג ה� מסכימי�

הנזק על לבו ינקפו שלא כדי אפילו לשל� צרי� לא התועה

הכר� בעל כי לחבירו, לתועהdvexשגר� elלעזור gepeשניתק

שיקפנו מקו� אי� לכ� לדרכו. יצא כ� כי הזמורות, את וכרת

נזק אדרבה, שהרי הכר�, לבעל שגר� הנזק על התועה של לבו

ליהודי טובה באה זה ידי שעל מכיוו� הכר�, לבעל נוח זה

הכרמי�. בי� התועה

(208 עמ' ח"א, תשמ"ח, מנח� (תורת

ה'תשס"ט שבט כ' קודש, שבת רגילה בשמירה שנשמר מועד שור

:‡ ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰åéìòa BøLwL øBL¤§¨§¨¨

éöç ílLî ,àeä íz íà ¯ ÷éfäå àöéå ,éeàøk åéðôa ìòðå ,äøñBîa§¥¨§¨©§¨¨¨¨§¨¨§¦¦¦¨§©¥£¦

íà àä ¯ "åéìòa epøîLé àìå" :øîàpL ,øeèt ,ãòeî äéä íàå .÷æð¤¤§¦¨¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¦§§¤§¨¨¨¦

.äæ àeä øeîLå ;øeèt ,BøîL§¨¨§¨¤

בתורה לו)נאמר כא, מתמול(שמות הוא נגח שור כי נודע "או :

eilraשלשו� epxnyi `leשנאמר זה ותנאי ישל�...". של� –

תנאי, בכל קנס לשל� החייב ת� בשור אמור אינו מועד, בשור

התורה כי רגילה, שמירה היינו פחותה", ב"שמירה נפטר ואינו

מקרי� לגבי ג� המסייעת מעולה", "שמירה לשמור אותו חייבה

מצויי�. שאינ�

בגמרא לומדי� זה מפסוק זאת, ב)לעומת מה, קמא ששור(בבא

בעליו � בלבד רגילה שמירה אפילו – שמור שהיה מועד

שהזיק. מה מתשלו� פטורי�

דנה עומדת",(ש�)הגמרא במקומה תמות "צד הא� בשאלה

מלשל�, ונפטר רגילה שמירה שנשמר מועד שור הא� היינו

ת�. שור בו שמחויב נזק חצי לשל� צרי� עדיי�

השאלה: ונשאלת לגמרי, שפטור כהאומרי� פוסק הרמב"�

פעמי� שלוש והזיק הועד שכבר מועד שור של דינו האומנ�

ת�? שור של מדינו יותר קל יהיה

לבאר: ויש

למקרי� רק הוא מכוו� שכזה ובתור קנס הוא נזק" "חצי די�

כשלעצמו מועד" "שור המושג ואילו דשכיחא" "מילתא שה�

שמירה (לפחות נשמר א� בפרט שכיח, שאינו מקרה הוא

ה� הנזק ותשלומי קנס להטיל צור� אי� במועד אבל – רגילה)

א� הנזק מתשלו� אד� פוטר כשלעצמו הנזיקי� וחוק הדי�, מ�

שורו. על שמר

לו) כא, שמות עה"ת, הירש (רש"ר

c"i - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎh"qyz'd hay 'k

ה'תשס"ט שבט י"ד ראשו� יו�

כז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מדרס;‡. טמאה מ���, ��תח� �בה ה�: �ב�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ�ל�
�מ�ה וה�אה מת; טמא טמאה מ�מעלה, [מחזיקה�תח� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

סאה] מ�ל��.מ' טה�רה ,ְְִָ

ערב�ת·. ועד[קערות]�ל� ל�י� מ�ני ערבה ה�: ְֲֲִֵֵֵֵָָֹ�ְִַ
טמא טמאה ��למה, מדרס; טמאה ��ס�קה, ק�י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ��עת

מ�ל��. טה�רה �מ�ה, וה�אה ְְְְִִֵַָָָָמת;

���דרה‚. הע��יה ה�: עגל�ת כסא]�ל� טמאה[� , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
אבני�, ו�ל מת; טמא טמאה �מ�ה, והע��יה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָמדרס;

מ�ל��. ְְִָטה�רה

�ריסי�„. מלחמה]�ל�ה טמא[מגיני ה�פ��, �ריס ה�: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
��מ��� �� ו���חקי� אימוני�]מדרס; שדה טמא[� טמא , ְְְֲִִֶַַָ�ְְֵֵָ

הערב�י� ודיצת הילדי�]מת; בו מ�ל��[שמשחקי� טה�רה , ְְְְִִִִֵַַָָ
אד�, מ����י ואינ� �לבד, לצ�רה ע��יה �היא לפי �ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ע�ר. �ל טמאה מק�ל אינ� אד�, מ����י �אינ� �לי ְִָָָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכל

�ר��סי�‰. משטחי�]�ל�ה ס�רי�,[� �ל ה�: ע�ר �ל ְְִִֵֶֶַַָָֹ
מת; טמא טמא עליו, �א�כלי� אכלי� ו�ל מדרס; ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
�אינ� לפי � מ�ל�� טה�ר ה�יתי�, עליו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָו���טחי�

אד�. ְְִֵַָָמ����י

.Âפני�� ה�: �סיס�ת לרגלי]�ל� ו��פני[� ה��ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ו�ל מת; טמא טמא �לח�, ו�ל מדרס; טמא ְְְֵֵֵֶָָ�ְְְִִֵֶַָָה��פרי�,

מתחתיו]מג�ל קצת[� �מ� �ה�א לפי � מ�ל�� טה�ר , ְְְְְִִִֶָָָ
עליו. מ�כחת וצ�רת� ְְִַַַָָָָה�ג�ל,

.Êו�ל מדרס; טמאה ל�כיבה, הע��יה ה�: מ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ�ל�
ו�ל מת; טמא טמאה זכ�כית, �לי �� ���תני� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָז�גי�

טה�רה[אורגי�]סרגי� ה�בכ�ת, את עליה ��סרגי� ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
אד�. מ����י �אינ� לפי � ְְְְִִִֵֵֶַָָָמ�ל��

.Áמ��ל�ת גדולי�]�ל� טמאה[סלי� זבל, �ל ה�: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ
וה�חל� מת; טמא טמאה �ב�, �ל מחבלי�מדרס; [רשת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְָ

ק�י�עבי�] ��� �החבלי� לפי � מ�ל�� טה�ר �מ�י�, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ�ל
�בכי� ועיני עליו, לי�ב רא�י ואינ� ועבי� [החלל�י�תר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

לחבל] חבל וכ��צאשבי� �ב� לק�ל רא�י ואינ� הר�ה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָרחבי�
�לבד. חבלי� א�א �לי, ��רת עליו �אי� ונמצא ,��ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

.Ë�מ�צי טמא[מחצלאות]�ל�ה לי�יבה, הע��י ה�: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מת;מדר טמא טמא ה�לי�, �� ���יחי� צ�עי� ו�ל ס; ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

�מח�י� ענבי� עליו ���תני� ���ת טה�ר[מכסי�]ו�ל ,�� ְְְֲִִִִֶֶַָָָָ
אד�. מ����י �אינ� � ְְְִִֵֵֶַָָָמ�ל��

.Èחמת�ת עור]�ל� �רמלי�[נודות ��ל�ה ה�, ְֲֵָָָֹֹ�ְְִ
וכ�ה[ילקוטי�] מדרס; טמאי� ��ע�ר, המק�לי� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָה�:

ק�י�. חמ�ת וה�רמל ק�י�, אר�עת החמת ְֲִֵֵֶַ�ְְִִֵֶַַַַַַָ�ע�ר�?
ה�ג, ע�ר ו�ל מת; טמא טמאי� ��ע�ר, מק�לי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָו�אינ�

מ�ל��. ְְִטה�ר�ת

.‡È;מדרס טמא ל�טיח, הע��י ה�: ע�ר�ת ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ל�ה

לתכרי� כלי�]והע��י בו ו�ל[לכרו� מת; טמא טמא , ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָ
צ�רת עליו �אי� לפי � מ�ל�� טה�ר סנ�לי�, ו�ל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָרצ�ע�ת

ְִ�לי.

.·È;מדרס טמא ל�כיבה, הע��י ה�: סדיני� ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ�ל�ה
צ�ר�ת ו�ל מת; טמא טמא לפרכת, [ציורי�]והע��י ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָֹ

� מ�ל�� טה�ר הר�ק�, מ��� ��תל�ד �די א�ת� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ע��י�
אד�. מ����י �אינ� ְְְִִֵֵֶַָָלפי

.‚Èו�ל מדרס; טמאה ידי�, �ל ה�: מט�ח�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ל�
�ני נבלי ו�ל ה�ת �כריכי ו�ל מת; טמא טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָספרי�,

אד�. מ����י �אינ� לפי � מ�ל�� טה�רה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלוי,

.„Èוהאצ�ע�ת ה�ד �� ��כניסי� יד, �מ� הע��י ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָע�ר
ה��ה כפפות]מ�ני ה�קרא[� וה�א �ה�, וכ��צא והה�ק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

וע��, ח�ה צ�די �ל ה�: �רקלימי� ��ל�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'�רקלי�';
טמא טמא חגבי�, ו�ל עליו; נ�ע� �הרי � מדרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמא

ק�צי� ו�ל החגבי�; את �� ���תני� מ�ני � [קוטפימת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
�אינ�פירות] לפי � מ�ל�� טה�ר ה�ר�ת, �� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ��ק�צי�

אד�. ְְִֵַָָמ����י

.ÂËסבכ�ת עבה]�ל� יל�ה[בגד �ל [שמורידהה�: ְְֵֶַָָָֹ
עליה] ויושבת לפעמי� זקנהאותה ו�ל מדרס; טמאה ,ְְְְִֵֵֶָָָ

אותה] מורידה ��[אינה לצחק ו�ע��י� מת; טמא טמאה ,ְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
�כר �אינ�[שתייני�]ל��תי לפי � מ�ל�� טה�רה , ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

אד�. ְְִֵַָָמ����י

.ÊËמ�כת �ל מדרס; טמא אד�, �ל ה�: סנ�לי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל�ה
�ע� �ל מת; טמא טמא �המה, ר�]ו�ל צפירה[ע� ו�ל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

רא�י[גומי] �אינ� �לי �ל �בר: �ל �לל� מ�ל��. טה�ר ,ְְְִִֵֶֶָָָָָָ
א�א לכ� נע�ה ולא רא�י �ה�א א� למר�ב, א� ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹלמ��ב
נע�ה ה�דרס. מ� טה�ר ה�א הרי � אחרת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלמלאכה

ע�� �מ��� אחרת �ג��[ג�]למלאכה הי�יבה, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
�מדרס, ה���א וכל �מדרס; מ��א � והרדיד ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָה��ית
�מ� �מדרס, מ��א ואינ� �מת ����א וי� �מת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָמ��א
ה�מא�ת, אב�ת ��אר מ��א � �מת ה���א וכל ְ�ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ��ארנ�.
�מ�קי�. �מ��א �בריה�; �ל �י� ��רה �ל אב�ת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�י�

.ÊÈק��ת מה�הה[שקי�]�ל� [���לי�[בלויה]ה�: ָֹ�ְְֵֶָָָ
טלאי] ה�ריאהעשאה אחר ה�לכי� ה�ריאה, [לעני�על ְְְִִִַַַַַָָ

הי�טומאה] ה�ד�לה. אחר ה�לכי� ה�ד�לה, על קט�ה ;ְְְְִַַַַַַָָָָ
ה�לכי� �יצד ה�נימית; אחר ה�לכי� �ו�ת, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ��יה�
טה�ר�ת. ��יה� ר���, �מ�ציא נ�בה �א� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָאחריה?

.ÁÈנקס��ת� הא�יפירי�[לוחות]�ל� [לוחותה�: ְִִִִִֵֶָָָֹ
�יתכתיבה] �� ו��� מדרס; טמא ה�פרי�, עליו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ���יחי�

לפי � מ�ל�� טה�רה וחלקה, מת; טמא טמא �עוה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָק��ל
למדרס. רא�י ואינ� �לי, צ�רת עליו ְְְְִִֵֵֶַָָָָ�אי�

כח ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

אח�ריה�‡. ��טמא� ק��ל, �ית לה� ��� ה�לי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ל
הגניה� ולא לתר�מה, ��כ� נטמא לא � ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ�מ�קי�
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אזניה�[שפתיה�] ולא שלה�], יד ידיה�[בית ולא [כגו�, ְְְְֵֵֶֶָֹֹ
מחבת] נטמאיד ה�לי; ��פת ה��קע האצ�ע מק�� ולא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

��י על טמאי� מ�קי� נפל� .��� נטמא� �לי, �ל ְְְִִֵֵַַַָָ�ְְְִִֶ��כ�
ה�לי� יד�ת על א� אזניה�, על א� הגניה�, על א� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָה�לי�,
ה�לי אח�רי ואפ�� �טה�רי�; מנ�ב�, זה הרי � ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהמק�לי�

נטמא�. לא ,����ְְִֹ

וה�רצ�פי�·. ה��י� �ג�� ה�ק, �לי [שקי�אחד ְְְְִִֵֶַַַַַַָ
�ליגדולי�] ואחד וה�סת�ת, ה�רי� �ג�� הע�ר, �לי א� ,ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ

�מ��ל�ת ק��ת אפ�� גדולי�]הע�, נטמא�[סלי� א� � ֲִֵָ�ְְְִִֵַ
��כ�. נטמא לא �מ�קי�, ְְְֲִִֵֶַָָֹאח�ריה�

קיבול]���טי‚. בית ללא �ט�[� המיטהרי��לי �] ְְֵֵֶֶ
�אי�במקווה] וה�בלה ה�לח� �ג�� למדרס, רא�יי� ְְְֵֶַַָָ�ְְְְִִֵֶַָָ�אינ�
�פ� ה��רה[מסגרת]ל� מ� טמאה מק�לי� ואי� ה�איל � ְְְִִֵֶַָֹ�ְִַָָ

אבל ��כ�. נטמא לא �מ�קי�, אח�ריה� נטמא� א� �ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ
והע�ר ה��ה, �ג�� � למדרס הרא�יי� �ט� �לי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ���טי
אח�רי� לה� אי� � �ה� וכ��צא וה��א, עליו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ���ני�
מאח�ריה� א� מ��כ�, �ה� מ�קי� ��גע� �י� א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָות��;
ליסטרה וז�מי ו�מ�, יי� מ��ת וכ� .��� ה�לי נטמא �ְְִִַָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

צלייה] אי�[מזלג � יי� �ל �מ�מרת חר�ל, �ל �מסננת ,ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מקצת�, על מ�קי� נפל� א� א�א ות��; אח�רי� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָלה�

ה�גדי�. �מ� ��� ְְִַָָ�ְְִנטמא�

ה�למד„. וה�א החרישה]ה�ר�ע, הכוונת י�[מוט � ְְְֵֵַַַַַָ
על מ�קי� נפל� �יצד? ות��. אח�רי� קצ�תיו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָל�ני

האדמה]החרח�ר לעומק שנכנס הע�[החלק מ� נטמא לא � ְְִִֵַַָָֹ
הע� ��אר �לבד, טפחי� �בעה א�א לחרח�ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָה�מ��

ה�רב� על מ�קי� נפל� א� וכ� החורש]טה�ר; לא[הברזל , ְְְְִִֵַַַָָָָֹ
ח�� נפל� ל�רב�. ה�מ�כי� טפחי� אר�עה א�א ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָנטמא

מ�קי�ל�בע ��גע� ק��ל �כלי זה הרי � לאר�עה וח�� ה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ולח��. מ�ע� מ�ק�� א�א נטמא ולא ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ�אח�ריו,

לא‰. � �מ�קי� מה� אחד ��טמא �יס, �ת�� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ�יס
�פת�תיה� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה חבר�. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָנטמא
נטמא � ה�נימי ונטמא ע�ד�, החיצ�� היה א� אבל ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָ�וי�.
�י� � �ב�ר� ה�נימי. נטמא לא החיצ��, נטמא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהחיצ��;
חבר�. נטמא לא מה�, אחד נטמא א� � �� �בי� ��ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

.Âרבע אחד[הקב]הח�קק ונטמא אחד, �ע� רבע וחצי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אחד. ע� �ה� �י על א� ה�ני, נטמא לא � �מ�קי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמה�
ואח�ריו הרבע � הרבע �ת�� טמאי� מ�קי� נגע� ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ�יצד?
מ��כ� הרבע �חצי נגע טה�ר; ואח�ריו הרבע וחצי ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹטמא,
טה�רי�. ואח�ריו והרבע טמאי�, ואח�ריו הרבע חצי �ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹ
הרבע, אח�רי נטמא� ה�ל. את מט�יל מט�יל, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹ�כ�ה�א
טמא; ה�ל אח�רי הרי � �מ�קי� הרבע חצי אח�רי ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹא�

האח�רי�. את ח�לקי� ְֲִִֵֶֶַָ�אי�

.Êמר�יח[קומקו�]קמק�מ�ס והיה טמאי�, אח�ריו �הי� �ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
�אח�ריו ונגע� מ��כ� מ�קי� יצא� ��א ח��שי� אי� �ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
לתר�מה. טה�רי� ��ת�כ� ה��קי� הרי א�א לת�כ�, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוחזר�

�ס�יע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

zFewn zFkld¦§¦§
ואחר מקוה �מי טמא �ל ��ט�ל והיא אחת, ע�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה �בא�ר יטהר. ��ְְְִִִִֵֵַָָָ

א ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

��טמא�‡. �י� �לי�, �י� אד�, �י� � ה�מאי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ�ל
�ל �טמאה ��טמא� �י� ��רה, �ל חמ�רה ְֶָ�ְְְְֲִֵֶֶָָָ�ְ�טמאה

�מי�[מדרבנ�]�בריה� �טבילה א�א טהרה, לה� אי� � ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
��רקע. ְְִִַַַַה�קוי�

�גדי�·. וכ��ס ��ר רחיצת ���רה ��אמר מק�� ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ�ל
וזה �מקוה; ה��� �ל טבילת א�א אינ� ה�מא�ת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ�ִַמ�
��פ�. ��ט�ל �ל�מר ��י�", �ט� לא "וידיו �זב ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��אמר
מרא� ח�� ��� טבל �א� ה�מא�ת, ל�אר ה�י� ֵֹ�ְִֶַָ�ְְִִַַָוה�א
� הא�ה ה�ברי� וכל �טמאת�. ה�א עדי� ה�ט�ה, ְְְִֵֶַָָָָ�ְְְֲִֶַַַָָאצ�ע�

ה�מ�עה מ�י �ה� �י על רבינו]א� נאמר[ממשה הרי , ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
אב �ני� הערב"; עד וטמא י�בא לימוד]"��י� לכל[� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
��י�. ��ב�א� ְִִֵֶַַַָה�מאי�,

ח��‚. �מקוה, טהרה לה� י� � ��טמא� ה�לי� ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ל
ה��� וכ� זכ�כית; �כלי חר� מחצלת]מ�לי חר�,[� �כלי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

�בירה. א�א טהרה ל� אי� � ת��ר�" "ואת� �� ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָֹֹנאמר
מ�אה� ואפ�� �מסמר, קבע� ואפ�� ��רקע, ח�ר� ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָאפ��

�בסי� א� ���בר.[גבס]סיד עד �היה, �מ�ת ה�א הרי � ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה. �דבר ע�א�� חר� �כלי זכ�כית, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ�כלי

�ל„. �אר המק�לי� ה�לי� �כלל אינ� ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָה���
ע� �לי �כלל אינ� ק��ל, �לי �אינ� לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַ�ַה�מא�ת;

וה�איל ���רה; נתר�ההאמ�רי� למ��ב, רא�י וה�א ְְְְְֲִִִִַַָָָָָ
מדרס ל�[הזב]לטמאת �אי� וכיו� ��רה; �י� �לבד ְ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

יתר�ה לא � לטמאה ונתר�ה �פר��, טהרה ולא ְְִֶַָֹ�ְְְְְְֳִֵַָָָָֹ�טמאה
האמ�רי� ה�לי� א�א �מקוה מ�הר �אי� �מקוה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלטהר
�ח�ת ���אר עד קריעת�, א�א טהרה למ�� ואי� ְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ���רה.

טפחי�. ��ה על טפחי� ְְִִִִִַָָָָמ��ה

�מעי�‰. א�א טהרה ל� אי� � זורמי�]ה�ב ,[שמימיו ְְֳֵֶַַָָָָָ
ה�מאי�, ��אר ה�בה אבל ח�י�"; "�מי� �� נאמר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�הרי

�מקוה. א� ט�בלי� � �לי� �י� אד� ְְְִִִֵֵֵֶַָָ�י�

.Â,וי�לדת מ��ה ח�� � ���� טבילת� טביל�ת, ח�בי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ל
קרי �בעל נ�ה. �עני� ��ארנ� �מ� ��ילה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ��בילת�
��אמר: � ה�ילה מ�ח�ת ,��� ה��� �ל וה�ל� ְְֱִִֶֶַַַַָ�ְֵֵַָט�בל
וה�ל� ���בל מל�ד ��י�", ירח� ערב, לפנ�ת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"והיה

�מ�. הערב עד ה�ילה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָמ�ח�ת

.Êבת� ער�, ��ה�א ��פ� �ל ��ט�ל צרי� ה��בל, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל
ה�א והרי רא��; �ער �ל יט�יל �ער, �על היה וא� ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
עלתה �בגדיה�, ��ט�ל� ה�מאי� וכל ��רה. �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ג�פ�,

�ה� �אי� �ה�י� מ�ני � טבילה דרכ�]לה� אינ�[עוברי� , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לבעל�. מ�רת �בגדיה, ��בלה ה��ה וכ� ְֲֶֶַָ�ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָח�צצי�.

.Á,���נת לא וא� לטבילה; להת��� צרי� ה��בל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ�ל
לח�י� טבילה ל� לקדשי�]עלתה ��בלה[ולא נ�ה אפ�� . ְְְִָָָ�ְֲִִִֶָָָ

הרי � להקר ירדה א� ה�י� לת�� ��פלה �ג�� ��נה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�לא

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay e"h ipy mei -

טה�רה, אינ� � וקד�י� לתר�מה אבל לבעל�; מ�רת ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ�ז�
�כ�נה. ��ט�ל ְְִֶַַָָֹעד

.Ë�נכנס א� � ה�י� �א�ת ל� וי�ב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָה��פת
מג�ה זה הרי ה�קוה, לת�� ה��פ� טה�ר. ,��� �ר� ֶ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָ�ִֶֶַמי�

מצווה] לש� שטובל נראה לא ��קוה,[� �עמי� וה��בל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מג�ה זה עלי[כנ"ל]הרי יד� '�ב� לחבר�: והא�מר . ְֲֵֶ�ְְְֲֵֵֶַַָָָֹ

מג�ה זה הרי .[כנ"ל]��קוה', ְְֲִֵֶֶַ�ֶ

.È�ה�תרי נראי�]�ית שאינ� בגו� �בית[מקומות ְִֵֵַָ
"וידיו ��אמר: ה�י�, �ה� ��ב�א� צריכי� אינ� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה�מטי�,
כ� �י על וא� �לבד. ה�ראי� אברי� ��י�", �ט� ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלא
�בר יהיה ולא ה�י�, �ה� ��ב�א� רא�יי� להי�ת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹצריכי�
�ת�� אד� יל�ד 'לע�ל� חכמי�: אמר� לפיכ� ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָח�צ�.
�� ואחר �מי� קמטיה מדיחה א�ה ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ית�,
וכמניקה �א�רגת, �דילת� �דר� ט�בלת הא�ה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ�ט�ל'.

�נ� הנקה]את או אריגה בעת .[כעמידתה ְֶָ

.‡È�אד מ�ני ��ת���ת מ�ני �נמל, ט�בלת אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא�ה
מ�� ל� ה�י� וא� �הג�; ט�בלת וכ��צא[מחצלת]ואינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

�לי ��י על �ט�ל ולא �נמל. ט�בלת להצניע�, �די ��ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
�עלה ולא מפחדת �היא מ�ני �ה�, וכ��צא סל א� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחר�

טבילה. ְִָָל�

.·È�ינ� ח�צ� �בר יהיה לא ה�לי�, ואחד האד� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד
��ר על מד�ק טיט א� �צק �היה �ג�� ה�י�; ְְַַָ�ְְִִֵֵֶַַָָָלבי�
עלתה ולא ��היה, טמא זה הרי � ה�לי ��� על א� ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאד�

טבילה. ְִֶָָלה�

.‚Èח�פה הח�צ� �בר היה א� ��רה, רב[מכסה]�בר את ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
��היה וה�א טבילה. לה� עלתה לא � ה�לי רב א� ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהאד�
מק�יד אינ� א� אבל להעביר�; ור�צה עליו, מק�יד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהאד�
אינ� � עבר לא �י� עבר �י� לב על א�ת� �� ולא ְֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹעליו,
ח�פה היה א� וכ� ר��. את ח�פה �ה�א �י על וא� ְִֵֶָָ�ְִֵֶֶֶַַח�צ�,
עליו. מק�יד �ה�א �י על א� ח�צ�, אינ� � ְִִִֵֵֶַַַָָמע�ט�

.„Èהיה א� � ח�צ� �ה�א �בר ��ל ס�פרי�, ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָמ�ברי
על �ה�א �י על א� טבילה, ל� עלתה לא � עליו ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמק�יד
היה א� � הח�צ� �בר וכל ר��. מ��� �זרה, ְִֵַָָָָָ�ְִִֵָמע�ט�;
�אינ� �י על א� טבילה, ל� עלתה לא � ר�� את ְְִִֵֶַַָָָֹ�ֶֶח�פה

עליו. ה�ק�יד ר�� מ��� �זרה, עליו; ְִַַָָ�ְְִִֵַָָָמק�יד

.ÂË��� על א� האד� ��ר על היה �א� א�מר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָנמצאת
�ה� וכ��צא וזפת �צק �ג�� הח�צצי�, מ�ברי� �בר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�לי
ל� עלתה לא � עליה מק�יד וה�א �חר�ל, ט�ה אפ�� �ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ
א�א טבילה, ל� עלתה � עליה מק�יד אינ� וא� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָטבילה;
��ארנ�. �מ� האד�, רב א� ה�לי רב את ח�פה היה �� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹא�

ה'תשס"ט שבט ט"ו שני יו�

ב ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

לפל��‡. �אד�: ח�צצי� העי�]א�� לעי�[ליחת �ח�� ְְְִִִֵֶַָָָ
לעי�] מחו� וגלד[שנדבקת פצע], ה��ה,[ליחת ��י �על ְֵֶֶֶַַַַָ

רפואי]וס� �עליה,[חומר והרט�ה ה��ה, ��י �על יב� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה��ר�, ��חת טיט א� �בצק ��ר�, �על צ�אה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגלדי

בצק]וה�למ�לי� ה�ו�[שיירי וטיט ה���, עבה]�על �], ְְְִִִֵֶַַַַָ

ה��צרי� חרס]וטיט כלי ה�מצא[יוצרי �רכי� �ל וטיט , ְְְְְִִִִִֶַַָָ
��אר ח�צצי�. א�� �ל � הח�ה �ימ�ת אפ�� �מיד ��ְְֲִִִִֵַַָָָָָ
��י�; נמחה �הרי ח�צ�, אינ� � לח ��ה�א � ה�יט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ל

ח�צ�. יב�, ְֵֵֶָ�כ�ה�א

��ר�·. ה��ת, ��ר� וה��, והחלב, וה�ב�, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָה�י�,
ח�צצי�; יב�י�, � החר�ב ��ר� ה�קמה, ��ר� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָה�אנה,
�י� לחי� �י� � ה�רפי� �ל ��אר ח�צצי�. אינ� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלחי�,

��סר� וה�� ח�צצי�. לח,[נדבק]יב�י�, אפ�� � ���ר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
המדל�לי� וה��ר האבר לאח�צ�. א� מהגו� [נתלשו ְְֵֵַַָָָָ�ְִָ

ח�צצי�.נפרדו] ,ְִ

�ח�ה;‚. ��דיח עד ח�צ�, � �א�ה ה�תרי� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ית
�ברי� ��ה וח�צ�. מתק�� והאבק �מיד, �� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ה�עה
מק�דת, ואינ� ה�איל � �פנ�יה אבל �נ��אה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָאמ�רי�?

ח�צ�. ֵֵאינ�

וה��ק�י�[תחבושת]האגד„. ה��ה, ��י כות][מת�על ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
וה�ירי� ה�בר, ��י וה�טלי�ת[שרשראות]�על וה�זמי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

���ר,[מחרוזות] �דב�קי� חזקי� �ה� �זמ� � ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוה��ע�ת
ח�צצי�. אינ� רפי�, �ה� �בזמ� ְְְִִִִֵֵֶַָָח�צצי�;

����ר�ת‰. והרצ�ע�ת ,���� וח�טי ה�מר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָח�טי
מב�ילי� �ה� מ�ני ח�צצי�, � לנ�אי רא�יה� על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה��י�
מ�ני ח�צצי�, אי� � �ער ח�טי אבל ה���. �בי� ה�י� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ�י�

רפי�. �אינ� �י על א� �ה� �אי� ִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�י�

.Âלפי ;���� �ל אפ�� ח�צצי�, אי� � ����אר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָח�טי�
חבקי� אבל �ה�. עצמ� ח�נקת א�ה [תכשיטי�]�אי� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

�היא לפי ח�צצי�; � וענקי� קטלי�ת �ג�� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ����אר,
��ר. �עלת ��ראה �די �ה�, עצמ� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָח�נקת

.Ê�קלקי ונע�ה ��תק�ר ה�ב �על סב�]�ער וכ�[� , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ח�צצי�. � ה�ק� ְְִִֵַָָקלקי

.Á;�ח�צ נראה, �ה�א �זמ� � �אד� �ח�ב �ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָח�
על א� לערב, �תר�מת� וא�כל ט�בל � נראה �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�בזמ�
� וטבל טמאה, ט�עת ��לע מי וכ� טמא. ח� �ה�א ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�י
�מ�ע�; נטמא ��בל, אחר הקיא� וא� טה�ר; זה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ולא מט�אי� אינ� החי, �ג�� ה�ל�עי� ��ל �ארנ�, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ��בר

צר�ר�ת נכנס� אדמה]מ��אי�. רגליו[רגבי �סדקי וקיסמי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָ
ח�צצי�. ְְִִַָמ�מ�ה,

.Ëרט�ה� מל�גמא, תחבושות]אס�ל�נית, �ית[מיני �על ְְְְְִִִֵֶַָָ
ה�י�, ���נס� צרי� �אינ� �י על א� ח�צצי�; � ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה�תרי�
�מ� ח�צ�, �בר עליה� יהיה ולא רא�יי� ��הי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹצריכי�
ורא�� ל��ה ח�� �ער�ת ��י א� �ערה �� היתה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ��ארנ�.
�הי� א� �צ�אה, א� �טיט מד�קי� �הי� א� ל��ה, ְְְִִֶָָָ�ְֶַַָָָ�מד�ק
ח�צצי�. א�� הרי � מ�מעלה עיניו �ריסי �ער�ת ��י ��ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ

.È.�ח�צ אינ� טבל, וא� רגליו; �על �עפר אד� יט�ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

.‡È,�טמאת� ה� הרי � והט�יל� �בכלי�, �אד� ְָָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָהא�חז
��א �זרה, ה�י�; �ה� ��א� עד ידיו �ר�ה �י על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוא�
טבילה. לה� עלתה �ח�ה, �מי� ידיו הדיח וא� יר�ה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלא

.·È�ל עלתה לא � וטבלה לאח�ריה, �נ� ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹה�פ�לת
ונד�ק �יד�, א� ה�ינ�ק �רגלי היה טיט ��א ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָטבילה;

נפל. �עלתה ואחר וחצ�, טבילה, ��עת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ�א�ה
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טה�רה, אינ� � וקד�י� לתר�מה אבל לבעל�; מ�רת ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ�ז�
�כ�נה. ��ט�ל ְְִֶַַָָֹעד

.Ë�נכנס א� � ה�י� �א�ת ל� וי�ב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָה��פת
מג�ה זה הרי ה�קוה, לת�� ה��פ� טה�ר. ,��� �ר� ֶ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָ�ִֶֶַמי�

מצווה] לש� שטובל נראה לא ��קוה,[� �עמי� וה��בל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מג�ה זה עלי[כנ"ל]הרי יד� '�ב� לחבר�: והא�מר . ְֲֵֶ�ְְְֲֵֵֶַַָָָֹ

מג�ה זה הרי .[כנ"ל]��קוה', ְְֲִֵֶֶַ�ֶ

.È�ה�תרי נראי�]�ית שאינ� בגו� �בית[מקומות ְִֵֵַָ
"וידיו ��אמר: ה�י�, �ה� ��ב�א� צריכי� אינ� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה�מטי�,
כ� �י על וא� �לבד. ה�ראי� אברי� ��י�", �ט� ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלא
�בר יהיה ולא ה�י�, �ה� ��ב�א� רא�יי� להי�ת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹצריכי�
�ת�� אד� יל�ד 'לע�ל� חכמי�: אמר� לפיכ� ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָח�צ�.
�� ואחר �מי� קמטיה מדיחה א�ה ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ית�,
וכמניקה �א�רגת, �דילת� �דר� ט�בלת הא�ה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ�ט�ל'.

�נ� הנקה]את או אריגה בעת .[כעמידתה ְֶָ

.‡È�אד מ�ני ��ת���ת מ�ני �נמל, ט�בלת אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא�ה
מ�� ל� ה�י� וא� �הג�; ט�בלת וכ��צא[מחצלת]ואינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

�לי ��י על �ט�ל ולא �נמל. ט�בלת להצניע�, �די ��ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
�עלה ולא מפחדת �היא מ�ני �ה�, וכ��צא סל א� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחר�

טבילה. ְִָָל�

.·È�ינ� ח�צ� �בר יהיה לא ה�לי�, ואחד האד� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד
��ר על מד�ק טיט א� �צק �היה �ג�� ה�י�; ְְַַָ�ְְִִֵֵֶַַָָָלבי�
עלתה ולא ��היה, טמא זה הרי � ה�לי ��� על א� ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאד�

טבילה. ְִֶָָלה�

.‚Èח�פה הח�צ� �בר היה א� ��רה, רב[מכסה]�בר את ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
��היה וה�א טבילה. לה� עלתה לא � ה�לי רב א� ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהאד�
מק�יד אינ� א� אבל להעביר�; ור�צה עליו, מק�יד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהאד�
אינ� � עבר לא �י� עבר �י� לב על א�ת� �� ולא ְֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹעליו,
ח�פה היה א� וכ� ר��. את ח�פה �ה�א �י על וא� ְִֵֶָָ�ְִֵֶֶֶַַח�צ�,
עליו. מק�יד �ה�א �י על א� ח�צ�, אינ� � ְִִִֵֵֶַַַָָמע�ט�

.„Èהיה א� � ח�צ� �ה�א �בר ��ל ס�פרי�, ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָמ�ברי
על �ה�א �י על א� טבילה, ל� עלתה לא � עליו ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמק�יד
היה א� � הח�צ� �בר וכל ר��. מ��� �זרה, ְִֵַָָָָָ�ְִִֵָמע�ט�;
�אינ� �י על א� טבילה, ל� עלתה לא � ר�� את ְְִִֵֶַַָָָֹ�ֶֶח�פה

עליו. ה�ק�יד ר�� מ��� �זרה, עליו; ְִַַָָ�ְְִִֵַָָָמק�יד

.ÂË��� על א� האד� ��ר על היה �א� א�מר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָנמצאת
�ה� וכ��צא וזפת �צק �ג�� הח�צצי�, מ�ברי� �בר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�לי
ל� עלתה לא � עליה מק�יד וה�א �חר�ל, ט�ה אפ�� �ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ
א�א טבילה, ל� עלתה � עליה מק�יד אינ� וא� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָטבילה;
��ארנ�. �מ� האד�, רב א� ה�לי רב את ח�פה היה �� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹא�

ה'תשס"ט שבט ט"ו שני יו�

ב ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

לפל��‡. �אד�: ח�צצי� העי�]א�� לעי�[ליחת �ח�� ְְְִִִֵֶַָָָ
לעי�] מחו� וגלד[שנדבקת פצע], ה��ה,[ליחת ��י �על ְֵֶֶֶַַַַָ

רפואי]וס� �עליה,[חומר והרט�ה ה��ה, ��י �על יב� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה��ר�, ��חת טיט א� �בצק ��ר�, �על צ�אה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגלדי

בצק]וה�למ�לי� ה�ו�[שיירי וטיט ה���, עבה]�על �], ְְְִִִֵֶַַַַָ

ה��צרי� חרס]וטיט כלי ה�מצא[יוצרי �רכי� �ל וטיט , ְְְְְִִִִִֶַַָָ
��אר ח�צצי�. א�� �ל � הח�ה �ימ�ת אפ�� �מיד ��ְְֲִִִִֵַַָָָָָ
��י�; נמחה �הרי ח�צ�, אינ� � לח ��ה�א � ה�יט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ל

ח�צ�. יב�, ְֵֵֶָ�כ�ה�א

��ר�·. ה��ת, ��ר� וה��, והחלב, וה�ב�, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָה�י�,
ח�צצי�; יב�י�, � החר�ב ��ר� ה�קמה, ��ר� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָה�אנה,
�י� לחי� �י� � ה�רפי� �ל ��אר ח�צצי�. אינ� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלחי�,

��סר� וה�� ח�צצי�. לח,[נדבק]יב�י�, אפ�� � ���ר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
המדל�לי� וה��ר האבר לאח�צ�. א� מהגו� [נתלשו ְְֵֵַַָָָָ�ְִָ

ח�צצי�.נפרדו] ,ְִ

�ח�ה;‚. ��דיח עד ח�צ�, � �א�ה ה�תרי� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ית
�ברי� ��ה וח�צ�. מתק�� והאבק �מיד, �� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ה�עה
מק�דת, ואינ� ה�איל � �פנ�יה אבל �נ��אה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָאמ�רי�?

ח�צ�. ֵֵאינ�

וה��ק�י�[תחבושת]האגד„. ה��ה, ��י כות][מת�על ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
וה�ירי� ה�בר, ��י וה�טלי�ת[שרשראות]�על וה�זמי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

���ר,[מחרוזות] �דב�קי� חזקי� �ה� �זמ� � ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוה��ע�ת
ח�צצי�. אינ� רפי�, �ה� �בזמ� ְְְִִִִֵֵֶַָָח�צצי�;

����ר�ת‰. והרצ�ע�ת ,���� וח�טי ה�מר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָח�טי
מב�ילי� �ה� מ�ני ח�צצי�, � לנ�אי רא�יה� על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה��י�
מ�ני ח�צצי�, אי� � �ער ח�טי אבל ה���. �בי� ה�י� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ�י�

רפי�. �אינ� �י על א� �ה� �אי� ִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�י�

.Âלפי ;���� �ל אפ�� ח�צצי�, אי� � ����אר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָח�טי�
חבקי� אבל �ה�. עצמ� ח�נקת א�ה [תכשיטי�]�אי� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

�היא לפי ח�צצי�; � וענקי� קטלי�ת �ג�� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ����אר,
��ר. �עלת ��ראה �די �ה�, עצמ� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָח�נקת

.Ê�קלקי ונע�ה ��תק�ר ה�ב �על סב�]�ער וכ�[� , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ח�צצי�. � ה�ק� ְְִִֵַָָקלקי

.Á;�ח�צ נראה, �ה�א �זמ� � �אד� �ח�ב �ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָח�
על א� לערב, �תר�מת� וא�כל ט�בל � נראה �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�בזמ�
� וטבל טמאה, ט�עת ��לע מי וכ� טמא. ח� �ה�א ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�י
�מ�ע�; נטמא ��בל, אחר הקיא� וא� טה�ר; זה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ולא מט�אי� אינ� החי, �ג�� ה�ל�עי� ��ל �ארנ�, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ��בר

צר�ר�ת נכנס� אדמה]מ��אי�. רגליו[רגבי �סדקי וקיסמי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָ
ח�צצי�. ְְִִַָמ�מ�ה,

.Ëרט�ה� מל�גמא, תחבושות]אס�ל�נית, �ית[מיני �על ְְְְְִִִֵֶַָָ
ה�י�, ���נס� צרי� �אינ� �י על א� ח�צצי�; � ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה�תרי�
�מ� ח�צ�, �בר עליה� יהיה ולא רא�יי� ��הי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹצריכי�
ורא�� ל��ה ח�� �ער�ת ��י א� �ערה �� היתה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ��ארנ�.
�הי� א� �צ�אה, א� �טיט מד�קי� �הי� א� ל��ה, ְְְִִֶָָָ�ְֶַַָָָ�מד�ק
ח�צצי�. א�� הרי � מ�מעלה עיניו �ריסי �ער�ת ��י ��ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ

.È.�ח�צ אינ� טבל, וא� רגליו; �על �עפר אד� יט�ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

.‡È,�טמאת� ה� הרי � והט�יל� �בכלי�, �אד� ְָָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָהא�חז
��א �זרה, ה�י�; �ה� ��א� עד ידיו �ר�ה �י על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוא�
טבילה. לה� עלתה �ח�ה, �מי� ידיו הדיח וא� יר�ה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלא

.·È�ל עלתה לא � וטבלה לאח�ריה, �נ� ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹה�פ�לת
ונד�ק �יד�, א� ה�ינ�ק �רגלי היה טיט ��א ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָטבילה;

נפל. �עלתה ואחר וחצ�, טבילה, ��עת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ�א�ה
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.‚Èפצה�� א� �פיה, �ער� ��תנה יד�,[הידקה]נ�ה ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ
��פת�תיה ��רצה בחוזק]א� לזו זו ��מצא[הדביק� א� , ְְְְִִֶֶֶָָָָ

לא �א�� � ��יה �י� עצ� ��מצא א� ��פת�תיה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ�צק
וירדה �פיה, מע�ת נתנה ה�מאי�. �אר וכ� ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָטבלה.
�ב על טמאה היא והרי נ�ה, מ�מאת טהרה � [�וטבלה ְְֳִָָָָ�ְְֲִִֵֵַַַַָָ

�מחמת] �מי לטמאה, רא��� ונמצאת �רקר��; �גע �ְְְִִֵָ�ְְְִֶַָָֹ
�זב. ה�י� וכ� ְְִִֵַַָָה��ה.

.„Èקלקי �אד�: ח�צצי� �אי� �]וא�� שערות הרא�[סב� ְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
ולפל�� ��אי�, ה�תרי� �בית ה�חי ��עי�,[ליחה]�בית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וצ�אה ��ר�, �על צ�אה ולכל�כי ה��ה, �העלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוגלד
וה�א ה�ט�, �כ��ת המדל�לת, וצ�ר� ה��ר�, ְְְֶֶַָָ�ְְִִֶֶֶַַַַֹֹ��חת

��ר� �על ה�ק קט�]ה�ער ילד ח�צצי�.[של אי� א�� �ל � ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

.ÂËאחד ק�ר �אחת ק��רי� �הי� יתר א� �ער�ת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��י
אחת ו�ערה �ה�. �אי� �ה�י� מ�ני ח�צצי�, אינ� �ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
א� אבל עליה; מק�יד ��היה וה�א, ח�צצת; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ��ק�רה,
�ער� רב ��היה עד טבילה, ל� עלתה עליה, מק�יד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�
ויראה ה�א�ני�. ה�ר� �זה עצמ�. �פני נימא נימא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָק��ר,
ואינ� טבילה, לעני� ח��ב ה�א �ג�פ� אד� �ל ��ער� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,
�י על א� א�א ה�ער'; 'רב ��אמר �די עצמ� �פני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ�ג��
עליו, מק�יד אינ� א� � נימא נימא ק��ר רא�� �ער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ��ל
על אחר לח�צ� נצטר� �� א� א�א טבילה, ל� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה
��� ה�מאי� �אר ואחד ה��ה, ואחד ��ארנ�. �מ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��פ�,

�ער. ְֵָָֹ�רא��

.ÊË,�ער� ח�פפת הא�ה ��היה היא, עזרא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��נת
מ�ד, ותט�ל ��ילה לח� ל� אפ�ר וא� �ט�ל; �� ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹואחר
מ�ני א� ה�חק, �ב�עת מ��ח. זה הרי � לחפיפה ְְִִֵַַַָֹ�ְֲֲִֵֵֶֶַָ�כ�
��ת. למ�צאי וט�בלת ��ת, �ערב אפ�� ח�פפת � ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהחלי

.ÊÈ�א�ת� א� � ח�צ� �בר עליה ונמצא ועלתה, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָטבלה
א�א �נ�ה, �ע� לח� צריכה אינ� טבלה, �חפפה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹה���
�נ�ה �ע� לח� צריכה לאו, וא� �לבד. וט�בלת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹח�זרת

ְְִֹולט�ל.

.ÁÈנתר� א�ה �ח� חפיפה]לא מק��[אב� �ה�א מ�ני , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
�אהלה[מנתק] ולא ה�ער, מסר�[אלו�]את �ה�א מ�ני , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מסב�] ח�ה[� �ח�י ואפ�� �ח�י�, א�א ה�ער; [�את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
�מסלסלי�שמש] ה�ער את מי�רי� �הח�י� מ�ני �ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ה�ער,[מפרידי�] את מק�צי� ה��ני� אבל ְְֲִִֵֶַַַָָא�ת�.
�מתק�ר. א�ת� ְְְְִִֵַַ�מבל�לי�

.ËÈ�ל עלתה לא � וטבלה לבנ�, �ב�יל ��תנה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנ�ה
יד�. �על ה�מנ�נית מ�ני ְְְִִִֵֶַַַָָָטבילה,

.Îל�ה� �ת�� � וטבלה ,�� וה�ציאה ��ר� ְְְְְְְִָָָָָָָָָֹ�רטה
הרי ימי�, �ל�ה לאחר ח�צ�; ה�ריט�ת מק�� אי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹימי�,
�על ��לד ,�� ק�פה �ה�� מ�ני ח�צ�, ה�ריט�ת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמק��
יב�, היה א� ח�צ�. אינ� � ��עי� לפל�� וכ� ה��ה. ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ��י

לה�ריק �התחיל ירוק]וה�א צבע �נ�ה.[� ח�צ� , ְְְְִִִִֵֶָ

.‡Î�עי�� בעי�]�חל שנותנת כחול ח�צ�;[צבע אינ� , ִֵֵֶַַָֹ
��רח�ת עיניה הי� וא� ח�צ�. העי�, ��י [עוצמת�על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

תמיד] ח�צ�.ופותחת אינ� העי� ��י על א� ,ִֵֵֵַַַַָ

.·Îלא � �י�תר עיניה �עצמה א� �י�תר, עיניה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ�תחה
טהר�ת; לעני� אמ�רי�? �ברי� ��ה טבילה. ל� ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָעלתה
�ב�יל ��תנה �י על א� מ�רת. לבעל�, לה�יר� ְְִִֶֶֶַַַָָ�ְְֲֲִַַָָָאבל
עיניה �ב על �היה א� י��, �רט �� �היה א� ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלבנ�,
מ�רת ז� הרי � א�ת� עצמה א� עיניה �תחה �בי� ֶֶ�ְְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹ�חל,
א�א אינ� �ה� וכ��צא הא�� ה�ברי� ��ל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלבעל�;
וכל �זר�. לא �עילה לעני� �זר�, טהר�ת �לעני� ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמ�בריה�,
לעני� טמא�ת ��אר ח�צ� � לטהר�ת �נ�ה ְְְִַ�ְְְִִִֵֵַָָָהח�צ�

טבילה. ��עת �בגד וח�צ� ְְְְְִִֵֶֶַָָטהר�ת,

.‚Îעל א� � ח�צ� �בר עליו ונמצא ועלה, ��בל, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
עד �טמאת�, ה�א הרי ה���, �ל ה�י� �א�ת� ��תע�ק ְַָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ�י
טבילה'; קד� עלי זה היה ��א �ו�אי אני 'י�דע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ��אמר:
��דע עד טמאת�, על טמא העמד טמא, והחזק ְֵֶַַָ�ְֲֵֵֵַַַָָ�ְִה�איל

��הר. ְֶַַַָ�ו�אי

ג ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

�ה�.‡. וכ��צא והחמר, ה�פת, �כלי�: ח�צצי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא��
מ��כ� � ו��צל�חית ��כ�ס בתוכ�]ה�פת ח�צצי�;[� , ְְְְִִִִֶֶֶֶַָ

מ�ית אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�צצי�. אינ� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�מאח�ריה�,
מאח�ריה�, �י� מ��כ� �י� � ה�ית מ�על אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ�ָהא��;

��תמח�י ה�פת גדולה]ח�צצי�. �י�[קערה � ו��קערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
ח�צצי�. � הא�� מ�ית �י� ה�ית מ�על �י� ,�� �בי� ��ִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�ְִָ

בוש�]ה�ר·. דיו]וה��מ�ס[מי� ממרכיבי �כ�ס[אחד �י� � ְְֵַַֹ
מ�ית �י� ה�ית מ�על �י� �קערה, �תמח�י �י� ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ�צל�חית
וכ��צא חמר א� זפת היה ח�צצי�. � �� �בי� �� �י� ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ָהא��,

ה�ר�� ועל ה�לח�, ועל ה�בלה, על קט�]�ה� א�[כסא � ְְֶַַַַַָָ�ְְְִַַַָָ
ה�ל�סי� ועל עליה�; מק�יד �ה�א מ�ני ח�צצי�, � נק�י� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהי�

עליה�.[מלוכלכי�] מק�יד �אינ� מ�ני ח�צצי�, אינ� �ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

אינ�‚. עני, �ל ועל ח�צצי�; ה�ית, �על מ��ת על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהי�
ז�קי� �ל ועל ח�צ�; ה�ית, �על א�� ועל [נודותח�צצי�. ְְִַ�ְִִֵֶַַַַַַָָ

ה�ר�עתעור] על ח�צ�. אינ� חמור], של צדדי�[� [�מ�ני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא ח�צ�.החציצה ,ֵ

�למידי„. �גדי על �ה� וכ��צא חמר א� זפת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
על מק�ידי� �ה� מ�ני ח�צ�, אחד מ�ד אפ�� � ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָחכמי�
צדדי�, מ�ני � האר� ע�י �גדי על נקי. להי�ת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמל����

ח�צ�. אינ� אחד, מ�ד ִֵֵֵֶַָח�צ�;

מפ�לי‰. ו�ל י�צרי�, ו�ל ז�תי�, �ל מט�ח�ת על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהי�
ענפי�]אילנ�ת ח�צצי�.[כורתי אינ� � ְִִֵָָ

.Â�אינ� מ�ני ח�צ�, אינ� � �גד� על �� �היה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָט�ח
ְִַמק�יד.

.Êרבב בבגד]מ�כר שנבלע דבר כל על[� רבב �היה ְְֵֶַָָָָ
מ�כר ה��ח היה �זה. ���צא �ל וכ� ח�צ�; אינ� ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�גד�,
ח�צ�, א� ספק זה הרי � �רבב �� �גד� על והיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָרבב,
מלאכ�� �הרי ח�צ�, אינ� א� מק�יד, �ני� �ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמ�ני

מק�יד. ואינ� ְְִִֵַהיא

.Á� מ��כ� ה�נ�ל על �ה� וכ��צא החמר א� ה�פת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
� ה�פסל על ח�צ�. אינ� �מ�מ�ה, ח�צ�; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמ�מעלה,
ח�צ�. אינ� מ�מ�ה, ח�צ�; ה�דדי�, מ� א� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמ�מעלה

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay e"h ipy mei -

.Ë�המכ��י ו��קתדרה ��כ�א צ�אה [יבשי�]לכל�כי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ִָ
� ה�דדי� מ� �י� מ�מ�� �י� מאח�ריה�, �י� מ��כ� �י� �ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
לכל�כי אבל א�ת�. מעבירי� �ה�י� מ�ני ח�צצי�, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינ�

���יר וה��� ו���ל�חית, ����ס [תכשיט]�מרי� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
יד[פעמו�]ו����ג �על וה�צק וה�יט קת], ה�ר��[� ְְְִֵֶֶַַַַַַָ�ְֹ

ח�צצי�. � ה�גרפה יד ְְְִֵֶַַַַָו�על

.Èבחמר� �זפת �אמרנ� מק�� ��ל ה�א, �ר�ר ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�בר
מק�יד �אינ� מ�ני �כלי�, ח�צצי� �אינ� �ה� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכ��צא
�חמר א� �זפת חפ�י ה�לי רב היה א� לפיכ�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליה�.
על א� ��ארנ�, �מ� טבילה, ל� עלתה לא � �ה� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכ��צא
ה�לי�, מ� �כלי הפר� זה �דבר ואי� מק�יד. �אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�י

זה. �דבר �וי� ה�לי� �ל ְִִֵֶֶַָָָָָא�א

.‡È��דר� ��א �הכניס� חל�לי� �ה� ה�לי� יד�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
לתוכו] נכנסי� לא והמי� מרק�[� ולא �דר�� �הכניס� א� ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

לגמרי] הכניס� לא[לא � ונ��ר� מ�כת �ל �הי� א� ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ
טבילה. לה� ְְִֶָָָָעלתה

.·È,טבל לא �א�� � והט�יל� למ�ה, �יו �הפ� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ�לי
נכנסי� �אינ� מק�� �� היה �כ��. נכנסי� ה�י� �אי� ְִִֵֶָָָָָ�ְְְִִִִֵֵֶַַָמ�ני
צ��. על ����� עד טבילה, ל� עלתה לא � ����� עד ��ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.‚È�אינ � האמצע מ� ורחב �מ�א�, מ�א� צר �ה�א ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�לי
צ��. על ����� עד ִֶֶַַַָטה�ר,

.„Èעל ����ה עד טה�רה, אינ� � ��קע ��יה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצל�חית
ִָצ��.

.ÂË�לדיו]קלמרי ���ב�ה[כלי עד טה�רה, אינ� � ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
.��� לעקמ�מית ה�י� ���נס� �די ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ���

.ÊËה�יר �היה ונטמא,[תכשיט]�המה רפ�י עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
�מק�מ� א�ת� .[בצווארה]מט�ילי� ְְִִִַ

.ÊÈה�מקמ�ס את יט�יל ���,[קומקו�]ולא ��חמי� ְְִֶַַֹ�ְְִֶֶַָ
�פ��. �� א� ְִִֵֵֶָא�א

.ÁÈ.טבל לא �א�� � והט�יל� מ�קי�, מלא �ה�א ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�לי
וה� ה�י� הרי � והט�יל� מי�, מלא טה�רי�היה לי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

�טמאת ��ארנ� �מ� טהרה, לה� י� �ה�י� מ�ני ְַ�ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�אחת,
א�ת� ר�אי� רגלי�, מי מלא ה�לי היה �מ�קי�. ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָאכלי�

ח�את מי �� היה מי�. ה� אדומה]�א�� פרה היה[� א� � ְִִִֵֵַַָָָָָ
��ת�כ� ח�את מי על מקוה מי ��ר�� �די �נ�י, ה�לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרב
ה� �כא�� �טמאת�, ה�א עדי� � לאו וא� טה�ר; זה הרי �ְְֲֲִִֵֶַָָ�ְְִֵָ
ה�קוה. מי �בי� ה�לי ��� �י� �ח�צצי� מ�קי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�אר

.ËÈ�א לב� יי� מלא והיה טמא, וג�� טה�ר ���כ� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ�לי
ה�לי רב היה א� הרב: אחר ה�לכי� � והט�יל� ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
��מאת� מ�ני טה�ר, � �ת�כ� ה�י� ��ר�� �די ְָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�נ�י,

�אר[מדרבנ�]מ�בריה� א� אד� יי� �� היה א� אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. ל� עלתה לא ְְְִִַָָָֹמ�קי�,

.Î�טיט[כד]לגי �יו על ונת� טמאי�, מי� מלא �ה�א ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טה�ר;[לח]ט�פח � והט�יל� ��י�, ��קע ה�יט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

ה�ו� טיט היה וכ�[עבה]וא� טבל. לא �א�� ,�� וכ��צא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טה�רה; � והט�יל� ט�פח, טיט �ל �לבנה ��תנ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָט�עת

טבלה. לא �א�� יו�, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹוא�

.‡Îק�רי סת� �ה�: ה�י� ��ב�א� צריכי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָא��
�עלי �גדי וק�רי ח�צצי�. עליה�, הק�יד וא� ענ�י�; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַ�גדי
אינ� ה��רי�, על מק�יד אינ� וא� ח�צצי�; סתמ� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ��י�,

ה�גדי� נימי וק�רי הבגד]ח�צצי�. ��ק�ר�[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
וחבט לולאה]מאליה�, �תפ�ה[� רא�[תפילי�]ה�נ�ל, �ל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

��� הרצ�עה �בית הרצ�עה ע� �ב�קה �ה�ציצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�זמ�
וי�רדת ע�לה �אינ� �זמ� זר�ע �ל �תפ�ה [רצועתווחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

זזה] החמתאינה ואזני ה�רמל[נוד], וכל[ילקוט]ואזני , ְְְְֵֵֵֶַַָָ�ְְֵֹ
לה�יר�. עתיד �אינ� �תפרי� מ��רי� �א�� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ���צא

.·Î�ה��רי ה�י�: �ה� ��ב�א� צריכי� �ה� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוא��
ק�רי וכ� �ל�לא�ת, ע��יי� �ה� החל�ק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ��פתחי
�ל �תפ�ה למ�ח, צרי� סדי� �ל ו�פה ���ת�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָל�לא�ת
ע�לה �היא �זמ� זר�ע ו�ל �רצ�עה, �אינ� �זמ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹרא�

ו�נ� ה�גדי�[רצועה]וי�רדת, נימי וק�רי סנ�ל, �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
עתיד �ה�א מ�ק�מ�ת �א�� ���צא �ל וכ� א�ת�, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ���ר

�ת �ל ה��י� �למתח�. היי�]לג��ת� �ד[בית [ביתו�ל ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
לחטטהשמ�] צרי� חזקי�, הי� א� הי�[לנקות�]� וא� ; ְֲֲִִִִַָָָָֹ

��ב�א� צריכי� ע�ר, �ל וה�סת ה�ר לנער. צרי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפי�,
�ה�. ִֶַַָה�י�

.‚Î���והא וה���ר, עג�ה, בדי�]�סת ממולא ,[עוד ֲֶֶ�ְְִַַָָ
לחלל�. ה�י� �ה� ��ב�א� צריכי� אינ� � וה�פ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוה�מיע,
סת��. ט�בל �לה�ציא, להכניס �ר�� �אי� �ל ה�לל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹזה

.„Î�מכ�סי ��ה� �גדי� רטובי�]ה�ט�יל ,[ועדיי� ְְְְִִֵֶַַָ�ִָ
נג�בי�, הט�יל� ��בע�ע�; עד ה�י� �ה� ���נס� ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכי�

מ�ע��ע�. וינ�ח� ��בע�ע� ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Î�לק�צ ועתיד מ�ר��, יתר אר�י� �ה� ה�לי� יד�ת ְְְִִִֵָָָָָ�ְֲִֵֵֶַָ�ל
ה��ה מק�� עד מט�יל� לה]� שצרי� �ל�לת[� �יצד? . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

�ד�ל �]�לי מידתה ע�רה;[� � וקט� טפחי�, אר�עה � ְְְְֲִִַָָָָָָָָ
טה�ר. וה�אר �לבד, ז� מ�ה עד ה�ל�לת מ� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמט�יל

.ÂÎ� ה�ל והט�יל אחרי�, �לי� �ת�כ� ��ת� טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�לי
�הרי �י�תר; צר ה�לי ��י �י על א� טבילה, לה� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
ה�ד�ל, ל�לי טבילה �עלתה �מ��� ל�, נכנסי� ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָה�י�
והט�יל צ��, על ה�ה� וא� ��ת�כ�. ל�לי� טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה
��פ�פרת רחב �יו ��היה עד טבילה, לה� עלתה לא �ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאי�, �לי� לת�כ� ונת� טה�ר, ה�לי היה א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָה��ד.
רחב �יו ��היה עד טבילה, לה� עלתה לא � ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהט�יל�
אבל לתר�מה. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה��ד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָ��פ�פרת
�לל, טה�רי� �לי� �ת�� �לי� מט�ילי� אי� � ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלקד�י�

�ק�ה א� �סל הי� גדול]ואפ�� ��ארנ�.[שק �מ� ְְֲִַַָ�ְְֵֶַָ

ד ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

��אמר:‡. � �ה� ט�בלי� מכ�סי�, מי� ��ל ��רה, ְֱִִֶֶֶַָָ�ְִִֶַָָ�י�
להעל�ת �די �ה� ��היה וה�א, מק��. מ�ל מי�", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ"מקוה
חכמי�, �ער� אחת; �בת האד� ��� לכל �ה� ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָטבילה
מחזיק ה�א זה ו�ע�ר א��ת; �ל� �ר�� א�ה על ְְְִִֶַַַַַָָָֹא�ה
�א�בי�. �אינ� �י� �א�בי� �י� מי�, סאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאר�עי�

לטבילה;·. �ס�לי� ה�א�בי� �ה�י� ס�פרי�, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ�מ�ברי
לת�כ� ��פל �א�בי�, �אינ� מי� מקוה א�א ע�ד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
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.Ë�המכ��י ו��קתדרה ��כ�א צ�אה [יבשי�]לכל�כי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ִָ
� ה�דדי� מ� �י� מ�מ�� �י� מאח�ריה�, �י� מ��כ� �י� �ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
לכל�כי אבל א�ת�. מעבירי� �ה�י� מ�ני ח�צצי�, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינ�

���יר וה��� ו���ל�חית, ����ס [תכשיט]�מרי� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ
יד[פעמו�]ו����ג �על וה�צק וה�יט קת], ה�ר��[� ְְְִֵֶֶַַַַַַָ�ְֹ

ח�צצי�. � ה�גרפה יד ְְְִֵֶַַַַָו�על

.Èבחמר� �זפת �אמרנ� מק�� ��ל ה�א, �ר�ר ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�בר
מק�יד �אינ� מ�ני �כלי�, ח�צצי� �אינ� �ה� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכ��צא
�חמר א� �זפת חפ�י ה�לי רב היה א� לפיכ�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליה�.
על א� ��ארנ�, �מ� טבילה, ל� עלתה לא � �ה� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכ��צא
ה�לי�, מ� �כלי הפר� זה �דבר ואי� מק�יד. �אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�י

זה. �דבר �וי� ה�לי� �ל ְִִֵֶֶַָָָָָא�א

.‡È��דר� ��א �הכניס� חל�לי� �ה� ה�לי� יד�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
לתוכו] נכנסי� לא והמי� מרק�[� ולא �דר�� �הכניס� א� ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

לגמרי] הכניס� לא[לא � ונ��ר� מ�כת �ל �הי� א� ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ
טבילה. לה� ְְִֶָָָָעלתה

.·È,טבל לא �א�� � והט�יל� למ�ה, �יו �הפ� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ�לי
נכנסי� �אינ� מק�� �� היה �כ��. נכנסי� ה�י� �אי� ְִִֵֶָָָָָ�ְְְִִִִֵֵֶַַָמ�ני
צ��. על ����� עד טבילה, ל� עלתה לא � ����� עד ��ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.‚È�אינ � האמצע מ� ורחב �מ�א�, מ�א� צר �ה�א ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�לי
צ��. על ����� עד ִֶֶַַַָטה�ר,

.„Èעל ����ה עד טה�רה, אינ� � ��קע ��יה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצל�חית
ִָצ��.

.ÂË�לדיו]קלמרי ���ב�ה[כלי עד טה�רה, אינ� � ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
.��� לעקמ�מית ה�י� ���נס� �די ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ���

.ÊËה�יר �היה ונטמא,[תכשיט]�המה רפ�י עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
�מק�מ� א�ת� .[בצווארה]מט�ילי� ְְִִִַ

.ÊÈה�מקמ�ס את יט�יל ���,[קומקו�]ולא ��חמי� ְְִֶַַֹ�ְְִֶֶַָ
�פ��. �� א� ְִִֵֵֶָא�א

.ÁÈ.טבל לא �א�� � והט�יל� מ�קי�, מלא �ה�א ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�לי
וה� ה�י� הרי � והט�יל� מי�, מלא טה�רי�היה לי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

�טמאת ��ארנ� �מ� טהרה, לה� י� �ה�י� מ�ני ְַ�ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�אחת,
א�ת� ר�אי� רגלי�, מי מלא ה�לי היה �מ�קי�. ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָאכלי�

ח�את מי �� היה מי�. ה� אדומה]�א�� פרה היה[� א� � ְִִִֵֵַַָָָָָ
��ת�כ� ח�את מי על מקוה מי ��ר�� �די �נ�י, ה�לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרב
ה� �כא�� �טמאת�, ה�א עדי� � לאו וא� טה�ר; זה הרי �ְְֲֲִִֵֶַָָ�ְְִֵָ
ה�קוה. מי �בי� ה�לי ��� �י� �ח�צצי� מ�קי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�אר

.ËÈ�א לב� יי� מלא והיה טמא, וג�� טה�ר ���כ� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ�לי
ה�לי רב היה א� הרב: אחר ה�לכי� � והט�יל� ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
��מאת� מ�ני טה�ר, � �ת�כ� ה�י� ��ר�� �די ְָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�נ�י,

�אר[מדרבנ�]מ�בריה� א� אד� יי� �� היה א� אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. ל� עלתה לא ְְְִִַָָָֹמ�קי�,

.Î�טיט[כד]לגי �יו על ונת� טמאי�, מי� מלא �ה�א ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טה�ר;[לח]ט�פח � והט�יל� ��י�, ��קע ה�יט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

ה�ו� טיט היה וכ�[עבה]וא� טבל. לא �א�� ,�� וכ��צא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טה�רה; � והט�יל� ט�פח, טיט �ל �לבנה ��תנ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָט�עת

טבלה. לא �א�� יו�, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹוא�

.‡Îק�רי סת� �ה�: ה�י� ��ב�א� צריכי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָא��
�עלי �גדי וק�רי ח�צצי�. עליה�, הק�יד וא� ענ�י�; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַ�גדי
אינ� ה��רי�, על מק�יד אינ� וא� ח�צצי�; סתמ� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ��י�,

ה�גדי� נימי וק�רי הבגד]ח�צצי�. ��ק�ר�[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
וחבט לולאה]מאליה�, �תפ�ה[� רא�[תפילי�]ה�נ�ל, �ל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

��� הרצ�עה �בית הרצ�עה ע� �ב�קה �ה�ציצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�זמ�
וי�רדת ע�לה �אינ� �זמ� זר�ע �ל �תפ�ה [רצועתווחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

זזה] החמתאינה ואזני ה�רמל[נוד], וכל[ילקוט]ואזני , ְְְְֵֵֵֶַַָָ�ְְֵֹ
לה�יר�. עתיד �אינ� �תפרי� מ��רי� �א�� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ���צא

.·Î�ה��רי ה�י�: �ה� ��ב�א� צריכי� �ה� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוא��
ק�רי וכ� �ל�לא�ת, ע��יי� �ה� החל�ק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ��פתחי
�ל �תפ�ה למ�ח, צרי� סדי� �ל ו�פה ���ת�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָל�לא�ת
ע�לה �היא �זמ� זר�ע ו�ל �רצ�עה, �אינ� �זמ� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹרא�

ו�נ� ה�גדי�[רצועה]וי�רדת, נימי וק�רי סנ�ל, �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
עתיד �ה�א מ�ק�מ�ת �א�� ���צא �ל וכ� א�ת�, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ���ר

�ת �ל ה��י� �למתח�. היי�]לג��ת� �ד[בית [ביתו�ל ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
לחטטהשמ�] צרי� חזקי�, הי� א� הי�[לנקות�]� וא� ; ְֲֲִִִִַָָָָֹ

��ב�א� צריכי� ע�ר, �ל וה�סת ה�ר לנער. צרי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפי�,
�ה�. ִֶַַָה�י�

.‚Î���והא וה���ר, עג�ה, בדי�]�סת ממולא ,[עוד ֲֶֶ�ְְִַַָָ
לחלל�. ה�י� �ה� ��ב�א� צריכי� אינ� � וה�פ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוה�מיע,
סת��. ט�בל �לה�ציא, להכניס �ר�� �אי� �ל ה�לל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹזה

.„Î�מכ�סי ��ה� �גדי� רטובי�]ה�ט�יל ,[ועדיי� ְְְְִִֵֶַַָ�ִָ
נג�בי�, הט�יל� ��בע�ע�; עד ה�י� �ה� ���נס� ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכי�

מ�ע��ע�. וינ�ח� ��בע�ע� ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Î�לק�צ ועתיד מ�ר��, יתר אר�י� �ה� ה�לי� יד�ת ְְְִִִֵָָָָָ�ְֲִֵֵֶַָ�ל
ה��ה מק�� עד מט�יל� לה]� שצרי� �ל�לת[� �יצד? . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

�ד�ל �]�לי מידתה ע�רה;[� � וקט� טפחי�, אר�עה � ְְְְֲִִַָָָָָָָָ
טה�ר. וה�אר �לבד, ז� מ�ה עד ה�ל�לת מ� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמט�יל

.ÂÎ� ה�ל והט�יל אחרי�, �לי� �ת�כ� ��ת� טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�לי
�הרי �י�תר; צר ה�לי ��י �י על א� טבילה, לה� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
ה�ד�ל, ל�לי טבילה �עלתה �מ��� ל�, נכנסי� ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָה�י�
והט�יל צ��, על ה�ה� וא� ��ת�כ�. ל�לי� טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה
��פ�פרת רחב �יו ��היה עד טבילה, לה� עלתה לא �ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאי�, �לי� לת�כ� ונת� טה�ר, ה�לי היה א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָה��ד.
רחב �יו ��היה עד טבילה, לה� עלתה לא � ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהט�יל�
אבל לתר�מה. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה��ד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָ��פ�פרת
�לל, טה�רי� �לי� �ת�� �לי� מט�ילי� אי� � ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלקד�י�

�ק�ה א� �סל הי� גדול]ואפ�� ��ארנ�.[שק �מ� ְְֲִַַָ�ְְֵֶַָ

ד ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

��אמר:‡. � �ה� ט�בלי� מכ�סי�, מי� ��ל ��רה, ְֱִִֶֶֶַָָ�ְִִֶַָָ�י�
להעל�ת �די �ה� ��היה וה�א, מק��. מ�ל מי�", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ"מקוה
חכמי�, �ער� אחת; �בת האד� ��� לכל �ה� ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָטבילה
מחזיק ה�א זה ו�ע�ר א��ת; �ל� �ר�� א�ה על ְְְִִֶַַַַַָָָֹא�ה
�א�בי�. �אינ� �י� �א�בי� �י� מי�, סאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאר�עי�

לטבילה;·. �ס�לי� ה�א�בי� �ה�י� ס�פרי�, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ�מ�ברי
לת�כ� ��פל �א�בי�, �אינ� מי� מקוה א�א ע�ד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
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����ל �י על א� ה�ל. �סל� � �א�בי� מי� ל�י� ְְִִִִִֶַַַַָֹ�ְֶֹ�ל�ת
ה�א �הרי �ה��; למד�ה� ס�פרי�, מ�ברי �א�בי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמי�
ה�עי� � טה�ר" יהיה מי�, מקוה �ב�ר מעי� "א� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָא�מר:

�פ�סת �� התערבות]אי� �ידי[� ��� וה��ר �לל, אד� יד ְְְֵַַַָָָ�ִֵ
לא ה�קוה חכמי�: אמר� �א�בי�; מי� ��� �הרי ְְְֲִִִִֶַַָָָֹ�ֲֵֶָָאד�,
�מי� �ידי ��� להי�ת צרי� ואינ� �ב�ר, �א�ב ��� ִִֵַָ�ְְְִִֵָָ�ְִֶיהיה

��ר. אד�, יד �פ�סת �� י� א� א�א ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ�מעי�,

לה�‚. וירד� לנ�ב�, ה�ג �רא� קנק�י� ה��יח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ�יצד?
הרי ה��מי�, ע�נת �היא �י על א� � ונתמ�א� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ��מי�

יכ�ה א� ה�נק�י� י��ר ה�קוי�[יהפו�]זה וה�י� א�ת�, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
�כלי�, הי� הא�� ה�י� ��ל �י על וא� לטבילה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��רי�
והערה ה�נק�י�, הג�י� א� לפיכ�, �יד�. מ�א� לא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�הרי

�א�בי�. ��ה� ה�י� �ל הרי � ְֲִִֵֶֶַַָָָא�ת�

זמ�,„. �בכל עת �כל �מיד ה���ר �חת �לי� ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָה��יח
אבני� �לי אפ�� קט�י�, �לי� ואחד �ד�לי� �לי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאחד
מי ונתמ�א� טמאה, מק�לי� �אינ� מ�לי� �ה� ְְְְִֵַָ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָוכ��צא
�בר� א� �יה�, על �פי� וא� �ס�לי�. א�� הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ��מי�
לדע�� �הרי �בר, לכל ��א�בי� מה� ה�קוי� ה�י� �ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ה� �חזקת ה�לי�נתמ�א�; �כח ואפ�� מי�. לק�ח ��ר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָ
וכ� ה��יח. מ�ני ה��כח, על �זר� � �ס�לי� ה���ר, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָ�חת

עבי� ק��ר �עת �חצר ה�לי� את הענני�ה��יח [התאסר ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
גשמי�] �הרילקראת �ס�לי�, ��ה� ה�י� � ונתמ�א� ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

ק��ר ��עת �חצר ה��כח על �זר� וכ� נתמ�א�. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדע��
�בא� עבי�, ���ר ��עת �חצר ה�יח� מ�יח. מ��� ְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָעבי�,
ה�ג �רא� �ה�יח� �מ� ��רי�, א�� הרי � ונתמ�א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעבי�,
וחזר� ונת��ר�, עבי�, ק��ר ��עת ה�יח� א� וכ� ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָלנ�ב�.
�פי�, א� �בר� וא� ��רי�. א�� הרי � ונתמ�א� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָונתק�ר�,

��רי�. מה� ה�קוי� ְְִִִִֵֵֶַַַה�י�

�י‰. על א� � מי� ונתמ�א ��קוה, עצי� ��כח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָה��ד
רב �� י� העצי� והרי מעט, א�א ��קוה נ�אר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ה�קוה ונמצא �מק�מ�, העצי� את י��ר זה הרי � ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹה�קוה
�די ה�קוה, �ת�� ה�נק�י� את המס�ר וכ� ��ר. ����ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

למלאת�]לח�מ� ��לע[� �י על א� � מי� ונתמ�א� , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָ
מי� א�א �לל מי� �� נ�אר ולא מימיו, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�קוה
ה�קוי� וה�י� ה�נק�י�, י��ר זה הרי � ה�נק�י� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַֹ��ת��

��ר. מקוה ְִֵֵֶֶָמה�

.Âל�ת�� ה�קוה את ה�א�בי� ה�י� ��סלי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ�יצד
ל� ונפל� סאה, מאר�עי� �ח�ת ��קוה היה �א� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל�י�?
אבל �ס�ל. ה�ל הרי � לאר�עי� וה�לימ�ה� ל�י� ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ�ְֶֹ�ל�ת
ו�אב �א�בי�, �אינ� מי� סאה אר�עי� �� ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
ע�ד, ולא ��ר. זה הרי � ��� ה��� �ל לת�כ� ו�פ� ְֲֵֵֶָֹ�ְְְַַַָָ�כד,
והיה ��רי�, מי� סאה אר�עי� �� ��� עלי�� מקוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�א
למקוה וירד� ה�י�, �ר�� עד לת�כ� ונ�ת� �כלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָממ�א

��ר. ה�ח��� הרי � סאה אר�עי� ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ�ח���

.Êמכ�נ�ת סאה אר�עי� �� ��� בדיוק]מקוה ונת�[� , ְְְְִִֵֶֶַָָ�ְַָָ
הרי � סאה מ��� �� אחר ונטל �א�בי�, מי� סאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלת�כ�
ר��. עד � ��ר וה�א סאה, ונ�טל סאה נ�ת� וכ� ��ר; �ְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָזה

.Á,�ל�י ��ל�ת ה�קוה את ��סלי� ה�א�בי� ה�י� ִ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹאי�

נגרר� א� אבל ה�לי; מ� ה�קוה לת�� ���ל� [עלעד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ
וירד�הקרקע] ונמ�כ� ל�קוה, ח�� ה�א�בי� ְְְְְְְִִִִֶַַַַָה�י�

מחצה ��ה� עד א�א ה�קוה, ��סלי� אינ� � ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָל�קוה
��ר. ה�קוה ה��רי�, מ� רב היה א� אבל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמחצה;
��רי�, מי� �מ�ה� סאה ע�רי� �� ��� מקוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�יצד?
וי�רדי� נמ�כי� וה�י� ל�קוה, ח�� ו��אב ממ�א ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהיה
ה�יל�� �ת�� א� ה�רקע, על נמ�כי� �הי� �י� � ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָל�קוה
��ר, � ה�קוה את ��סלי� �אינ� מ�ברי� �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ��צא

�המ�יכ�ה �ה�א�בה סאה; לאל� ה�לימ� [�ואפ�� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
[� למקווה שנגררו אר�עי�שאובי� רב �� היה א� ְְִִֵַָָָָָֹ��רה,

�מ�ה� סאה ע�רי� �רא�� �היה �ג וכ� ה��ר. מ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹסאה
מע�רי�, �ח�ת לת�כ� ונת� �כתפ� �מ�א ��מי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד למק�� ה�ל �מ�כ� ה���ר �פתח �ס�ל, ה�ל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ��מצא
� ��� �המ�יכ�ה �ה�א�בה ��ר; מקוה זה הרי �ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ָ

�זה. וכ��צא ��ר. רב �� והיה ה�איל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹ��רה,

.Ë�חכמי ואמר� ה�איל ואמר�: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָה�ר�
��הי� צריכי� אנ� אי� טה�רה', ��� �המ�יכ�ה ְְְִִִֵֶָָָ�ְְִִֶָָ'�א�בה

יחיד�� �ברי והמ�כה, רב �הצרי� וזה ��רי�; מי� רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
�המ�יכ�ה '�א�בה ���� אמר� �הרי נדח�, �כבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָה�,
ו��פ�, �כלי ממ�א היה א� � זה �בר �לפי טה�רה'. ����ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ
��ר. מקוה זה הרי אחד, למק�� וה�לכי� נזחלי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוה�י�
�הרי ��רי�, מקו�ת ��נ� ���רחצא�ת אמ�טי �ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ�
מי ראינ� לא �מע�ל� ה�א. ��מ�� �א�ב ��ה� ה�י� ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל

זה. �דבר מע�ה ְֲֶֶֶַָָָָ�ע�ה

.È,חצר� מתערבי� �הי� �א�בי� �מי� ��מי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי
לע�קה וי�רדי� �הי�[גומא]ונמ�כי� א� ��חצר, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

מעל�ת על �[מדריגות]מתערבי� ל�ערה וי�רדי� ה�ערה, ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ
מחצה �ס�ל; ה�ס�ל, מ� רב וא� ��ר; ה��ר, מ� רב ְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹא�
י�יע� ��א עד ��תערבי� �זמ� אימתי? �ס�ל. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמחצה,
וה�ס�לי� ה��רי� הי� א� אבל וי�רדי�. ונמ�כי� ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָל�קוה,
אר�עי� לת�כ� ��פל יד�ע א� � ה�קוה לת�� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָמק�חי�
מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� ירד� ��א עד ��רי� מי� ִִַ�ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹסאה

�ס�ל. לאו, וא� ��ר; ְְִִֵָָָ�א�בי�,

ה'תשס"ט שבט ט"ז שלישי יו�
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אחד,‡. מ�לי �א�בי� מי� ל�י� �ל�ה ל� ��פל� ְְִִִִִֶַָ�ְְְִֶֶָָֹמקוה
��תחיל וה�א, מצטרפי�; � �לי� מ�ל�ה א� מ�ני� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹא�
אי� �לי�, מאר�עה הרא���. �סק ��א עד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ני
לר��ת; נת��� ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפי�.
מ�קל נפל אפ�� � ה�קוה מי את לר��ת נת��� א� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבל
��דמ� �בי� ל�י�. ל�ל�ת מצטר� �נה, �כל ְִֵֶָ�ְְְִִִֵֶָָָָָֹ�ינר
ה�ס�לי�, את ��רי� ��דמ� �י� ה��רי�, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָה�א�בי�
�יו� � �אחת ל�קוה נ�פלי� וה��רי� ה�א�בי� �הי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
לפח�ת א� סאה אר�עי� לת�� �א�בי� ל�י� �ל�ת ְְְְְִִִַָָָ�ְְֶֶָֹ��פל�

�א�ב. ונע�ה ה�ל נפסל �ְְֲִַַַָָֹ

וה��חט·. �מחצה, לג וזה �מחצה, לג זה ה�יל� ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�ני�
והג�יה� המי�]�ס�ת� נ�פלי�[מעל ��� ה�י� והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
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ה�רצ�ר מ� המערה וכ� הר�ה, שבשפתהמ�ק�מ�ת כוס �] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
��סלי�.רשת] א�� הרי � הר�ה מ�ק�מ�ת ��טיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ

אר�עי�‚. �� ��� �מקוה ע�ר �ל �סת א� �ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ט�יל
נמצא� ה�י�, מ� �פת�תיה� �הג�י� �יו� � מכ�נ�ת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ְְָסאה
�מעלה מט�יל�, יע�ה? �יצד �א�בי�. ��ת�כ� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָה�י�

��ליה� �ר� הפוכי�]א�ת� �[כשה� וה��ה ה�ק אבל . ְֲֵֶֶֶַַַָָ�ָ
ח���. ואינ� �דר��, א�ת� �מעלה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָמט�יל�

�כל„. לג �א�בי�, מי� �ל ���ת �ל� �� ��� ְְִִֶַָֹ�ְִֵֶֶָֹמקוה
לת�כ� ��פל� יד�ע א� � ��רי� מי� לת�כ� ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ה,
ה�לי�ית, ל��ה י�יע� ��א עד ��רי� מי� סאה ְִִַָ�ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹאר�עי�

�ס�ל. לאו, וא� ְִֵָָָ��ר;

ונפל‰. סאה, אר�עי� מה� אחד �כל אי� מקו�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ני
� ה�קו�ת �ני ונתערב� �מחצה, לג ולזה �מחצה, לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלזה
אבל �ס�ל. �� מה� אחד על נקרא ��א מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��רי�;
ל�י� �ל�ת לת�כ� ��פל סאה, אר�עי� �� �אי� ִ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמקוה
על ��רי� מי� ור�ה ל�ני�, נחלק �� ואחר �א�בי�, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמי�

� ��� ה�קוה ��ל �ס�לי�; א�� הרי � מה� אחד �פסל�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְִֶַ
�כלי. �אב� מימיו �ל �כא�� ח��ב, ה�א �א�בי� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ�מי�

.Âוהא�ה �א�בי�, מי� מלא �ה�א מי��ר [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ
עדגשמי�] �פ��ל�, ה�א לע�ל� � מ��� וי�צאה ל� ְְְְְִִִֶֶֶַָָנכנסת

�ל�ת ���ר �הי� ה�א�בי� מ� נ�אר ��א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��תח�ב
�� ואחר ונפסל, �א�בי� מי� לת�כ� ��פל מקוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ�ל�י�.
סאה אר�עי� ה��רי� ��מצא� עד ��רי� מי� עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָר�ה
ויפחת� ,�� �הי� ה�י� �ל ��צא� עד �פ��ל�, ה�א �ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ע�רי� �� ��� מקוה �יצד? ל�י�. מ�ל�ת ְְִִִֵֵֶֶֶַ�ְְִִֶַֹה�א�בי�
�� ואחר �א�בי�, מי� סאה לת�כ� ונפל ��מי�, מי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָסאה
��דע עד �פ��ל�, זה הרי � ��רי� מי� עליו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהר�ה
וי�תר ק�י� וחמ�ת �� �הי� סאה ע�רי� מ��� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��צא�
מ�ח�ת ח�� ��פסל ה�ל מ� י�אר ולא ה�ב, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמרביע
סאה אר�עי� �� ��� מקוה ע�ה א� וכ� ל�י�. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְִֶֹמ�ל�ת
טהר� � ה�ס�ל ה�ה ה�קוה ע� א�ת� וערב ��רי�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמי�

א��. את ֵֵֶא��

.Êמסלק]המס�ק מ���[� ונמ�כ� לצדדי�, ה�יט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ה�יט ��ל� היה ��ר; זה הרי � ל�קוה ל�י� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ְֶֹ�ל�ת
מ��� ונמ�כ� לצ��, ה�קוה מ� והב�יל� �ידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָ�מג�יה�

�ס�לי�. א�� הרי � ל�י� ְֲִִֵֵ�ְֶֹ�ל�ת

.Áצבא]�יס �המה[� וכ� למק��, מ�ק�� הע�בר ְְְִִֵֵֵַָָָָ
�ל�ת �ברגליה� �ידיה� וז�פ� למק��, מ�ק�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהע�ברת
ע�� אפ�� א�א ע�ד, ולא ��ר. זה הרי � ל�קוה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ל�י�

��ח�ה מרגליה�]מקוה סאה המ' כל ��ר.[� זה הרי � ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

.Ëח�ת� לת�כ� ונפל סאה, אר�עי� �� �אי� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָמקוה
לח�ה ��ר זה הרי � �א�בי� טמאי� מי� ל�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ�ְִֶֹמ�ל�ת

עליה� להקו�ת �פס�לי� ל�די�, מה� ול�ל [�ולתר�מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
א��למקווה] הרי � עליה� ורב� ��מי�, עליה� ירד� .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ

מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� נפל� עליה�. לה�ו�ת ִִַ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹ��רי�
ול�ל ולתר�מה לח�ה �ס�ל זה הרי � טמאי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹ�א�בי�
ור�� ��מי� ירד� עליו. לה�ו�ת �פס�ל ל�די�, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָמ���

לה�ו�ת �פס�לי� ול�די�, ולתר�מה לח�ה ��רי� � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעליה�
��� ��ע�� הרא��ני� ה�י� �ל ��צא� עד ָ�ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעליה�,
וכ� ל�י�. מ�ל�ה �ח�ת א�א מה� י�אר ולא ְִֵ�ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ��א�בי�,

�ינר חסר סאה אר�עי� �� ��� קטנה]מקוה מי� כמות �], ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה הרי � טמאי� �א�בי� מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� ְְֲִִִִֵֵֶַ�ְְְְֶָֹונפל�
לה�ו�ת �פס�לי� ל�די�, מ��� ול�ל ולתר�מה לח�ה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ�ס�ל
טמאי�, ��� אפ�� ל�י�, מ�ל�ת �ח�ת לת�כ� נפל ְִֵָ�ֲִִ�ְְֲִֵֶֶַָָֹעליה�.
� לה�לימ� ��מי� מי �ינר מ�קל לת�כ� נפל �� ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָואחר

�בר. לכל טהר �� לטבילה, ��הר ���ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ו ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

��פל�‡. א� עליה�, ה�י� �הלכ� המק�לי� ה�לי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל
וה�א, ה�קוה; את �פ�סלי� �א�בי�, א�� הרי � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלת�כ�
�ג�� טמאה, מק�לי� �אי� �לי� הי� אפ�� לק�לה. ְְָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��ע��

��סלי�. א�� הרי � אדמה �כלי אבני� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ�לי

לק�לה·. נע�ה ��א �לי תשמישו]�ל זה אי� א�[� � ְְֲִֶַַַָָָָֹ
�ג�� ה�קוה; את ��סל אינ� מק�ל, �ה�א �י ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַעל

צינורות]ה�יל�נ�ת �י[� על א� � �ה� נמ�כי� �ה�י� ְִִִִִֶֶַַַַַָָ
ה�קוה, את ��סלי� אי� � �מק�לי� �אמצע רחבי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�

חר�. �ל א� מ�כת �ל �הי� ֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�י�

מי�]ה�קת‚. את[חקיקת ��סלת אינ� � ���לע ֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
��סל � �סלע �ח�ר� �לי אבל �לי. �אינ� לפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָה�קוה,
מ� א� מ�מ�ה, נ�בה �סיד. �ח�ר� �י על א� ה�קוה, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָאת
ה�קוה. את ��סלת ואינ� ��רה, � ה��ד ��פ�פרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�ד

�ד�לה,„. ערבה א� �ד�לה חבית �ג�� �ד�ל, �לי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָה��קח
� מקוה וע�ה� �אר�, �קבע� א�ת�, המטהר נקב ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�נקב�

�קק א� וכ� ��ר. זה סת�]הרי �בבני�,[� �סיד ה�קב את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ה�קב סת� ��ר. מקוה �ת�כ�, ה�קוי� וה�י� ��סל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאינ�
��ק�ע�� עד ה�קוה, את ה�א ��סל עדי� � �בגבסי� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�סיד
ה�יד, �ב ועל האר� ��י על ה�ליכ� וא� יבנה. א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�אר�

��ר. זה הרי � ה�דדי� מ� �טיט ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�מרח

על‰. נמ�כי� ה�י� והרי ה���ר, �חת טבלה ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָה��יח
�פ� ל�בלה היה א� � ל�קוה וי�רדי� [מארבעה�בלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

��סלת.צדדיה] אינ� לאו, וא� ה�קוה; ��סלת ז� הרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
�פ� ל� ��� �י על א� � להדיח� �די ה���ר �חת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזקפ�

לק�ל. ע�י� לא �הרי ��סלת, אינ� �ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âה�ר�ר�ת[חוקק]הח�טט �� לק�ל מק�� [אבני��צ��ר ְְְִֵֵַַַָ
א�קטנות] � ה�י� ע� ירד� ��א �די ��י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹה�ת�ל�לי�

ה�קוה; ��סל �ה�א, �ל �� וחפר ע� �ל ה���ר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
לק�לה ��ע�ה �לי מ��� �אי� ���רדי� ה�י� �ל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�הרי
��רת עליו והיה ה�איל ,�� �חקק אחר ��ק�ע� וה�א �ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
חקק �� ואחר ��רקע, קבע� א� אבל �ל��. ��היה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָ�לי
אינ� חר�, �ל צ��ר היה וא� ��סל. אינ� � ק��ל �ית ��ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
�י על א� רביעית. לק�ל �די �חקק ��היה עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ��סל
ה�תחלחלי� צר�ר�ת �����ר החק�ק ה�ק�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ��תמ�א
ה�ק�� לת�� ירד �סת��. ואינ� �פ��ל�, ה�א הרי � ְְְְְֲִֵֵַַָָָ�ת�כ�

��ר. זה הרי � �סתמ� עפר, ְֲֵֵֶֶַָָָָָ�חקק
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ה�רצ�ר מ� המערה וכ� הר�ה, שבשפתהמ�ק�מ�ת כוס �] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
��סלי�.רשת] א�� הרי � הר�ה מ�ק�מ�ת ��טיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ

אר�עי�‚. �� ��� �מקוה ע�ר �ל �סת א� �ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ט�יל
נמצא� ה�י�, מ� �פת�תיה� �הג�י� �יו� � מכ�נ�ת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ְְָסאה
�מעלה מט�יל�, יע�ה? �יצד �א�בי�. ��ת�כ� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָה�י�

��ליה� �ר� הפוכי�]א�ת� �[כשה� וה��ה ה�ק אבל . ְֲֵֶֶֶַַַָָ�ָ
ח���. ואינ� �דר��, א�ת� �מעלה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָמט�יל�

�כל„. לג �א�בי�, מי� �ל ���ת �ל� �� ��� ְְִִֶַָֹ�ְִֵֶֶָֹמקוה
לת�כ� ��פל� יד�ע א� � ��רי� מי� לת�כ� ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ה,
ה�לי�ית, ל��ה י�יע� ��א עד ��רי� מי� סאה ְִִַָ�ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹאר�עי�

�ס�ל. לאו, וא� ְִֵָָָ��ר;

ונפל‰. סאה, אר�עי� מה� אחד �כל אי� מקו�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ני
� ה�קו�ת �ני ונתערב� �מחצה, לג ולזה �מחצה, לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלזה
אבל �ס�ל. �� מה� אחד על נקרא ��א מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��רי�;
ל�י� �ל�ת לת�כ� ��פל סאה, אר�עי� �� �אי� ִ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמקוה
על ��רי� מי� ור�ה ל�ני�, נחלק �� ואחר �א�בי�, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמי�

� ��� ה�קוה ��ל �ס�לי�; א�� הרי � מה� אחד �פסל�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְִֶַ
�כלי. �אב� מימיו �ל �כא�� ח��ב, ה�א �א�בי� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ�מי�

.Âוהא�ה �א�בי�, מי� מלא �ה�א מי��ר [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ
עדגשמי�] �פ��ל�, ה�א לע�ל� � מ��� וי�צאה ל� ְְְְְִִִֶֶֶַָָנכנסת

�ל�ת ���ר �הי� ה�א�בי� מ� נ�אר ��א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��תח�ב
�� ואחר ונפסל, �א�בי� מי� לת�כ� ��פל מקוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ�ל�י�.
סאה אר�עי� ה��רי� ��מצא� עד ��רי� מי� עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָר�ה
ויפחת� ,�� �הי� ה�י� �ל ��צא� עד �פ��ל�, ה�א �ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ע�רי� �� ��� מקוה �יצד? ל�י�. מ�ל�ת ְְִִִֵֵֶֶֶַ�ְְִִֶַֹה�א�בי�
�� ואחר �א�בי�, מי� סאה לת�כ� ונפל ��מי�, מי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָסאה
��דע עד �פ��ל�, זה הרי � ��רי� מי� עליו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהר�ה
וי�תר ק�י� וחמ�ת �� �הי� סאה ע�רי� מ��� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��צא�
מ�ח�ת ח�� ��פסל ה�ל מ� י�אר ולא ה�ב, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמרביע
סאה אר�עי� �� ��� מקוה ע�ה א� וכ� ל�י�. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְִֶֹמ�ל�ת
טהר� � ה�ס�ל ה�ה ה�קוה ע� א�ת� וערב ��רי�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמי�

א��. את ֵֵֶא��

.Êמסלק]המס�ק מ���[� ונמ�כ� לצדדי�, ה�יט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ה�יט ��ל� היה ��ר; זה הרי � ל�קוה ל�י� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ְֶֹ�ל�ת
מ��� ונמ�כ� לצ��, ה�קוה מ� והב�יל� �ידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָ�מג�יה�

�ס�לי�. א�� הרי � ל�י� ְֲִִֵֵ�ְֶֹ�ל�ת

.Áצבא]�יס �המה[� וכ� למק��, מ�ק�� הע�בר ְְְִִֵֵֵַָָָָ
�ל�ת �ברגליה� �ידיה� וז�פ� למק��, מ�ק�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהע�ברת
ע�� אפ�� א�א ע�ד, ולא ��ר. זה הרי � ל�קוה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ל�י�

��ח�ה מרגליה�]מקוה סאה המ' כל ��ר.[� זה הרי � ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

.Ëח�ת� לת�כ� ונפל סאה, אר�עי� �� �אי� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָמקוה
לח�ה ��ר זה הרי � �א�בי� טמאי� מי� ל�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ�ְִֶֹמ�ל�ת

עליה� להקו�ת �פס�לי� ל�די�, מה� ול�ל [�ולתר�מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
א��למקווה] הרי � עליה� ורב� ��מי�, עליה� ירד� .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ

מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� נפל� עליה�. לה�ו�ת ִִַ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹ��רי�
ול�ל ולתר�מה לח�ה �ס�ל זה הרי � טמאי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹ�א�בי�
ור�� ��מי� ירד� עליו. לה�ו�ת �פס�ל ל�די�, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָמ���

לה�ו�ת �פס�לי� ול�די�, ולתר�מה לח�ה ��רי� � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעליה�
��� ��ע�� הרא��ני� ה�י� �ל ��צא� עד ָ�ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעליה�,
וכ� ל�י�. מ�ל�ה �ח�ת א�א מה� י�אר ולא ְִֵ�ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ��א�בי�,

�ינר חסר סאה אר�עי� �� ��� קטנה]מקוה מי� כמות �], ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה הרי � טמאי� �א�בי� מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� ְְֲִִִִֵֵֶַ�ְְְְֶָֹונפל�
לה�ו�ת �פס�לי� ל�די�, מ��� ול�ל ולתר�מה לח�ה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ�ס�ל
טמאי�, ��� אפ�� ל�י�, מ�ל�ת �ח�ת לת�כ� נפל ְִֵָ�ֲִִ�ְְֲִֵֶֶַָָֹעליה�.
� לה�לימ� ��מי� מי �ינר מ�קל לת�כ� נפל �� ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָואחר

�בר. לכל טהר �� לטבילה, ��הר ���ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ו ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

��פל�‡. א� עליה�, ה�י� �הלכ� המק�לי� ה�לי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל
וה�א, ה�קוה; את �פ�סלי� �א�בי�, א�� הרי � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלת�כ�
�ג�� טמאה, מק�לי� �אי� �לי� הי� אפ�� לק�לה. ְְָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��ע��

��סלי�. א�� הרי � אדמה �כלי אבני� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ�לי

לק�לה·. נע�ה ��א �לי תשמישו]�ל זה אי� א�[� � ְְֲִֶַַַָָָָֹ
�ג�� ה�קוה; את ��סל אינ� מק�ל, �ה�א �י ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַעל

צינורות]ה�יל�נ�ת �י[� על א� � �ה� נמ�כי� �ה�י� ְִִִִִֶֶַַַַַָָ
ה�קוה, את ��סלי� אי� � �מק�לי� �אמצע רחבי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�

חר�. �ל א� מ�כת �ל �הי� ֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�י�

מי�]ה�קת‚. את[חקיקת ��סלת אינ� � ���לע ֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
��סל � �סלע �ח�ר� �לי אבל �לי. �אינ� לפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָה�קוה,
מ� א� מ�מ�ה, נ�בה �סיד. �ח�ר� �י על א� ה�קוה, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָאת
ה�קוה. את ��סלת ואינ� ��רה, � ה��ד ��פ�פרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�ד

�ד�לה,„. ערבה א� �ד�לה חבית �ג�� �ד�ל, �לי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָה��קח
� מקוה וע�ה� �אר�, �קבע� א�ת�, המטהר נקב ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�נקב�

�קק א� וכ� ��ר. זה סת�]הרי �בבני�,[� �סיד ה�קב את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ה�קב סת� ��ר. מקוה �ת�כ�, ה�קוי� וה�י� ��סל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאינ�
��ק�ע�� עד ה�קוה, את ה�א ��סל עדי� � �בגבסי� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�סיד
ה�יד, �ב ועל האר� ��י על ה�ליכ� וא� יבנה. א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�אר�

��ר. זה הרי � ה�דדי� מ� �טיט ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�מרח

על‰. נמ�כי� ה�י� והרי ה���ר, �חת טבלה ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָה��יח
�פ� ל�בלה היה א� � ל�קוה וי�רדי� [מארבעה�בלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

��סלת.צדדיה] אינ� לאו, וא� ה�קוה; ��סלת ז� הרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
�פ� ל� ��� �י על א� � להדיח� �די ה���ר �חת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזקפ�

לק�ל. ע�י� לא �הרי ��סלת, אינ� �ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âה�ר�ר�ת[חוקק]הח�טט �� לק�ל מק�� [אבני��צ��ר ְְְִֵֵַַַָ
א�קטנות] � ה�י� ע� ירד� ��א �די ��י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹה�ת�ל�לי�

ה�קוה; ��סל �ה�א, �ל �� וחפר ע� �ל ה���ר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
לק�לה ��ע�ה �לי מ��� �אי� ���רדי� ה�י� �ל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�הרי
��רת עליו והיה ה�איל ,�� �חקק אחר ��ק�ע� וה�א �ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
חקק �� ואחר ��רקע, קבע� א� אבל �ל��. ��היה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָ�לי
אינ� חר�, �ל צ��ר היה וא� ��סל. אינ� � ק��ל �ית ��ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
�י על א� רביעית. לק�ל �די �חקק ��היה עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ��סל
ה�תחלחלי� צר�ר�ת �����ר החק�ק ה�ק�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ��תמ�א
ה�ק�� לת�� ירד �סת��. ואינ� �פ��ל�, ה�א הרי � ְְְְְֲִֵֵַַָָָ�ת�כ�

��ר. זה הרי � �סתמ� עפר, ְֲֵֵֶֶַָָָָָ�חקק
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.Ê�ונפל מי�, ל�י� �ל�ת �ה� �הי� וה�לי ְְִִַָ�ְְְְִֶֶֶַַָָֹה�פ�ג
ל�י� �ל�ת א�א אמר� ��א �סל�ה�; לא � ִ�ְְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹל�קוה

�א�בי�. מי� �ב� ��פל �לי לא ְְְִִִֶֶַַָָֹ��פל�,

.Á�א א�א �ה�, מט�ילי� אי� � ���� וה�בה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��ה
ק�ה, א� �ק הי� וא� ה��ד; ��פ�פרת נק�בי� הי� ��ְְְִִִֵֶֶַַָָ�ָ
אי� ה���ר, �חת ק�ה א� �ק ה��יח וכ� �ה�. ִֵַַַָ�ְְִִִֵֶַַַַַָמט�ילי�

ה�קוה. את ��סלי� מה� ה�מ�כי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָה�י�

.Ëשבור]�סטרה חרס ה�קוה,[כלי �ת�� �היא טמאה ְְְְְִִִֵֶֶַָָ
טהר� � �לי� �� והט�יל ה�י�, מ� למעלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ��פת�
�אויר �ה� עד ה�י� מ� א�ת� ���ג�י� אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�ִמ�מאת�.
וח�זר ה�סטרה, מאויר ��� �על ה�י� מ��א ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה�סטרה,
ה�מא, ה���ר מ�חת י�צא �ה�א מעי� וכ� א�ת�. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�מט�א

ט וידיו טה�ר, ה�א � לת�כ� וטבל מאוירוירד מא�ת ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָ
�ר�� ה���ר מ� למעלה ה�י� הי� �� א� א�א ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָה���ר,
�לי �אי� ה���ר; מ� למעלה ידיו � ���בל ��מצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידיו,

��ארנ�. �מ� �מקוה, מ�הרי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַחר�

.È� ה�ד�ל ל�� אפ�� ל��, ��פלה מי� מלאה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָחבית
�� אפ�ר[בחבית]ה��בל אי טבילה; ל� עלתה לא , ְְְִִֵֶַָָָָָֹ

�ר�מה �ל וכ�ר אחד. �מק�� יהי� ��א ל�י� ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹ�ְִֶֹל�ל�ת
ע�מדי� ה�י� �הרי ה�א�בי�, ��י� נטמא � ל�� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ��פל
הרי נמ�כי�, וה� ה�איל � �ה� וכ��צא ה�הר�ת אבל .��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.�� ט�בל ֵֶָזה

.‡È�ה�י� �י על א� � ה�קוה �צד �הי� �א�בי� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמי�
סמ�� �מקוה �ה� מ�ני �סל�ה�; לא ה�קוה, �מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנ�געי�

ה�קוה. את ��סלי� �אמצע, ה�א�בי� הי� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלמקוה.

.·Èוהעלי�נה �יניה�, וכתל מ��, למעלה ז� �רכ�ת ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��י
��תל ונקב �א�בי�, מלאה וה�ח��נה ��רי�, מי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמלאה
ל�י� �ל�ת ה�קב �נגד י� א� � ל�ח��נה העלי�נה ִ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��י�
ה�א �א�� �ה�קב מ�ני העלי�נה; נפסלה �א�בי�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמי�

�צ��. לא העלי�נה, ְְְְִֶֶַָָָֹ�אמצע

.‚Èלפי ה�ל ל�י�? �ל�ת �� ויהיה ��קב, יהיה ְִִַֹ�ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָֹ��ה
צרי� סאה, אר�עי� ה�ח��נה ה�רכה היתה א� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָה�רכה:
היתה ל�רכה. וע�רי� מא�ת מ�ל� אחד ה�קב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��היה
ו��י� מ�אה אחד ה�קב להי�ת צרי� סאה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָע�רי�
ק�י�, ��ת �ה�אה � זה ח���� לפי וח�ב וצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹל�רכה.

ל�י�. אר�עת ִ�ְְַַַַַוה�ב

.„Èסאה ע�רי� מה� אחד �כל זה, �צד זה מקו�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ל�
וטבל� �ל�ה וירד� ה�ד, מ� �א�ב מה� ואחד ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ְמכ�נ�ת,

ה�י� ונערמ� גדותיה�]��ל��� על ונתערב�[עלו מ��� ְְְְִִִֶֶַַָָ�ְְְִָָ
�הרי טה�רי�; וה��בלי� ��רי�, ה�קו�ת � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָמ�מעלה
זה, �צד זה ��רי� אר�עי� מה� סאה, ��י� ה�ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנע�ה
סאה, אר�עי� �� ��� מקוה ��סלי� ה�א�בי� ה�י� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואי�
�ה�, וטבל� וירד� �אמצע, ה�א�ב ��ארנ�.היה ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�מ�
�הי�, �מ�ת ה�קו�ת � ה�קו�ת ונתערב� ה�י� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָונערמ�
סאה אר�עי� נתערב� לא �הרי ��הי�; טמאי� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוה��בלי�
�יניה�. מב�יל �ה�א�ב זה, �צד זה �אינ� לפי � ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה��רי�

ז ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ה�ע�,‡. ����י ולא הריח ����י לא נפסל ה�קוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאי�
מקוה �� ע��י� �אי� �בר וכל �לבד. ה�ראה ����י ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָא�א
א� ה�י� �יצד? מראה. ����י ה�קוה את ��סל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכ�ח�ה,
��סלי� אינ� � ה�ר�ת �ל מ�י �ה� וכ��צא וה�� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחלב
�א�בי�; מי� א�א אמר� ��א ל�י�, ��ל�ת ה�קוה ְְִִִֶֶַָָֹ�ְְִִֶֶֶַֹאת
סאה, מאה �� ��� מקוה אפ�� מראה. ����י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ�פ�סלי�
וכ� �ס�ל. � מראיו ו��ה �ר�ת, מי א� יי� לג ל� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹונפל�
מ�ה, �ח�ת א� ��רי� מי� סאה ע�רי� �� ��� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמקוה
� מראיו את ��� ולא �ר�ת, מי א� יי� סאה לת�כ� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹונפל
למ�ת ע�לה ��פלה ה�אה ואי� ��הי�, ��רי� א�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מי� אחרי� ע�רי� הע�רי�, על נ�ס� וא� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָה�קוה.

��ר. מקוה זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶָ��רי�

מעלי�·. סאה]י� למ' משלימי� ולא[� ה�קוה את ְְֲִִֵֶֶַַֹ
��סלי�. ולא מעלי� לא מעלי�, ולא ��סלי� ְְְְְֲֲִִִִִַַֹֹֹ��סלי�,

וה�פ�ר‚. וה�רד, ה�לג, ��סלי�: ולא מעלי� [שלגוא�� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
וה�לידדק] ��ר�ק[קרח], וטיט וה�לח, �יצד?[ר�], . ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

סאה לת�כ� ונפל אחת, חסר סאה אר�עי� �� ��� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקוה
��ר ה�קוה והרי למ�ת�, ע�לה זה הרי � מא�� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאחד
אר�עי� הביא אפ�� ��סלי�. ולא מעלי� נמצא� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹו�ל�;

�ע�קה וה�יח� ��ח�ה, �לג גומא]סאה �]� �� ור�ק� , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
��ר. זה ֲֵֵֶָהרי

�י�„. טה�רי� �י� �א�בי� מי� מעלי�: ולא ��סלי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹוא��
�ב�י� �מי מאכל]טמאי�, מיני בה� �לק�ת[כבש �מי , ְְְִִֵֵֵָָ

לבישול] וה�מד[שימשו שמרי�], ע� החמי�,[מי� ��א ְְִֶֶֶֶַֹ
מ�קל חסר סאה אר�עי� �� ��� מקוה �יצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה�כר.
ע�לה אינ� � לת�כ� �ינר מ�קל מא�� מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ינר,
ל�י�, �ל�ת מה� נפל וא� ה�לימ�; ולא ה�קוה, ִ�ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלמידת

ה�קוה. את ְִֵֶֶַ��סל

�מי‰. ה��קי�, �אר מעלי�: ולא ��סלי� לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹוא��
וה�יר דגי�]�ר�ת, של וה��ריס[� מלוח], דג וה�מד[שומ� , ְְְְִֵֶֶַַַָ

אחת, חסר סאה אר�עי� �� ��� מקוה �יצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמ�החמי�.
ה�י� והרי העלה�, לא � לת�כ� סאה מא�� מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
�מ� מראה, ����י א�א ��סלי�, א�� �אי� ��הי�; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ��רי�

ְֵֶַ��ארנ�.

.Â��� מקוה �יצד? ה�קוה. את מעלי� �א�� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�פעמי�
וחזר מא��, מאחד סאה לת�כ� ונפל סאה, אר�עי� ��ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
��ר. מקוה ���אר�, האר�עי� הרי � מ��� סאה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָולקח

.Ê� מראיו ו��� וענבי�, זיתי� ס�י �� �הדיח ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמקוה
ֵָ��ר.

.Á�ואי ל�י�, ��ל�ת ה�קוה את ��סלי� � ה�בע ְִֵ�ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹמי
מראיו. ����י א�ת� ְְְִִַָ��סלי�

.Ëמחל א� יי� לת�כ� ��פל זיתי�]מקוה זיעת �אר[� א� ְְְִִֶֶַַַָָֹ
עד ימ�י� ��נת�? �יצד � נפסל מראיו את ו��� �ר�ת, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
היה וא� מי�. למראה מראיו ויחזר� ��מי�, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ��רד�
לת�כ�, ו��אב ממ�א � ��רי� מי� סאה אר�עי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ��קוה

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay f"i iriax mei -

מחל א� יי� לת�כ� נפל מי�. למראה מראיו ��חזר� ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
מראה �� אי� א� � מקצת� מראה ונ���ה �ה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכ��צא
;�� יט�ל לא זה הרי סאה, אר�עי� �די נ���ה ��א ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמי�
חבית אפ�� טבילה. ל� עלתה לא ���נה, �מק�� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹוה��בל
�מראה מק�� א�ת� �מראה ה�ד�ל, ��� ����רה יי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ל

טבילה. ל� עלתה לא מק��, �א�ת� ה��בל � ְְְִִֵַַָָָָֹיי�

.Èמ�קל אפ�� לת�כ� ��פל �א�בי�, מי� ל�י� ְְְֲִִִִִֶַַַָָ�ְֶֹ�ל�ת
ונפל� יי�, מראה ה�ל מראה והרי מראיה�, ו��ה יי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ�ינר

מראיו. ��� א� א�א �סל�ה�, לא � ְְְִִִֶֶַַָָָֹל�קוה

.‡È�לת�כ ��פל �א�בי�, מי� �ינר חסר ל�י� ְְִִִִֵֶַַָָָָ�ְֶֹ�ל�ת
מי�, מראה ה�ל מראה והרי �ר�ת, מי א� חלב �ינר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמ�קל
ל�י� �ל�ת עליה� ���ל� עד �סל�ה�; לא � ל�קוה ִ�ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹנפל�
�ר�ת. מי ולא אחר, מ�קה �ערבת �ה� �אי� �א�בי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמי�

.·Èנפל ולא עצמ�, מחמת מימיו מראה �����ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה
מחמת �����ה א�א אמר� ולא ��ר; זה הרי � �בר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹל�

אחר. ְֵֶַַמ�קה

ה'תשס"ט שבט י"ז רביעי יו�

ח ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ל�קוה‡. המערב למקווה]�ל הסמוכי� ה�א[מי� הרי � ְְֲִֵֶַַָָֹ
�מק�� ה�קוה, למי ה�מ�כ�ת ���ת .�� �מט�ילי� ְְְְִֵֶַַ�ְְִִִֶַַ��קוה,
ע� מערבי� הי� א� � מי� �ה� �הי� �המה �רס�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

�ה�. מט�ילי� ה��ד, ��פ�פרת ה�קוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי

ה�ערה·. מקווה]חררי יש �[ובמערה ה�ערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ע� מערבי� ��ה� ה�י� �אי� �י על א� �ה�, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמט�ילי�

�ה�א. �כל א�א ה�קוה ְְִֵֶֶֶַָָמי

מעל�ת‚. על נת�נה �היתה [חו�ה�קוה[מדריגות]מחט ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
ה�ל,למי�] עליה �עבר �יו� � ��י� �מביא מ�לי� והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְָטה�רה.

מתחת]��ת��[חפירה]ע�קה„. היתה[� א� � ה�קוה ְְְִִֶֶַָָָ
ויכ�לה �ריאה, ה�קוה �בי� הע�קה �י� ה�ב�לת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�רקע
��הי� עד ��ע�קה, ��י� מט�ילי� אי� � עצמ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכ�לה אינ� וא� ה��ד; �כ�פ�פרת ה�קוה ע� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבי�
�ה�א, �כל א�א מערבי� אינ� אפ�� � עצמ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

.�� ְִִַָמט�ילי�

ל�תי‰. ��ס�ק מקו�ת �ני ��י� למטה]�תל ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
�כל מט�יל סאה, אר�עי� ��ניה� היה וא� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפי�;

ערב נס�ק וא� מה�. לשמאל]אחד מצטרפי�,[מימי� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ה�תל נפר� ה��ד. ��פ�פרת אחד �מק�� ��היה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
�קל�ת ה�תל מ� למעלה ה�י� נתערב� א� � ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמ�מעלה

מצטרפי�. ה��ד, �פ�פרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹה���

.Âרחב� ה��ד? ��פ�פרת �ה�א ה�קב �ע�ר ה�א ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ��ה
וח�זר�ת אד�, �ל �ל �ינ�נ��ת אצ�ע�ת [מסתובבות]��י ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

האר�ע מ� רא��נ�ת אצ�ע�ת ��י א�א ���דל, ואינ� ;��ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ד ��פ�פרת ��עמד �ל ה�ד. הנקב]��פס �[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

י� ספק מי�. �ל מ�ר�ת� �ה� �ברי� ואפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָממעט,
מ�ני מצטרפי�; אי� � �� �אי� ספק ה��ד, ��פ�פרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��קב

על א� ה��רה, מ� �ע�ר� וכל ה��רה, מ� ה�בילה ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ�ע�ר
הלכה ��ע�ר� מסיני]�י להחמיר.[למשה �ע�ר� ספק , ְְְֲִִִִֵֶַָָ

.Ê�מ והרח�ק ה�ח���, מ� העלי�� ה�קו�ת את ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמטהרי�
� אברה�ר�ב. �ל א� חר� �ל סיל�� מביאי� יצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ה�קוה,[עופרת] את ��סלי� ה�יל�נ�ת �אי� �ה�, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוכ��צא
�ח�יו יד� התחתו�]�מ�יח פתחו מתמ�א[סות� ��היה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ע� ���יל�� ה�י� ��תערב� עד �מ�יק�, �מ��כ� ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמי�,
ה�קו�ת �ני והרי ,��� ��ערה אפ�� האחר ה�קוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמי

אחד. �מקוה �יניה� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ�ה�יל��

.Á�ע�רי �ל והעלי�נה ה�ח��נה ��נחל, ���ת ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ�ָֹ�ל�
��מי� �ל ו�ט� אר�עי�, �ל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָע�רי�
וי�צא לת�כ� נכנס �ה�א �י על א� � ה�חל �ת�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָע�בר
�אי� �אמצעית; א�א מט�ילי� ואי� ער�ב, זה אי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמ��כ�,

עמד�. �� א� א�א מערבי�, ה�זחלי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָה�י�

.Ëנמ�ד זה הרי מ���, ו��תה ��חה �ה�רה ר� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט
מ���, ו��תה ��חה ה�רה �אי� עד עבה היה ה�קוה; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָע�

נמ�ד. ְִֵָאינ�

.È�מט�ילי וטיט, מי� סאה אר�עי� �� ��� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמקוה
הר�, זה �טיט מט�ילי�? טיט �איזה �ב�י�. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ��יט
הר� וה�יט אחד, מ�ד ה�י� הי� ��יו. על צפי� ְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ה�י�

��יט. מט�ילי� ואי� ��י�, מט�ילי� � אחר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַמ�ד

.‡È�יבח��י �ג�� ה�י�, מ� �ר�ת� ��ח�ת [תולעי�]�ל ְְְְִִִִִֶַַַַָָ
�ג �ל �עינ� �מט�ילי� ;�� מט�ילי� � כרישאד�י� [עי� ֲ�ְְְִִִִִֵֶַַָ

במי�] .שנמחתה

.·È�ני� וירד� מכ�נ�ת, סאה אר�עי� �� ��� ְְְִַָָ�ְְְְִִֵֶֶַָָמקוה
��י�, רא��� �ל �רגליו �י על א� � זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבל�
ה�י� חסר� �הרי �טמאת�; וה�ני טה�ר ְְֲִֵֶַַָָ�ְְִִֵַָָהרא���

סג�ס �ח�ה �� הט�יל סאה. צמר]מאר�עי� עבה[בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
��י�, נ�געת ה�ג�ס מקצת היה א� � והג�יה� ,�� ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכ��צא
מערבי�. ��� ה�י� �הרי טה�ר; �אחר�נה ה��בל ְִָָֹ�ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
רגלי ��חק �י על א� � �� וכ��צא ה��ה �� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהט�יל
עליה ה�י� ��פ� עד ה�קוה ��קרקע עבה �טיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה��ה
�י�בל� עד נט�ע�, לא �הרי טה�רה; ז� הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה ז� הרי �ד�לה, י�רה �� הט�יל �ח�ה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ��י�
ונמצא ל�קוה, ח�� וי�צאי� נ�זי� �ה�י� מ�ני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��היתה,

�יה �ר� מ�ריד� יע�ה? �יצד מאר�עי�. עלחסר מוטת �] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�ר�צידה] א�ת� �מעלה �מט�יל�; ��קוה, וה�פכ� ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
הפוכה]��ליה ��ת�כ�[כשהיא ה�י� יהי� ��א �די � ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

א�ת�. ויפסל� ל�קוה ויחזר� ְְְְְְְְִִִֶַַָ�א�בי�,

.‚È�מר�די ��ימיו ��ב�[נמוכי�]מקוה אבני�]� [מניח ְְִֵֶֶָ�ִֵָ
�מ�[על]אפ�� ה�י� �ת�� קני� וחבילי ק� חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לת�כ�. וט�בל וי�רד למעלה; ה�י� ��ערמ� עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�דדי�,

ט ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

מעל�ת‡. טהרה]�� מ��.[דרגות למעלה ז� �מקו�ת, ְְְְֲִִֵַַָ
גבאי� מי � ��ר�ת[שלוליות]הרא��� �מי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ

וצר]�יחי� ארו� מקורה]�מער�ת[מרובע �ה�[בור וכ��צא , ְְִִֵֶַָָ
על וא� �א�בי�, �ה� �י על א� ��רקע. המכ�סי� ְְְִִִֵֶַַַַַַַָ�ְִִַַמ�י�
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מחל א� יי� לת�כ� נפל מי�. למראה מראיו ��חזר� ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
מראה �� אי� א� � מקצת� מראה ונ���ה �ה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכ��צא
;�� יט�ל לא זה הרי סאה, אר�עי� �די נ���ה ��א ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמי�
חבית אפ�� טבילה. ל� עלתה לא ���נה, �מק�� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹוה��בל
�מראה מק�� א�ת� �מראה ה�ד�ל, ��� ����רה יי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ל

טבילה. ל� עלתה לא מק��, �א�ת� ה��בל � ְְְִִֵַַָָָָֹיי�

.Èמ�קל אפ�� לת�כ� ��פל �א�בי�, מי� ל�י� ְְְֲִִִִִֶַַַָָ�ְֶֹ�ל�ת
ונפל� יי�, מראה ה�ל מראה והרי מראיה�, ו��ה יי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ�ינר

מראיו. ��� א� א�א �סל�ה�, לא � ְְְִִִֶֶַַָָָֹל�קוה

.‡È�לת�כ ��פל �א�בי�, מי� �ינר חסר ל�י� ְְִִִִֵֶַַָָָָ�ְֶֹ�ל�ת
מי�, מראה ה�ל מראה והרי �ר�ת, מי א� חלב �ינר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמ�קל
ל�י� �ל�ת עליה� ���ל� עד �סל�ה�; לא � ל�קוה ִ�ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹנפל�
�ר�ת. מי ולא אחר, מ�קה �ערבת �ה� �אי� �א�בי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמי�

.·Èנפל ולא עצמ�, מחמת מימיו מראה �����ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה
מחמת �����ה א�א אמר� ולא ��ר; זה הרי � �בר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹל�

אחר. ְֵֶַַמ�קה

ה'תשס"ט שבט י"ז רביעי יו�

ח ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ל�קוה‡. המערב למקווה]�ל הסמוכי� ה�א[מי� הרי � ְְֲִֵֶַַָָֹ
�מק�� ה�קוה, למי ה�מ�כ�ת ���ת .�� �מט�ילי� ְְְְִֵֶַַ�ְְִִִֶַַ��קוה,
ע� מערבי� הי� א� � מי� �ה� �הי� �המה �רס�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

�ה�. מט�ילי� ה��ד, ��פ�פרת ה�קוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי

ה�ערה·. מקווה]חררי יש �[ובמערה ה�ערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ע� מערבי� ��ה� ה�י� �אי� �י על א� �ה�, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמט�ילי�

�ה�א. �כל א�א ה�קוה ְְִֵֶֶֶַָָמי

מעל�ת‚. על נת�נה �היתה [חו�ה�קוה[מדריגות]מחט ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
ה�ל,למי�] עליה �עבר �יו� � ��י� �מביא מ�לי� והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְָטה�רה.

מתחת]��ת��[חפירה]ע�קה„. היתה[� א� � ה�קוה ְְְִִֶֶַָָָ
ויכ�לה �ריאה, ה�קוה �בי� הע�קה �י� ה�ב�לת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�רקע
��הי� עד ��ע�קה, ��י� מט�ילי� אי� � עצמ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכ�לה אינ� וא� ה��ד; �כ�פ�פרת ה�קוה ע� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבי�
�ה�א, �כל א�א מערבי� אינ� אפ�� � עצמ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

.�� ְִִַָמט�ילי�

ל�תי‰. ��ס�ק מקו�ת �ני ��י� למטה]�תל ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
�כל מט�יל סאה, אר�עי� ��ניה� היה וא� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפי�;

ערב נס�ק וא� מה�. לשמאל]אחד מצטרפי�,[מימי� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ה�תל נפר� ה��ד. ��פ�פרת אחד �מק�� ��היה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
�קל�ת ה�תל מ� למעלה ה�י� נתערב� א� � ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמ�מעלה

מצטרפי�. ה��ד, �פ�פרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹה���

.Âרחב� ה��ד? ��פ�פרת �ה�א ה�קב �ע�ר ה�א ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ��ה
וח�זר�ת אד�, �ל �ל �ינ�נ��ת אצ�ע�ת [מסתובבות]��י ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

האר�ע מ� רא��נ�ת אצ�ע�ת ��י א�א ���דל, ואינ� ;��ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ד ��פ�פרת ��עמד �ל ה�ד. הנקב]��פס �[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

י� ספק מי�. �ל מ�ר�ת� �ה� �ברי� ואפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָממעט,
מ�ני מצטרפי�; אי� � �� �אי� ספק ה��ד, ��פ�פרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��קב

על א� ה��רה, מ� �ע�ר� וכל ה��רה, מ� ה�בילה ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ�ע�ר
הלכה ��ע�ר� מסיני]�י להחמיר.[למשה �ע�ר� ספק , ְְְֲִִִִֵֶַָָ

.Ê�מ והרח�ק ה�ח���, מ� העלי�� ה�קו�ת את ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמטהרי�
� אברה�ר�ב. �ל א� חר� �ל סיל�� מביאי� יצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ה�קוה,[עופרת] את ��סלי� ה�יל�נ�ת �אי� �ה�, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוכ��צא
�ח�יו יד� התחתו�]�מ�יח פתחו מתמ�א[סות� ��היה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ע� ���יל�� ה�י� ��תערב� עד �מ�יק�, �מ��כ� ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמי�,
ה�קו�ת �ני והרי ,��� ��ערה אפ�� האחר ה�קוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמי

אחד. �מקוה �יניה� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ�ה�יל��

.Á�ע�רי �ל והעלי�נה ה�ח��נה ��נחל, ���ת ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ�ָֹ�ל�
��מי� �ל ו�ט� אר�עי�, �ל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָע�רי�
וי�צא לת�כ� נכנס �ה�א �י על א� � ה�חל �ת�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָע�בר
�אי� �אמצעית; א�א מט�ילי� ואי� ער�ב, זה אי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמ��כ�,

עמד�. �� א� א�א מערבי�, ה�זחלי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָה�י�

.Ëנמ�ד זה הרי מ���, ו��תה ��חה �ה�רה ר� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט
מ���, ו��תה ��חה ה�רה �אי� עד עבה היה ה�קוה; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָע�

נמ�ד. ְִֵָאינ�

.È�מט�ילי וטיט, מי� סאה אר�עי� �� ��� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמקוה
הר�, זה �טיט מט�ילי�? טיט �איזה �ב�י�. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ��יט
הר� וה�יט אחד, מ�ד ה�י� הי� ��יו. על צפי� ְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ה�י�

��יט. מט�ילי� ואי� ��י�, מט�ילי� � אחר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַמ�ד

.‡È�יבח��י �ג�� ה�י�, מ� �ר�ת� ��ח�ת [תולעי�]�ל ְְְְִִִִִֶַַַַָָ
�ג �ל �עינ� �מט�ילי� ;�� מט�ילי� � כרישאד�י� [עי� ֲ�ְְְִִִִִֵֶַַָ

במי�] .שנמחתה

.·È�ני� וירד� מכ�נ�ת, סאה אר�עי� �� ��� ְְְִַָָ�ְְְְִִֵֶֶַָָמקוה
��י�, רא��� �ל �רגליו �י על א� � זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבל�
ה�י� חסר� �הרי �טמאת�; וה�ני טה�ר ְְֲִֵֶַַָָ�ְְִִֵַָָהרא���

סג�ס �ח�ה �� הט�יל סאה. צמר]מאר�עי� עבה[בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
��י�, נ�געת ה�ג�ס מקצת היה א� � והג�יה� ,�� ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכ��צא
מערבי�. ��� ה�י� �הרי טה�ר; �אחר�נה ה��בל ְִָָֹ�ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
רגלי ��חק �י על א� � �� וכ��צא ה��ה �� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהט�יל
עליה ה�י� ��פ� עד ה�קוה ��קרקע עבה �טיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה��ה
�י�בל� עד נט�ע�, לא �הרי טה�רה; ז� הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה ז� הרי �ד�לה, י�רה �� הט�יל �ח�ה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ��י�
ונמצא ל�קוה, ח�� וי�צאי� נ�זי� �ה�י� מ�ני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��היתה,

�יה �ר� מ�ריד� יע�ה? �יצד מאר�עי�. עלחסר מוטת �] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�ר�צידה] א�ת� �מעלה �מט�יל�; ��קוה, וה�פכ� ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
הפוכה]��ליה ��ת�כ�[כשהיא ה�י� יהי� ��א �די � ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

א�ת�. ויפסל� ל�קוה ויחזר� ְְְְְְְְִִִֶַַָ�א�בי�,

.‚È�מר�די ��ימיו ��ב�[נמוכי�]מקוה אבני�]� [מניח ְְִֵֶֶָ�ִֵָ
�מ�[על]אפ�� ה�י� �ת�� קני� וחבילי ק� חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לת�כ�. וט�בל וי�רד למעלה; ה�י� ��ערמ� עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�דדי�,

ט ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

מעל�ת‡. טהרה]�� מ��.[דרגות למעלה ז� �מקו�ת, ְְְְֲִִֵַַָ
גבאי� מי � ��ר�ת[שלוליות]הרא��� �מי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ

וצר]�יחי� ארו� מקורה]�מער�ת[מרובע �ה�[בור וכ��צא , ְְִִֵֶַָָ
על וא� �א�בי�, �ה� �י על א� ��רקע. המכ�סי� ְְְִִִֵֶַַַַַַַָ�ְִִַַמ�י�
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א�א מ��אי� ואינ� ה�איל � סאה אר�עי� �ה� �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י
האד�]לרצ�� �חזקת[ברצו� ה� הרי � ��ארנ� �מ� , ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָ

ול�ל לח�ה, ה�ב�לה ע�ה מה� לע��ת �טה�רי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��רי�,
��ת�אר. �מ� �כלי, מה� ���ל וה�א ל�די�, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמה�

מה�·. יותר]למעלה גבוהה דרגה �מצית[� מי [גשמי�� ְְְִֵֵֶַַָ
מההרי�] י�רדי�הזורמי� ה��מי� עדי� א�א �סק�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ��א

�צי� �א�בי�,[מבעבעי�]וההרי� ואינ� ונקוי�, נמ�כי� וה� , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָ
ול�ל לתר�מה ��רי� ה� הרי � סאה אר�עי� �ה� אי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
�סק� ��טמא�. ה�י� את �ה� �מט�ילי� ל�די�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמה�
�מצית; מי ה� עדי� מ�הזחיל, ההרי� �סק� ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה��מי�

גבאי�. �מי א�� הרי �צי�, ואינ� ההרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�סק�

ה�‚. הרי ה��י�, �במק�� ה�הר �בצד ה�� �צד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהח�פר
�סק�. ��א �מצית ְְְִֵֶַָֹ�מי

ה�עי�,„. מחמת �אי� �הי� זמ� �ל � ה�עי� �צד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהח�פר
���סקי� �י על לפעמי�]א� ה�[� הרי � �מ��כי� וח�זרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַ

גבאי�. �מי ה� הרי מ��כי�, מ�הי�ת �סק� מעי�; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ�מי

מי�‰. סאה אר�עי� �� ��� מקוה � מה� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמעלה
ה�ב מ� ח�� טמא, אד� �ל ט�בל ��� �א�בי�, ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�אינ�

מעיי�]ה�כר ה�מאי�,[שצרי� ה�לי� �ל מט�ילי� �ב� . ְְִִִִֵֵַַַַָָָ
��ארנ�. �מ� לקד�, א�ת� ��ט�ילי� ה�די� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואת

.Âעליו והר�� מ�עטי�, ��ימיו ה�עי� � מ�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה
ה�מ�כי� ��י� מטהרי� �אי� למקוה, �וה �א�בי�: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמי�

�א��ר� וע�מדי� ה�קוי� ��י� א�א משקע]מ��� ו�וה[� ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
למימיו אי� �ה�עי� � �ה�א �כל מטהר �ה�א ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעי�,

מטהרי�. �ה� �ל אפ�� ְֲֲִִִֵֶַָ�ע�ר,

.Ê,�א�בי� מי� �� נתערב ��א ה�עי� � מ�ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלמעלה
� מל�חי� א� מרי� מימיו �הי� �ג�� מ�י�; מימיו ְְִִִֵֶָָָ�ֲֵָָאבל
ונמ�כי� ה�גררי� ה�י� וה� �ז�חלי�, מטהר ה�א ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�הרי

ה�עי�. ְִַַָמ�

.Á�ה�� � ח�י� מי� ��ימיו ה�עי� � מ�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
לטהרת ל�קחי� �מה� ה�כרי�, ה�בי� ט�בלי� ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָ�לבד
ה�קוה למקוה? מעי� �י� מה ח�את. מי �לק�� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�צרע,
�כל מטהר וה�עי� סאה, �אר�עי� א�א מטהר ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאינ�
ה�י� אבל �א��ר�, א�א מטהר אינ� ה�קוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ה�א.
�ז�חלי�. מטהר וה�עי� מטהרי�; אי� מ��� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָה�זחלי�
הי� א� � וה�עי� לזבי�; טבילה �� �עלה לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹה�קוה,

�ה�. ט�בל ה�ב ח�י�, מי� ִִֵֵֶַַַָָָמימיו

.Ëה�קתמע לת�� ונמ�כי� י�צאי� מימיו �הי� [כליי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
�ללשתיה] הרי � ונזחלי� ה�קת מ� י�צאי� �� ואחר ,ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ה�י� מקצת הי� �ס�לי�. ל�קת ו��ח�� ���קת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹה�י�
ה�י� הרי � �ה�א �ל אפ�� ה�קת, �פת על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנמ�כי�
הי� �ה�א. �כל מטהר �ה�עי� ��רי�; ל�קת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ח��
�� ונקוי� מי�, מלאה �היא �רכה לת�� נמ�כי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמימיו
הרי � ל�רכה ח�� י�צא היה �מקוה; ה�רכה א�ת� הרי �ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
��דע עד ח�את, מי �לק�� ולמצרעי� לזבי� �ס�ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

ה�רכה. �ת�� �הי� ה�קוה מי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ��צא�

.È�לה �אי� ה�לי� ��י על נמ�כי� מימיו �הי� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמעי�

זה הרי � �ה� וכ��צא וספסל �לח� �ג�� ק��ל, ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ�ְִֵ�ית
יט�יל ��א �בלבד �]�מקוה, ה�לי�.[כשהמי� ��י על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.‡Èא��ת �הי� מ���,[תעלות]מעי� נמ�כ�ת קט��ת ְְְִִֶֶַַַָָָ
ה�י� ��בר� עד ה�עי� לת�� �א�בי� מי� עליו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָור�ה
מימי הי� �בר. לכל �מעי� ה� הרי � ו�טפ� ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ��א��ת
���כ� עד מי�, עליו ור�ה נמ�כי�, ואינ� ע�מדי�, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָה�עי�
לטהר למקוה �וי� ���כ� ה�י� הרי � ה�י� א��ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמ���

�ה�א. �כל לטהר למעי� ו�וי� �לבד, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א��ר�

.·È�לזבי �פס�לי� �ז�חלי�, מטהרי� � ה��י� ְְְְֲֲִִִִִַַַָָ�ל
ח�את. מי מה� �לק�� ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹולמצרעי�

.‚È.בר� לכל �מעי� ה� הרי ה�עי�, מ� ה��חלי� ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָה�י�
ה�עי� מ� טיפי�]והמנ�פי� ט�רדי�[טיפי� �ה� �י על א� � ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
ברציפות] א�א[נוטפי� מטהרי� ואי� �מקוה, ה� הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

�לק�� ולמצרעי� לזבי� �פס�לי� ע�מדי�, סאה ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ�אר�עי�
ע� מתערבי� ה�עי� מ� ה��חלי� הי� ח�את. מי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמה�
ה�ל הרי המנ�פי�, על ה��חלי� ר�� א� � מ��� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹה��טפי�
א� וכ� ה��חלי�, על ה��טפי� ר�� וא� �בר. לכל ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ�מעי�
א�א �ז�חלי�, מטהרי� אינ� � ה�הר מי על ��מי� מי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָר��

מ�� לה�י� צרי� לפיכ�, ��[מחצלת]�א��ר�; וכ��צא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
�ה�. ויט�ל ה�י�, ���ו� עד המערב ה�הר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�א�ת�

.„È��המנ ל�ק�� ��מ� �ג�� ז�חלי�, �ע�י� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָנ�טפי�
� עליה וי�רדי� נזחלי� ה�י� והרי חלקה, חר� �ל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלה
מ�ברי ואפ�� טמאה, המק�ל �בר וכל ��רי�; א�� ְְֲִִִֵַָ�ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָהרי

.�� מזחילי� אי� � ְְִִִֵַס�פרי�

.ÂË�ח��� אות�]ז�חלי� �[קליפי]�עלי[שפ� אג�ז ְֱֲֲִִֵֶַָ
ח��ב צ�בע �ה�א ה�ח האג�ז עלי �אי� ��הי�; ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��רי�

ְִֵ�כלי�.

.ÊË�נזחלי ה� והרי ה�דר��, מ� ה�אי� ��מי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָמי
סאה אר�עי� ס�פ� ועד מ�ח�ת� �הי� �י על א� � ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָוי�רדי�
וינ�ח� ���ו� עד נזחלי�, ��ה� �ה� מט�ילי� אי� �ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מה� וע�ה �לי� �ה�י� הרי סאה. אר�עי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�א��ר�
ה�זחלי� מ�י� סאה אר�עי� �יניה� ��תק�� עד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמחיצ�ת,

ה � ה��מי� מה�מ� �ע�ה וכלי� �ה�; ט�בל זה רי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
טבילה. לה� עלתה לא ְְִֵֶַָָָָָֹה�דר,

.ÊÈ� ה�לי� על א� האד� על ונפל ה��, מ� ��תל� ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ�ל
�אי� לח�י�; טה�רי� א�� הרי סאה, אר�עי� �� י� ִֵֶ�ְְְְֲִִִֵֵֵַָָא�
והיה נת���, וא� ��ארנ�. �מ� ��נה, צרי� לח�י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ְֵַה��בל
ל�. ��ת��� ל�בר טבילה ל� עלתה � ה�ל ���ל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצ�ה

.ÁÈעל ���ל קד� �אויר ��ה�א ��ל מט�ילי� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאי�
�אי� לפי � סאה אר�עי� �� ��� �י על א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאר�,
ה�ל רא�י �ני הי� �אויר. וחמר קל �ז�חלי�, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמט�ילי�

��� ���ה מט�ילי� ואי� ;�� מט�ילי� �אר�, [גגנ�געי� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
�אויר.הגל] �ה�א מ�ני ,ְֲִִֵֶָ

י ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

מקוה‡. �יצד? חכמי� ��הר� �א�בי� מי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָספק
נפל�, לא א� �א�בי� מי� לת�כ� נפל� א� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ��ס��ק
ספק ל�י� �ל�ת �ה� י� ספק ��פל�, �ו�אי י�דע ִֵָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואפ��

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay g"i iying mei -

ספק ל�י�, �ל�ת �ה� �היה �ו�אי י�דע ואפ�� �ה�, ִֵָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאי�
� היה ��א ספק סאה אר�עי� �� ��פל� ��קוה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�היה

��ר. זה ֲֵֵֶָהרי

.·�� �אי� ואחד סאה אר�עי� �� י� אחד מקו�ת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ני
יד�ע ואי� מה�, לאחד �א�בי� מי� ל�י� �ל�ת נפל� �ְְֶָֹ�ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
�תלה �מה ל� ��� מ�ני טה�ר, ספק� � נפל� מה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיז�

סאה] למ' שנפלו לתלות �ח�תי�[�אפשר �ניה� הי� .ְְִֵֶָ
� ה�א איזה יד�ע ואי� מה�, לאחד ונפל� סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאר�עי�
לזה א� �תלה; �מה ל� �אי� �ס�ל, מ�ניה� אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ל

נפסל. נפל�, לזה וא� נפסל, ְְְְְִִִֶַַָָָנפל�,

מ�ני‚. ��ר, � מלא �מצא� �בא ריק�, �ה�יח� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמקוה
זה. למקוה �א�בי� מי� ספק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַ��ה

וה�כ��ת„. למקוה, מק�ח �היה מי�]צ��ר ע� [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ה�כ��ת מ� ספק ל�קוה, ה���ר מ� ספק � �צ�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנת�נה

מ�כיח �ה�ס�ל מ�ני �ס�ל, זה הרי � נראהל�קוה �] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
��ר,לעינינו] זה הרי ��רי�, מי� ר�� ��קוה י� וא� ;ְְִִֵֶַ�ְֲִִֵֵֵֶַָ

קב�ע. ��ר �� י� �הרי ה�א, �א�בי� מי� ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ה

�ס�לי�,‰. � הע�י� �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ�ל
י�ראל �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת וכל �א�בי�. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת�

ה�פ�ח[כרכי�]��דינ�ת מ� העיר]לפני� שער �]� ְְְִִִִִַַָ
�מט�ילי� �ה� מכ�סי� ה�דינה �אנ�י �ס�לי�; ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�חזקת
ה�קו�ת וכל �מיד. �א�בי� מי� לת�כ� �מטילי� ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ�ה�
טהרה, �חזקת � ל�תח ח�� י�ראל �אר� ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�מצא�ת

ה��מי�. מ� ְְִִֶֶַָָ�חזקת�

.Â��ואפ טבל; לא ספק טבל ספק לט�ל, ��רד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹה�מא
מקו�ת �ני ;�� �אי� ספק סאה אר�עי� �� י� ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מה� �אחד וטבל ,�� אי� ואחד סאה אר�עי� �� י� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
�ה�מא לפי טמא; ספק� � טבל מה� �איזה יד�ע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואי�
��מ�ד מקוה וכ� �רא�י. ��בל ���דע עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�חזקת�,

הר� �ר��ת �היה �י� חסר, ה�חידונמצא �ר��ת �י� י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
��יו על ��ע�� ה�הר�ת �ל בו]� טבילה סמ� על �] ְֲֶַַַַָָָ

�ל�. והיה �� ��מ�ד זמ� ���דע עד טמא�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמפרע
חמ�רה מ�מאה ה�בילה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְֲָָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ��ה

הטומאה] אב �אכל[� �ג�� ק�ה, מ�מאה טבל א� אבל .ֲִִַָָ�ְְֶַַָָָ
ור�� רא�� �א א� טמאי�, מ�קי� �תה א� טמאי�, �ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹאכלי�
מי� ל�י� �ל�ת ור�� רא�� על נפל� א� �א�בי�, ִִַ�ְֶֹ�ְְְְִִַַָֹ�מי�

מ�בריה� א�� �ברי� וע�ר ה�איל � מדרבנ�]�א�בי� �], ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
ל� ��ס��ק �י על וא� ��ארנ�; �מ� טה�ר, ספק� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
זמ� לאחר חסר ה�קוה ��מצא א� טבל, לא א� טבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹא�

טה�ר. זה הרי � א�� �ספק�ת ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכ��צא

.Ê�מה �אחד וטבל �ס�ל, ואחד ��ר אחד מקו�ת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ני
�ל�י�ת א�� הרי � טהר�ת וע�ה חמ�רה, [טמאותמ�מאה ִ�ְְְְֲֲֵֵָָָָָ

�ל�י�תמספק] הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ
� �א�� א�� נגע� וא� טה�ר�ת; וה�נ��ת ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ��הי�,
�אמצע נטמא א� וכ� י�רפ�. ��נ��ת �ל�י�ת, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהרא��נ�ת
טבל א� אבל טהר�ת. וע�ה ��ני וטבל ק�ה, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�טמאה
טמאה ונטמא טהר�ת, וע�ה ק�ה, מ�מאה מה� ְָ�ְְְְְִַָָָָָָ�ְִֵֶֶָ�אחד
טה�ר�ת, הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני וטבל ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחמ�רה,

י�רפ� � �א�� א�� נגע� וא� �ל�י�ת; ְְְְְְְִִִֵֵַָָוה�נ��ת
מה� �אחד היה ��הי�. �ל�י�ת וה�נ��ת ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהרא��נ�ת,
אחד �ני�, �ה� וטבל� �א�ב, ��� ואחד סאה, ְְְִֶֶַָָָָ�ְְְִֶַָָָאר�עי�
� טהר�ת וע�� ק�ה, מ�מאה ואחד חמ�רה ְְְַָָָָ�ְְֲִֶָָָ�ִמ�מאה
מ� וה��בל �ל�י�ת; טהר�תיו חמ�רה, מ�מאה ְְְֲֳִֵַָָָָ�ִֵַה��בל
לט�ל, וירד טמא אחד היה טה�ר�ת. טהר�תיו ְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָָֹה��ה,

להקר ירד מה�,[להתקרר]וה�ני �אחד לט�ל ��רד זה � ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טה�ר להקר, ��רד וזה ��ארנ�. �מ� �ל�י�ת, ְְְְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָטהר�תיו
טבל ��א�ב ��א ה�א, �א�בי� מי� ספק ��ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��היה;

ונטמא. ְְְִֵֵֶָ��הקר,

.Áא�ב� אחד סאה, ע�רי� ע�רי� �ל מקו�ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ�ני
א�� הרי � טהר�ת וע�ה מה�, �אחד הקר ��ר, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואחד
י�רפ�, א�� הרי � טהר�ת וע�ה ��ני, הקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָטה�ר�ת;

�א�בי� �מי� ור�� רא�� �א �ו�אי שטמא�הרי �] ְְֲֵֶַַָֹ�ְְִִַ
��ארנ�.מדרבנ�] �מ� ,ְְֵֶַ

ה'תשס"ט שבט י"ח חמישי יו�
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ה�ל‡. ידי�, �טבילת ה�די� ��טילת �ארנ�, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�בר
מט�ילי� אי� טבילה, ��ריכ�ת וידי� ס�פרי�; ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָמ�ברי
���ק�� סאה, אר�עי� �� ��� ��ר �מקוה א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�ת�
�אי� ידי� אבל ט�בלי�. וידי� �לי� ,�� ט�בל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�האד�
מקוה, �מי א�ת� הט�יל א� � �לבד נטילה א�א ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָצריכ�ת
�י� �כלי� �י� �א�בי�, �מי� א�ת� הט�יל וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָטה�רי�.
מ� ה�א�בי� ה�י� ���ל� עד ידיו, טהר� לא � ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת
�מ�ח ה�לי� מ� א�א ל�די� נ�טלי� �אי� ידיו; על ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�לי

�רכ�ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָנ�ת�,

�י�·. �טבילת� �י� ��די�, ח�צ� � �טבילה הח�צ� ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ל
ה�ר�ק �טיט ה�קוה למ�ת הע�לה וכל ר�]�נטילת�. �], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ה��טל וכל ה�די�. �� ���טלי� הרביעית ל�ע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָע�לה
ל�פ�� צרי� בזו]ידיו, זו ידיו �]. ְְִֵַָָָ

�נ�ה‚. �ע� ול�ל לחזר צרי� � לתר�מה ידיו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹֹה��טל
ה�י� �הרי ידיו; �ב �על ה�י� להסיר �די �נ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מי�
נטמא� רא��ני�', 'מי� ה�קראי� וה� �ח�ה, �ה� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ��טל
��טל ה�י� לת�� �ר�מה �ל ��ר נפל א� לפיכ�, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�ידיו.
ה�נ�י� ה�י� לת�� נפל וא� נטמא; �ח�ה, ידיו [��ה� ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

שניה] נטילה ��נ�י�מי רא��ני� נטל וא� נטמא; לא ,ְְְִִִִִִַָָֹ
את נטל נטמא. � �ר�מה �ל ��ר �� ונפל אחד, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלמק��
את ונטל הסיר�, ח�צ�, �בר ידיו על ונמצא ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָהרא��ני�,
ה�נ�י� ה�י� �אי� ��הי�, טמא�ת ידיו הרי � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�נ�י�
ידיו. ��י על הרא��ני� ה�י� מ� ה��אר א�א ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמטהרי�

את„. נטל �יצד? ה�רק. עד �מ�הר�ת מ��א�ת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה�די�
ל�רק, ח�� ה�נ�י� ה�י� ונטל ה�רק, עד ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָהרא��ני�
ה�נ�י� �ה�י� טה�רה, יד� הרי � ליד� ל�רק מח�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחזר�
וחזר� ל�רק, ח�� וה�נ�י� הרא��ני� את נטל ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָטה�רי�.
ל�רק �ח�� הרא��ני� �ה�י� יד�; נטמאת � ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָליד�
�ח�� מי� מטהרי� ה�נ�י� ה�י� ואי� ידיו, מחמת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָנטמא�
נטמא�. ליד�, ל�רק �ח�� ה�י� �חזר� לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָל�רק;
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ספק ל�י�, �ל�ת �ה� �היה �ו�אי י�דע ואפ�� �ה�, ִֵָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאי�
� היה ��א ספק סאה אר�עי� �� ��פל� ��קוה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�היה

��ר. זה ֲֵֵֶָהרי

.·�� �אי� ואחד סאה אר�עי� �� י� אחד מקו�ת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ני
יד�ע ואי� מה�, לאחד �א�בי� מי� ל�י� �ל�ת נפל� �ְְֶָֹ�ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
�תלה �מה ל� ��� מ�ני טה�ר, ספק� � נפל� מה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיז�

סאה] למ' שנפלו לתלות �ח�תי�[�אפשר �ניה� הי� .ְְִֵֶָ
� ה�א איזה יד�ע ואי� מה�, לאחד ונפל� סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאר�עי�
לזה א� �תלה; �מה ל� �אי� �ס�ל, מ�ניה� אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ל

נפסל. נפל�, לזה וא� נפסל, ְְְְְִִִֶַַָָָנפל�,

מ�ני‚. ��ר, � מלא �מצא� �בא ריק�, �ה�יח� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמקוה
זה. למקוה �א�בי� מי� ספק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַ��ה

וה�כ��ת„. למקוה, מק�ח �היה מי�]צ��ר ע� [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ה�כ��ת מ� ספק ל�קוה, ה���ר מ� ספק � �צ�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנת�נה

מ�כיח �ה�ס�ל מ�ני �ס�ל, זה הרי � נראהל�קוה �] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
��ר,לעינינו] זה הרי ��רי�, מי� ר�� ��קוה י� וא� ;ְְִִֵֶַ�ְֲִִֵֵֵֶַָ

קב�ע. ��ר �� י� �הרי ה�א, �א�בי� מי� ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ה

�ס�לי�,‰. � הע�י� �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ�ל
י�ראל �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת וכל �א�בי�. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת�

ה�פ�ח[כרכי�]��דינ�ת מ� העיר]לפני� שער �]� ְְְִִִִִַַָ
�מט�ילי� �ה� מכ�סי� ה�דינה �אנ�י �ס�לי�; ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�חזקת
ה�קו�ת וכל �מיד. �א�בי� מי� לת�כ� �מטילי� ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ�ה�
טהרה, �חזקת � ל�תח ח�� י�ראל �אר� ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�מצא�ת

ה��מי�. מ� ְְִִֶֶַָָ�חזקת�

.Â��ואפ טבל; לא ספק טבל ספק לט�ל, ��רד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹה�מא
מקו�ת �ני ;�� �אי� ספק סאה אר�עי� �� י� ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מה� �אחד וטבל ,�� אי� ואחד סאה אר�עי� �� י� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
�ה�מא לפי טמא; ספק� � טבל מה� �איזה יד�ע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואי�
��מ�ד מקוה וכ� �רא�י. ��בל ���דע עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�חזקת�,

הר� �ר��ת �היה �י� חסר, ה�חידונמצא �ר��ת �י� י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
��יו על ��ע�� ה�הר�ת �ל בו]� טבילה סמ� על �] ְֲֶַַַַָָָ

�ל�. והיה �� ��מ�ד זמ� ���דע עד טמא�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמפרע
חמ�רה מ�מאה ה�בילה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְֲָָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ��ה

הטומאה] אב �אכל[� �ג�� ק�ה, מ�מאה טבל א� אבל .ֲִִַָָ�ְְֶַַָָָ
ור�� רא�� �א א� טמאי�, מ�קי� �תה א� טמאי�, �ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹאכלי�
מי� ל�י� �ל�ת ור�� רא�� על נפל� א� �א�בי�, ִִַ�ְֶֹ�ְְְְִִַַָֹ�מי�

מ�בריה� א�� �ברי� וע�ר ה�איל � מדרבנ�]�א�בי� �], ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
ל� ��ס��ק �י על וא� ��ארנ�; �מ� טה�ר, ספק� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
זמ� לאחר חסר ה�קוה ��מצא א� טבל, לא א� טבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹא�

טה�ר. זה הרי � א�� �ספק�ת ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכ��צא

.Ê�מה �אחד וטבל �ס�ל, ואחד ��ר אחד מקו�ת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ני
�ל�י�ת א�� הרי � טהר�ת וע�ה חמ�רה, [טמאותמ�מאה ִ�ְְְְֲֲֵֵָָָָָ

�ל�י�תמספק] הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ
� �א�� א�� נגע� וא� טה�ר�ת; וה�נ��ת ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ��הי�,
�אמצע נטמא א� וכ� י�רפ�. ��נ��ת �ל�י�ת, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהרא��נ�ת
טבל א� אבל טהר�ת. וע�ה ��ני וטבל ק�ה, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�טמאה
טמאה ונטמא טהר�ת, וע�ה ק�ה, מ�מאה מה� ְָ�ְְְְְִַָָָָָָ�ְִֵֶֶָ�אחד
טה�ר�ת, הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני וטבל ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחמ�רה,

י�רפ� � �א�� א�� נגע� וא� �ל�י�ת; ְְְְְְְִִִֵֵַָָוה�נ��ת
מה� �אחד היה ��הי�. �ל�י�ת וה�נ��ת ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהרא��נ�ת,
אחד �ני�, �ה� וטבל� �א�ב, ��� ואחד סאה, ְְְִֶֶַָָָָ�ְְְִֶַָָָאר�עי�
� טהר�ת וע�� ק�ה, מ�מאה ואחד חמ�רה ְְְַָָָָ�ְְֲִֶָָָ�ִמ�מאה
מ� וה��בל �ל�י�ת; טהר�תיו חמ�רה, מ�מאה ְְְֲֳִֵַָָָָ�ִֵַה��בל
לט�ל, וירד טמא אחד היה טה�ר�ת. טהר�תיו ְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָָֹה��ה,

להקר ירד מה�,[להתקרר]וה�ני �אחד לט�ל ��רד זה � ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טה�ר להקר, ��רד וזה ��ארנ�. �מ� �ל�י�ת, ְְְְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָטהר�תיו
טבל ��א�ב ��א ה�א, �א�בי� מי� ספק ��ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��היה;

ונטמא. ְְְִֵֵֶָ��הקר,

.Áא�ב� אחד סאה, ע�רי� ע�רי� �ל מקו�ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ�ני
א�� הרי � טהר�ת וע�ה מה�, �אחד הקר ��ר, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואחד
י�רפ�, א�� הרי � טהר�ת וע�ה ��ני, הקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָטה�ר�ת;

�א�בי� �מי� ור�� רא�� �א �ו�אי שטמא�הרי �] ְְֲֵֶַַָֹ�ְְִִַ
��ארנ�.מדרבנ�] �מ� ,ְְֵֶַ
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ה�ל‡. ידי�, �טבילת ה�די� ��טילת �ארנ�, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�בר
מט�ילי� אי� טבילה, ��ריכ�ת וידי� ס�פרי�; ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָמ�ברי
���ק�� סאה, אר�עי� �� ��� ��ר �מקוה א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�ת�
�אי� ידי� אבל ט�בלי�. וידי� �לי� ,�� ט�בל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�האד�
מקוה, �מי א�ת� הט�יל א� � �לבד נטילה א�א ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָצריכ�ת
�י� �כלי� �י� �א�בי�, �מי� א�ת� הט�יל וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָטה�רי�.
מ� ה�א�בי� ה�י� ���ל� עד ידיו, טהר� לא � ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת
�מ�ח ה�לי� מ� א�א ל�די� נ�טלי� �אי� ידיו; על ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�לי

�רכ�ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָנ�ת�,

�י�·. �טבילת� �י� ��די�, ח�צ� � �טבילה הח�צ� ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ל
ה�ר�ק �טיט ה�קוה למ�ת הע�לה וכל ר�]�נטילת�. �], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ה��טל וכל ה�די�. �� ���טלי� הרביעית ל�ע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָע�לה
ל�פ�� צרי� בזו]ידיו, זו ידיו �]. ְְִֵַָָָ

�נ�ה‚. �ע� ול�ל לחזר צרי� � לתר�מה ידיו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹֹה��טל
ה�י� �הרי ידיו; �ב �על ה�י� להסיר �די �נ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מי�
נטמא� רא��ני�', 'מי� ה�קראי� וה� �ח�ה, �ה� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ��טל
��טל ה�י� לת�� �ר�מה �ל ��ר נפל א� לפיכ�, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�ידיו.
ה�נ�י� ה�י� לת�� נפל וא� נטמא; �ח�ה, ידיו [��ה� ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

שניה] נטילה ��נ�י�מי רא��ני� נטל וא� נטמא; לא ,ְְְִִִִִִַָָֹ
את נטל נטמא. � �ר�מה �ל ��ר �� ונפל אחד, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלמק��
את ונטל הסיר�, ח�צ�, �בר ידיו על ונמצא ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָהרא��ני�,
ה�נ�י� ה�י� �אי� ��הי�, טמא�ת ידיו הרי � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�נ�י�
ידיו. ��י על הרא��ני� ה�י� מ� ה��אר א�א ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמטהרי�

את„. נטל �יצד? ה�רק. עד �מ�הר�ת מ��א�ת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה�די�
ל�רק, ח�� ה�נ�י� ה�י� ונטל ה�רק, עד ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָהרא��ני�
ה�נ�י� �ה�י� טה�רה, יד� הרי � ליד� ל�רק מח�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחזר�
וחזר� ל�רק, ח�� וה�נ�י� הרא��ני� את נטל ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָטה�רי�.
ל�רק �ח�� הרא��ני� �ה�י� יד�; נטמאת � ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָליד�
�ח�� מי� מטהרי� ה�נ�י� ה�י� ואי� ידיו, מחמת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָנטמא�
נטמא�. ליד�, ל�רק �ח�� ה�י� �חזר� לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָל�רק;
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את‰. ונטל ונמל� אחת, ליד� הרא��ני� את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָנטל
ידיו ל��י מחוברות]ה�נ�י� כשה� טמא�ת;[� ידיו � ְְְִִִֵֵַָָָָ

�מי� נ�לה ��א ה�ד מחמת מ��א�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�ה�נ�י�
את נטל ה�נ�ה. ה�ד �מט�אי� וח�זרי� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָרא��ני�,
האחת � אחת ליד� ה�נ�י� ונטל ידיו, ל��י ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָהרא��ני�
ה�י� נטמא� � �חבר�� �פ���� אחת, יד� נטל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָטה�רה.
את �מט�אי� וח�זרי� נ�לה, ��א חבר�� מחמת ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�עליה
טה�רה. ז� הרי ��תל, א� �רא�� �פ�פ� ���לה. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹה�ד

.Â�ואי טה�ר�ת, א�� הרי � אחת מ�טיפה ידיו ��י ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָנטל
יד� מעל ��רד� �מי� אחת יד� �נ�טל ��ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�מרי�

חמ�ה א� אר�עה אפ�� אד�]ה�נ�ה; זה[בני �צד זה , ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ
ה�י�. �ה� ��ב�א� �בלבד זה; �ב על זה ְִִֶֶֶֶַַַַַָָא�

.Ê� יד� מ� ה��אר ונטל וה�סי� וחזר יד�, מקצת ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָנטל
��טל מקצת על י� עדי� וא� ��היתה; טמאה ז� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

להט�יח מנת על ט�פח בה��ח�ה, שתיגע [האצבע ְְְְִִֵַַַַַָָ
��י�תתלחלח] אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�רה. ז� הרי �ְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

��נ�י� אבל שניה]הרא��ני�; ידיו,[נטילה מקצת נ�טל � ְְֲִִִִִֵַָָָָָ
מקצת�. על �מ�סי� ְְִִֵַָָוח�זר

.Á�אד לכל רביעית � �ח�ה �ה� ���טלי� ה�י� ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ�ע�ר
��ארנ� �מ� זה, מ�ע�ר �ח�ת אי� ה�די�; ל��י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואד�
ל�ל ל�ני� י� � �נ�י� מי� אבל לפת. ידי� ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָֹ�נטילת
�לאר�עה; ל�ל�ה נ�תני� לג �מחצי מרביעית; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹידיה�
א�א לטהר, ה�נ�י� ה�י� �אי� למאה; אפ�� נ�תני� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�מ�ג

הרא��ני�. ה�י� ְֲִִִִַַַָלהעביר

.Ë�ונת ידי�, לנטילת ��רי� מי� רביעית �� �היה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�לי
��רי�. א�� הרי � ידי� לנטילת ה�ס�לי� מי� מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָלת�כ�
�לבד רביעית ונ�ארה ��ת�, ��ע�ר ה�לי מ� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָנטל

�ה� מ�ני �ס�לה, ז� הרי � ה�לימ���היתה ה�ס�לי� י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרביעית. ְִִִָ�ע�ר

.È�ה �� הרא��ני�, ��י� לנטילה ה�ס�לי� ה�י� ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָ�ל
�מי� מ��� נ�טלי� �אי� �לי וכל �נ�י�; �מי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָ�ס�לי�
��רי� �כ�� �נ�י�. מי� מ��� נ�טלי� אי� �� ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָרא��ני�,
ה�נ�י�. ה�י� �� אד�, מ�ח הרא��ני� ה�י� ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהי�ת

.‡Èמיני �ל �רכ�ת, מהלכ�ת ��י �פרק �ארנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�בר
ה�לי� וכל וה��רי�, ידי� לנטילת ה�ס�לי� ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה�י�
מ�ח היא נתינה ואיז� נ�טלי�, ו�אי� ל�די� �ה� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ���טלי�
וכל �פס�לה. נ�ת� מ�ח אינ� נתינה ואיז� �כ�רה ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹנ�ת�
�� ח�י�, לפת ידי� �נטילת �� ��ארנ� ה�ברי� ִָ�ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָא�ת�
�מ� לח�י�, טה�ר�ת ידי� ספק ��ל �כ�� לתר�מה. ְִ�ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָה�
טה�ר. ידי� ספק �ל לתר�מה, ה� �� � �� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��ארנ�

.·Èה�ת�ב �זרת וה�הר�ת �ה�מא�ת וגל�י, �ר�ר ְְְְֵַַַָָ�ְֶַָָָָ�בר
ה� והרי מכרע��, אד� �ל ��ע�� מ�ברי� ואינ� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�,
הח�י� מ�לל ה�מא�ת, מ� ה�בילה וכ� הח�י�; ִ�ְְִַַ�ְְִִִֵַַָ�ְִַַמ�לל
א�א �מי�, ��עבר צ�אה א� טיט ה�מאה �אי� ְְֲִִֶֶַַָָָֹ�ִֵֶַהיא;
אמר� �לפיכ� ה�ב; �כ�נת �ל�י וה�בר היא, ה�ת�ב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ�זרת

החזק ולא 'טבל כיוו�]חכמי�: לא וא�[� טבל'. לא �א�� , ְֲִַָָֹ�ְְְִַַַָֹ
�יו� ל�הר, ל�� �המכ�� ��� ��בר: י� רמז כ�, �י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
�� �בר, �ג�פ� נתח�� ��א �י על וא� טהר, � ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ��בל

מח�ב�ת �ה� ה�פ��ת, מ�מאת נפ�� לטהר ל�� ְְְְֵֶַַַָ�ְְְִִֵֵַַַַהמכ��
מא�ת� לפר� �ל�� �הס�י� �יו� � הרע�ת ודע�ת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהאו�
טה�ר) ה�עת (מי טהר. � ה�ע�ת �מי נפ�� והביא ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהעצ�ת,
�טהר��; טה�רי�, מי� עליכ� "וזרק�י א�מר: ה�א ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהרי
ה�� אתכ�". אטהר ���ליכ� �מ�ל טמא�תיכ� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ִֹמ�ל

וא�מה. ע�� חטא מ�ל יטהרנ� הר�י� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ�רחמיו

�ס�ע�. רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ספר �ל �רקי� �מני� טהרה. ספר וה�א ע�ירי ספר ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנגמר
מת, טמאת הלכ�ת ה�: וא�� ואר�עי�, ואר�עה מאה ְֵַ�ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָזה,
ע�ר חמ�ה אד�ה, �רה הלכ�ת �רקי�; וע�רי� ֲִָָָָ�ְְְְֲֲִִִִֶָָָָחמ�ה
הלכ�ת �רקי�; ע�ר ��ה צרעת, טמאת הלכ�ת ְְְִִִַַַָָָָָ�ְְִִָ�רקי�;
�אר הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ל�ה �מ��ב, מ��ב ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹמט�אי
אכלי�, טמאת הלכ�ת �רקי�; ע�רי� ה�מא�ת, ְֳִַָ�ְְְְִִִֶָ�ֲַאב�ת
�רקי�; וע�רי� �מ�נה �לי�, הלכ�ת �רקי�; ע�ר ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ��ה

�רקי�. ע�ר אחד מקו�ת, ְְְִִִַַָָָהלכ�ת
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הלכ�ת ממ��, נזקי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכ�תיו
הלכ�ת �מ�יק, ח�בל הלכ�ת ואבדה, �זלה הלכ�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ�נבה,

נפ�. ��מירת ְִֵֶֶַַר�צח
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�י� (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת אר�ע �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָי�
ההבערה. �י� (ד) ה��ר; �י� (ג) ההבער; �י� (ב) ְְִִִֵֶַַַַַָָה��ר;

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

.‡� �ה�יקה אד� �ל �ר��ת� �היא ח�ה נפ� ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל
י�� "�י ��אמר: ה�יק, ממ�נ� �הרי ל���, ח�בי� ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�עלי�
�המה �אר ואחד ה��ר אחד רעה�"; ��ר את אי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ר

�הוה א�א ���ר ה�ת�ב ��ר לא וע��, .וי][במצוח�ה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

לע��ת�·. ��ר�� �דברי� ה�יקה א� מ���? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכ�ה
�ר�ת� �מנהג �ב�[כטבעה]�מיד, �אכלה �המה �ג�� � ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עמיר שבלי�]א� ה��כ�[חבילת �דר� �רגל� ה�יקה א� , ְְְִִִִֶֶַָָָָ
"מיטב ��אמר: ��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק ל��� ח�ב �ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
�אי� מע�י� וע�ת ��ת וא� י���". �רמ� �מיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�דה�
א� ��גח ��ר �ג�� �ה�, וה�יקה לע��ת�, �מיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ�ר��
��אמר: עצמ�, ה��יק מ��� נזק חצי ל��� ח�ב � ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנ��

וג�'. �ס��" את וחצ� החי, ה��ר את ְְְְֶֶַַַַָָ"�מכר�

ע�רי�,‚. �וה ל��ר ��גח מאה �וה ��ר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�יצד?
ח�ב ה��ר �על � אר�עה �וה ה�בלה והרי ְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהמית�,
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א�א ל��� ח�ב ואינ� ה�זק; חצי �ה�א �מ�נה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָל���
החי". ה��ר את "�מכר� ��אמר: �ה�יק, ה��ר ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָמ���
מאתי�, �וה ל��ר ע�רי� �וה ��ר המית א� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלפיכ�,
לבעל ל�מר יכ�ל ה�בלה �על אי� � מאה �וה ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָוה�בלה
�ה�יק ��ר 'הרי ל�: א�מר א�א חמ�י�', לי ��' ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהחי
�ל וכ� �ינר. א�א �וה אינ� אפ�� ול�', קחה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפני�,

�זה. ֵֶַָ���צא

�ר�ת�„. �מנהג �מיד, לע��ת� ��ר�� מע�ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהע��ה
�ר� �אי� מע�ה וע�ה והמ��ה 'מ�עד'. ה�קרא ה�א �ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה�א � נ�� א� ��גח ��ר �ג�� �מיד, �� לע��ת מינ� ְֲִִֵֶַַַָָָָ�ל
�עמי� ����י� הר�ל א� � המ��ה וזה .'��' ְְְִִַָ�ְְְִִֶֶַַַָָה�קרא
"א� ��אמר: �ו, �הר�ל �בר לא�ת� מ�עד נע�ה ְֱֶֶַַ�ְֲֶַַָָָָר��ת,

ה�א". נ�ח ��ר �י ִַַָנ�דע

לאחד‰. ה�עדה א� � ��המה י� ��י� מע�י� ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמ�ה
ה�המה ה�: וא�� מע�ה; לא�ת� מ�עדת נע�ית ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמה�,

ל�� ולא ל�ח, לא מ�ח�ת� מ�עדת ולא[לדחו�]אינ� , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
ה�עדה וא� לבעט. ולא �ד�לי�, �לי� על לר�� ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵַָֹֹֹֹֹל��,
מ�ח�ת� מ�עדת ה�� אבל ל�. מ�עדת ז� הרי מה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלאחד
�דר� ל��ר מ�ח�ת� מ�עדת והרגל ל�, הרא�י את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלאכל
קט�י� ��י� על לר�� מ�ח�ת� מ�עדת וה�המה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��כ�,

א�ת�. ולמע� �ה� ְְְִֵֶַָָֹוכ��צא

.Â,לה�יק �ר�ת� מ�ח�ת מ�עדי� בהמה מיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָחמ�ה
תר��ת �ני ה� מזיקי�]ואפ�� א�[אינ� ה�יק� א� לפיכ�, ; ְְְֲִִִִִֵֵַַָ

�דריסה �נ�יכה א� �נגיחה הקדמיות]המית� [בצפרניי� ְְְִִִִִִֵָָָ
והארי, ה�אב, ה�: וא�� �ל�. נזק ח�ב �ה�, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכ��צא
מ�עד, זה הרי � ���� ה�ח� וכ� וה�ר�לס. וה�מר, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוה�ב,

�ר��ת. �� היה ְֲִֶַַָָואפ��

.Ê�� וכל ��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק מ��� מ�עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ל
���כנסה אמ�רי�? �ברי� ��ה מ��פ�. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמ���
ה��ק נכנס א� אבל וה�יקתה�. ה��ק לר��ת ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָה�המה
זה הרי � ה�ית �על �ל �המ�� וה�יקתה� ה��יק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלר��ת
נכנס� לא 'א�� ל�: א�מר ה�א �הרי ה�ל; על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ�ט�ר
"ו��ח ���רה: מפר� והרי ה�ק'; ל� ה�יע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלר��תי,

אחר". ��דה �בער �עיר�, ְְִִִֵֵֵֶַאת

.Á,�ניה� �ל �אינ� �חצר א� הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה�יקה
ו �ניה�, �ל �היא �חצר א� ל��ק, ולא ל��יק הרילא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

�ג�� �המה, ל� �להכניס �ר�ת �� לה�יח מיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ�ְִהיא
שדות]ה�קעה ה�יקה,[מקו� ורגל ��� א� � �� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ודר� �כא�, לה�� ר��ת ל� ��� מ�ני �ט�ר, זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי
וא� ה��כ�. �דר� ול��ר ולאכל �דר�� לה�� ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�המה
��ה א� � נ�כה א� �עטה א� רבצה א� נגפה א� ְְְְֲִַָָָָָָָָָָָנגחה

�ל�. נזק מ�עדת, וא� נזק; חצי מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָהיא,

.Ëלהכניס ולא לפר�ת, מיחדת �ניה� �ל החצר ְְְְִֵֶֶַֹ�ְְְֵֵֶֶֶָָָהיתה
וה�יקה �המ��, ה��פי� מ� אחד ל� והכניס �המה, ְְְִִִֶָָ�ְְְִִִֵֶַָָָָל�
מיחדת היתה א� וכ� הרגל. ועל ה�� על אפ�� ח�ב �ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ֶֶ
להכניס �לבד מה� לאחד ר��ת והיה ל�ניה�, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבהמה
הרגל. ועל ה�� על א� ח�ב � �ר�תיו וה�יקה �ר�ת, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָל�

.È�נזיקי אב�ת בתורה]�ל�ה ה�ר�,[המפורשי� � ���ר ְְְֲִִֶֶַָֹ
ה�ר� ��לד�ת והרגל. לו]וה��, הדומי� נגיפה,[מזיקי� � ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

��תל נתח�כה א� � ה�� ��לד�ת �עיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנ�יכה,
�ר�ת ט�פה א� וכ� �ח��כ�; וה�יקה [בגלגולה]להנאת�, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

א� ה��כ�, �ר� �ג�פ� ה�יקה � הרגל ��לד�ת ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאת�.
�א�� א� �זנב�, �����ה א� ה��כ�, �ר� ��ער� ָ�ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָ�ה�יקה

�פרמ��א �ז�ג[רס�]�עליה, ��צ�אר�;[פעמו�]��פיה, ְִֶֶָָ�ְְְְִִֶֶַָָָָ
ה���כת ועגלה ה��כ�, ��עת �מ�א� �ה�יק חמ�ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָוכ�
�בר��ת ה�, הרגל ��לד�ת א�� �ל מ�יכת�; ��עת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ה�יקה

�ל�. נזק מ��מי� ה��ק �בר��ת �ט�רי�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהר�י�

.‡È,מיד� �ר�� �אינ� רב ����� �זנב� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ����ה
��יד �����ה א� הר�י�, �ר��ת מינה]וה�יקה [אבר ְְְְִִִִִִֶַַָָָ

� ה��ק �פ� וא� �ט�ר; � וה�יקה הר�י� �ר��ת ���ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ
א�� א� ה�א, ספק ה�בר ��ה ��פ�; מ�ה נזק חצי ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��בה
��לד�ת א� הר�י�, �ר��ת עליה �ח�ב ה�ר� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ��לד�ת

��ארנ�. �מ� הר�י�, �ר��ת עליה ��ט�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגל

ב ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

מ�עד,‡. האב היה א� � ה��לד�ת ואחד נזיקי� אב�ת ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד
אב�ת וכל �מ�ה�. ��לד�� ,�� היה וא� מ�עדת; ְְְְֲִֶֶַַָָָָָ��לד��
ה�ר� מ� ח�� � ה� מ�ח�ת� מ�עדי� ��לד�תיה�, וכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנזיקי�
��ארנ�. �מ� ���עד�, עד ��ח�ה ��י� �ה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָות�לד�תיו,

מ�ר�ר�ת·. ח�� ,��� �אב ��לדה המנ�זי�[אבני�]�ל ְְְִִֶַַָָָָָָ
על[מתעופפי�] �א� ה��כ�; ��עת ה�המה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמ�חת

�רגל, הר�י� �ר��ת עליה� �פט�ר ה�, הרגל ���לד�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�י
�רגל ��נכסיו ה�פה מ� מ��� ה��ק �ר��ת ה�יק� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוא�
נזק. חצי א�א מ��� אינ� כ�, �י על א� � אב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�היא

והי�‚. והלכה, ה��ק לחצר ��כנסה �המה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�יצד?
מ��� � ה�לי� את ו��ר� רגליה, מ�חת מנ�זי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצר�ר�ת
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ��נכסיו; ה�פה מ� נזק ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחצי

מסיני] ה�א.[ממשה

צר�ר�ת„. ונ�ז� הר�י�, �ר��ת מה�כת היתה א� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכ�
מ��� � ה�לי� את ו��ר� ה��ק, לר��ת רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמ�חת
על ונפל ו��ר��, ה��ק �ר��ת ה�לי על �רסה נזק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָחצי
ועל �ל�, נזק מ��� הרא��� על � ו��ר� אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�לי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחר��

צר�ר�ת‰. וה�יזה �בעטה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה
נזק, רביע ה��ק �פ� וא� �ט�ר. � הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוה�יק�
ה�א ���י ��א � ה�א ספק �ה�בר מ�ד�; מ�ציאי� ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�

�עטה. �הרי רגל, ��לדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינ�

.Âמחמת צר�ר�ת וה�יזה ה��ק, �ר��ת �אר� ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�עטה
���י ��ה נזק, רביע ל��� ח�ב � �� וה�יק� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�עיטה,
אי� נזק, חצי ה��ק �פ� וא� ה�ר�ר�ת; �ה�זת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָה�א
אפ�ר �אי �מק�� מה�כת היתה ואפ�� מ�ד�. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמ�ציאי�
וא� נזק; רביע מ��� � וה�יזה �בעטה ��יז, ��א ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� נזק, חצי ה��ק ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�פ�

.Êה�א� ממ�� ה��ל�מי� הרי � �ל� נזק המ��� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ל���. ח�ב �ה�א ממ�� מחבר� ��וה �מי ל��מ�, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ב
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א�א ל��� ח�ב ואינ� ה�זק; חצי �ה�א �מ�נה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָל���
החי". ה��ר את "�מכר� ��אמר: �ה�יק, ה��ר ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָמ���
מאתי�, �וה ל��ר ע�רי� �וה ��ר המית א� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלפיכ�,
לבעל ל�מר יכ�ל ה�בלה �על אי� � מאה �וה ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָוה�בלה
�ה�יק ��ר 'הרי ל�: א�מר א�א חמ�י�', לי ��' ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהחי
�ל וכ� �ינר. א�א �וה אינ� אפ�� ול�', קחה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפני�,

�זה. ֵֶַָ���צא

�ר�ת�„. �מנהג �מיד, לע��ת� ��ר�� מע�ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהע��ה
�ר� �אי� מע�ה וע�ה והמ��ה 'מ�עד'. ה�קרא ה�א �ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה�א � נ�� א� ��גח ��ר �ג�� �מיד, �� לע��ת מינ� ְֲִִֵֶַַַָָָָ�ל
�עמי� ����י� הר�ל א� � המ��ה וזה .'��' ְְְִִַָ�ְְְִִֶֶַַַָָה�קרא
"א� ��אמר: �ו, �הר�ל �בר לא�ת� מ�עד נע�ה ְֱֶֶַַ�ְֲֶַַָָָָר��ת,

ה�א". נ�ח ��ר �י ִַַָנ�דע

לאחד‰. ה�עדה א� � ��המה י� ��י� מע�י� ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמ�ה
ה�המה ה�: וא�� מע�ה; לא�ת� מ�עדת נע�ית ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמה�,

ל�� ולא ל�ח, לא מ�ח�ת� מ�עדת ולא[לדחו�]אינ� , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
ה�עדה וא� לבעט. ולא �ד�לי�, �לי� על לר�� ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵַָֹֹֹֹֹל��,
מ�ח�ת� מ�עדת ה�� אבל ל�. מ�עדת ז� הרי מה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלאחד
�דר� ל��ר מ�ח�ת� מ�עדת והרגל ל�, הרא�י את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלאכל
קט�י� ��י� על לר�� מ�ח�ת� מ�עדת וה�המה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��כ�,

א�ת�. ולמע� �ה� ְְְִֵֶַָָֹוכ��צא

.Â,לה�יק �ר�ת� מ�ח�ת מ�עדי� בהמה מיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָחמ�ה
תר��ת �ני ה� מזיקי�]ואפ�� א�[אינ� ה�יק� א� לפיכ�, ; ְְְֲִִִִִֵֵַַָ

�דריסה �נ�יכה א� �נגיחה הקדמיות]המית� [בצפרניי� ְְְִִִִִִֵָָָ
והארי, ה�אב, ה�: וא�� �ל�. נזק ח�ב �ה�, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכ��צא
מ�עד, זה הרי � ���� ה�ח� וכ� וה�ר�לס. וה�מר, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוה�ב,

�ר��ת. �� היה ְֲִֶַַָָואפ��

.Ê�� וכל ��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק מ��� מ�עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ל
���כנסה אמ�רי�? �ברי� ��ה מ��פ�. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמ���
ה��ק נכנס א� אבל וה�יקתה�. ה��ק לר��ת ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָה�המה
זה הרי � ה�ית �על �ל �המ�� וה�יקתה� ה��יק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלר��ת
נכנס� לא 'א�� ל�: א�מר ה�א �הרי ה�ל; על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ�ט�ר
"ו��ח ���רה: מפר� והרי ה�ק'; ל� ה�יע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלר��תי,

אחר". ��דה �בער �עיר�, ְְִִִֵֵֵֶַאת

.Á,�ניה� �ל �אינ� �חצר א� הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה�יקה
ו �ניה�, �ל �היא �חצר א� ל��ק, ולא ל��יק הרילא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

�ג�� �המה, ל� �להכניס �ר�ת �� לה�יח מיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ�ְִהיא
שדות]ה�קעה ה�יקה,[מקו� ורגל ��� א� � �� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ודר� �כא�, לה�� ר��ת ל� ��� מ�ני �ט�ר, זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי
וא� ה��כ�. �דר� ול��ר ולאכל �דר�� לה�� ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�המה
��ה א� � נ�כה א� �עטה א� רבצה א� נגפה א� ְְְְֲִַָָָָָָָָָָָנגחה

�ל�. נזק מ�עדת, וא� נזק; חצי מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָהיא,

.Ëלהכניס ולא לפר�ת, מיחדת �ניה� �ל החצר ְְְְִֵֶֶַֹ�ְְְֵֵֶֶֶָָָהיתה
וה�יקה �המ��, ה��פי� מ� אחד ל� והכניס �המה, ְְְִִִֶָָ�ְְְִִִֵֶַָָָָל�
מיחדת היתה א� וכ� הרגל. ועל ה�� על אפ�� ח�ב �ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ֶֶ
להכניס �לבד מה� לאחד ר��ת והיה ל�ניה�, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבהמה
הרגל. ועל ה�� על א� ח�ב � �ר�תיו וה�יקה �ר�ת, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָל�

.È�נזיקי אב�ת בתורה]�ל�ה ה�ר�,[המפורשי� � ���ר ְְְֲִִֶֶַָֹ
ה�ר� ��לד�ת והרגל. לו]וה��, הדומי� נגיפה,[מזיקי� � ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

��תל נתח�כה א� � ה�� ��לד�ת �עיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנ�יכה,
�ר�ת ט�פה א� וכ� �ח��כ�; וה�יקה [בגלגולה]להנאת�, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

א� ה��כ�, �ר� �ג�פ� ה�יקה � הרגל ��לד�ת ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאת�.
�א�� א� �זנב�, �����ה א� ה��כ�, �ר� ��ער� ָ�ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָ�ה�יקה

�פרמ��א �ז�ג[רס�]�עליה, ��צ�אר�;[פעמו�]��פיה, ְִֶֶָָ�ְְְְִִֶֶַָָָָ
ה���כת ועגלה ה��כ�, ��עת �מ�א� �ה�יק חמ�ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָוכ�
�בר��ת ה�, הרגל ��לד�ת א�� �ל מ�יכת�; ��עת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ה�יקה

�ל�. נזק מ��מי� ה��ק �בר��ת �ט�רי�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהר�י�

.‡È,מיד� �ר�� �אינ� רב ����� �זנב� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ����ה
��יד �����ה א� הר�י�, �ר��ת מינה]וה�יקה [אבר ְְְְִִִִִִֶַַָָָ

� ה��ק �פ� וא� �ט�ר; � וה�יקה הר�י� �ר��ת ���ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ
א�� א� ה�א, ספק ה�בר ��ה ��פ�; מ�ה נזק חצי ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��בה
��לד�ת א� הר�י�, �ר��ת עליה �ח�ב ה�ר� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ��לד�ת

��ארנ�. �מ� הר�י�, �ר��ת עליה ��ט�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגל

ב ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

מ�עד,‡. האב היה א� � ה��לד�ת ואחד נזיקי� אב�ת ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָאחד
אב�ת וכל �מ�ה�. ��לד�� ,�� היה וא� מ�עדת; ְְְְֲִֶֶַַָָָָָ��לד��
ה�ר� מ� ח�� � ה� מ�ח�ת� מ�עדי� ��לד�תיה�, וכל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנזיקי�
��ארנ�. �מ� ���עד�, עד ��ח�ה ��י� �ה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָות�לד�תיו,

מ�ר�ר�ת·. ח�� ,��� �אב ��לדה המנ�זי�[אבני�]�ל ְְְִִֶַַָָָָָָ
על[מתעופפי�] �א� ה��כ�; ��עת ה�המה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמ�חת

�רגל, הר�י� �ר��ת עליה� �פט�ר ה�, הרגל ���לד�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�י
�רגל ��נכסיו ה�פה מ� מ��� ה��ק �ר��ת ה�יק� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוא�
נזק. חצי א�א מ��� אינ� כ�, �י על א� � אב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�היא

והי�‚. והלכה, ה��ק לחצר ��כנסה �המה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�יצד?
מ��� � ה�לי� את ו��ר� רגליה, מ�חת מנ�זי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצר�ר�ת
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ��נכסיו; ה�פה מ� נזק ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחצי

מסיני] ה�א.[ממשה

צר�ר�ת„. ונ�ז� הר�י�, �ר��ת מה�כת היתה א� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכ�
מ��� � ה�לי� את ו��ר� ה��ק, לר��ת רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמ�חת
על ונפל ו��ר��, ה��ק �ר��ת ה�לי על �רסה נזק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָחצי
ועל �ל�, נזק מ��� הרא��� על � ו��ר� אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�לי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחר��

צר�ר�ת‰. וה�יזה �בעטה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה
נזק, רביע ה��ק �פ� וא� �ט�ר. � הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוה�יק�
ה�א ���י ��א � ה�א ספק �ה�בר מ�ד�; מ�ציאי� ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�

�עטה. �הרי רגל, ��לדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינ�

.Âמחמת צר�ר�ת וה�יזה ה��ק, �ר��ת �אר� ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�עטה
���י ��ה נזק, רביע ל��� ח�ב � �� וה�יק� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�עיטה,
אי� נזק, חצי ה��ק �פ� וא� ה�ר�ר�ת; �ה�זת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָה�א
אפ�ר �אי �מק�� מה�כת היתה ואפ�� מ�ד�. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמ�ציאי�
וא� נזק; רביע מ��� � וה�יזה �בעטה ��יז, ��א ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� נזק, חצי ה��ק ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�פ�

.Êה�א� ממ�� ה��ל�מי� הרי � �ל� נזק המ��� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ל���. ח�ב �ה�א ממ�� מחבר� ��וה �מי ל��מ�, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ב



wfgעד - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay h"i iyiy mei -

מחצי ח�� קנס, ה��ל�מי� הרי � נזק חצי המ��� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכל
��ארנ�. �מ� הלכה, �ה�א צר�ר�ת �ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָנזק

.Áוכל ממ��; זה הרי �ה�יק, מה המ��� �ל ה�לל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
נזק, חצי א� כפל ��ל�מי �ג�� �ח�ת, א� יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמ���
א�א קנס ח�בי� ואי� קנס. � ה�ח�ת א� ה�ר� על ה�תר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
�ט�ר. ה�נס�ת, מ� קנס �כל ה��דה אבל עדי�; �י ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

.Ë�� ותקע זכ�כית, �לי לאויר רא�� �ה��יט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ�רנג�ל
�ה�,[בקולו] וכ��צא �בלי� �ת�כ� הי� א� � ְְְְְִִִֵֶַָָָו��ר�

�ל�, נזק מ��� ה�בלי� על לאכל�, �די רא�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה��יט
ה�א ��� צר�ר�ת, נזק �חצי נזק, חצי מ��� ה�לי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי �מ��� מ��ה, זה הרי � ריק� ה�לי היה וא� ְֲִֵֶַ�ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�ר��.

ה�נס�ת. �כל ְְֶֶַָָנזק

.Èער�� וחמ�ר ��נ� ס�ס קול�]וכ� את[השמיעו ו��ר , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
�דר�� לה�� מ�עדי� ה�רנג�לי�, נזק. חצי מ��� � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�לי�
�לי ונס��� �רגליה�, ק��ר רצ�עה א� ח�ט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ל��ר.
��ה נזק. חצי מ��� � ונ��ר ונת�ל�ל הח�ט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ�א�ת�
�רגליה� נק�ר א� אבל אד�. ����ר� אמ�רי�? ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ברי�
ולא �עלי�, לח�ט הי� וא� �ט�ר; ה�רנג�לי� �על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמאליו,
ה�א �הרי נזק, חצי ח�ב הח�ט �על � הפקר הח�ט ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהיה

ה�ת�ל�ל נייד]�ב�ר .[מכשול ְְְִֵַַ

.‡È�וה�ס הח�ט, את הח�ט �על [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ
�� ו��ר� �רגליה�, ונק�ר וה�ציא�ה�, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָה�רנג�לי�
ה�א. אנ�ס �הרי �ט�ר, הח�ט �על א� � ה�לי� ֲִֵֵֶֶַַַַַָָאת

.·Èאת ו��ר� למק��, מ�ק�� מפרחי� �הי� ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ�רנג�לי�
�ר�ח וא� �ל�; נזק מ��� ��ר�, �כנפיה� א� � ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�לי�

נזק. חצי מ��� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ��כנפיה�,

.‚Èי�� על א� ע�ה ��י על מה�סי� א�הי� וט�פ� פר�ת, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָ
�צר�ר�ת א� �עפר ה�יק� �ל�. נזק מ��מי� � ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָנ�ר�

נזק. חצי מ��מי� � �רגליה� א� �פיה�, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ�העל�

.„Èונפסק �חבל, מח�טי� ונ��ר[נקרע]הי� החבל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
מחמת� ה�לי ��ת�ל�ל וה�א, �ל�; נזק מ��מי� � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�לי
אכילת� �בעת אכל, החבל על היה וא� ונ��ר. ��פל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד

�ל�. נזק החבל על �� מ��� � ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�סק�ה�

.ÂË,למ�ה מ�עלה ה�ג מרא� ��פצ� וה�די ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה�לב
מ�עדי� �ה� מ�ני �ל�, נזק מ��מי� � ה�לי� את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָו�בר�
ה�ג לרא� �על�ת� וה�יק�; נפל� א� וכ� זה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלדבר
�פ�יעה ��ח�ת� �ל � אנס ��פילת� �י על וא� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ��יעה;

ח�ב. �אנס, ְְֶַָֹוס�פ�

.ÊË� וה�א נזק; חצי מ��מי� למעלה, מ��ה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצ�
ונסר� ה�די בקיר]��תלה אבל[בציפרניו ה�לב; וקפ� , ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

מ��ה �י� למ�ה מ�עלה �י� ה�די, וד�ג ה�לב נסר� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָא�
מ�עלה �י� ���ג, �רנג�ל וכ� �ל�. נזק ח�בי� � ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

�ל�. נזק מ��� � למעלה מ��ה �י� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמ�ה

.ÊÈההררה את ��טל גחלי�]�לב ע� ל�[עוגה והל� , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ
את והדליק הח�ה, את ואכל ��די� ה�יח� א� � ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדי�
�ל�, נזק מ��� ההררה מק�� ועל הח�ה על � ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�די�
על הח�ה את מגרר היה וא� נזק. חצי � ה�די� �אר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועל

ועל �ל�, נזק ההררה על מ��� � ו��ר� וה�ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�די�,
�ט�ר. ה�די� �אר ועל נזק, חצי ה�חלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָמק��

.ÁÈ��א את ה�חלת �על ���מר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��ה
מעל ההררה את ונטל וחתר ה�לב �בא ה�לת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסת�
�רפת על ח�ב הא� �על � א�� �מר לא א� אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהא�.
מק�מ�. ועל ההררה אכילת על ח�ב ה�לב �בעל ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָה�די�,

.ËÈאחד� חבר� �ל �ל�� אחר]המ��ה �ט�ר[באד� � ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
נזק; חצי ח�ב ה�לב �בעל �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמ�יני
נ���, � לה�יק �ל�� את ע�רר� �א� י�דע, �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ��יו�

�עצמ� ��ה� וא� לה�יח�. ל� היה עצמו]לא �על[על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ
�ט�ר. � �� ו��ה אחר �בא המ��ה, ��ל �ט�ר; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�לב

.Î,מה�כת ואחת רב�צה אחת הר�י�, �ר��ת �ר�ת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ��י
�י על �א� נזק; חצי ח�ב � �רב�צה מה�כת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בעטה

.�� לבעט �ר�� אי� עליה, לה�� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ר��
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�ה�.‡. וכ��צא ירק�ת א� �ר�ת לאכל מ�עדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�המה
��ר�� דברי� ואכלה ה��ק, לר��ת נכנסה א� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ�,
��דה "�בער ��אמר: �ל�, נזק מ��� � א�ת� ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
א�ת� אכלה וא� י���". �רמ� �מיטב �דה� מיטב � ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר
��הנת, מה מ��� � נהנת וא� �ט�ר; � הר�י� ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��ת

�ה�יקה. מה ִִֶַָֹלא

נכ·. ל�ט�יצד? א� �מ�מי� ואכלה ה��ק, לר��ת נסה ְְְְְִִִֵַַָָָָ�ְְִ
א�ת� אכלה וא� �ינר. מ��� � �ינר ��וה �ה� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ��צא
א� �ע�רי� ה� �א�� א�ת� ר�אי� � ונהנת הר�י�, ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָ�ר��ת

שיבלי�]עמיר �ע�רי�[חבילת �מי א� עמיר �מי �מ��� , ְְְְִִִֵֵֵַָָ
ְ�ז�ל.

הרעי�‚. אכלי� ח�י�[מזיקי�]אכלה �אכלה �ג�� ל�, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ
�ר�� �אי� אכלי� אכלה �ט�ר. נהנת, ולא ה�איל �ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ה��ק, �ר��ת �י� � �לי� א� �ס�ת �אכלה �ג�� ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלאכל�,
ה�א, ���י ��ה נזק; חצי מ��� � הר�י� �ר��ת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�י�
עד הר�י� �ר��ת �כליה� �ס�ת� לה�יח אד� �ני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָודר�

מעט. ְֶַָ��נ�ח�

�ר�ת„. ותל�ה ה��ק, �ר��ת ע�מדת �היתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�המה
ספק. ה�בר הרי � ה��ק �ר��ת ואכלת� הר�י�, ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָמר��ת
ה��ק �פ� וא� ��הנת; מה א�א מ��מת אינ� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ�,
אכלה. �ר��ת� �הרי מ�ד�, מ�ציאי� אי� � �ה�יק�� ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�מה

לר��ת‰. וה�ציא� ��ר, א� �ת ונטל לחצר, ��כנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�לב
��הנה. מה מ��� � �� ואכל� אחרת, לחצר א� ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהר�י�
�א�� �ל� נזק מ��� � החצר �על �ל ��דה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאכל�
�ל וכ� אכל�. ה��ק �ר��ת �הרי החצר, �ת�� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאכל�

�זה. ֵֶַָ���צא

.Âא�כלת אבל לאכל�, �ר�� �אי� אכלי� �אכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�המה
ה�חק ידי על א�ת� �אכלה[בקושי]היא �רה �ג�� � ְְְְִֵֶַַָָָָָָ

�ר�יני� �אכל וחמ�ר פרה]�ע�רי�, �גי�,[מאכל א� ְְֲִִִִֶַַַָָ
וחת�ל ה�מ�, את ���ק וכלב ��ר, חתיכת �אכל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוחזיר
�ר��ת אכלה א� � �א�� ���צא �ל וכ� �מרי�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�אכל
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נהנת, וא� �ט�ר; הר�י�, �בר��ת �ל�. נזק מ��� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��ק,
��הנת. מה ְֱֵֶֶַַָמ���

.Ê�א �המה ואכלה וטרפה ה��ק, לר��ת ��כנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָח�ה
�אכל �לב אבל �ר��. ה�א ��ה �ל�, נזק מ��� � ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ר
הרי � �ד�לי� �רנג�לי� �אכל חת�ל א� קט�י�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�ב�י�

נזק. חצי �מ��� ���י, ְֲִִֵֶֶֶַזה

.Á�ה�ח ואכל ה�ל ו��ר חמ�ר ונכנס לח�, �� ��� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל
�ר��. ה�א ��ה �ל�, נזק ה�ח� ועל ה�ל על מ��� �ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
החבית, �י על �� וכ��צא לפת �ראה ע�י� �עיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוכ�
מ��� � החבית את ו��ר ה�פת את ואכל �חבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָונס���
�ר�� �� לאכל, ��ר�� ��� �ל�; נזק �ניה� ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל
�זה. ���צא �ל וכ� לאכל. �די ולעל�ת �כלי� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלה�ל�ת
את ��ר �� ואחר ה�ח�, את ואכל החמ�ר, נכנס א� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
וכ� נזק. חצי ה�ל ועל �ל�, נזק ה�ח� על מ��� � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָה�ל

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Ëהרחבה מ��� �אכלה �ר�[בשוק]�המה �י� , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ואפ�� ��הנת; מה מ��� � ואכלה �עמדה �י� ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהליכת�

צ�י על א�[פינות]חזרה אבל א�ת�. ואכלה הרחבה ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
� ואכלה הרחבה �צ�י ועמדה והלכה הרחבה, את ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָָָה�יחה
מה מ��� החנ�ת, מ�תח אכלה �ה�יקה. מה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמ���

�ה�יקה. מה מ��� החנ�ת, מ��� ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��הנת;

.Èואכלה צ�אר� �פ�טה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה
��� ��הנת, מה מ��� � עמדה ואפ�� חבר��, ��י ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל
ואכלה קפצה וא� ז�. ��י מעל ז� לאכל ה�המ�ת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�

���י �ה�יקה; מה מ��� � חבר�� ��י של]מעל [הגב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ח��ב. ה�א ה��ק �חצר ְֲֲִֶַַַָָָחבר��

.‡Èונפלה רגליה, �מימי א� �אב� �החלקה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ�ְֵֶָ�המה
מ��� � �אכלה א� וירק�ת, �ר�ת ��י על ונח�טה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלג�ה,
נ�ארה ואפ�� לער�גה, מער�גה הלכה אפ�� ��הנת; ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמה
�מה ��הנת. מה א�א מ��� אינ� � ��� ה��� �ל ��ַָָ�ְֱֵֵֶֶֶַַַָָ

ר�,[הנאה]הניה מק�� מצאה �הרי �חביטת�? ל� י� ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָ
מ��� ואכלה, �דר�� ירדה א� אבל אבריה. נתר�ק� ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹולא
מה מ��� � לדה �מי �ר�ת ט�פה ואפ�� �ה�יקה; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה
חבר�� דחפ�� א� וכ� �פ�יעה. ��ח�ת� מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�יקה,
להעביר� ל� �היה מ�ני �ה�יקה, מה מ��� � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונפלה

ז�. את ז� ידחפ� ��א �די אחת, ְְֲִֵֶֶַַַַֹאחת

.·Èי� על א� � ל��ה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָ�החלקה,
מ�ני �ה�יקה; מה מ��� ה�עלי�, לדעת ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�חזרה
��יו� יד�ע �ה�בר � �חזר ��א ל�מר� ל� ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ�היה

מאליה. ח�זרת היא הרי ה��ה, �ר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��דעה

.‚Èקדירות]ה��ר �על[מוכר לחצר קדר�תיו �הכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
� ה�ית �על �ל �המ�� ו��רת� �ר��ת, ��א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹה�ית
הכניס וא� ח�ב; ה�דר�ת �על �ה�, ה�קה וא� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�ְִָ�ט�ר.
את ל�מר ה�ית �על עליו ק�ל וא� �ט�ר. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ר��ת,

ח�ב. ה�ית �על ְִֵַַַַַַָה�דר�ת,

.„È,ר��ת� ��א ה�ית �על לחצר �ר�תיו הכניס א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכ�
�ה�, החלקה וא� �ט�ר. � ה�ית �על �ל �המ�� ְְֶָָ�ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָואכלת�
וא� �ט�ר. �ר��ת, הכניס וא� ח�ב; ה�ר�ת �על � ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְוה�קה

ח�ב. ה�ית �על ה�ר�ת, את ל�מר ה�ית �על עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹק�ל
ה�ית, �על �ל �המ�� ואכלת� �ר��ת, ��א ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהכניס�
��א ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ְוה�קה
זה את החצר �על וה�יח� �ר��ת, הכניס� וא� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�אכל.

רשות] ה�ית,[שקיבל �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָל�מר�,
ה�המה �ראה ��יו� ח�ב; ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ְוה�קה
�עלי אי� �הרי ח�ב, � וה�יח� ל� ה��יקי� �ברי� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�כלת
�א�ה �מע�ה מה�. ה�המה להעביר �� מצ�יי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
א�ת�, וה�יח� �כנ�תיה, �בית �ת��ר לאפ�ת ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ��כנסה
�בא ואפ�ת�, לי�ת� �עת �� י�יט� ��א �די ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתע�מ�
חכמי� וח�ב�ה ומת; ה�צק את ואכל ה�ית, �על �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

�זה. ���צא �ל וכ� �מיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹל���

.ÂË�גדיש]ה�ג�י ��א[עושה חבר� �דה �ת�� ְְְֲִֵֵֶַַֹ
וא� �ט�ר. � ה�דה �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ�ר��ת,
וה�קה אכלת�, ח�ב. ה�ר�ת �על � וה�קה �ה�, ְָ�ְְֲֵַַַַָָָָָ�ְְְֶָָ�החלקה
ח�ב, ה�דה �על � �ר��ת הג�י� וא� �ט�ר. � ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ�אכילת�

��רנ�ת �ה��מר ל�מר; עליו ק�ל ��א �י על [בעלא� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ל�השדה] �אמר �מי �כא�', 'הג�� ל� �אמר �יו� �ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ח��ב. ה�א ל�' א�מר ואני ְְֲִֵֶַַָָֹ'הג��,

ממֹון נזקי דהלכֹות ּפרק ¦§¦§¥¨¤¤

לעמד‡. ��כ�לה �דלת �פניה� ונעל ל�יר, צא� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה��נס
יכ�לה ה�לת אי� וא� �ט�ר. � וה�יקה ויצאת מצ�יה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�ח
לא הרי � רע�עי� ה�יר �תלי �הי� א� מצ�יה, �ר�ח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפ�� ח�ב. וה�יקה, יצאת וא� �רא�י; �פניה� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל

�רצ�ה[פרצה] א� ��ילה, מחיצה נפרצה ואפ�� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָויצאת,
�ריאה מחיצה היתה ח�ב. ה�א� �על � ,[חזקה]לסטי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

� וה�יקה ויצאת לסטי�, ��רצ�ה א� ��ילה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָונפרצה
ח�בי�. ה�סטי� � וה�יקה לסטי�, ה�ציא�ה ְְְִִִִִִִִַַָָָָ�ט�ר.

א�·. � וה�יקה ויצאת חבר�, �המת לפני �דר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָה��ר�
�ט�ר � רע�ע �תל היה וא� ח�ב; �בריא, חזק �דר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני ה�ות ס� ה��ת� וכ� �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמ�יני
�מי�. �דיני וח�ב אד�, מ�יני �ט�ר � חבר� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�המת

.‚� חבר� �ל קמת� ��י על חבר� �המת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָה�עמיד
ה�י�� א� וכ� �ה�יקה. מה ל��� ח�ב [הכה]ה�עמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ח�ב. �ה�י�� זה � וה�יקה חבר�, לקמת �הלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

לנ��א„. א� ח��, ל��מר �המ�� �כר,[שומר]ה��סר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ה�יקה, וא� ה�עלי�; �חת נכנס� � ל��אל א� ל��כר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא�
�מר�ה ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�ב. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��מר
וה�יקה ויצאת �רא�י, מע�ה �מירה �מר�ה א� אבל ְְִִָָָָָָ�ְְְְֲִִָָָָָ�לל.
את המיתה (אפ�� ח�בי� וה�עלי� �ט�רי�, ה��מרי� �ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
ה�א, ח�� ��מר א� � �ח�תה �מירה �מר�ה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאד�).
ח�בי�. ה�, ��אל א� ��כר א� �כר ��מר וא� ְִִֵֵֵֵַָָָָ�ט�ר;

זה‰. ח�ב וה�יקה, ויצאת חתרה אפ�� � �ח�ה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָה�יח�
מצטערת היא הרי � �ח�ה �ה�יח� ��יו� ;�� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�יח�

לע��ת. ל� �אפ�ר �ל וע��ה ְְֲֶֶַַַָָָָ�ב�רחת,

.Âהיה� �י על א� � וקט� ��טה לחר� �המ�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמסר
�� וכ��צא ��ר �ל ��ר�� ח�בי�; ה�עלי� ק��ר, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה��ר
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נהנת, וא� �ט�ר; הר�י�, �בר��ת �ל�. נזק מ��� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��ק,
��הנת. מה ְֱֵֶֶַַָמ���

.Ê�א �המה ואכלה וטרפה ה��ק, לר��ת ��כנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָח�ה
�אכל �לב אבל �ר��. ה�א ��ה �ל�, נזק מ��� � ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ר
הרי � �ד�לי� �רנג�לי� �אכל חת�ל א� קט�י�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�ב�י�

נזק. חצי �מ��� ���י, ְֲִִֵֶֶֶַזה

.Á�ה�ח ואכל ה�ל ו��ר חמ�ר ונכנס לח�, �� ��� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל
�ר��. ה�א ��ה �ל�, נזק ה�ח� ועל ה�ל על מ��� �ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
החבית, �י על �� וכ��צא לפת �ראה ע�י� �עיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוכ�
מ��� � החבית את ו��ר ה�פת את ואכל �חבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָונס���
�ר�� �� לאכל, ��ר�� ��� �ל�; נזק �ניה� ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל
�זה. ���צא �ל וכ� לאכל. �די ולעל�ת �כלי� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלה�ל�ת
את ��ר �� ואחר ה�ח�, את ואכל החמ�ר, נכנס א� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
וכ� נזק. חצי ה�ל ועל �ל�, נזק ה�ח� על מ��� � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָה�ל

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Ëהרחבה מ��� �אכלה �ר�[בשוק]�המה �י� , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ואפ�� ��הנת; מה מ��� � ואכלה �עמדה �י� ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהליכת�

צ�י על א�[פינות]חזרה אבל א�ת�. ואכלה הרחבה ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
� ואכלה הרחבה �צ�י ועמדה והלכה הרחבה, את ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָָָה�יחה
מה מ��� החנ�ת, מ�תח אכלה �ה�יקה. מה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמ���

�ה�יקה. מה מ��� החנ�ת, מ��� ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��הנת;

.Èואכלה צ�אר� �פ�טה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה
��� ��הנת, מה מ��� � עמדה ואפ�� חבר��, ��י ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל
ואכלה קפצה וא� ז�. ��י מעל ז� לאכל ה�המ�ת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�

���י �ה�יקה; מה מ��� � חבר�� ��י של]מעל [הגב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ח��ב. ה�א ה��ק �חצר ְֲֲִֶַַַָָָחבר��

.‡Èונפלה רגליה, �מימי א� �אב� �החלקה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ�ְֵֶָ�המה
מ��� � �אכלה א� וירק�ת, �ר�ת ��י על ונח�טה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלג�ה,
נ�ארה ואפ�� לער�גה, מער�גה הלכה אפ�� ��הנת; ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמה
�מה ��הנת. מה א�א מ��� אינ� � ��� ה��� �ל ��ַָָ�ְֱֵֵֶֶֶַַַָָ

ר�,[הנאה]הניה מק�� מצאה �הרי �חביטת�? ל� י� ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָ
מ��� ואכלה, �דר�� ירדה א� אבל אבריה. נתר�ק� ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹולא
מה מ��� � לדה �מי �ר�ת ט�פה ואפ�� �ה�יקה; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה
חבר�� דחפ�� א� וכ� �פ�יעה. ��ח�ת� מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�יקה,
להעביר� ל� �היה מ�ני �ה�יקה, מה מ��� � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונפלה

ז�. את ז� ידחפ� ��א �די אחת, ְְֲִֵֶֶַַַַֹאחת

.·Èי� על א� � ל��ה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָ�החלקה,
מ�ני �ה�יקה; מה מ��� ה�עלי�, לדעת ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�חזרה
��יו� יד�ע �ה�בר � �חזר ��א ל�מר� ל� ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ�היה

מאליה. ח�זרת היא הרי ה��ה, �ר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��דעה

.‚Èקדירות]ה��ר �על[מוכר לחצר קדר�תיו �הכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
� ה�ית �על �ל �המ�� ו��רת� �ר��ת, ��א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹה�ית
הכניס וא� ח�ב; ה�דר�ת �על �ה�, ה�קה וא� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�ְִָ�ט�ר.
את ל�מר ה�ית �על עליו ק�ל וא� �ט�ר. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ר��ת,

ח�ב. ה�ית �על ְִֵַַַַַַָה�דר�ת,

.„È,ר��ת� ��א ה�ית �על לחצר �ר�תיו הכניס א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכ�
�ה�, החלקה וא� �ט�ר. � ה�ית �על �ל �המ�� ְְֶָָ�ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָואכלת�
וא� �ט�ר. �ר��ת, הכניס וא� ח�ב; ה�ר�ת �על � ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְוה�קה

ח�ב. ה�ית �על ה�ר�ת, את ל�מר ה�ית �על עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹק�ל
ה�ית, �על �ל �המ�� ואכלת� �ר��ת, ��א ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהכניס�
��א ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ְוה�קה
זה את החצר �על וה�יח� �ר��ת, הכניס� וא� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�אכל.

רשות] ה�ית,[שקיבל �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָל�מר�,
ה�המה �ראה ��יו� ח�ב; ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ְוה�קה
�עלי אי� �הרי ח�ב, � וה�יח� ל� ה��יקי� �ברי� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�כלת
�א�ה �מע�ה מה�. ה�המה להעביר �� מצ�יי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
א�ת�, וה�יח� �כנ�תיה, �בית �ת��ר לאפ�ת ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ��כנסה
�בא ואפ�ת�, לי�ת� �עת �� י�יט� ��א �די ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתע�מ�
חכמי� וח�ב�ה ומת; ה�צק את ואכל ה�ית, �על �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

�זה. ���צא �ל וכ� �מיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹל���

.ÂË�גדיש]ה�ג�י ��א[עושה חבר� �דה �ת�� ְְְֲִֵֵֶַַֹ
וא� �ט�ר. � ה�דה �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ�ר��ת,
וה�קה אכלת�, ח�ב. ה�ר�ת �על � וה�קה �ה�, ְָ�ְְֲֵַַַַָָָָָ�ְְְֶָָ�החלקה
ח�ב, ה�דה �על � �ר��ת הג�י� וא� �ט�ר. � ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ�אכילת�

��רנ�ת �ה��מר ל�מר; עליו ק�ל ��א �י על [בעלא� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ל�השדה] �אמר �מי �כא�', 'הג�� ל� �אמר �יו� �ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ח��ב. ה�א ל�' א�מר ואני ְְֲִֵֶַַָָֹ'הג��,

ממֹון נזקי דהלכֹות ּפרק ¦§¦§¥¨¤¤

לעמד‡. ��כ�לה �דלת �פניה� ונעל ל�יר, צא� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה��נס
יכ�לה ה�לת אי� וא� �ט�ר. � וה�יקה ויצאת מצ�יה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�ח
לא הרי � רע�עי� ה�יר �תלי �הי� א� מצ�יה, �ר�ח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפ�� ח�ב. וה�יקה, יצאת וא� �רא�י; �פניה� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל

�רצ�ה[פרצה] א� ��ילה, מחיצה נפרצה ואפ�� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָויצאת,
�ריאה מחיצה היתה ח�ב. ה�א� �על � ,[חזקה]לסטי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

� וה�יקה ויצאת לסטי�, ��רצ�ה א� ��ילה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָונפרצה
ח�בי�. ה�סטי� � וה�יקה לסטי�, ה�ציא�ה ְְְִִִִִִִִַַָָָָ�ט�ר.

א�·. � וה�יקה ויצאת חבר�, �המת לפני �דר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָה��ר�
�ט�ר � רע�ע �תל היה וא� ח�ב; �בריא, חזק �דר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני ה�ות ס� ה��ת� וכ� �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמ�יני
�מי�. �דיני וח�ב אד�, מ�יני �ט�ר � חבר� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�המת

.‚� חבר� �ל קמת� ��י על חבר� �המת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָה�עמיד
ה�י�� א� וכ� �ה�יקה. מה ל��� ח�ב [הכה]ה�עמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ח�ב. �ה�י�� זה � וה�יקה חבר�, לקמת �הלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

לנ��א„. א� ח��, ל��מר �המ�� �כר,[שומר]ה��סר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ה�יקה, וא� ה�עלי�; �חת נכנס� � ל��אל א� ל��כר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא�
�מר�ה ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�ב. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��מר
וה�יקה ויצאת �רא�י, מע�ה �מירה �מר�ה א� אבל ְְִִָָָָָָ�ְְְְֲִִָָָָָ�לל.
את המיתה (אפ�� ח�בי� וה�עלי� �ט�רי�, ה��מרי� �ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
ה�א, ח�� ��מר א� � �ח�תה �מירה �מר�ה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאד�).
ח�בי�. ה�, ��אל א� ��כר א� �כר ��מר וא� ְִִֵֵֵֵַָָָָ�ט�ר;

זה‰. ח�ב וה�יקה, ויצאת חתרה אפ�� � �ח�ה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָה�יח�
מצטערת היא הרי � �ח�ה �ה�יח� ��יו� ;�� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�יח�

לע��ת. ל� �אפ�ר �ל וע��ה ְְֲֶֶַַַָָָָ�ב�רחת,

.Âהיה� �י על א� � וקט� ��טה לחר� �המ�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמסר
�� וכ��צא ��ר �ל ��ר�� ח�בי�; ה�עלי� ק��ר, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה��ר
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�מירה �מר�ה אפ�� �לה�יק. ולצאת ה��ר, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלה�יר
ח�בי�. ה�עלי� � וה�יקה ויצאת וחתרה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָ�ְמע�ה,

.Êוה�יק ויצא מה�, אחד �� �פ�ע לחמ�ה, ��ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ח�ב; �� ���ע זה �חמ���, א�א מ���ר אינ� א� �ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

��אר� מ���ר השאר]וא� ח�בי�.[ע"י ה��ארי� א�� , ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

.Áה��אל ידע א� � מ�עד ונמצא ,�� �חזקת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ�אל�
�ה�א מק�� ��ל נזק, חצי מ��מי� ה�עלי� נ�ח�, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�א
� נזק חצי מ��� וה��אל עליו; �עליו �� הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ל�,

��עלה �� היה שעלה]�אפ�� היה[כמו נזק חצי �דע��, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
�ה�א ה��אל ידע לא וא� נ�ח�. �ה�א ידע �הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ���,
�ל�. נזק מ��מי� וה�עלי� �ל��, ח�ב ה��אל אי� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנ�ח�

.Ë�והחזיר ה��אל, �בית וה�עד ,�� ��ה�א ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ�אל�
�טלה ר��ת�, ונ���ת ה�איל לת��ת�; חזר � ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלבעליו
�הרי �ט�ר, וה��אל נזק, חצי מ��מי� וה�עלי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה;

ְִֶהחזיר�.

.Èלא אבל �לבד, ה�המה ��� �מירת עליו ���ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ��מר
ח�בי�. וה�עלי� מ����, �ט�ר � וה�יקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�מירת
� ה�קה וא� ה��מר; ח�ב � וה�יקה נזקיה, �מירת ְָ�ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָק�ל

ה��יק. ע� �י� ע��י� וה�עלי� ְְִִִִִַַַָָ�ט�ר,

.‡Èח�ב הרא��� ה��מר � אחר ל��מר ה��מר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר
ה��ק והרי ח�ב; ל��מר ��סר �ה��מר ל��ק, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָל���
לאחר? �מסר� �עצמ� א�ה �מר� לא 'ל�ה ל�: ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹא�מר
א�ה'. ל� ��סר� ה��מר ע� �י� ע�ה ול� א�ה, לי ���ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

למסעד� א� ,��� לב� א� לבנ�, ה��מר �[לעוזרו]מסר� ְְְְֲִִִֵֶַַָָ
וח�בי�. ה��מר, �חת ְְְִִֵַַַַָנכנס�

.·È,�� ה��יק והיה ל�, ואי� ל���, ��תח�ב ��מר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ל
מ� מ���� ה��ק הרי � מ��פ� נזק חצי מ��� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�א
על ח�ב ה��ק ��בה מה �מי וי�אר �ה�יקה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�המה

ה�המה. לבעל ְְֵֵַַַַָה��מר

.‚Èמה מ�ערי� מח�רי�, �ר�ת �ה�יקה �המה ְֲִִַַָ�ְְִִֵֵֶָָָ�ל
ה�עלי� �י� ל���, ��תח�ב זה �מ��� ���י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ה�יקה
��י� �מי� סאה, �ית �אכלה הרי �יצד? ה��מרי�. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
�וה ה�א וכ�ה �וה, היה ��ה ה�דה �א�ת� סאה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ית
אכלה א� וכ� ה�אר. �מ��� ה�אה, �� ��פסדה אחר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָע�ה

קלח אפ�� רבע, א� ���י�.[גבעול]קב א�ת� �מי� � אחד ְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

.„È�מ�רי� �ר�ת לקרקע,[בשלי�]אכלה צריכי� �אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; �מי סאה, א� ��וייה�: �מ�רי� �ר�ת �מי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמ���
אחד, �קל �ר�ת �אכלה הרי סאתי�. �מי סאתי�, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוא�
ר�מי �קל היה א� � ואכל� חבר� �קל �ר�ת ה��צ� ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ�
א�ת� מ�ערי� � יפ�ת ��� ה�מרי� �אי� ,�� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוכ��צא
,�� וכ��צא ה�א �רסי �קל וא� ה�רקע; �ב על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַ���י�
עצמ� �פני ה�קל מ�ערי� � �י�תר יפ�ת ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ה�מרי�

ע�ה. �וה ה�א וכ�ה �וה, היה ְֶֶַַַָָָָָָָ��ה
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�פר�ה‡. ר�עה, �היתה לנוח]�המה ונכנסה[עצרה ְְְְְְִֵֶָָָָָָָ
מתרי� ה�יקה, לא �עדי� �י על א� � �ב�רמי� ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָֹ��ד�ת
מנע� ולא �המ��, �מר לא א� �עמי�. �ל�ה ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹ�בעליה

�חיטה א�ת� ל�חט ה�דה לבעל ר��ת י� � ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמ�תע�ת
מ�ני ��כ�'; ��ר �מכר� '��א� לבעליה: וא�מר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ��רה,
ה�זק לגר� אפ�� �ה�יק; מה �ל��� לה�יק לאד� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�אס�ר

ָאס�ר.

��ה·. וח�ה ��ה �המה לג�ל חכמי� אסר� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ�,
�יערי� א�א וה�רמי�, ה�ד�ת �מק�� י�ראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�אר�
מק��. �כל �ס�ריה �מג�לי� י�ראל. ��אר� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ב�ד�ר�ת

�ח�ק‚. ��עה �ינ� �בית יה��ע התנה �נאי� ְִִֵֵֶַָָ�ְְְֲִִָָָָע�רה
��ה �המה ��רעי� התנה (א) ה�: וא�� האר�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
��ה. �המה �� מרעי� אי� אבל ��י�, �אילניה� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יערי�
א�א ��ה ולא ��ה לא �� מרעי� אי� ��י�, �אילניו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹויער

אד� �ל ��היה התנה, וכ� (ב) �עליו. לל�טמ�עת מ�ר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ְֵַָ
�ח�תי� עצי� ��הי� וה�א, חבר�; מ�דה [זולי�]עצי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶ

וה�א היזמא �ג�� ק�צי�, להי�ת וברקני�]�קר�בי� .[קוצי� ְְְְְִִִִִֵֵ
י�ר� ��א �בלבד ולחי�; מח�רי� ��הי� .[יעקור]וה�א, ְְְִֶ�ְְְִִִֵֶַַָָֹ

מ�ר אד� �ל ��היה התנה, וכ� (ג) אס�ר. עצי� �אר ָ�ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָאבל
מ�דה ח�� מק��, �כל מאליה� הע�לי� ע�בי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָלל�ט

קטניות]�ל�� ��היה[מי� התנה, וכ� (ד) לבהמה. ��רע� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ק�ט� אד� ל]�ל ענ� ח��[קוצ� מק��, �כל נטיעה ְְִֵָָָָָָ

��ית א�א האילנ�ת מ� ק�ט� ואינ� זית; �ל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�ר�פ��ת
ה�קק מ� �ב�פני� �ב�ני� לגזע]�כביצה. הקרוב [קשר ְְְִִִֵַַַָָָָ

מח�� � האיל� �ב�אר לא[תוכו]�למעלה; איל�, �ל ְְְִִֵַָָָָ�ִֶָֹ
מחד�[ראשו]מח�� א�א ה�יר לא לקט�, �כ�ה�יר . ֵ�ְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹ

ואינ� �ר�ת. �ע��ה מ��� לא אבל �ר�ת, ע��ה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ�אינ�
התנה, וכ� (ה) ח�ה. �ני ר�אה �אינ� מ�ק�� א�א ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָק�ט�

�תח�ה ה��צא העיר[לראשונה]�ה�עי� א�ת� �ני � ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ע�ר� �אי� �י על א� מ���, מס��קי� �גב�ל� ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��צא
וכ� (ו) מ���. ע�ה� להס��ק לאחרי� ואי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�חלק�;
וה�א, טבריה; מ�� �גי� לצ�ד מ�ר אד� �ל ��היה ְְְִִֶָָָָָ�ְְִִֶֶָָָָהתנה,

קלע יפר� לא אבל �לבד; �ח�ה ויעמיד[רשת]��צ�ד ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
�חלק� ה�� א�ת� �ה�יע ה�בט �ני א�א ,�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָספינה

מס��ק[נפתלי] � לנקביו ��רי� אד� ��ל התנה, וכ� (ז) .ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ואפ�� ,�� ונפנה �� ��גע ה�דר אח�רי ונכנס ה�ר� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ�

�ר�� מלאה יקר]��דה �מק�ח.[פרח צר�ר, מ�� ונ�טל ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ
� �ה� וכ��צא ה�רמי� �י� ה��עה ��ל התנה, וכ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ח)

המפריעות]מפ�ג זמורות עד[כורת וי�רד, מפ�ג וע�לה ְְְְֵֵֵֶַַַ
�דרכי ה�יט ��ר�ה ��זמ� התנה, וכ� (ט) לדר��. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ��צא

נקיעי א� �רכי�[שלוליות]הר�י� לע�ברי י� � מי� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
�ה� �י על א� ,�� �מה�כי� ה�רכי� לצדדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלהס��ק
מצוה ��ת התנה, וכ� (י) �עלי�. ל� ��� �דר� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמה�כי�
יהיה ��א וה�א, ;�� ���צא ��ק�� ונק�ר מק�מ�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹק�נה

ה�צר על ה�דינה[הדר�]מ�ל �ח�� �ת�� ולא ;[העיר], �ְְְְִֶֶַַַָָֹ
מביא� � ה�ח�� �ת�� �היה א� ה�צר, על נמצא א� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָאבל

ה�בר�ת. ְְֵַָלבית

הח�ה„. �ימ�ת מ�רי� �רכי� ע�ברי ��הי� ,��� ִִַַָָ�ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ�למה
�נ�ה רביעה ��רד עד �עלי�, לה� ��� ��בילי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלה��

השני] .[הגש�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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לאר�.‰. �ח�צה אפ�� מק��, �כל נ�הג�ת א�� ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָות�נ�ת

.Â�לה ��� ��בילי� לה�� אס�ר �בבל, ה�ל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ��רד
ְִָ�עלי�.

.Ê,י�ראל �אר� ��ה �המה מג�לי� �אי� �י על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
בנ� למ��ה וקד� י��, �ל�י� לרגל קד� ל�ה�ת� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ�מ�ר

� ל�קח וה��ח י��, מעט;�ל�י� מעט ���חט עד מ�הה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
מ�הה � ה��הה �ל א�א �עדר, ותרעה �צא ��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�בלבד

��יק. ��א �די �ית�, ְְִֵֵֶַֹ�ת��

.Áהמה� ���לי �� לאסר י�ראל �אר� �בל ע�� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�כבר
�� וה�רמי� ה�ד�ת רב �הי� מ�ני ��ה, וח�ה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ��ה

י�ראל. �ל ה�מי� ְְִִֵֶַָָָ�א�ת�

.Ëאת ולא מק��, �כל חזירי� לג�ל חכמי� אסר� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכ�
ה�א מג�ל אבל ��ל�לת. ק��ר היה �� א� א�א ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�לב
מ�יר�. �ב�ילה ק��ר� ���� לספר, ה�מ�כה �עיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ�לבי�
�ה�ק� מ�ני וחזירי�, �לבי� מג�ל אר�ר חכמי�: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמר�

�מצ�י. ֶָ�ְמר�ה

.È,מ�ד למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � ���בה �ע�ה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹר�עה
יד על יד על מ�כר מעט]א�א ל�[מעט ��פל� מי וכ� . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

מ�ד, למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � �יר�ה וחזירי� ְְְִִִֵַָָֹ�ְֲִִִִַָ�לבי�
מעט. מעט מ�כר ְְֵֶַַָא�א

ה'תשס"ט שבט כ' קודש שבת

ו ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

אבל‡. ימי�. �ל�ה �� �העיד� �ל מ�עד? ה�א ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה
אפ�� נג� א� �עט א� רב� א� נ�� א� אחד, �י�� נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָא�
עדי� ��י �ל�ה �� העיד� מ�עד. זה אי� � �עמי� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹמאה

ה�עד. לא א� ה�עד א� ספק זה הרי � אחד ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ�י��

.·� �י� �ית �בפני ה�עלי� �פני א�א העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאי�
א�א העדה ואי� י�מר��", ולא �בעליו "וה�עד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר:

�י�. ְִֵ�בית

ה��‚. �מדינת �ה�א �מי וקט� ��טה חר� �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ר
א�יטר��י� לה� מעמידי� �י� �ית אבל �ט�רי�; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ��גח�,

הא�יטר��י�.[אחראי�] �פני �ה� �מעידי� ,ְְְִִִִִֵֶֶָָ

ה�א„. עדי� א� � א�יטר��י� �פני �ה�עד� אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַה�יק�
ימי�, �ל�ה �� ה�עד וא� מ��פ�. נזק חצי מ��� ,��ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
��נכסי ה�פה מ� �ל� נזק מ��� � ה�יק �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
ע� �י� יע�� הית�מי�, ולכ��ג�ל� ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַא�יטר��י�;

לה�. וי��מ� ְְִִִֶֶַָָהא�יטר��י�

את‰. זה ��גיח� א�ת� �מל�די� �ה� ���חקי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ�ורי�
ח�בי� אינ� האד�, את המית� ואפ�� לזה. מ�עדי� אינ� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה,

" ��אמר: � ���יח�ה�.[ו]מיתה לא ��ר", י�ח �י ֱִִִִֶֶֶַַַָֹ

.Â,��לת חזר � �מ�נה נ�� א� ונמ�ר, �ה�עד �ְְְְִִֶַַַַַָָָ��ר
מסר� א� ה�איל� א� אבל �ינ�; מ��ה �����ת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ�הר��ת
�פני �ה�עד ��ר וכ� �חזקת�. ה�א הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָל��מר,
והג�יל ה��טה, ונ���ה החר�, ונת��ח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָא�יטר��י�,
מ�עדי� ה� הרי הא�יטר���ס, ��טל �י על א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ט�

ה�. �עליה� �ר��ת �הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�חזקת�,

.Êחזרה � ל� �ה�עדה מ�בר �� וחזרה �ה�עדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָ�המה
א� � ל�ח ��א וחזר ל�ח, �ה�עד ��ר �יצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלת��ת�.
היא �מאימתי לנגיחה. �� זה הרי נ�ג�, �ה�א �י ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נ�גח. ואינ� ,�� ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת ��הי� עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרת�?
ולא ,�� ��מ�מ�� עד � לה� �ה�עד ה�ברי� ��אר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ�

א�ת�. ע��ה ְִֶֶָיהיה

.Á�ל�אינ מ�עד אינ� זה הרי למינ�, מ�עד �ה�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ��ר
לקט�י�, ה�עד לבהמה; מ�עד אינ� לאד�, ה�עד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינ�;
מ�עד �ה�א מי� את ה�יק א� לפיכ�, לגד�לי�. מ�עד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינ�
חצי מ��� ה�יני�, ל�אר ה�יק וא� �ל�; נזק מ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�,
וא� החל. לימ�ת מ�עד אינ� ל��ת�ת, מ�עד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי מ��� החל, �בימ�ת �ל�; נזק מ��� ���ת�ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�יק
ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת מ��הי� חזרת�? היא �מאימתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנזק.
ל�. �ה�עד נזק מ�יק יהיה ולא ל�, מ�עד �ה�א ���� ��ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Ë� �לי�י �י�� וגמל למחר, וחמ�ר ה���, ��ר ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
��ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ראה ל�ל. מ�עד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנע�ה
ראה �ברביעי �נגח�, ��ר ראה ה�לי�י �ב��� נגח�, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה �ב��י �נגח�, ��ר ראה �בחמי�י נגח�, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ��ר

לסר�גי� מ�עד נע�ה � נגח� ולא ל�ורי�.[דילוגי�]��ר ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.È,�נגח ולא חמ�ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה
נגח�, ולא �מל ראה �ברביעי �נגח�, ס�ס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹ�ב�לי�י
� נגח� ולא ער�ד ראה �ב��י �נגח�, �רד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�בחמי�י
ל� מ�עד �ה�א ���� נגח וא� ל�ל. לסר�גי� מ�עד ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹנע�ה
מ�עד. זה הרי �סר�גי�, ��גח ה�יני� מ�ל�ת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡È�לחד ע�ר �ב��ה זה, לחד� ע�ר �חמ�ה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
עד מ�עד אינ� � �לי�י לחד� ע�ר �ב�בעה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ני,

�ד��ג ג']����� פע� ק�ל[ידלג ונגח, ��פר ק�ל �מע . ְְְִֵֶַַַָָָ
וכ� ל��פר�ת. מ�עד נע�ה � ונגח ��פר ק�ל ונגח, ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ��פר

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.·È,זה אחר זה ימי� ��ל�ה �ורי� �ל�ה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנגח
חמ�ר ��גח א� �מל, נגח �בחמי�י חמ�ר, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ�ברביעי
�ל�ה נגח �� ואחר זה, אחר זה ימי� ��ני ��ח�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוגמל
ל�ורי� מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � זה אחר זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ורי�
��ל� נגח א� וכ� מ�עד. ה�א ה�יני� ל�ל�ת א� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�לבד,
��גח א� ���ת, �ב�ני ���ת �באחד ז�, אחר ז� ְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ��ת�ת
��ת�ת �ב��י ה��ת, �בי�� ��ת �בערב ���ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ�חמי�י
ל��ת�ת מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � אחריה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָה�א�ת

חל. מה� ��ני� ה�מי� ל�ל�ת א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ�לבד,

.‚Èאת �ה� מח�בי� אי� �ה�, וכ��צא ה�פק�ת א�� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכל
אי� �ל�, נזק ה��ק �פ� וא� נזק; חצי א�א ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה��יק

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

ז ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

�מ�סרה‡. �עליו ���ר� �פניו[חבל]��ר ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָ
וא� נזק. חצי מ��� ה�א, �� א� � וה�יק ויצא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ�רא�י,
א� הא � �עליו" י�מר�� "ולא ��אמר: �ט�ר, מ�עד, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
�ה�א �דבר ה�יק וא� זה. ה�א ו�מ�ר �ט�ר; ְְְְִִִֶֶָָָָָ�מר�,
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לאר�.‰. �ח�צה אפ�� מק��, �כל נ�הג�ת א�� ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָות�נ�ת

.Â�לה ��� ��בילי� לה�� אס�ר �בבל, ה�ל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ��רד
ְִָ�עלי�.

.Ê,י�ראל �אר� ��ה �המה מג�לי� �אי� �י על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
בנ� למ��ה וקד� י��, �ל�י� לרגל קד� ל�ה�ת� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ�מ�ר

� ל�קח וה��ח י��, מעט;�ל�י� מעט ���חט עד מ�הה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
מ�הה � ה��הה �ל א�א �עדר, ותרעה �צא ��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�בלבד

��יק. ��א �די �ית�, ְְִֵֵֶַֹ�ת��

.Áהמה� ���לי �� לאסר י�ראל �אר� �בל ע�� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�כבר
�� וה�רמי� ה�ד�ת רב �הי� מ�ני ��ה, וח�ה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ��ה

י�ראל. �ל ה�מי� ְְִִֵֶַָָָ�א�ת�

.Ëאת ולא מק��, �כל חזירי� לג�ל חכמי� אסר� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכ�
ה�א מג�ל אבל ��ל�לת. ק��ר היה �� א� א�א ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�לב
מ�יר�. �ב�ילה ק��ר� ���� לספר, ה�מ�כה �עיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ�לבי�
�ה�ק� מ�ני וחזירי�, �לבי� מג�ל אר�ר חכמי�: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמר�

�מצ�י. ֶָ�ְמר�ה

.È,מ�ד למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � ���בה �ע�ה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹר�עה
יד על יד על מ�כר מעט]א�א ל�[מעט ��פל� מי וכ� . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

מ�ד, למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � �יר�ה וחזירי� ְְְִִִֵַָָֹ�ְֲִִִִַָ�לבי�
מעט. מעט מ�כר ְְֵֶַַָא�א

ה'תשס"ט שבט כ' קודש שבת

ו ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

אבל‡. ימי�. �ל�ה �� �העיד� �ל מ�עד? ה�א ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה
אפ�� נג� א� �עט א� רב� א� נ�� א� אחד, �י�� נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָא�
עדי� ��י �ל�ה �� העיד� מ�עד. זה אי� � �עמי� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹמאה

ה�עד. לא א� ה�עד א� ספק זה הרי � אחד ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ�י��

.·� �י� �ית �בפני ה�עלי� �פני א�א העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאי�
א�א העדה ואי� י�מר��", ולא �בעליו "וה�עד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר:

�י�. ְִֵ�בית

ה��‚. �מדינת �ה�א �מי וקט� ��טה חר� �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ר
א�יטר��י� לה� מעמידי� �י� �ית אבל �ט�רי�; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ��גח�,

הא�יטר��י�.[אחראי�] �פני �ה� �מעידי� ,ְְְִִִִִֵֶֶָָ

ה�א„. עדי� א� � א�יטר��י� �פני �ה�עד� אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַה�יק�
ימי�, �ל�ה �� ה�עד וא� מ��פ�. נזק חצי מ��� ,��ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
��נכסי ה�פה מ� �ל� נזק מ��� � ה�יק �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
ע� �י� יע�� הית�מי�, ולכ��ג�ל� ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַא�יטר��י�;

לה�. וי��מ� ְְִִִֶֶַָָהא�יטר��י�

את‰. זה ��גיח� א�ת� �מל�די� �ה� ���חקי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ�ורי�
ח�בי� אינ� האד�, את המית� ואפ�� לזה. מ�עדי� אינ� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה,

" ��אמר: � ���יח�ה�.[ו]מיתה לא ��ר", י�ח �י ֱִִִִֶֶֶַַַָֹ

.Â,��לת חזר � �מ�נה נ�� א� ונמ�ר, �ה�עד �ְְְְִִֶַַַַַָָָ��ר
מסר� א� ה�איל� א� אבל �ינ�; מ��ה �����ת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ�הר��ת
�פני �ה�עד ��ר וכ� �חזקת�. ה�א הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָל��מר,
והג�יל ה��טה, ונ���ה החר�, ונת��ח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָא�יטר��י�,
מ�עדי� ה� הרי הא�יטר���ס, ��טל �י על א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ט�

ה�. �עליה� �ר��ת �הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�חזקת�,

.Êחזרה � ל� �ה�עדה מ�בר �� וחזרה �ה�עדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָ�המה
א� � ל�ח ��א וחזר ל�ח, �ה�עד ��ר �יצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלת��ת�.
היא �מאימתי לנגיחה. �� זה הרי נ�ג�, �ה�א �י ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
נ�גח. ואינ� ,�� ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת ��הי� עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרת�?
ולא ,�� ��מ�מ�� עד � לה� �ה�עד ה�ברי� ��אר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ�

א�ת�. ע��ה ְִֶֶָיהיה

.Á�ל�אינ מ�עד אינ� זה הרי למינ�, מ�עד �ה�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ��ר
לקט�י�, ה�עד לבהמה; מ�עד אינ� לאד�, ה�עד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינ�;
מ�עד �ה�א מי� את ה�יק א� לפיכ�, לגד�לי�. מ�עד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינ�
חצי מ��� ה�יני�, ל�אר ה�יק וא� �ל�; נזק מ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�,
וא� החל. לימ�ת מ�עד אינ� ל��ת�ת, מ�עד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי מ��� החל, �בימ�ת �ל�; נזק מ��� ���ת�ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�יק
ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת מ��הי� חזרת�? היא �מאימתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנזק.
ל�. �ה�עד נזק מ�יק יהיה ולא ל�, מ�עד �ה�א ���� ��ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Ë� �לי�י �י�� וגמל למחר, וחמ�ר ה���, ��ר ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
��ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ראה ל�ל. מ�עד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנע�ה
ראה �ברביעי �נגח�, ��ר ראה ה�לי�י �ב��� נגח�, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה �ב��י �נגח�, ��ר ראה �בחמי�י נגח�, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ��ר

לסר�גי� מ�עד נע�ה � נגח� ולא ל�ורי�.[דילוגי�]��ר ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.È,�נגח ולא חמ�ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה
נגח�, ולא �מל ראה �ברביעי �נגח�, ס�ס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹ�ב�לי�י
� נגח� ולא ער�ד ראה �ב��י �נגח�, �רד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�בחמי�י
ל� מ�עד �ה�א ���� נגח וא� ל�ל. לסר�גי� מ�עד ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹנע�ה
מ�עד. זה הרי �סר�גי�, ��גח ה�יני� מ�ל�ת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡È�לחד ע�ר �ב��ה זה, לחד� ע�ר �חמ�ה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
עד מ�עד אינ� � �לי�י לחד� ע�ר �ב�בעה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ני,

�ד��ג ג']����� פע� ק�ל[ידלג ונגח, ��פר ק�ל �מע . ְְְִֵֶַַַָָָ
וכ� ל��פר�ת. מ�עד נע�ה � ונגח ��פר ק�ל ונגח, ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ��פר

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.·È,זה אחר זה ימי� ��ל�ה �ורי� �ל�ה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנגח
חמ�ר ��גח א� �מל, נגח �בחמי�י חמ�ר, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ�ברביעי
�ל�ה נגח �� ואחר זה, אחר זה ימי� ��ני ��ח�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוגמל
ל�ורי� מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � זה אחר זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ורי�
��ל� נגח א� וכ� מ�עד. ה�א ה�יני� ל�ל�ת א� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�לבד,
��גח א� ���ת, �ב�ני ���ת �באחד ז�, אחר ז� ְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ��ת�ת
��ת�ת �ב��י ה��ת, �בי�� ��ת �בערב ���ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ�חמי�י
ל��ת�ת מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � אחריה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָה�א�ת

חל. מה� ��ני� ה�מי� ל�ל�ת א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ�לבד,

.‚Èאת �ה� מח�בי� אי� �ה�, וכ��צא ה�פק�ת א�� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכל
אי� �ל�, נזק ה��ק �פ� וא� נזק; חצי א�א ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה��יק

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

ז ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

�מ�סרה‡. �עליו ���ר� �פניו[חבל]��ר ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָ
וא� נזק. חצי מ��� ה�א, �� א� � וה�יק ויצא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ�רא�י,
א� הא � �עליו" י�מר�� "ולא ��אמר: �ט�ר, מ�עד, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
�ה�א �דבר ה�יק וא� זה. ה�א ו�מ�ר �ט�ר; ְְְְִִִֶֶָָָָָ�מר�,
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��ר א� ל�, הרא�יי� �ברי� �אכל �ג�� מ�ח�ת�, ל� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמ�עד
מ����. �ט�ר � ה��כ� �דר� ְְְְִִֵֶֶַַָ�רגל�

ויצא·. �מאל, לקר� מ�עד ואינ� ימי�, לקר� מ�עד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה
�מאל �קר� �י� ימי� �קר� �י� ונגח �רא�י, ��מר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

נזק. חצי מ��� �ְֲִֵֶֶַ

�אד�,‚. �חבלה ��המה �כ�נה ��א �י� �כ�נה �י� ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מ��� מ�עדת, וא� מ��פ�; נזק חצי מ��� היא, ��ה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא�
�מ� ה�ער, �מ� ה��ת, �מ� ה�בת, מ� �פט�ר �ל�. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
א�א �ה� ��רה ח�בה לא א��, דברי� �אר�עה � ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהר��י
הרי � �חבר� �חבלה �המ�� אבל �חבר�, �חבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאד�
�לבד. נזק א�א ח�ב �אינ� ממ�נ�, �ה�יקה �מי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
ח�ב, � �עצמ� ה�א ��� וא� �ט�ר; � ���� ��ר� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ�,
�הדליק א� �א��, א� �אביו �חבל ו��ר� ��ת�אר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�מ�
�עצמ� ה�א היה וא�� �נזקיו; ח�ב � ���ת חבר� ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ�די�

��ת�אר. �מ� מ����, �ט�ר היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהע��ה

�נגח�„. �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹה�כניס
ה�א נגח וא� �ט�ר. � �ל�� נ�כ� א� ה�ית �על �ל ְְְִִֶַַַַַַָָָ��ר�
נזק; חצי מ��� ,�� היה א� � ה�ית �על �ל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר�
הר�י�. �ר��ת ה��גח �די� �ל�, נזק מ��� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�עד

והבאי�‰. ז�, ��חצר לב�ר א�[העכיר]נפל � מימיו את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
זמ�, אחר וא� ה�י�. �נזקי ח�ב נפילה, ��עת מ�ד ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָהבאי�
ה� הרי וה�י� �ב�ר, ��לה ה��ר נע�ה �הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ט�ר;
��ת�אר. �מ� ה�לי�, על �� �ח�ב ��ר מצאנ� ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�כלי�,
�על עליו ק�ל וא� �ט�ר; ה��ר �על �ר��ת, הכניס ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוא�

ל��ר. ��פל ה��ר �נזק ח�ב ה�א הרי ל�מר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ית

.Âאת וה�יק �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס
�חצר �חפר א� ה�ית, �על �� �ה�ק א� ה�ית, ִֵֶֶַַַַַַָָ�ִֶַַַַ�על
�בעל חצר, �נזקי ח�ב ה��ר �על � �מער�ת �יחי� ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ��ר�ת

לסתמ�. עליו היה �הרי ה��ר, �נזקי ח�ב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר

.Ê,לדעת ��א ה�יק� א� � ה��ר את ה�ית �על ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹה�יק
עד �ר��ת, ��א נכנס� 'ל�ה ל�: א�מר �הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ט�ר;
��� מ�ני �ל�; נזק ח�ב � לדעת ה�יק� וא� ?'�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��גג�י
ר��ת. ל� אי� � לה�יק� אבל מר��ת�, לה�ציא� ר��ת ְְְְְֲִִֵֵַָל�

.Á�י� חבר�, �ל �לי ���ר הרי �יצד? ל�זקי�. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�מי�
ה�לי את א�ה 'קח ל��יק: א�מרי� אי� � �המ�� �י� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָה�א
�חת ��ה א�מדי� א�א �לי�'; �מי לזה ו��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ב�ר,
מ�עד, ה��יק היה א� ה�חת �ל ל� ונ�ת� מ�מיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָה�לי
,"�� יהיה "וה�ת ��אמר: ,�� היה א� ה�חת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָא�

ה�בלה �חת הנזק]ל��ק. משעת ו�בח[שפחתה ה��ק; על , ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
וה��ק. ה��יק א�ת� ח�לקי� ְְְִִִֵַַַַָָה�בלה,

.Ëה�בלה והרי ומת, ��גח�ה� מאתי� �וה ��ר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
והרי �חתה ��י� העמדה �ב�עת מאה, מיתה ��עת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ�וה
וא� מאה; א�א מ��� ה��יק אי� � �מ�ני� �וה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיא

מ��פ�. חמ�י� ל� מ��� ,�� ְֲִִִֵַָָָהיה

.È�י�� עמידה ��עת �וה היא והרי ה�בלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָה��יחה
היה א� ��עי�, ל� מ��� ה��יק הרי � וע�רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
וזה מ��פ�; ואר�עי� חמ�ה מ��� ,�� היה וא� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמ�עד;
יחצ��. ה�בלה �בח יחצ��", ה�ת את "וג� ��אמר: ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�א

.‡È�והפחית מאתי� �וה ��ר ��גח מאתי�, �וה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��ר
�וה ה�א והרי ה��ק, ה��יח ��י� עמידה �ב�עת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָחמ�י�,

החבל זה ול�לא מא�ת, היה[החבלה]אר�ע �הפחית�, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינ� � מאליו ��בח �י� ���מ� �י� מא�ת, �מ�נה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�וה
��עת ה��ה מחמת �ח� ה�זק. ��עת א�א ל� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנ�ת�
��עת ל� נ�ת� � מאה �וה ה�חת והרי ��י�, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

��י�. ֲִִַָעמידה

.·Èמחמת א� � ��י� עמידה ��עת ה��יק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָה��יח
�וה �היה מה א�א מ��� מ���� אינ� �בח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ���מ�
חצי מ���� ה��יח, עצמ� מחמת וא� �ה�יק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ��עה

��י�. עמידה ��עת מ��� ְֲִִִִֶֶֶַַָנזק

.‚Èמציא�� עד ��בלה, לטרח ה��יק א�ת�[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ה�בלה מעלה � ומת לב�ר ה��ר ��פל �ג�� �יצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָל��ק.
ה�בלה, �חת ל� �מי� �� ואחר ל��ק, ונ�תנ� ה��ר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמ�
מל�ד ,"�� יהיה וה�ת לבעליו, י�יב "�ס� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��אמר:
� החי מ� ��חתה וה�חת ה�בלה, לה�יב ח�ב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�א

��ארנ�. �מ� ה�חת, חצי � �� היה וא� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָל��ק;

ח ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

הק��‡. �ל א� הק��, �ל ��ר ��גח י�ראל �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��ר
וכל רעה�". "��ר ��אמר: �ט�ר, � י�ראל �ל ��ר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��גח
נזקי�. �י� �ה� �אי� ה� מעילה, עליה� �ח�בי� ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�ד�י�

ה�ק��י� שנפסלו]�פס�לי �י�[קדשי� נזקי�, �י� �ה� י� � ְֵַ�ְְִִִֵֵֶָָָ
ולהי�ת� לפדי�� יצא� �הרי �ה�ק�, �י� ח�י�.[נהיו]�ה�יק� ִִֵֶֶ�ְְְְְְֲִִֵֶָָ�ִ

ה��ר·. מ� ��בה ואינ� מ��ר�; ��בה �ה�יק�, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�למי�
�ה�, מ�עלי� ק�י� קד�י� �ל �האמ�רי� � האמ�רי� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�נגד
��בה �ה�יקה, ��דה וכ� מעילה. �הלכ�ת ��ארנ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�מ�
ה�ח� �אי� ע��, ה�א ה�ח� מ� ��בה ואינ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמ��ר�;

��ר. ְִַָָמ�לל

ה��ר‚. מ� וחב�רת� ה��ק ��אכל ��בה? ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
�נגד ג�בה אינ� וכיצד .��� נזק חצי �נגד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ�ְִ�קד�ה,
והיה �ינר, �וה נזק� �חצי לג��ת ל� היה �א� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאמ�רי�?
�לא וה��ר דינרי�, �ני �וה האמ�רי� ע� ה��ר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ�ל
ה��ר, �לי�י �ני ��בה אינ� � וחצי �ינר �וה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאמ�רי�

�לבד. ה��ר חצי ְֲִִֶַַָָָא�א

רעה�",„. "��ר ��אמר: �ט�ר, � �ה�יק ההפקר ��ר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוכ�
ההפקר ��ר �יצד? לבעלי�. מיחדי� ה�כסי� ��הי� ְְִִִֵֵֶַַָָ�ְְְִִֶַַָעד
� �� וזכה אחר עמד ��י� ה��ק א�ת� ��ת�� וקד� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��גח,
�ה�יק, לבעלי� המיחד ��ר א�א ע�ד, ולא �ט�ר. זה ְִִִִֶָָ�ְְֲֵֶֶַָָֹהרי
עד �ט�ר; זה הרי � הפקיר� א� הק�י�� �ה�יק ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָואחר

��י�. עמידה �ב�עת ה�ק� ��עת �עלי� ל� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ��הי�

�י�‰. �� �י� נכרי, �ל ��ר ��גח י�ראל �ל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ר
על האד� את מח�בי� ה��יי� �אי� לפי �ט�ר; � ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמ�עד
�ל ו��ר �דיניה�. לה� �ני� אנ� והרי �ה�יקה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�המ��
מ��� � מ�עד �י� �� �י� י�ראל, �ל ��ר ��גח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנכרי
זהירי� �אינ� לפי � ל��יי� זה ה�א קנס �ל�; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנזק
נזקי על א�ת� �ח�ב לא וא� ה�ק�; מס�קי� אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ��צו�ת,
ה�ר��ת. ממ�� �מפסידי� א�ת�, מ��רי� אי� � ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָבהמ��
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.Â,�י�� עמד ��א עד ה��יק מכר� א� � �ה�יק �� ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ��ר
�ה �י על וח�זרא� מ���, ��בה ה��ק הרי מכ�ר, �א ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ק�ל ��גח, ��יו� ל�; ��כר ה��יק מ� וג�בה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה��קח
ה��ק.[פרסו�] ��ג�ה עד ל�ח ל� היה ולא ל�, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹי�

.Ê�יאמר ��א �די מק��, זה הרי � ה��יק ְְְֵֶָֹֹ�ְֲִִִֵֶַַהק�י��
�מ�נה נתנ� מ��ר�. ��בה �חט�, �די��. �לא י�צא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהק��

מ���. ה��ק ויג�ה ע��י, �ע�ה מה �ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á,��הק�י מכ�ר; אינ� � מכר� �� ואחר ��י�, ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָה�יק
�עלי קדמ� �ל��. ע�ה לא �מ�נה, נתנ� מק��; ְְְְְֲֵַַָָָָָָָֹ�ֵאינ�
�י� ה�יק, ��א עד �חב �י� � �תפ��ה� מ�יק �ל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹח�ב�ת
�אפ�� מ���; ��בה ה��ק א�א זכ�, לא � �ה�יק עד חב ֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
מ��פ�. ��בה זה הרי וה�יק, מ�ח�ה ח�ב�ת �עלי �ל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהיה

.Ë,�י�� עמד ��א �י� ��י� �עמד �י� �ה�יק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�עד
�ע�ה מה � �חט� א� �מ�נה נתנ� א� מכר� א� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהק�י��

והנהיג�ה� ח�ב�ת �עלי קדמ� חב[לקחוהו]ע��י; �י� , ְְְֲִִֵֵַָָָ
;�� זכ� � חב ��א עד �ה�יק �י� ה�יק, ��א עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלה�
ה��יק, ��נכסי ה�פה מ� א�א ה��ק מ���� �אי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי

זה. לנזק מ�ע�די� נכסיו �ל ְְִֶֶֶָ�ְְֲֵַָָָוהרי

.È�מ ��בי� ה��יק, מ�כסי ה�זק לג��ת נזקקי� �י� ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ���ית
��א א� �לל, מ�לטלי� ל� הי� לא א� �ח�ה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹה��לטלי�
ה�רקע, מ� ה�אר ��בי� � ה�זק �ל �נגד ה��לטלי� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהי�
מ�לטלי�, ���צא� זמ� וכל ה��יק. ��נכסי ה�פה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

ס�י� תבואה]אפ�� ל�רקע.[קליפות נזקקי� אי� � ֲִ�ְְִִִֵַַַָ

.‡È�נזקקי �י� �ית אי� � ����� קד� ה��יק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת
מ� ל��ק וג�בי� ל�רקע; א�א ית�מי�, �ל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָל��לטלי�

אי� וה��לטלי� ח�ב, �בעל נע�ה �ה��ק מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָה���רית,
�ח�י ה��לטלי� ה��ק �פ� וא� ח�ב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמ��ע�די�

מ�ת�. אחר מה� ל� ��בי� ִִֵֶַַַַה��יק,

.·È,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
מ� ל�זקי� מג�י� לפיכ�, דיני�; ��י �כל ז� ��נה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָ�פ�טה
��בי� מ�לטלי�, ה�יח לא וא� ית�מי�. �ל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹה��לטלי�
לא ית�מי�, מ�כסי ל�רע ה�א ��ל � ה���רית מ� ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלה�

��ת�אר. �מ� ה���רית, מ� א�א ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָיג�ה

.‚Èכפר� ח�בי� ואי� מ���מי�, ה�זקי� הרגאי� [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
�בעדי�אד�] �ר�רה, �ראיה א�א � נהרגת ה�המה ואי� ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

�ארות מצ�יי� ואי� 'ה�איל �אמר: ��א להעיד; ְַ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹה��רי�
העבדי� א�א ה�א�, וגדר�ת ה�קר �ברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה��סי�
�ה�יקה היא ז� ��המה העיד� א� �ה�, וכ��צא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהר�עי�
נ�י� א� ה�ט�י� העיד� א� א� לה�; ��מעי� � ז� ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
ס�מכי� � נזקי� ��אר העיד� א� זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אד�
על ממ�� מח�בי� אי� לע�ל� א�א ;�� ה�בר אי� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליה�'.
עד��ת, �אר להעיד ה��רי� העדי� ��הי� עד עדי�, �ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�י

ל���. ה��יק �י� �ית ויח�ב� �י�, �בית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעיד�

.„Èהר�ג ��ר ונמצא ה�הר, �ב על ר�עה �היה ְְִֶֶַַַָָָָָָ��ר
מנ� זה ל�ח, מ�עד וזה מנ�ח ��ה �י על א� � ��צ�� ְְִִֶֶַַ�ְְִֶֶַָָ�ָ
וזה נ�כ�, ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � ל�� מ�עד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוזה

הא�הר �מל אפ�� בפראות]נגח�'; ה�מ�י�,[נוהג �י� ְְֲִִֵֵַַָָָָ
הרג�'; ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � �צ�� הר�ג �מל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָונמצא

��רי�. עדי� ��רא�ה� ְְִִִֵֵֶַעד

�

c"i - meil cg` wxt m"anx ixeriyÎh"qyz'd hay 'k

ה'תשס"ט שבט י"ד ראשו� יו�

ז ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

ואמר‡. מנה, אצל� לפל�ני ��� �ני� �פני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה��דה
אמר ��א �י על א� � �יחה �ר� לא ה�דיה, �דר� ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלה�
עד�ת. ז� הרי � ע�� ה��בע �אי� �י על וא� עדי', ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ'א��
אי� מע�ל�', �ברי� הי� 'לא אמר: א� � למחר ��י� ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹ�בע�
נ��ע, � אחד עד היה וא� �יה�. על �מ��� ל�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��מעי�
ואמר: א��, �עדי� ���בע� טע� ה�דיה. �ר� ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�איל
ה�ת. ונ��ע נאמ�, � ה�דיתי' עצמי את לה��יע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'��א
לטע� יכ�ל אינ� � ע�� ה��בע היה �פניה� ��ה�דה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוא�
טע� א� אבל ה�דיתי'; ע�יר �איני להרא�ת '�די ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָול�מר,

ה�ת. ונ��ע נאמ� ְְֱִֵֶֶֶַָָָ��ת�,

'מ��ה·. ול�מר לחזר יכ�ל אינ� �ני�, �פני ה��דה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ל
אבל �ל�ה; �פני ה�דה א� ל�מר, צרי� ואי� ,'�� ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹהייתי

�דר�[אלא] הא�מר ��ל �יו; �ה�דית ל�� א�ת� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמח�בי�
א�א ��תבי�, אי� אבל עדי'. 'א�� �א�מר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָה�דיה,
�� לה�ל� �צריכי� ל�'; �תנ� וחתמ� '�תב� לה�: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָא�

למוסרו] א� �י�[בלווה �בית ה�דה א� וכ� ��ארנ�. �מ� ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ

ל� ��לח� ��תבי�;[שליח]אחר א�� הרי � ��ת�אר �מ� , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
יערימ� ��א �די �ניה�, את מ�ירי� �י� �ית ��הי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹוה�א

אחר. אי� לח�ב ְְִֵֵֵֶַַ�ניה�

��ק��‚. מעצמ� י��בי� �הי� �ל�ה �ל �י� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ית
וקבל ה��בע �בא לה�, ו�לח�[טע�]ה�ב�ע לפניה�, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

��תבי�, א�� הרי � �פניה� וה�דה �בא ה�ת�ע, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ליח
�לח� ולא קב�עי�, הי� לא א� אבל �ינ�. לבעל ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹונ�תני�
�פניה� וה�דה ה�ל�ה, וה��יב א�ת� ק�� אפ�� � ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹל�
'�תב� ואמר: ה��בע, �� אחר �בא ��ני�', עלי 'הי� ְְְֱִִֵַַַַַַַַָָָָָָואמר:

ל� נת� ��א ��תבי�; אי� � ה�דית�' זה[פרעו]לי ונמצא , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
אבל �מ�לטלי�. אמ�רי�? �ברי� ��ה ��טר. א�ת� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ��בע

�קרקע�ת ה�דה מסויימת]א� �[קרקע �ני� �פני אפ�� , ְְְְֲִִִִֵַַָָ
ל�' �תנ� '�תב� לה� אמר ולא מ�ד�, קנ� ��א �י על ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹא�
ל�, י�� ��א לחש �א� �אי� ונ�תני�; ��תבי� א�� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ

�נ�ה. �ע� ��בע� ְְְְִִַַָָונמצא

�תב�„. לנ� 'אמר �� �ת�ב היה ולא ��צא, ה�דיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹ�טר
לא �א�� היא, �חזקה ��ר; ה�א הרי � ל�' �תנ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמ�
היה ��תבי�. הי� לא ל�', �תנ� וחתמ� '�תב� לה� ְְְְְִִִֶַָָָָָֹאמר
אי� א� � �י�' �בית לפנינ� �ל�ני 'ה�דה ��טר: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ�ת�ב
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.Â,�י�� עמד ��א עד ה��יק מכר� א� � �ה�יק �� ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ��ר
�ה �י על וח�זרא� מ���, ��בה ה��ק הרי מכ�ר, �א ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ק�ל ��גח, ��יו� ל�; ��כר ה��יק מ� וג�בה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה��קח
ה��ק.[פרסו�] ��ג�ה עד ל�ח ל� היה ולא ל�, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹי�

.Ê�יאמר ��א �די מק��, זה הרי � ה��יק ְְְֵֶָֹֹ�ְֲִִִֵֶַַהק�י��
�מ�נה נתנ� מ��ר�. ��בה �חט�, �די��. �לא י�צא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהק��

מ���. ה��ק ויג�ה ע��י, �ע�ה מה �ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á,��הק�י מכ�ר; אינ� � מכר� �� ואחר ��י�, ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָה�יק
�עלי קדמ� �ל��. ע�ה לא �מ�נה, נתנ� מק��; ְְְְְֲֵַַָָָָָָָֹ�ֵאינ�
�י� ה�יק, ��א עד �חב �י� � �תפ��ה� מ�יק �ל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹח�ב�ת
�אפ�� מ���; ��בה ה��ק א�א זכ�, לא � �ה�יק עד חב ֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
מ��פ�. ��בה זה הרי וה�יק, מ�ח�ה ח�ב�ת �עלי �ל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהיה

.Ë,�י�� עמד ��א �י� ��י� �עמד �י� �ה�יק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�עד
�ע�ה מה � �חט� א� �מ�נה נתנ� א� מכר� א� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהק�י��

והנהיג�ה� ח�ב�ת �עלי קדמ� חב[לקחוהו]ע��י; �י� , ְְְֲִִֵֵַָָָ
;�� זכ� � חב ��א עד �ה�יק �י� ה�יק, ��א עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלה�
ה��יק, ��נכסי ה�פה מ� א�א ה��ק מ���� �אי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי

זה. לנזק מ�ע�די� נכסיו �ל ְְִֶֶֶָ�ְְֲֵַָָָוהרי

.È�מ ��בי� ה��יק, מ�כסי ה�זק לג��ת נזקקי� �י� ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ���ית
��א א� �לל, מ�לטלי� ל� הי� לא א� �ח�ה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹה��לטלי�
ה�רקע, מ� ה�אר ��בי� � ה�זק �ל �נגד ה��לטלי� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהי�
מ�לטלי�, ���צא� זמ� וכל ה��יק. ��נכסי ה�פה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

ס�י� תבואה]אפ�� ל�רקע.[קליפות נזקקי� אי� � ֲִ�ְְִִִֵַַַָ

.‡È�נזקקי �י� �ית אי� � ����� קד� ה��יק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת
מ� ל��ק וג�בי� ל�רקע; א�א ית�מי�, �ל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָל��לטלי�

אי� וה��לטלי� ח�ב, �בעל נע�ה �ה��ק מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָה���רית,
�ח�י ה��לטלי� ה��ק �פ� וא� ח�ב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמ��ע�די�

מ�ת�. אחר מה� ל� ��בי� ִִֵֶַַַַה��יק,

.·È,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
מ� ל�זקי� מג�י� לפיכ�, דיני�; ��י �כל ז� ��נה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָ�פ�טה
��בי� מ�לטלי�, ה�יח לא וא� ית�מי�. �ל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹה��לטלי�
לא ית�מי�, מ�כסי ל�רע ה�א ��ל � ה���רית מ� ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלה�

��ת�אר. �מ� ה���רית, מ� א�א ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָיג�ה

.‚Èכפר� ח�בי� ואי� מ���מי�, ה�זקי� הרגאי� [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
�בעדי�אד�] �ר�רה, �ראיה א�א � נהרגת ה�המה ואי� ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

�ארות מצ�יי� ואי� 'ה�איל �אמר: ��א להעיד; ְַ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹה��רי�
העבדי� א�א ה�א�, וגדר�ת ה�קר �ברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה��סי�
�ה�יקה היא ז� ��המה העיד� א� �ה�, וכ��צא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהר�עי�
נ�י� א� ה�ט�י� העיד� א� א� לה�; ��מעי� � ז� ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
ס�מכי� � נזקי� ��אר העיד� א� זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אד�
על ממ�� מח�בי� אי� לע�ל� א�א ;�� ה�בר אי� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליה�'.
עד��ת, �אר להעיד ה��רי� העדי� ��הי� עד עדי�, �ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�י

ל���. ה��יק �י� �ית ויח�ב� �י�, �בית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעיד�

.„Èהר�ג ��ר ונמצא ה�הר, �ב על ר�עה �היה ְְִֶֶַַַָָָָָָ��ר
מנ� זה ל�ח, מ�עד וזה מנ�ח ��ה �י על א� � ��צ�� ְְִִֶֶַַ�ְְִֶֶַָָ�ָ
וזה נ�כ�, ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � ל�� מ�עד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוזה

הא�הר �מל אפ�� בפראות]נגח�'; ה�מ�י�,[נוהג �י� ְְֲִִֵֵַַָָָָ
הרג�'; ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � �צ�� הר�ג �מל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָונמצא

��רי�. עדי� ��רא�ה� ְְִִִֵֵֶַעד

�
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ואמר‡. מנה, אצל� לפל�ני ��� �ני� �פני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה��דה
אמר ��א �י על א� � �יחה �ר� לא ה�דיה, �דר� ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלה�
עד�ת. ז� הרי � ע�� ה��בע �אי� �י על וא� עדי', ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ'א��
אי� מע�ל�', �ברי� הי� 'לא אמר: א� � למחר ��י� ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹ�בע�
נ��ע, � אחד עד היה וא� �יה�. על �מ��� ל�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��מעי�
ואמר: א��, �עדי� ���בע� טע� ה�דיה. �ר� ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�איל
ה�ת. ונ��ע נאמ�, � ה�דיתי' עצמי את לה��יע ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'��א
לטע� יכ�ל אינ� � ע�� ה��בע היה �פניה� ��ה�דה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוא�
טע� א� אבל ה�דיתי'; ע�יר �איני להרא�ת '�די ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָול�מר,

ה�ת. ונ��ע נאמ� ְְֱִֵֶֶֶַָָָ��ת�,

'מ��ה·. ול�מר לחזר יכ�ל אינ� �ני�, �פני ה��דה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ל
אבל �ל�ה; �פני ה�דה א� ל�מר, צרי� ואי� ,'�� ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹהייתי

�דר�[אלא] הא�מר ��ל �יו; �ה�דית ל�� א�ת� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמח�בי�
א�א ��תבי�, אי� אבל עדי'. 'א�� �א�מר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָה�דיה,
�� לה�ל� �צריכי� ל�'; �תנ� וחתמ� '�תב� לה�: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָא�

למוסרו] א� �י�[בלווה �בית ה�דה א� וכ� ��ארנ�. �מ� ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ

ל� ��לח� ��תבי�;[שליח]אחר א�� הרי � ��ת�אר �מ� , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
יערימ� ��א �די �ניה�, את מ�ירי� �י� �ית ��הי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹוה�א

אחר. אי� לח�ב ְְִֵֵֵֶַַ�ניה�

��ק��‚. מעצמ� י��בי� �הי� �ל�ה �ל �י� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ית
וקבל ה��בע �בא לה�, ו�לח�[טע�]ה�ב�ע לפניה�, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

��תבי�, א�� הרי � �פניה� וה�דה �בא ה�ת�ע, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ליח
�לח� ולא קב�עי�, הי� לא א� אבל �ינ�. לבעל ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹונ�תני�
�פניה� וה�דה ה�ל�ה, וה��יב א�ת� ק�� אפ�� � ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹל�
'�תב� ואמר: ה��בע, �� אחר �בא ��ני�', עלי 'הי� ְְְֱִִֵַַַַַַַַָָָָָָואמר:

ל� נת� ��א ��תבי�; אי� � ה�דית�' זה[פרעו]לי ונמצא , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
אבל �מ�לטלי�. אמ�רי�? �ברי� ��ה ��טר. א�ת� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ��בע

�קרקע�ת ה�דה מסויימת]א� �[קרקע �ני� �פני אפ�� , ְְְְֲִִִִֵַַָָ
ל�' �תנ� '�תב� לה� אמר ולא מ�ד�, קנ� ��א �י על ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹא�
ל�, י�� ��א לחש �א� �אי� ונ�תני�; ��תבי� א�� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹ

�נ�ה. �ע� ��בע� ְְְְִִַַָָונמצא

�תב�„. לנ� 'אמר �� �ת�ב היה ולא ��צא, ה�דיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹ�טר
לא �א�� היא, �חזקה ��ר; ה�א הרי � ל�' �תנ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמ�
היה ��תבי�. הי� לא ל�', �תנ� וחתמ� '�תב� לה� ְְְְְִִִֶַָָָָָֹאמר
אי� א� � �י�' �בית לפנינ� �ל�ני 'ה�דה ��טר: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ�ת�ב
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�הי� מ�לל� ���מעי� �ברי� א� �ל�ה, �הי� �� ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹ�ת�ב
�ה�דיה וד�� וטע� הי�, �ני� ��א ח���י� � ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
�י� �� �ני� אי� �לפיכ�, היא; �י� �בית ה�דיה ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָ��ני�

��ר. ְֵָָ�טר

�י�,‰. �בית העד�ת א� �י� �בית �הה�דיה �ארנ�, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�בר
לבעל ונ�תני� ��תבי� �לפיכ�, ��טר; ה�ת�בה ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ�מלוה
עד ה�י�, את עליו ק�ל ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ינ�.
ל�י�, ��א� �ני� אבל ��ארנ�. �מ� והביא�ה�, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��לח�
ל� ואמר �יד�', לי 'מנה ואמר: חבר� את מה� אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
א�ה 'ח�ב ה��ני� �אמר� �י� � �ידי' ל� י� 'ה�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�ת�ע:

'�רע�י' ואמר ויצא ל�', ��' ל� �אמר� �י� ל�', [אחרל�� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזרשחייבוני] א� לפיכ�, ��רע�. ה�ת וי�בע נאמ�, �ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ל�, ��תבי� אי� � ה�דית�' לי '�תב� ואמר: ל��ני�, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָה��בע
ואמר ויצא �י�, �בית �ב�עה ��תח�ב מי וכ� �רע�. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��א
עדי� הי� ����ע. א�ת� מ��יעי� ואי� נאמ�, � ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נ��ע�י'
�ב�עה; לא�ת� �פר� החזק נ��ע, ��א א�ת� ְְְְַַָָָ�ְְִִִֶַֹמעידי�
�על ל� ���דה עד 'נ��ע�יה', ל�מר לע�ל� נאמ� ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָואינ�

�פניה�. ����ע עדי� יביא א� ְְִִִִִֵֵֶֶַָ�ינ�,

.Âצא' ל�: ואמר� ל�ני, האחד ונתח�ב ל�י�, ��א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ני�
א�ת� מעידי� ועדי� '�רע�י', ואמר: וחזר ויצא ל�', ��ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
א�ה 'ח�ב ל�: אמר� ממ��. לא�ת� �פר� החזק � �רע� ְְְְַַַַָָָָָ�ְֶָֹ��א
א�ת� מעידי� ועדי� '�רע�י', ואמר: וחזר ויצא ל�', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָל��

נ�מט ��ה �פר�; החזק לא � �רע� עד[מתחמק]��א מה�, ְֶָֹֹ�ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
זה ��רע וטע� אחרת, �ע� חזר א� לפיכ�, �ינ�. ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ��חקר�
��כחי�י� עדי� �� הי� ולא �פניה�, �� ��תח�ב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�מ��
ונפטר. ��רע�, ה�ת נ��ע זה הרי � �נ�ה �ע� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָא�ת�
א� ה�וה ����דה �ספרד, ה�עת �קיאי הי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלפיכ�,
'הי� �י�: �ית �פני ל� א�מר �י�, �בית �ב�עה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָ���תח�ב
עדי�'. �פני א�א לי י�בע ��א א� יפרעני ��א עדי�, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליו

.Ê,'מנה ה��בע לזה ח�ב '�אני �י� �בית �ה�דה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי
,�� �ה�דיתי זה ח�ב� ל� ��רע�י 'נז�ר�י אמר: �� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
�יה�; על וע��י� מ�עלת, עד�ת זה הרי � העדי�' ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוהרי
מע�ל�'. לויתי 'לא �א�מר ואינ� עדיו, הכחי� לא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹ�הרי

.Á,אחרת טענה ולטע� לחזר �י� �בית ל��ע� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹי�
האחר�נה, טענת� על וס�מכי� הרא��נה, ה�ענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחי�

אמתלא נת� ��א �י על הרא��נה;[סיבה]וא� ל�ענה ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ולטע� לחזר ל� י� וחזר, �י� מ�ית ��צא �י על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוא�
מאחר אבל העדי�. ��ב�א� עד ��רצה, טענה �ל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�לה��
� עליה ��מ� האחר�נה טענת� ויכחי�� העדי�, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ��ב�א�

לה�יא� יכ�ל ��[להפנותה]אינ� א� א�א אחרת, לטענת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
�מ� �מ�מע� וי� עליה, ��מ� ל�ענה אמתלא ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָנת�

האחרת ה�ענה �זאת משותפת]�ה�יא וה�א,[משמעות� . ְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ
יכ�ל אינ� � �י� מ�ית יצא א� אבל �י�; מ�ית יצא ֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹ��א
ל�ד�ה� רעי� אנ�י� ��א עדי�, ��א� אחר ולטע� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלחזר

�זה. ���צא �ל וכ� �קר. �ל ְְֵֵֶֶֶֶַָָֹטענ�ת

ה'תשס"ט שבט ט"ו שני יו�

ח ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

�י‡. על א� יד�, �חת �ה� זה �חזקת ה��לטלי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ל

ל� יד�עי� הא�� �ה��לטלי� עדי� ה��בע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�הביא
שלו] שה� ��יד�'[מפורס� זה '�לי א� זה' '�גד �יצד? .ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ

א� אצל�', הפקד�יו ואני ה�א, ��י �ית�, '��ת�� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַא�
י�דעי� �ה� העדי� והרי ל�, א�ת�[מכירי�]'ה�אל�יה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָ

מכר�� א�ה א�א כי, 'לא א�מר: וה�ת�ע �ר��תי', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמ�ד�
ה�ת נ��ע ה�ת�ע הרי � �מ�נה' לי 'נת�� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלי'

ונפטר.[מדרבנ�] ,ְְִָ

�די[המחזיק]טע�·. עד לטע� יכ�ל � �יד� מ���� �ה�א ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
חפ�[שוויו]�מיו �נקיטת ונ��ע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ

��ארנ�. �מ� ְְְֵֵֶַונ�טל,

ע��יי�‚. �אי� �דברי� אמ�רי�? �ברי� [מיוצרי���ה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ
�כלימתחילת�] �פר�ת �גדי� �ג�� �לה��יר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלה�איל

אבל �ה�. וכ��צא סח�רה �ל �דברי� ה�ית ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ��מי�
�חת �ה� �י על א� � �לה��יר לה�איל הע��יי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָ�ברי�
�כר� ולא זה �לי ל� ה�איל ��א �י על וא� זה, �ל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹיד�
�היה רא�ב� �יצד? �עליה�. �חזקת ה� הרי � �עדי� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָל�
�ה�א עדי� ל� וי� �לה��יר, לה�איל הע��י �לי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָל�
ט�ע� �רא�ב� �מע��, יד �חת ה�לי א�ת� והרי ל�, ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָיד�ע
לי', מכר�� 'א�ה ט�ע�: ו�מע�� �כ�ר, א� �א�ל ְְְְִִֵֶַַָָָ�ה�א
נאמ�; אינ� � �ידי' 'מ��נ�� א� �מ�נה', לי נת�� ְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָ'א�ה
�מע��. טענת על ה�ת ונ��ע �לי�, נ�טל רא�ב� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָא�א
ה�א�ני� וה�ר� �לי�. נ�טל רא�ב� הרי �מע��, מת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַואפ��

לי�ר� ���עני� לפי ה�ת, .[בשבילו]���בע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

וע�מד„. נראה זה �לי ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��ה
'�לי ל�מע��: ואמר רא�ב�, טע� א� אבל �מע��. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ�יד
לי י� והרי אלי, ה�ציא� ה�א, ו�כ�ר אצל� לי י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ�ל�ני
לי', מכר�� 'א�ה �מע��: ל� ואמר לי', יד�ע �ה�א ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָעדי�
ה�ת �מע�� ונ��ע נאמ�, � �מ�נה' לי נת�� ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָ'א�ה
ואי� מע�ל�, �ברי� הי� 'לא ל�מר ��כ�ל מ��� ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹונפטר;
לי'. מכר�� וא�ה אצלי, 'י�נ� ל�מר נאמ� � זה' �לי ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�ידי

ה�לי‰. �על ��היה א�א אמ�רי�, ה�ברי� �ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאי�
א� אבל ל�'. 'ה�אל�יה� א� אצל�', הפקד�יו 'אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָט�ע�:
והביא 'נגזל', א� 'אבד' א� ונגנב' ��י היה זה '��לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטע�
'איני א�מר: יד� �חת �ה�א וזה ל�, יד�ע �ה�א ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעדי�
� �מ�נה' לי 'נתנ�ה� א� לי' מכר�ה� אחרי� אבל ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָי�דע,
�לה��יר, לה�איל הע��יי� מ�ברי� �ה�א �י על ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָא�
�לל, נ��ע ואינ� �יד�; �ה�א זה �יד ה�לי את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמעמידי�

ט�ע� ל� אי� .[תובע]�הרי ֲֵֵֵֶ

.Âי�בע � �ליה� ��גנב� חזקה הרא��ני� ל�עלי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
ה�ציא[הנתבע]זה ��ה חפ� וי�ל,[שיל�]�נקיטת , ְְִִִִֵֶֶַַָֹ

�הלכ�ת ��ארנ� �מ� הרא��ני�, ל�עלי� ה�לי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָויחזיר
א� � �מ�נה' לי 'נת�� א� לי', מכר�� 'א�ה טע�: ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ�נבה.
הע��יי� מ�ברי� היה לא א� � �נבה �� ל� ��צא �י ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעל
�יד�. ה�לי ויעמד ה�ת, נ��ע זה הרי �לה��יר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלה�איל

וא� �יד�, מ�לטלי� ל� ��� מי לכל למד, א�ה עלמ�א� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
� וי�טר ה�ת וי�בע �ידי', ה� 'לק�חי� ל�מר ��כ�ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�י
י�בע � וכ�' �� לי ח�ב א�ה אבל ה�, ���' אמר: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָא�
ונ�טלי�. ה���עי� �ל �די� י�ל, �� ואחר חפ� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�נקיטת

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay f"h iyily mei -

.Ê� �לה��יר לה�איל הע��יי� �ברי� �יד� �הי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָמי
אבל ,��� �הי� אני 'י�דע ל�: ואמר �ה�דה �י על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�
א�ת� מ�ציאי� אי� � �מ�נה' לי 'נתנ� א� לי', מכר� ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ�ל�ני
ע��י �אד� ל�; יד�עי� �הי� עדי� זה הביא אפ�� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמ�ד�,

�ליו. את ְִֵֶָֹלמ�ר

.Á�א ל�', ה��ר�י� 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטע�
מ�ברי� הי� וא� מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� � ל�' ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'ה�אל�י�
ה�ת נ��ע זה הרי � �לה��יר לה�איל ע��יי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�אי�
ויעמיד לקח; מ�ל�ני א�א ה��יר, ולא ל� ה�איל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹ��א

�יד�. ְֵָָ�ליו

.Ë,לה��יר� לה�איל הע��יי� �ברי� �י� �טעה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאל
ר�י� ��ע� �מ� �לה��יר, לה�איל ��ר�� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברי�
לה�איל; ודר�� לה�איל, רא�יי� ה�ברי� ��ל ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�גד�לי�.
לה�איל. רא�יי� � �מ�ת� �מ�ע�, אד�, �ל חל�ק� ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפ��
ה�לי� ה� � �לה��יר לה�איל הע��יי� �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
�די ע��ת�, מ�ח�ת א�ת� ע��י� ה�דינה א�ת� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ��ני
�מ� לבעליה�, ה� והרי �כר�, ול�ל �לה��יר� ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלה�איל�
ע�ר ה�לי�, א�� �� ק��. וה��� �ר�תיה �א�כל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

ה��ר�ת �ג�� � ��כר� להנ�ת �די ה�ד�ל�ת[קערות]ע��ת� ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
חלי �כג�� ה���א�ת, �בית �ה� ��ב�לי� נח�ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ל

ה��ח ל��ה[מצופה]ה�ח�ת א�ת� ���כרי� �זהב ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ
למכירת אינ� ה�לי� א�� ע��ת �ע�ר ;�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלהתק�ט
א�א �בית�, ה�ית �על �ה� לה���� ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמ�,
ול�ל לה��יר� א� �נג��, להנ�ת �די לאחרי� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלה�איל�
עדי� ל� וי� ה�לי�, מ�אר �לי לאד� היה א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ�כר�.
לה�איל �ה�א ל� והחזק �מ�איל�, �מיד מ��יר� ְְְִֶַַ�ְְְִִִֶַַָ�ה�א
�לה��יר. לה�איל הע��יי� �כלי� ה�א הרי � ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָ�לה��יר

.Èעליו מק�ידי� אד� �בני מ�כר�, מר�ה �הפסד� ְְְִִִֵֶַָָָָָ�ְְְִֵֶֶ�כלי
ע��י �אינ� �חזקת ה�א הרי � א�ת� י�איל� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹ��א
אפ�� לפיכ�, �חיטה; �ל ס�י� �ג�� �לה��יר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלה�איל
�ה� מב�לי� אי� � זה ה��יר� א� �ה�איל� עדי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ�א�
�הרי לדברינ�, ראיה ה�לי�. �כל ה�א הרי א�א ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקת�,

ה�ציא מיוחדות]ז�ג[בדי�]רבא ��[מספריי� �ע��י� ִִֶָָ
�לה��יר; לה�איל הע��יי� �דברי� ה�דה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ר�ל
לה�איל הע��יי� מ�ברי� �ה� �עדי� ל� ��ת�רר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָול�לי
ה��ג�ת �אר הא הית�מי�. יד מ�חת ה�ציא� לא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ�לה��יר,
רא�יי� �ה� �י על א� זה, �י� �כלל אינ� � ה�פרי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��אר
�בר וה�א ��י�, �ד�ל ע�ר זה ודבר �לה��יר. ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָלה�איל
למ�צאי ה�א �בר�ר ,�� ולד�� עליו לסמ� �רא�י טע� ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ�ל

י��ז. לא עיניו, לנגד א�ת� ל��� ל��� ורא�י ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ�עת,

ה'תשס"ט שבט ט"ז שלישי יו�

ט ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

�לי�‡. אחד יד�, ��חת ��לי� חזקה ל� אי� � ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ָהא��
�יצד? ה�לי�. �אר ואחד �לה��יר לה�איל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהע��יי�

� י�דעי� �ה� עדי� והביא הא��, �יד �לי� ה�הראה ה�לי ְְִַָָָ�ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
א�מר: והא�� ל�', נת�יו 'לת�� וא�מר: ט�ע� וה�א ,���ְְְְְְִֵֵֵֶַַָ�ֵָ
'א�ה ��ע�: א� '�מ�נה', א� �מכירה' א�א לידי �א ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ'לא

על א� � לת�נ�' לידי ��א אחר לי מכר�� 'א�ה לי', ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָנת��
�מ�ציאי� נאמ�, ה�לי �על � �עדי� ��א ל� ��סר� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�י

ה�ת ה�ית �על וי�בע הא��; מ�ד על[דרבנ�]א�ת� ִַָ�ְִִֵֶַַַַַַָָ
�על הביא ��א �י על �א� ��נ�, �א�ני� וי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹטענת�.
הא�� והרי �לי�, וראה ה�איל � ��� ה�לי ��ה עדי� ָ�ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ית
א� אבל נאמ�; הא�� אי� � ל� �מכר� ,��� �היה ל� ֱֲִֶָָָ�ְֵֶֶֶָָָָמ�דה
הא�� � זה' �לי ה�א ו��י מע�ל�, �ברי� הי� 'לא ָ�ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאמר:
�ה�לי עדי� ה�ית �על הביא וא� ה�ת. ונ��ע ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמ�,
�עיני. ה�א �לא זה, ודי� נאמ�. הא�� אי� ל�, יד�ע ְְֱִֵֶֶֶֶַָָ�ֵֶַַָָה�ה

�ל�ני·. '�לי ואמר: טע� א�א הא��, �יד ה�לי ראה ְְְִִֶַַָָָָ�ְְִַַָָָֹלא
א� לי', �מכר�� 'חזר� א�מר: והא�� לת��', ל� ְְְִֵַַָָָ�ְְְְִֵַַָנת�יו
ל�מר ��כ�ל מ��� ונפטר, ה�ת נ��ע הא�� � לי' ְְְִִִֵֶֶַָָָָ�ְִַָ'נת��
� �עדי� לת�� ל� מסר� ואפ�� מע�ל�'. �ברי� הי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ'לא
ל�'; 'החזר�יו ל�מר ��כ�ל מ��� נאמ�, הא�� ְְְֱִִֶֶֶַַָָָ�ֲֵָהרי
ל� להחזיר צרי� אינ� �עדי�, חבר� אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�ה�פקיד
מח�בי� ואי� ונפטר, ה�ת הא�� נ��ע לפיכ�, ְְְְְִִֵֵֶַָָ�ְְְִִִֵָָָ�עדי�.
הרי � ונראה ה�איל � ה�ציא� וא� ה�לי. לה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֵַָא�ת�
�י על א� ונ�טל�, ��� �ה�א עדי� מביא ה�ית ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַ�על
טע� א� לפיכ�, ��ארנ�. �מ� עדי�, �לא ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��סר�

קצצ� '��י� ואמר: �בעל[סיכמת]הא�� ��כרי', לי ָ�ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ
ה�לי היה א� � אחת' א�א ל� קצצ�י 'לא א�מר: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹה�ית
יכ�ל ואינ� חזקה, �� ל� אי� והא�� ה�איל � �פניה� ְֲֵֵָָָָ�ְְְִִִֵֶֶָנראה
�נקיטת נ��ע ה�ית �על הרי �יד�, לק�ח �ה�א ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלטע�
אי� וא� ונ�ת�. ��כיר�ת, ��ארנ� �מ� ה�ציצה על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָחפ�
'לק�ח ל�מר נאמ� והא�� ה�איל � �פניה� נראה ֱֶַַָָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַָה�לי

�מיו �די עד לטע� יכ�ל �ידי', ונ��ע[שוויו]ה�א , ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
חפ� ונ�טלי�,[קדוש]�נקיטת ה���עי� �ל �דר� ונ�טל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

��רד‚. ��אר[הפסיק]א�� ה� הרי � הא�� �ב� מא�נ�ת� �ֵֶַָָ�ֶָָ�ְֲִֵֵָָ
��ארנ�. �מ� ה��לטלי� �כל חזקה לה� וי� אד�, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ל

ויצא„. ה�ית, �על �פני חבר� �ל לבית� ��כנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
�נפיו �חת ל� טמ�ני� בגדו]וכלי� ר�אי�[כנפי והעדי� , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לי 'החזר ל�: ואמר ה�ית �על �בע� זמ� �לאחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָא�ת�,
ה� 'לק�חי� א�מר: וה�א העדי�', והרי �ה�אל�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ�לי
��א טענת� על ה�ת ה�ית �על ונ��ע נאמ�. אינ� � ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ידי'
�ברי� ��ה ל�עלי�. ה�לי� ויחזר� נתנ�, ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמכר�
וזה �ליו, את למ�ר ע��י �אינ� ה�ית �בעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמ�רי�?
וא�ת� להצניע, �ר�� אי� �נפיו, �חת ה�לי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ה�ציא
להחזיר, ח�ב לפיכ� להצניע�; אד� �ני �ר� אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�לי�,
הע��י ה�ית �על אבל �ה�. לכ�ר א�א הצניע� ��א ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפי

זה �אי� �י על א� � �ליו את קניתי]למ�ר צנ�ע,[הטוע� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
זה הרי � ה�נפי� �חת להטמינ� ה�לי� א�ת� �ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואי�
מג�י� �ה� יצא א� וכ� �יד�. לק�חי� �ה� ה�ת ִ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָנ��ע
את למ�ר ע��י ה�ית �על �אי� �י על א� � עדי� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ�פני

� נצרכ��ליו ��א �ידי', ה� 'לק�חי� ל�מר נאמ� זה הרי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הע��יי� מ�ברי� יהי� ��א �בלבד �מכר; מע�ת ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹל�
לה�איל הע��יי� �ברי� אבל �לה��יר. ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָלה�איל
וא� ��ארנ�. �מ� �עליה�, �חזקת ה� לע�ל� � ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�לה��יר
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.Ê� �לה��יר לה�איל הע��יי� �ברי� �יד� �הי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָמי
אבל ,��� �הי� אני 'י�דע ל�: ואמר �ה�דה �י על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�
א�ת� מ�ציאי� אי� � �מ�נה' לי 'נתנ� א� לי', מכר� ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ�ל�ני
ע��י �אד� ל�; יד�עי� �הי� עדי� זה הביא אפ�� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמ�ד�,

�ליו. את ְִֵֶָֹלמ�ר

.Á�א ל�', ה��ר�י� 'אני ואמר: עליו זה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָטע�
מ�ברי� הי� וא� מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� � ל�' ְְְְְִִִִִִִִַָָָָ'ה�אל�י�
ה�ת נ��ע זה הרי � �לה��יר לה�איל ע��יי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�אי�
ויעמיד לקח; מ�ל�ני א�א ה��יר, ולא ל� ה�איל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹ��א

�יד�. ְֵָָ�ליו

.Ë,לה��יר� לה�איל הע��יי� �ברי� �י� �טעה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאל
ר�י� ��ע� �מ� �לה��יר, לה�איל ��ר�� ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברי�
לה�איל; ודר�� לה�איל, רא�יי� ה�ברי� ��ל ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�גד�לי�.
לה�איל. רא�יי� � �מ�ת� �מ�ע�, אד�, �ל חל�ק� ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפ��
ה�לי� ה� � �לה��יר לה�איל הע��יי� �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאבל
�די ע��ת�, מ�ח�ת א�ת� ע��י� ה�דינה א�ת� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ��ני
�מ� לבעליה�, ה� והרי �כר�, ול�ל �לה��יר� ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלה�איל�
ע�ר ה�לי�, א�� �� ק��. וה��� �ר�תיה �א�כל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע

ה��ר�ת �ג�� � ��כר� להנ�ת �די ה�ד�ל�ת[קערות]ע��ת� ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
חלי �כג�� ה���א�ת, �בית �ה� ��ב�לי� נח�ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ל

ה��ח ל��ה[מצופה]ה�ח�ת א�ת� ���כרי� �זהב ְְְִֶֶַַַַַָָָֹ
למכירת אינ� ה�לי� א�� ע��ת �ע�ר ;�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלהתק�ט
א�א �בית�, ה�ית �על �ה� לה���� ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמ�,
ול�ל לה��יר� א� �נג��, להנ�ת �די לאחרי� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלה�איל�
עדי� ל� וי� ה�לי�, מ�אר �לי לאד� היה א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ�כר�.
לה�איל �ה�א ל� והחזק �מ�איל�, �מיד מ��יר� ְְְִֶַַ�ְְְִִִֶַַָ�ה�א
�לה��יר. לה�איל הע��יי� �כלי� ה�א הרי � ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָ�לה��יר

.Èעליו מק�ידי� אד� �בני מ�כר�, מר�ה �הפסד� ְְְִִִֵֶַָָָָָ�ְְְִֵֶֶ�כלי
ע��י �אינ� �חזקת ה�א הרי � א�ת� י�איל� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹ��א
אפ�� לפיכ�, �חיטה; �ל ס�י� �ג�� �לה��יר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלה�איל
�ה� מב�לי� אי� � זה ה��יר� א� �ה�איל� עדי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ�א�
�הרי לדברינ�, ראיה ה�לי�. �כל ה�א הרי א�א ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקת�,

ה�ציא מיוחדות]ז�ג[בדי�]רבא ��[מספריי� �ע��י� ִִֶָָ
�לה��יר; לה�איל הע��יי� �דברי� ה�דה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�ר�ל
לה�איל הע��יי� מ�ברי� �ה� �עדי� ל� ��ת�רר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָול�לי
ה��ג�ת �אר הא הית�מי�. יד מ�חת ה�ציא� לא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ�לה��יר,
רא�יי� �ה� �י על א� זה, �י� �כלל אינ� � ה�פרי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��אר
�בר וה�א ��י�, �ד�ל ע�ר זה ודבר �לה��יר. ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָלה�איל
למ�צאי ה�א �בר�ר ,�� ולד�� עליו לסמ� �רא�י טע� ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ�ל

י��ז. לא עיניו, לנגד א�ת� ל��� ל��� ורא�י ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ�עת,
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�לי�‡. אחד יד�, ��חת ��לי� חזקה ל� אי� � ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ָהא��
�יצד? ה�לי�. �אר ואחד �לה��יר לה�איל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהע��יי�

� י�דעי� �ה� עדי� והביא הא��, �יד �לי� ה�הראה ה�לי ְְִַָָָ�ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
א�מר: והא�� ל�', נת�יו 'לת�� וא�מר: ט�ע� וה�א ,���ְְְְְְִֵֵֵֶַַָ�ֵָ
'א�ה ��ע�: א� '�מ�נה', א� �מכירה' א�א לידי �א ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ'לא

על א� � לת�נ�' לידי ��א אחר לי מכר�� 'א�ה לי', ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָנת��
�מ�ציאי� נאמ�, ה�לי �על � �עדי� ��א ל� ��סר� ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�י

ה�ת ה�ית �על וי�בע הא��; מ�ד על[דרבנ�]א�ת� ִַָ�ְִִֵֶַַַַַַָָ
�על הביא ��א �י על �א� ��נ�, �א�ני� וי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹטענת�.
הא�� והרי �לי�, וראה ה�איל � ��� ה�לי ��ה עדי� ָ�ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ית
א� אבל נאמ�; הא�� אי� � ל� �מכר� ,��� �היה ל� ֱֲִֶָָָ�ְֵֶֶֶָָָָמ�דה
הא�� � זה' �לי ה�א ו��י מע�ל�, �ברי� הי� 'לא ָ�ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאמר:
�ה�לי עדי� ה�ית �על הביא וא� ה�ת. ונ��ע ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמ�,
�עיני. ה�א �לא זה, ודי� נאמ�. הא�� אי� ל�, יד�ע ְְֱִֵֶֶֶֶַָָ�ֵֶַַָָה�ה

�ל�ני·. '�לי ואמר: טע� א�א הא��, �יד ה�לי ראה ְְְִִֶַַָָָָ�ְְִַַָָָֹלא
א� לי', �מכר�� 'חזר� א�מר: והא�� לת��', ל� ְְְִֵַַָָָ�ְְְְִֵַַָנת�יו
ל�מר ��כ�ל מ��� ונפטר, ה�ת נ��ע הא�� � לי' ְְְִִִֵֶֶַָָָָ�ְִַָ'נת��
� �עדי� לת�� ל� מסר� ואפ�� מע�ל�'. �ברי� הי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ'לא
ל�'; 'החזר�יו ל�מר ��כ�ל מ��� נאמ�, הא�� ְְְֱִִֶֶֶַַָָָ�ֲֵָהרי
ל� להחזיר צרי� אינ� �עדי�, חבר� אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�ה�פקיד
מח�בי� ואי� ונפטר, ה�ת הא�� נ��ע לפיכ�, ְְְְְִִֵֵֶַָָ�ְְְִִִֵָָָ�עדי�.
הרי � ונראה ה�איל � ה�ציא� וא� ה�לי. לה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֵַָא�ת�
�י על א� ונ�טל�, ��� �ה�א עדי� מביא ה�ית ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַ�על
טע� א� לפיכ�, ��ארנ�. �מ� עדי�, �לא ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��סר�

קצצ� '��י� ואמר: �בעל[סיכמת]הא�� ��כרי', לי ָ�ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ
ה�לי היה א� � אחת' א�א ל� קצצ�י 'לא א�מר: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹה�ית
יכ�ל ואינ� חזקה, �� ל� אי� והא�� ה�איל � �פניה� ְֲֵֵָָָָ�ְְְִִִֵֶֶָנראה
�נקיטת נ��ע ה�ית �על הרי �יד�, לק�ח �ה�א ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלטע�
אי� וא� ונ�ת�. ��כיר�ת, ��ארנ� �מ� ה�ציצה על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָחפ�
'לק�ח ל�מר נאמ� והא�� ה�איל � �פניה� נראה ֱֶַַָָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַָה�לי

�מיו �די עד לטע� יכ�ל �ידי', ונ��ע[שוויו]ה�א , ְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
חפ� ונ�טלי�,[קדוש]�נקיטת ה���עי� �ל �דר� ונ�טל, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

��רד‚. ��אר[הפסיק]א�� ה� הרי � הא�� �ב� מא�נ�ת� �ֵֶַָָ�ֶָָ�ְֲִֵֵָָ
��ארנ�. �מ� ה��לטלי� �כל חזקה לה� וי� אד�, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ל

ויצא„. ה�ית, �על �פני חבר� �ל לבית� ��כנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
�נפיו �חת ל� טמ�ני� בגדו]וכלי� ר�אי�[כנפי והעדי� , ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

לי 'החזר ל�: ואמר ה�ית �על �בע� זמ� �לאחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָא�ת�,
ה� 'לק�חי� א�מר: וה�א העדי�', והרי �ה�אל�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ�לי
��א טענת� על ה�ת ה�ית �על ונ��ע נאמ�. אינ� � ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ידי'
�ברי� ��ה ל�עלי�. ה�לי� ויחזר� נתנ�, ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמכר�
וזה �ליו, את למ�ר ע��י �אינ� ה�ית �בעל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמ�רי�?
וא�ת� להצניע, �ר�� אי� �נפיו, �חת ה�לי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ה�ציא
להחזיר, ח�ב לפיכ� להצניע�; אד� �ני �ר� אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�לי�,
הע��י ה�ית �על אבל �ה�. לכ�ר א�א הצניע� ��א ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלפי

זה �אי� �י על א� � �ליו את קניתי]למ�ר צנ�ע,[הטוע� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
זה הרי � ה�נפי� �חת להטמינ� ה�לי� א�ת� �ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואי�
מג�י� �ה� יצא א� וכ� �יד�. לק�חי� �ה� ה�ת ִ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָנ��ע
את למ�ר ע��י ה�ית �על �אי� �י על א� � עדי� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ�פני

� נצרכ��ליו ��א �ידי', ה� 'לק�חי� ל�מר נאמ� זה הרי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
הע��יי� מ�ברי� יהי� ��א �בלבד �מכר; מע�ת ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹל�
לה�איל הע��יי� �ברי� אבל �לה��יר. ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָלה�איל
וא� ��ארנ�. �מ� �עליה�, �חזקת ה� לע�ל� � ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�לה��יר
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ע��י ה�ה ה�ית ��על �י על וא� מג�י�, �ה�ציא� �י ְִִִֶֶַַַַַַַָ�ְִִֶַָעל
הע��י ה�לי ��ה עדי� ל� וי� ה�איל �ליו, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלמ�ר

ל� ה�א יד�ע �לבד �לה��יר שלו]לה�איל ,[שהוא ְְְְְִִִַַַַָ
ראיה ��ביא עד �ני�, �ל על זה מ�ד א�ת� ְִִִִִֶֶַַַָָָָָמ�ציאי�

�קרקע�ת ל� נתנ� א� ל�, בעליה�]��כר� בחזקת .[שה� ְְְְֶַָָָ

מ�ד‰. א�ת� מ�ציאי� � יד� �חת �ה�לי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפ��
א� ��קח� לטע� לאביו �אי� ��יו� �ב�עה; �לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹה��ר�
ה��ר� טע� וא� לה��יע�. יכ�ל זה אי� �� מ����, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�א
הרי � ל�' 'מכר� א� לאבי' נתנ� '�פני ואמר: ו�אי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
�ארנ�, �כבר ה���עי�. �ל ��אר ה�ת, נ��ע ה�ית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�על
יחזיר �� ואחר ה�ת, ה�ית �על ���בע �ה�רה, מי ���ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

לזה. נ�טה �ע�י ואי� ה��ר�; מ�ד ְְְִִִֵֵֶַַַָָ�לי�

.Â��קר ��קח �קל�[גרז�]מי לגזר ה�ל� 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
�חזקת�; זה הרי � ה�קל את וכרת לי', ��כר� �ל�ני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ל

מעז אד� וא�[מחצי�]�אי� .��� �אינ� איל� וכ�רת �ניו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
�ה�א ה�ת ה��רת זה נ��ע � מכר�ה� ��א ה�עלי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹטענ�
וכ� ה��לטלי�. ��אר ה�א הרי ��כרת, �יו� ונפטר; ,���ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
�נתי�, א� �נה �ר�תיה ואכל חבר�, ל�דה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָה��רד
ואכל ה�א, וגזל� �ר��ת ��א ירד ��ה ט�עני� ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוה�עלי�
לאכל ירד�י '�ר��ת� א�מר: וה��רד �אכל, עדי� ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוהרי
חזקה ;�� על ה�ת ונ��ע נאמ�, הא�כל זה הרי � ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ר�תיה'
על א� .��� �אינ� �ר�ת וא�כל �ניו מעז אד� �אי� ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיא,
ה�עלי�; �חזקת ה�ר�ת אי� �עליה, �חזקת �ה�רקע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�י
לזה ��אמר �די ��טר, �דה� �ר�ת מ�כר אד� ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�אי�
�ר�תיה אכל א� ל�מר, צרי� ואי� �טר�'. 'הבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אכל,
�ידי', היא 'לק�חה ל�מר ��כ�ל ����� � ר��ת ְְִִִִֶֶַַָָָָ�ני�

ה�ת. וי�בע ירד�י', 'לפר�ת ל�מר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָנאמ�

.Êעל ר�כבי� �הי� א� אחד, �כלי א�חזי� �הי� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ�ני�
�צד י��בי� א� מנהיג, ואחד ר�כב אחד א� �המה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��י

�סמטא ה��חת ח�י� �ל הרבי�]ערמה רשות א�[בצד ֲִִֵֶַָ�ְְִַַָ
'ה�ל א�מר וזה ��י', 'ה�ל א�מר זה � �ניה� �ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ�חצר
�זה ל� �אי� חפ� �נקיטת נ��ע מה� אחד �ל � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ��י'
חכמי� ��נת � ז� ��ב�עה ויחלק�. מחצי�, �ח�ת ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹה�בר
חבר�, �ל �ט�ית� ��פ� אחד �ל יהיה ��א �די ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהיא,

�ב�עה. �לא ְְְֵָֹונ�טל

.Áהא�מר � ��י' 'חצי� א�מר וזה ��י', ���' א�מר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָ�ֵֶזה
חלקי�, מ�ל�ה �ח�ת �� ל� �אי� י�בע ��י' ���'�ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
וזה מרביע; �ח�ת �� ל� �אי� י�בע ��י' 'חצי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהא�מר
לכל למד א�ה מ�א� רביע. נ�טל וזה חלקי�, �ל�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנ�טל
� חמ�רה �ב�עה �י� ק�ה �ב�עה �י� ל�ל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹה���עי�
על א� ���טל, מה על א�א ���ע�, מה על נ��ע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�אינ�

י�תר. ���ע� ִֵֵֶ�י

.Ëוזה ��י' ���' א�מר זה �ט�ית, אד�קי� �ני� ְִֶֶָ�ְְֲִִִֵֶַַָהי�
עד נ�טל זה � ��י' ���' וזהא�מר מ�עת, ��ד� מק�� ֵ�ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אחר ��וה ח�לקי� וה�אר מ�עת, ��ד� מק�� עד ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָנ�טל
חבר� על לגל�ל אחד לכל וי� [להכליל����עי�. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נטל.בשבועה] ��י� ��טל מה ��ל ,ִֶֶַַַַָָָ

.È�ח�טי� וזה ה��ית, ���פת �ח�טי� א�חז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
����עי�. אחר ��וה, ��� ח�לקי� � האחרת ְְִִֶֶַַָָָ�ְִֶֶֶַַָָָ���פה

לדמי� � �א� האמ�רה חל�ה ��פסיד�[בכס�]וכל לא , ְֲָ�ְְֲִִֶַָָָָָֹ
ה�המה. ��מית� א� ט�ית, �ל א� �לי �ל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעצמ�

.‡Èונתלה ע�� מתא�ק וזה ,��� את א�חז האחד ְְְְִִִֵֶֶַָ�ֵֶֶָָָָהיה
.��� את הא�חז �חזקת ז� הרי � ��ְְֲֵֵֶֶַָָ�ָ

.·È�חבר מ�ד האחד ��מט� ,�� אד�קי� �ני� ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ�א�
מ�ציאי� אי� וצוח, �חזר �י על א� � ה�ני ו�תק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�פנינ�,
חזר ל�. �מ�דה זה הרי ��ח�ה, ��תק �יו� מ�ד�; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ת�
צוח �הרא��� �י על א� � הרא��� מ� �תקפ� ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָה�ני

ח�לקי�. ס��, ועד ְְְִִִַָמ�ח�ה

.‚È�צא' לה�: ואמרנ� �ט�ית, אד�קי� �ניה� ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ�א�
אחד יד �חת היא והרי וחזר�, יצא� � �מיה' את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוח�ק�
ט�ע�: וזה מ��ה', ונס��ק לי 'ה�דה ט�ע�: זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמה�,
מחבר�, ה��ציא � וחטפ�' עלי 'נת��ר א� ל�', ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'�כר�יה
��� �היא זה י�בע � ראיה הביא לא וא� הראיה. ָ�ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹעליו

�זה. ���צא �ל וכ� וי�טר. ,��� �היא ה�ת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�יד�
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�כל‡. מה�כת א�א �מ�רה, �אינ� ח�ה א� ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�המה
�היא מאחר ��פ��, זה �חזקת אינ� � ור�עה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמק��

ל�עלי� שלה�]יד�עה שהיא הביא[מפורס� �יצד? . ְְִִֵֵַַָָ
ה��פ� וזה ל�, יד�עה ה�את �ה�המה עדי� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹה��בע
נאמ�; אינ� � לי' מכר�� 'א�ה לי', נת�� 'א�ה ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָט�ע�:
מעצמ�, הלכה היא �הרי � ראיה יד� �חת הי�ת� ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�אי�
�חזר � ראיה הביא לא א� לפיכ�, לר��ת�. ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹֹונכנסה

זה. טענת על ה�ת וי�בע לבעליה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�המה

�מ�רה·. ה�המה בעליה]היתה לר�עה[ע"י מס�רה א� ְְְְְֵֶַָָָָָ
�חזקת היא הרי ,��� �היא עדי� זה �הביא �י על א� �ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ
'נת�� א� לי', מכר�� 'א�ה טע�: וא� יד�. �חת �היא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָזה

וי�טר. ,��� �היא ה�ת ה��פ� י�בע � ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלי'

אצל�,‚. �מ�רה �היתה חבר� �המת ��פ� מי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ�,
�באה מעצמ� יצאת 'היא ט�עני�: וה�עלי� ר�עה, �יד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָא�
ל�', �א�לה '�היא א� �יד�', היא '��ד�� א� ְְְְְְִִִֶֶָָָאצל�',
�� לי ח�ב א�ה אבל ��י, אינ� ה�א, ��' א�מר: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוה��פ�

על �ידי מ��נ�� 'א�ה א� עליה', א�[חוב]וכ� וכ�', �� ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
לטע� יכ�ל � יד�' על ל��� ח�ב �א�ה נזק א�תי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'ה�יקה

�מיה �די היא[שוויה]עד 'לק�חה ל�מר ��כ�ל מ��� , ְְִִֵֶֶַַָָָָ
וי�ל. חפ� �נקיטת וי�בע ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�ידי';

�ה�„. זה �חזקת אינ� לה��, ��כ�לי� העבדי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכ�
יד�; יד�ע�חת ��ה עדי� ה��ע� זה �הביא �יו� א�א ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נת�� 'א�ה לי', מכר�� 'א�ה ט�ע�: וה�ה עב��, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ�ה�א
וי�בע לבעליו, העבד ויחזר נאמ�, אינ� � �מ�נה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלי
העבד, ��פ� ה�טע� זה הביא נת�. ולא מכר ��א ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה��ע�

אצל� העבד לזה ��� בו]עדי� �ני�[החזיק �ל� ְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ
�העבדי� �דר� �� מ���� וה�א לי��, מ��� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָרצ�פ�ת
ה�ני� א�� �כל �� מחה ולא ה�איל � ר�� את ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמ���י�
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ה�ת, ���בע אחר �יד�, א�ת� �מעמידי� נאמ�, זה הרי �ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
�אינ� קט� עבד אבל �מ�נה. ל� ��תנ� א� מ��� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��קח�
��אר ה�א הרי קטנ�ת�, מ�ני רגליו על לה�� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָיכ�ל
�חזקת�; ה�א הרי �ר��ת�, ��היה מי וכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָה��לטלי�,

הראיה. עליו מחבר�, ְְֲִֵֵַָָָָָוה��ציא

ז�'‰. '�המה א� זה' '�גד ל�: ואמר חבר� את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָה��ע�
'הפקד�יו א� מ��י', �גזל�� ה�א, ��י ��יד� זה 'עבד ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָא�
'לא א�מר: וה�טע� ה�א', '�א�ל א� ל�', '�כ�ר א� ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל�',
והעיד� עדי� ה��ע� והביא ויר�תי', ממ�ני זה א�א ְְִִִִֵֵֵֵַָ�ִִִֶֶָָכי,
�ה�א יד�ע ה�המה א� העבד א� החפ� ��ה י�דעי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�
א�ה אבל ,��� היה ,��' ואמר: ה�טע� חזר � לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
לא יר�תי, �אמר�י וזה לי, 'מכר�� א� לי', ִָֹ�ְְְְְְִִִֶֶַַַָנת��
הרי � יר��יו' �א�� ��י �היא א�א מאב�תי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ��ר��יו
לחזר ל��ע� ��� �ארנ�, ��בר ה�ת; ונ��ע נאמ�, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ה��מע �בר .[המסתבר]ולטע� ְְְִִַָָָֹ

.Âזה � עליה נחלקי� �ני� �הי� ,�� וכ��צא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
�י�, לבית �בא� ��י', ���' א�מר וזה ��י' ���' ְִִֵֶָָ�ְִֵֶֶָ�ֵא�מר

'�פ��ה האחד: בה]ואמר �[החזיקו עדי�' �אביא עד ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
עדי�, מצא ולא והל� �י�, �ית �פ��ה וא� ��פ�י�. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹאי�
�ינ� ��היה י�ל ה�ת��ר וכל �ינינ�, 'ה�יח�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
�י� �ית א�ת� מ�ציאי� ואי� לה�, ��מעי� אי� � ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמ�ד�'
א� לזה, זה ���ד� עד א� עדי�, ��ב�א� עד יד�, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�חת

��ארנ�. �מ� �ב�ב�עה, �רצ�נ� ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלק�
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לבעליה�‡. היד�ע�ת ה�רקע�ת שלה�]�ל שה� [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ
�חזקת ה� הרי אחרי�, ידי �חת ע�ה �ה� �י על א� �ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
�הע� �דר� �חצר מ���� �היה רא�ב� �יצד? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�עליה�.
�ב�נה לאחרי� ו��כר� �� �ר �חצר�תיה�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמ����י�
ז� 'חצר ל�: ואמר עליו וטע� �מע�� �א זמ� ואחר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָוס�תר,
א� '�ז�לה', א� �יד�', היא ��כ�רה היא, ��י יד� ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ��חת
ל�', מכר�� וא�ה היתה, ���' רא�ב�: וה�יב� ְְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ'�א�לה',
יד�עה �היתה ל�מע�� עדי� אי� א� � �מ�נה' לי 'נת�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָא�

ה�ת רא�ב� נ��ע א�[דרבנ�]ל�, אבל �מק�מ�. ויעמד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹ
�חזקת היא הרי � היתה ��� ז� �חצר עדי� �מע�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהביא
א� ל�', ��כר� ראיה 'הבא לרא�ב�: וא�מרי� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָ�מע��,
מ��ה, א�ת� מס�קי� � ראיה הביא לא וא� ל�'. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ'נתנ�
מ�דה רא�ב� �אי� �י על א� ל�מע��, א�ת� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ�מחזירי�

ל�מע��. עדי� י� �הרי ,��� היתה �היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָל�מע��

ראיה·. להביא רא�ב� ��צריכי� אמ�רי�, �ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ��ה
הביא א� אבל מר�ה. זמ� �� נ���� ���א יס��ק? ֲִִֵֶָ�ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹא�

ונהנהעדי� רצ�פ�ת, �ני� �ל� ז� קרקע �ר�ת �אכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
��היה וה�א קרקע, �א�ת� אד� �ל ��הני� �דר� ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ְ�כ��
מח� ולא �החזיק, �זה ��דע� הרא��ני� ל�עלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאפ�ר
ה�ת רא�ב� וי�בע רא�ב�, �יד א�ת� מעמידי� � ��ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
מ�ני וי�טר. מ�נה, ל� ��תנ� א� �מע��, ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ��כר�
מכר� ��א ט�ע�, א�ה אמת 'א� ל�מע��: ל� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�א�מרי�

�קרקע�, �נה אחר �נה מ���� זה היה ל�ה � נת� ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹולא
�כיר�ת �טר לא עליו ל� לו]ואי� �טר[שהשכרת ולא , ְְְְְְִֵַַָָֹֹ

כמשכו�]מ���נה ואמר:[שמסרת טע� ?'�� מחית ולא , ְְְִִַַַָָָָֹ
רח�קה' �מדינה הייתי �הרי ה�בר, אלי ה�יע ��א ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'מ�ני
וכיו� �ני�; ��ל� ה�בר י�יע ��א אפ�ר 'אי א�מרי�: �ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
א�ת� ות�דיע עדי�, �פני למח�ת ל� היה � אלי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ה�יע
ולא ה�איל ��י�; את�ע�� �למחר א�תי, �זל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ��ל�ני
מלחמה היתה א� לפיכ�, עצמ�'. על הפסד� א�ה ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָמחית,
ה�ק�� �בי� רא�ב� �� �היה ה�ק�� �י� �רכי� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָו����

אכל� אפ�� � �מע�� �� ע�רי�[החזיק]�היה רא�ב� ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ
מ�ני ל�מע��; וח�זרת יד�, מ�חת א�ת� מ�ציאי� � ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ�ני�

�קרקעי'. מ���� ��ה ידע�י 'לא ל�מר: ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��כ�ל

וע�מד‚. �נה, �כל �א �מע�� �היה עדי� רא�ב� ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא
'מ�ני ל�מע��: א�מרי� � �ח�ת א� י�� �ל�י� זה ְְְְְְִִִִֵֶָָֹ�מק��
ואמר: �מע�� טע� זכ�ת�'. א�ד� ���את? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
ז� הרי � חצרי' �ת�� ��ה ידע�י ולא ���ק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'טר�ד
עמד וא� ���ק. טר�ד אד� יהיה י�� �ל�י� ��ל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹטענה;
לי, ויראה זכ�ת�. את א�ד � מחה ולא י��, מ�ל�י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹי�תר
��ה�. ��וקי� טר�די� �הע� ��פרי�, א�א אינ� זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��י�

��כר„. ה�בר אמת 'א� לרא�ב�, א�מרי� אי� מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מ�ני
מ�ני ?'��� ��טר נזהר� לא ל�ה �מ�נה, ל� נת� א� ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל�

��טר� נזהר אד� וחזקה[לשומרו]�אי� ימיו; �ל וה�ל� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
וכיו� �ני�, �ל� עד א�א ��טר�, נזהר אד� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�אי�

נזהר. אינ� ��ב ,�� ממחה אד� �אי� ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ר�אה

לא‰. מה מ�ני � רח�קה �מדינה �מע�� ��חה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹהרי
�א�הר �די �י, ��חה �מע�י 'לא ויאמר, רא�ב� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיטע�
והחבר חבר, ל� י� 'חבר� ל�: �א�מרי� מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ��טרי'?
��דע� וכיו� ה�בר; אלי� �ה�יע וחזקה אחר, חבר ל� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָי�
�טר ל� היה �אמת א� � �ני� �ל� �ת�� �� ְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָֹ��חה

�� נזהר� עצמ�'.[לשומרו]ולא על הפסד� א�ה , ְְְְְְְִִַַַַַָָָֹ

.Âאל' לה�: ואמר העדי�, �פני �מע�� מחה א� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ�,
זה �בר א�[מחאתי]��ציא� אבל מחאה. ז� אי� � מ�יכ�' ְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

�� הרי � מ�ינ�' י�צא זה �בר 'אי� מעצמ�: העדי� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאמר�
עליו מצ�ה אד� �אי� ��בר מחאה; לפרסמו]ז� ,[שלא ְְֵֶֶָָָָָָ�ֶָָ

ואמר[מגלהו]א�מר� לעדי� צ�ה א� וכ� �כ�נה. ��א ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
אנ� 'אי� מעצמ�: ה� �אמר� א� ��דיע�ה�', 'אל ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלה�:
�אינ� �י על �א� היא; מחאה ז� �� � א�ת�' ְִִִִֵֶֶַַַָָָמ�דיעי�
אליו. י�יע וה�בר לאחרי�, ה� מ�דיעי� א�ת�, ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמ�דיעי�

.Êה�א� '�ל�ני �ני�: �פני א�מר ה�חאה? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ�יצד
��בע אני ולעתיד ה�א, �זל� � '��די א� �חצרי' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ����
א� �יד�', היא '�כ�רה לה�: אמר א� וכ� ��י�'. ְְְִִִֵֶַַָָָָא�ת�
��בע אני נת�י, א� ��כר�י עלי יטע� וא� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ'מ���נה,
על א� מחאה, ז� הרי � �זה ���צא �ל וכ� ��י�', ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�ת�
אמר א� אבל זה. �� �החזיק ז� �מדינה מחה ��א ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ�י
מחאה; ז� אי� � ה�א' �זל� �חצרי ������ '�ל�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלה�:
א�תי חר� ��א אמר�י: '���מע�י, א�מר: רא�ב� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�הרי

��טרי'. נזהר�י לא �לפיכ� ְְְְְִִִִִִַַָָֹ�לבד,
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ה�ת, ���בע אחר �יד�, א�ת� �מעמידי� נאמ�, זה הרי �ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
�אינ� קט� עבד אבל �מ�נה. ל� ��תנ� א� מ��� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��קח�
��אר ה�א הרי קטנ�ת�, מ�ני רגליו על לה�� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָיכ�ל
�חזקת�; ה�א הרי �ר��ת�, ��היה מי וכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָה��לטלי�,

הראיה. עליו מחבר�, ְְֲִֵֵַָָָָָוה��ציא

ז�'‰. '�המה א� זה' '�גד ל�: ואמר חבר� את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָה��ע�
'הפקד�יו א� מ��י', �גזל�� ה�א, ��י ��יד� זה 'עבד ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָא�
'לא א�מר: וה�טע� ה�א', '�א�ל א� ל�', '�כ�ר א� ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל�',
והעיד� עדי� ה��ע� והביא ויר�תי', ממ�ני זה א�א ְְִִִִֵֵֵֵַָ�ִִִֶֶָָכי,
�ה�א יד�ע ה�המה א� העבד א� החפ� ��ה י�דעי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�
א�ה אבל ,��� היה ,��' ואמר: ה�טע� חזר � לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
לא יר�תי, �אמר�י וזה לי, 'מכר�� א� לי', ִָֹ�ְְְְְְִִִֶֶַַַָנת��
הרי � יר��יו' �א�� ��י �היא א�א מאב�תי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ��ר��יו
לחזר ל��ע� ��� �ארנ�, ��בר ה�ת; ונ��ע נאמ�, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה

ה��מע �בר .[המסתבר]ולטע� ְְְִִַָָָֹ

.Âזה � עליה נחלקי� �ני� �הי� ,�� וכ��צא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
�י�, לבית �בא� ��י', ���' א�מר וזה ��י' ���' ְִִֵֶָָ�ְִֵֶֶָ�ֵא�מר

'�פ��ה האחד: בה]ואמר �[החזיקו עדי�' �אביא עד ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
עדי�, מצא ולא והל� �י�, �ית �פ��ה וא� ��פ�י�. ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹאי�
�ינ� ��היה י�ל ה�ת��ר וכל �ינינ�, 'ה�יח�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
�י� �ית א�ת� מ�ציאי� ואי� לה�, ��מעי� אי� � ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמ�ד�'
א� לזה, זה ���ד� עד א� עדי�, ��ב�א� עד יד�, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ�חת

��ארנ�. �מ� �ב�ב�עה, �רצ�נ� ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלק�
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לבעליה�‡. היד�ע�ת ה�רקע�ת שלה�]�ל שה� [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ
�חזקת ה� הרי אחרי�, ידי �חת ע�ה �ה� �י על א� �ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
�הע� �דר� �חצר מ���� �היה רא�ב� �יצד? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�עליה�.
�ב�נה לאחרי� ו��כר� �� �ר �חצר�תיה�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמ����י�
ז� 'חצר ל�: ואמר עליו וטע� �מע�� �א זמ� ואחר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָוס�תר,
א� '�ז�לה', א� �יד�', היא ��כ�רה היא, ��י יד� ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ��חת
ל�', מכר�� וא�ה היתה, ���' רא�ב�: וה�יב� ְְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ'�א�לה',
יד�עה �היתה ל�מע�� עדי� אי� א� � �מ�נה' לי 'נת�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָא�

ה�ת רא�ב� נ��ע א�[דרבנ�]ל�, אבל �מק�מ�. ויעמד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹ
�חזקת היא הרי � היתה ��� ז� �חצר עדי� �מע�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהביא
א� ל�', ��כר� ראיה 'הבא לרא�ב�: וא�מרי� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָ�מע��,
מ��ה, א�ת� מס�קי� � ראיה הביא לא וא� ל�'. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ'נתנ�
מ�דה רא�ב� �אי� �י על א� ל�מע��, א�ת� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ�מחזירי�

ל�מע��. עדי� י� �הרי ,��� היתה �היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָל�מע��

ראיה·. להביא רא�ב� ��צריכי� אמ�רי�, �ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ��ה
הביא א� אבל מר�ה. זמ� �� נ���� ���א יס��ק? ֲִִֵֶָ�ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹא�

ונהנהעדי� רצ�פ�ת, �ני� �ל� ז� קרקע �ר�ת �אכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
��היה וה�א קרקע, �א�ת� אד� �ל ��הני� �דר� ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ְ�כ��
מח� ולא �החזיק, �זה ��דע� הרא��ני� ל�עלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאפ�ר
ה�ת רא�ב� וי�בע רא�ב�, �יד א�ת� מעמידי� � ��ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
מ�ני וי�טר. מ�נה, ל� ��תנ� א� �מע��, ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ��כר�
מכר� ��א ט�ע�, א�ה אמת 'א� ל�מע��: ל� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�א�מרי�

�קרקע�, �נה אחר �נה מ���� זה היה ל�ה � נת� ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹולא
�כיר�ת �טר לא עליו ל� לו]ואי� �טר[שהשכרת ולא , ְְְְְְִֵַַָָֹֹ

כמשכו�]מ���נה ואמר:[שמסרת טע� ?'�� מחית ולא , ְְְִִַַַָָָָֹ
רח�קה' �מדינה הייתי �הרי ה�בר, אלי ה�יע ��א ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'מ�ני
וכיו� �ני�; ��ל� ה�בר י�יע ��א אפ�ר 'אי א�מרי�: �ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
א�ת� ות�דיע עדי�, �פני למח�ת ל� היה � אלי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ה�יע
ולא ה�איל ��י�; את�ע�� �למחר א�תי, �זל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ��ל�ני
מלחמה היתה א� לפיכ�, עצמ�'. על הפסד� א�ה ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָמחית,
ה�ק�� �בי� רא�ב� �� �היה ה�ק�� �י� �רכי� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָו����

אכל� אפ�� � �מע�� �� ע�רי�[החזיק]�היה רא�ב� ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ
מ�ני ל�מע��; וח�זרת יד�, מ�חת א�ת� מ�ציאי� � ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ�ני�

�קרקעי'. מ���� ��ה ידע�י 'לא ל�מר: ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��כ�ל

וע�מד‚. �נה, �כל �א �מע�� �היה עדי� רא�ב� ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא
'מ�ני ל�מע��: א�מרי� � �ח�ת א� י�� �ל�י� זה ְְְְְְִִִִֵֶָָֹ�מק��
ואמר: �מע�� טע� זכ�ת�'. א�ד� ���את? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
ז� הרי � חצרי' �ת�� ��ה ידע�י ולא ���ק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'טר�ד
עמד וא� ���ק. טר�ד אד� יהיה י�� �ל�י� ��ל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹטענה;
לי, ויראה זכ�ת�. את א�ד � מחה ולא י��, מ�ל�י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹי�תר
��ה�. ��וקי� טר�די� �הע� ��פרי�, א�א אינ� זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��י�

��כר„. ה�בר אמת 'א� לרא�ב�, א�מרי� אי� מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מ�ני
מ�ני ?'��� ��טר נזהר� לא ל�ה �מ�נה, ל� נת� א� ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל�

��טר� נזהר אד� וחזקה[לשומרו]�אי� ימיו; �ל וה�ל� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
וכיו� �ני�, �ל� עד א�א ��טר�, נזהר אד� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�אי�

נזהר. אינ� ��ב ,�� ממחה אד� �אי� ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ר�אה

לא‰. מה מ�ני � רח�קה �מדינה �מע�� ��חה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹהרי
�א�הר �די �י, ��חה �מע�י 'לא ויאמר, רא�ב� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיטע�
והחבר חבר, ל� י� 'חבר� ל�: �א�מרי� מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ��טרי'?
��דע� וכיו� ה�בר; אלי� �ה�יע וחזקה אחר, חבר ל� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָי�
�טר ל� היה �אמת א� � �ני� �ל� �ת�� �� ְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָָֹ��חה

�� נזהר� עצמ�'.[לשומרו]ולא על הפסד� א�ה , ְְְְְְְִִַַַַַָָָֹ

.Âאל' לה�: ואמר העדי�, �פני �מע�� מחה א� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ�,
זה �בר א�[מחאתי]��ציא� אבל מחאה. ז� אי� � מ�יכ�' ְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

�� הרי � מ�ינ�' י�צא זה �בר 'אי� מעצמ�: העדי� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאמר�
עליו מצ�ה אד� �אי� ��בר מחאה; לפרסמו]ז� ,[שלא ְְֵֶֶָָָָָָ�ֶָָ

ואמר[מגלהו]א�מר� לעדי� צ�ה א� וכ� �כ�נה. ��א ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
אנ� 'אי� מעצמ�: ה� �אמר� א� ��דיע�ה�', 'אל ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלה�:
�אינ� �י על �א� היא; מחאה ז� �� � א�ת�' ְִִִִֵֶֶַַַָָָמ�דיעי�
אליו. י�יע וה�בר לאחרי�, ה� מ�דיעי� א�ת�, ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמ�דיעי�

.Êה�א� '�ל�ני �ני�: �פני א�מר ה�חאה? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ�יצד
��בע אני ולעתיד ה�א, �זל� � '��די א� �חצרי' ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ����
א� �יד�', היא '�כ�רה לה�: אמר א� וכ� ��י�'. ְְְִִִֵֶַַָָָָא�ת�
��בע אני נת�י, א� ��כר�י עלי יטע� וא� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ'מ���נה,
על א� מחאה, ז� הרי � �זה ���צא �ל וכ� ��י�', ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�ת�
אמר א� אבל זה. �� �החזיק ז� �מדינה מחה ��א ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ�י
מחאה; ז� אי� � ה�א' �זל� �חצרי ������ '�ל�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלה�:
א�תי חר� ��א אמר�י: '���מע�י, א�מר: רא�ב� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�הרי

��טרי'. נזהר�י לא �לפיכ� ְְְְְִִִִִִַַָָֹ�לבד,
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.Á�וכ�תבי �ני�; �פני בשטר]מחאה על[מחאתו א� , ְְְְְִִִֵַַַָָ
רא��נה, ��נה ��חה וכיו� '�תב�'. לה� אמר ��א ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�י
��א צרי� אבל ו�נה; �נה �כל ולמח�ת לחזר צרי� ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹאינ�
צרי� לפיכ�, �מ�ר�ת. �ני� �ל� למחאה מחאה �י� ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָֹיהיה
�ני� �ל� ועמד מחה, וא� �ל�; �ל �ס�� ְְְְִִִִַָָָָָָֹֹלמח�ת

�ל��. אינ� � מחה �� ואחר ְְְִֵַַָָָ�מ�ר�ת,

.Ë��ק ה�דה �על �מע�� '��ה עדי�, רא�ב� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא
רא�ב�, �יד ה�דה �עמד � לי' �נתנ� ז�, �דה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ר�ת
�א�� ה���; ל� נתנ� א� ל� מכר� ��מע�� טע� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָואפ��
ז�, ��דה רא�ב� את מ��� היה לא � נת� א� מכר ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

�ר�תיה. ל� ְֵֵֶָונ�ת�

.È,ה�רד�יו �לפר�ת ה�בר, היה 'אמת ואמר: �מע�� ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטע�
וח�זרת נאמ�, � מכר�י' לא ה��� אבל ה�ר�ת, הי� ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹו���
ולא �ני� �ל� �פניו רא�ב� אכל� �� א� א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹל�מע��;

��ארנ�. �מ� ,�� ְְִֵֶַָמחה

ה'תשס"ט שבט י"ט שישי יו�
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י��‡. חסר הי� אפ�� לי��; מ��� �אמרנ�, �ני� ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ�ל�
�ברי� ��ה מ��ה. א�ת� �מס�קי� החזיק, לא � ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאחד

�ר�ת ע��י� �ה� �קרקע�ת �[רווחי�]אמ�רי�? �דיר ְְֲִִִֵֵֶַָָ
וה�ער�ת, וה�יחי�, וה��ר�ת, והחצר�ת, ה��י�, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ�ג��
�ב�י וה��בכ�ת, וה�רחצי�ת, וה��נ�ק��ת, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ�ְֲַוהחנ��ת,
וז�רעי� �מיד א�ת� ���קי� ה�להי� �ית ��דה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָה��י�,
המה�כי�, העבדי� וכ� וה�ר�סי�; וה���ת, ונ�טעי�, ��ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָ
��מי� מ�י ��תה �היא ה�על �דה אבל ��ארנ�. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�
�אכל �יו� א�א לי��; מ��� אינ� � האיל� ��דה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�לבד,
�יצד? �ני�. ��ל� א�� הרי אחד, מ�י� �ב�א�ת ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ�ל�
ענבי�, �דה א� �דיר�ת, �ל� וגדר �מרי�, �דה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹהיתה
מסיק�ת �ל� �מסק זיתי�, �דה א� �ציר�ת, �ל� ְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹ�בצר
האילנ�ת הי� ואפ�� והחזיק. �ני�, ��ל� א�� הרי �ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ס�פ� �הרי לה�, הרא�י הרחק �יניה� היה ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹרצ�פי�,

החזיק. �ני�, �ל� ואכל� ה�איל � ְֲִִִִֶַַָָָָֹליב�

א�·. �ני�, �ל� ז� �חצר �ר �היה עדי� ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא
�על[לאחרי�]�ה��יר� טע� חזקה. ז� הרי � �ני� �ל� ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

'��א א� �ב�ילה', ���� �� �כ� לא '��א ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
ז� הרי � �ב�ילה' ���� �� �כנ� לא לה� �ה��יר� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא��
א�� ��ני� עדי� הבא 'א� ל�חזיק: וא�מרי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
�ני� �א� אפ�� �ס��ק'. א� �ב�ילה, ���� ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ�מ�ר�ת

�כר 'לנ� ����[השכיר]ואמר�: ז� �חצר �רנ� ואנ� , ְְְְְֵַַַָָָָָ
�� ��ר� עדי� 'יביא� ואמר: ה�דה �על וטע� ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ�ב�ילה',

צרי � �ב�ילה' ראיה���� להביא ה��כרי� העדי� א�� כי� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
�ה� �ל�י ה�בר ��ה �מיד; �� אליה�]��ר� ,[נוגע ִֶֶֶֶַָָָָָָָ

ל�. ��עיד� �די ה�חזיק, �טענת �ל�י ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואינ�

הר�כלי�‚. מ� ,�� ��ר� העדי� א� ה�חזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
א�ת� ט�עני� � �ה� וכ��צא �עיר�ת אתהמח�רי� [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] א�מרהטענות � חזקה עדי �כ��ביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכ�ח�ה;
��ה �ב�ילה'. ���� �� מחזיק �היית עדי� 'הבא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָל�:

�ה� �ה�, וכ��צא �ב�י� �חצר�ת אמ�רי�? ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ברי�
�ל החנ��ת אבל �ב�ילה; ���� �ת�כ� לד�ר ֶ�ְְֲֲֲַַַַָָָָע��י�ת
��ר �יו� � ���� א�א �ה� �רי� �אי� �ה�, וכ��צא ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ��רי�

חזקה. ז� הרי ,���� �ני� �ל� ��ֲֲִֵַָָָָָֹ

ז�.„. אחר ז� רצ�פ�ת ��הי� צריכ�ת �אמרנ�, �ני� ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ�ל�
וה�ביר� �נה �זרע� ��דה, �החזיק זרע]הרי �נה,[לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

לא �ני�, ��ה �� ע�ה אפ�� � �נה וה�ביר� �נה ְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָָֹ�זרע�
על א� � לה�ביר ה�ק�� א�ת� �ני �ל �ר�� היה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחזיק.
�נה ז�רעי� �מקצת� �נה, אחר �נה ז�רעי� ��קצת� ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָ�י
'לא א�מר: ה�א �הרי החזיק; זה הרי � �נה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ�מ�בירי�
ה�ריעה'. ��נת הר�ה ��ע�ה �די א�א א�ת�, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�בר�י

אכל�‰. האחד � �ני� �� ��דה �החזיק� ��פי� ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ�ְֵ�ני
אכל�[החזיק] וה�ני וחמי�ית, ��לי�ית רא��נה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָ�נה

מה�; לאחד חזקה עלתה לא � ו��ית �רביעית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ�נ�ה
�מע�י ולא ראיתי ��א '�יו� א�מר: ה�רקע �על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ�הרי
לא זה מ�ני �נה, אחר �נה אחד אד� �� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�החזיק
�יניה�, �טר ה��פי� א�� �תב� א� לפיכ�, ְִֵֵֶָָ�ְְִִִִִֵַָָמחיתי'.
�ני�, �ל� �עבר� �יו� � �נה אחר �נה �� �������ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ק�ל �ה�טר, חזקה; לה� וה�איל[פרסו�]עלתה ל�, י� ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
�� �החזיק� לעבד ה�י� וה�א זכ�ת�. את א�ד מחה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹולא
�טר �תב� א� � �נה אחר �נה �� ונ����� ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ�ני�,

החזיק�. הרי ְֲִֵֵֵֶֶ�יניה�,

.Â,נה� ה��קח ואכל� �מכר�, ה�חזיק זה �נה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכל�
��טר, לזה זה מכר� א� � �נה ואכל� �ני לל�קח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ�מכר�
וא� מחה. ��א מ�ני חזקה, ז� והרי מצטרפי�, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ�ל���
הרא��ני� �ה�עלי� חזקה, אינ� ��טר, ��א ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכר�
לא �ני�, �ל� אחד אי� �� עמד ��א '�יו� ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹא�מרי�:

למח�ת'. ְְְִַ�הצרכנ�

.Ê,נה� וה�� ��י� האב ��י�, וה�� �נה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכל�
הרי � �נה ה�� מ� וה��קח �נה וה�� �נה האב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכל�

��טר. ��קח וה�א, חזקה; ְְֲִֶַָָָָז�

.Á�נ� �בפני �נה, ה�דה �על �היה האב �פני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכל�
האב �פני א� �נה, ה�� �בפני ��י� האב �פני א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ��י�,
ז� הרי � �נה ה�� מ� ל�קח �בפני �נה �נ� �בפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ�נה
�הרי � �ד�תיו �כלל ז� �דה ה�� ��כר וה�א, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחזקה;

ה�יר לב]לא נזהר[ש� לא �לפיכ� ��מ�רה, ה�חזיק ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ
ל� אי� עצמ�, �פני ז� �דה ה�� מכר א� אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ��טר�.

מ��. �ד�לה ְְִָָָמחאה

.Ëה�� אפ�� �נה, אחר �נה ולאנר� ה�איל � �ני� ְֲִִִַַַָָָָָָָָֹ
ה�י�, �בילי �� �תח א� וכ� חזקה. אינ� ,�� ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָנהנה

ו��ד אדמה]�פ�ח רגבי אכל[פירר ולא ה�איל � �לבד ְְְִִִִֵַַַָֹ
חזקה. אינ� ֲֵֵָָָ�ר�ת,

.Èלא � ��ר ואס� ��ר זרע א�א �ל��, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרע�
נהנה. לא �הרי ְֱֲִֵֶֶֶָֹהחזיק,

.‡Èחת� בישולה]אכל� קוד� וא�[תבואה החזיק; לא , ְְֲִִֶַַָָֹ
הרי � יקרי� ��מיו מ�ני ל�חת, לזרע �ר�� ה�ק�� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה

חזקה. ֲָָז�
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.·Èהנה�� �י על א� � וכלאי� �ביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכל�
חזקה. ז� הרי ֲֲֲֵֵַָָָ�עברה,

.‚Èרא�י �אינ� ח�מי� א� סלע �� �החזיק ה�ק�� ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
���טח �ג�� ל�, הרא�י �דבר �� להנ�ת צרי� � ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
נהנה לא וא� �זה; וכ��צא ה�המה �� יעמיד א� ה�ר�ת ��ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
החזיק. לא ל�, הרא�י �דבר �ני� ה�ל� א�ת� �ל ��ְְִִֶַָָָָָָָָֹֹ

.„È�א חבר�, מחצר מס�� �מק�� �המה מעמיד ֲֲֵֵַָ�ְְְֲִֵַָָָָהיה
ורחי�, וכירי� ���ר מעמיד א� �רנג�לי�, �� מג�ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�היה
העמיד ��א �י� מחיצה �העמיד �י� זבל�, �� ��ת� ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹא�
���� �ני� �ל� �ה� וכ��צא א�� �דברי� נ���� א� �ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מק�� לי נת� 'א�ה ואמר: החצר �על על וטע� ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ�ב�ילה,

חזקה. ז� הרי � לי' 'מכר�� א� ְְֲֲִֵֶַָָזה',

.ÂËוזרע ,�� �החזיק זה �בא �דר, מ�פת �היא ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ִֶֶָ�דה
�י על א� � �מ�ר �אינ� ה�ק�� �כל ונהנה ל�דר, ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָח��
�ה�עלי� חזקה; ל� עלתה לא �נה, אחר �נה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ�אכל�
מפקר, �מק�� ���רע �ראינ� '�יו� וא�מרי�: ְָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָט�עני�
לא �לפיכ� �אכל��; ה�דה ח�ת � ��זרע מה �ל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאמרנ�:
א�א �מ�ר, �אינ� מק�� ה��רע לכל ה�י� וה�א ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחיתי'.

.�� מצ�יי� אד� �ל ויד ח�ה �ל ְְִֶֶַַָָָָָרגל

.ÊËרבע מ�ית ח�� ��� שטח]אכל� החזיק[מדת � ֲָָ�ְִִֵֶַָֹ
היה אפ�� ;�� נהנה ��א רבע �ית מא�ת� ח�� ֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ְ�כ��,
�רא�י �� נ���� ולא ה�איל � ה�דה �ת�� ח�מי� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמק��

חזקה. �� ל� אי� ֲֵָָל�,

.ÊÈהחזיק ואחד �ר�תיה�, ואכל �אילנ�ת אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחזיק
ט�ע� מ�ניה� אחד וכל �ר�תיה, ואכל �זרע� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��רקע
ואכל� �אילנ�ת �החזיק זה � לקח�יו' ואני ��י, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'�ה�ל
וה�א ל�, ��ריכי� וקרקע האילנ�ת ל� י� �ני�, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�

הא�רה וזה[המלקט]�מלא ואיל�; איל� לכל ח�צה וס�� ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
ה�רקע. �אר ל� י� ��רקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָ�החזיק

.ÁÈעל� על וטע� �ני�, �ל� איל� �ר�ת הא�כל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכ�
ל� י� זה הרי � וקרקע�' זה איל� לי מכר� 'א�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאיל�:

ה�ה��. עד האיל�, �עבי ְְֳִִַַַַָָָקרקע

.ËÈ�ל� �ית �ת�� אילנ�ת �ל�י� �� �הי� איל� ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ�דה
�נ�ה, ��נה וע�רה רא��נה, ��נה ע�רה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאי�,
��הי� וה�א, ��ל; החזיק � �לי�ית ��נה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹוע�רה
ולא סאי�, ה�ל� �ית �כל מפ�ר�ת �אכל ְְְִֵַָָָֹֹ�ְֲֶַָָָָהע�רה

�ר� האילנ�ת �אר �ארה�ציא� ה�ציא� א� אבל ת; ְְֲִִִִֵָָָָָ
�אכל. �מה א�א החזיק לא � אכל� ולא �ר�ת, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהאילנ�ת

.Î,ה�ר�ת מקצת ה�א ��אכל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ��ה
� עליה� �ר�תיה� ה�יח א� אבל ה�ר�ת. �אר הע� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�בזז�
החזיק � ה�דה מ�ל מ�א� ואיל� מ�א� איל� ואכל ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָה�איל

�ר�תיה. �ל אס� ��א �י על א� ה�דה, ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�כל
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�י‡. על א� �יד�, ה�רקע את מעמידי� �אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוא��
והא�יטר��י�, והאריסי�, הא�ני�, �ני�: �ל� ְְְֲִִִִִֶָָָ�ֲִֶָָָָָֹ�אכל�ה
�ב� �על�, �נכסי והא�ה א���, �נכסי והאי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ�ְַוה��פי�,

אי� מא��, אחד ��ל ה��; �נכסי והאב אביו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�נכסי
בנכסיה�]מק�ידי� שימוש אי�[על לפיכ� זה, על זה ְְִִִֵֶֶַַָ

א�א ה�עלי�, �ה� מח� ��א �י על א� ראיה, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאכילת�
יד�עה האר� ��את ראיה �הביא� ל�עלי� ה�רקע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�חזר

שלה�]לה� שהיא ולא[מפורס� מכר� ��א ה�ת וי�בע� , ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ
��ארנ�. �מ� ְְְֵֶַָנתנ�,

אי�·. � וה��י וה�זל�, ה�מ�, א�ת� �ל �ל��ת רא�י ְְְְֵֶַַַַַָ�ְֵֵָָוכ�
וקט� ��טה חר� וכ� זר�ע. �עלי �ה� מ�ני ראיה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילת�
��עמד �די טענה לה� �אי� מ�ני ראיה, אכילת� אי� �ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
�נכסיה�, ה�חזיק וכ� ל�עלי�. �חזר א�א �יד�; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�רקע

ראיה. אכילת� ְֲִֵָָָאי�

�אכל‚. רא�ב� �יד�? ה�רקע את מעמידי� אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�יצד
�ני �מע�� לק�חה[שנות]�דה �היא ט�ע� וה�א חזקה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

עדי� הביא וכ� ל�, יד�עה �היא עדי� �מע�� והביא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ�יד�,
א�יטר���, א� אריס� א� �� ��פ� �ה�א יד�ע ְֲִִֶָָ�ְֵֶֶַָ�רא�ב�
ה�ת וי�בע ל�מע��, ה�דה �חזר � מחה לא זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ני

ל�אר� ה�י� וה�א נת�. ולא מכר לעיל]��א .[האמורי� ְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
א� ��� היה �רא�ב� ראיה �מע�� הביא לא א� ָ�ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹאבל
��פי, היה ,��' ואמר: מעצמ� ה�דה רא�ב� א�א ִָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאריס,
היה 'לא ל�מר ויכ�ל חזקה, �ני ואכל ה�איל � לי' ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹ�מכר

אד�. �ל ��אר נאמ�, זה הרי � מע�ל�' ְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ���פי

א�ת�„. מת�ני� א� �� ��ני� �הי� �ג�� �יצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָ�ָהא�ני�
�ני� �ל� א�ת� אכל� א� � מא�נ�ת� ירד� ר��ת. ְִִָָָָָָֹ�ְִֵַָָ�ני�

חזקה. לה� י� מא�נ�ת�, ��רד� ֲֵֶָָָָָ�ְֵֵֶַַָמאחר

�על‰. �ל לאביו אריס �היה �ג�� �יצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסי�
��י �ל אריס �ה�א ��יו� מ��ח��; לאנ�י א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�דה,

המשפחה]אב�ת א�[בית אבל �יד�. ה�עלי� ממחי� אי� , ְְְֲִִִֵַַָָָָ
ואכל� ה�איל � �ח�ה אריס ל� ��ע�ה ה�א [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ

ל�עלי�: וא�מרי� �יד�, א�ת� מעמידי� חזקה, �ני ����ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ
?'�� מחית ולא �נה, אחר �נה אכל ְִִֵַַַַָָָָָָֹ'היא�

.Â�י יד�, מ�חת אריסי� �ה�ריד אב�ת ��י �ל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס
וה�א אד�, לנכסי אחרי� אריסי� מ�רידי� �אי� חזקה; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָל�
ל� אי� � �� �הי� אחרי� לאריסי� ח�ק א� אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ��תק.

� ואריס א�ת�. ע�� האריסי� על ממ�ה ��א �רדחזקה; ְֲֶָָָ�ְֲִִִֶֶַַָָָָ
החזיק. � ��רד מאחר �ני� �ל� ואכל� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמאריס�ת�,

.Ê�ז �דה על א�יטר��י� �הי� �י� �יצד? ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�יטר��י�
���ה �י� �י� �ית א�ת� ���ה �י� נכסי�, �אר על ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�י�

וה�יח� הית�מי� וגדל� ית�מי� אבי א�ת�,[השאירו]א�ת� ְְְְְֲִִִִִַָָָ
ה�איל � והכנסת� ה�צאת� על א�יטר��י� אד� ���ה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�י�
הא�יטר��י� עבר� חזקה. לה� אי� �ר��ת, מ����י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָוה�
חזקה. ז� הרי � �עבר� אחר �ני� �ל� ואכל� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמ���י�,

.Á�י� �� ואי� ז�, ��דה ��� היה א� �יצד? ְְִֵֶָָָ�ִִֵַָָָ�ַה��פי�
לחלקה]חל�ה שיי� ���[לא את �אכל �י על א� � ֲ�ִֶֶַַַָָ�ָ

י� וא� �ניה�. �חזקת היא הרי �ני�, ��ה מה� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחד
ל� י� � חזקה �ני ��� האחד ואכל� חל�ה, �י� ��ֲִָ�ֲֶַָָָָָ�ְֲֵֵָָָ
ולא מכר� ��א �אמת 'א� ל��פ�: א�מרי� �הרי ְְֱִֶֶֶַָָָֹֹ�ְְֲֲִֵֶָָחזקה;
�כל �� מחית ולא ��תק, וא�ה ,��� את אכל היא� ְְְִִֵַָָָָֹ�ֵֶַַַָָָנת�,
� חזקה �ני א��� נכסי �אכל האי� וכ� �ני�'? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�ל�
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.·Èהנה�� �י על א� � וכלאי� �ביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכל�
חזקה. ז� הרי ֲֲֲֵֵַָָָ�עברה,

.‚Èרא�י �אינ� ח�מי� א� סלע �� �החזיק ה�ק�� ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
���טח �ג�� ל�, הרא�י �דבר �� להנ�ת צרי� � ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
נהנה לא וא� �זה; וכ��צא ה�המה �� יעמיד א� ה�ר�ת ��ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
החזיק. לא ל�, הרא�י �דבר �ני� ה�ל� א�ת� �ל ��ְְִִֶַָָָָָָָָֹֹ

.„È�א חבר�, מחצר מס�� �מק�� �המה מעמיד ֲֲֵֵַָ�ְְְֲִֵַָָָָהיה
ורחי�, וכירי� ���ר מעמיד א� �רנג�לי�, �� מג�ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ�היה
העמיד ��א �י� מחיצה �העמיד �י� זבל�, �� ��ת� ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹא�
���� �ני� �ל� �ה� וכ��צא א�� �דברי� נ���� א� �ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מק�� לי נת� 'א�ה ואמר: החצר �על על וטע� ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ�ב�ילה,

חזקה. ז� הרי � לי' 'מכר�� א� ְְֲֲִֵֶַָָזה',

.ÂËוזרע ,�� �החזיק זה �בא �דר, מ�פת �היא ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ִֶֶָ�דה
�י על א� � �מ�ר �אינ� ה�ק�� �כל ונהנה ל�דר, ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָח��
�ה�עלי� חזקה; ל� עלתה לא �נה, אחר �נה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ�אכל�
מפקר, �מק�� ���רע �ראינ� '�יו� וא�מרי�: ְָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָט�עני�
לא �לפיכ� �אכל��; ה�דה ח�ת � ��זרע מה �ל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאמרנ�:
א�א �מ�ר, �אינ� מק�� ה��רע לכל ה�י� וה�א ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמחיתי'.

.�� מצ�יי� אד� �ל ויד ח�ה �ל ְְִֶֶַַָָָָָרגל

.ÊËרבע מ�ית ח�� ��� שטח]אכל� החזיק[מדת � ֲָָ�ְִִֵֶַָֹ
היה אפ�� ;�� נהנה ��א רבע �ית מא�ת� ח�� ֱֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ְ�כ��,
�רא�י �� נ���� ולא ה�איל � ה�דה �ת�� ח�מי� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמק��

חזקה. �� ל� אי� ֲֵָָל�,

.ÊÈהחזיק ואחד �ר�תיה�, ואכל �אילנ�ת אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחזיק
ט�ע� מ�ניה� אחד וכל �ר�תיה, ואכל �זרע� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��רקע
ואכל� �אילנ�ת �החזיק זה � לקח�יו' ואני ��י, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'�ה�ל
וה�א ל�, ��ריכי� וקרקע האילנ�ת ל� י� �ני�, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�

הא�רה וזה[המלקט]�מלא ואיל�; איל� לכל ח�צה וס�� ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
ה�רקע. �אר ל� י� ��רקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָ�החזיק

.ÁÈעל� על וטע� �ני�, �ל� איל� �ר�ת הא�כל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכ�
ל� י� זה הרי � וקרקע�' זה איל� לי מכר� 'א�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאיל�:

ה�ה��. עד האיל�, �עבי ְְֳִִַַַַָָָקרקע

.ËÈ�ל� �ית �ת�� אילנ�ת �ל�י� �� �הי� איל� ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ�דה
�נ�ה, ��נה וע�רה רא��נה, ��נה ע�רה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאי�,
��הי� וה�א, ��ל; החזיק � �לי�ית ��נה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹוע�רה
ולא סאי�, ה�ל� �ית �כל מפ�ר�ת �אכל ְְְִֵַָָָֹֹ�ְֲֶַָָָָהע�רה

�ר� האילנ�ת �אר �ארה�ציא� ה�ציא� א� אבל ת; ְְֲִִִִֵָָָָָ
�אכל. �מה א�א החזיק לא � אכל� ולא �ר�ת, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהאילנ�ת

.Î,ה�ר�ת מקצת ה�א ��אכל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ��ה
� עליה� �ר�תיה� ה�יח א� אבל ה�ר�ת. �אר הע� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�בזז�
החזיק � ה�דה מ�ל מ�א� ואיל� מ�א� איל� ואכל ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָה�איל

�ר�תיה. �ל אס� ��א �י על א� ה�דה, ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�כל
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�י‡. על א� �יד�, ה�רקע את מעמידי� �אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוא��
והא�יטר��י�, והאריסי�, הא�ני�, �ני�: �ל� ְְְֲִִִִִֶָָָ�ֲִֶָָָָָֹ�אכל�ה
�ב� �על�, �נכסי והא�ה א���, �נכסי והאי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָ�ְַוה��פי�,

אי� מא��, אחד ��ל ה��; �נכסי והאב אביו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�נכסי
בנכסיה�]מק�ידי� שימוש אי�[על לפיכ� זה, על זה ְְִִִֵֶֶַַָ

א�א ה�עלי�, �ה� מח� ��א �י על א� ראיה, ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאכילת�
יד�עה האר� ��את ראיה �הביא� ל�עלי� ה�רקע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�חזר

שלה�]לה� שהיא ולא[מפורס� מכר� ��א ה�ת וי�בע� , ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ
��ארנ�. �מ� ְְְֵֶַָנתנ�,

אי�·. � וה��י וה�זל�, ה�מ�, א�ת� �ל �ל��ת רא�י ְְְְֵֶַַַַַָ�ְֵֵָָוכ�
וקט� ��טה חר� וכ� זר�ע. �עלי �ה� מ�ני ראיה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילת�
��עמד �די טענה לה� �אי� מ�ני ראיה, אכילת� אי� �ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
�נכסיה�, ה�חזיק וכ� ל�עלי�. �חזר א�א �יד�; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�רקע

ראיה. אכילת� ְֲִֵָָָאי�

�אכל‚. רא�ב� �יד�? ה�רקע את מעמידי� אי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�יצד
�ני �מע�� לק�חה[שנות]�דה �היא ט�ע� וה�א חזקה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָ

עדי� הביא וכ� ל�, יד�עה �היא עדי� �מע�� והביא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ�יד�,
א�יטר���, א� אריס� א� �� ��פ� �ה�א יד�ע ְֲִִֶָָ�ְֵֶֶַָ�רא�ב�
ה�ת וי�בע ל�מע��, ה�דה �חזר � מחה לא זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ני

ל�אר� ה�י� וה�א נת�. ולא מכר לעיל]��א .[האמורי� ְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
א� ��� היה �רא�ב� ראיה �מע�� הביא לא א� ָ�ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹאבל
��פי, היה ,��' ואמר: מעצמ� ה�דה רא�ב� א�א ִָ�ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָאריס,
היה 'לא ל�מר ויכ�ל חזקה, �ני ואכל ה�איל � לי' ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹ�מכר

אד�. �ל ��אר נאמ�, זה הרי � מע�ל�' ְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ���פי

א�ת�„. מת�ני� א� �� ��ני� �הי� �ג�� �יצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָ�ָהא�ני�
�ני� �ל� א�ת� אכל� א� � מא�נ�ת� ירד� ר��ת. ְִִָָָָָָֹ�ְִֵַָָ�ני�

חזקה. לה� י� מא�נ�ת�, ��רד� ֲֵֶָָָָָ�ְֵֵֶַַָמאחר

�על‰. �ל לאביו אריס �היה �ג�� �יצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסי�
��י �ל אריס �ה�א ��יו� מ��ח��; לאנ�י א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�דה,

המשפחה]אב�ת א�[בית אבל �יד�. ה�עלי� ממחי� אי� , ְְְֲִִִֵַַָָָָ
ואכל� ה�איל � �ח�ה אריס ל� ��ע�ה ה�א [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ

ל�עלי�: וא�מרי� �יד�, א�ת� מעמידי� חזקה, �ני ����ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ
?'�� מחית ולא �נה, אחר �נה אכל ְִִֵַַַַָָָָָָֹ'היא�

.Â�י יד�, מ�חת אריסי� �ה�ריד אב�ת ��י �ל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס
וה�א אד�, לנכסי אחרי� אריסי� מ�רידי� �אי� חזקה; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָל�
ל� אי� � �� �הי� אחרי� לאריסי� ח�ק א� אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ��תק.

� ואריס א�ת�. ע�� האריסי� על ממ�ה ��א �רדחזקה; ְֲֶָָָ�ְֲִִִֶֶַַָָָָ
החזיק. � ��רד מאחר �ני� �ל� ואכל� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמאריס�ת�,

.Ê�ז �דה על א�יטר��י� �הי� �י� �יצד? ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�יטר��י�
���ה �י� �י� �ית א�ת� ���ה �י� נכסי�, �אר על ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�י�

וה�יח� הית�מי� וגדל� ית�מי� אבי א�ת�,[השאירו]א�ת� ְְְְְֲִִִִִַָָָ
ה�איל � והכנסת� ה�צאת� על א�יטר��י� אד� ���ה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�י�
הא�יטר��י� עבר� חזקה. לה� אי� �ר��ת, מ����י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָוה�
חזקה. ז� הרי � �עבר� אחר �ני� �ל� ואכל� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמ���י�,

.Á�י� �� ואי� ז�, ��דה ��� היה א� �יצד? ְְִֵֶָָָ�ִִֵַָָָ�ַה��פי�
לחלקה]חל�ה שיי� ���[לא את �אכל �י על א� � ֲ�ִֶֶַַַָָ�ָ

י� וא� �ניה�. �חזקת היא הרי �ני�, ��ה מה� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחד
ל� י� � חזקה �ני ��� האחד ואכל� חל�ה, �י� ��ֲִָ�ֲֶַָָָָָ�ְֲֵֵָָָ
ולא מכר� ��א �אמת 'א� ל��פ�: א�מרי� �הרי ְְֱִֶֶֶַָָָֹֹ�ְְֲֲִֵֶָָחזקה;
�כל �� מחית ולא ��תק, וא�ה ,��� את אכל היא� ְְְִִֵַָָָָֹ�ֵֶַַַָָָנת�,
� חזקה �ני א��� נכסי �אכל האי� וכ� �ני�'? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�ל�
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ואפ�� �נכסיה, �ר�ת ל� �אי� ע�� �התנה �י על ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָא�
אכל �� ואחר ייר��ה, ��א אר�סה ��היא ע�� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתנה
�אכלה הא�ה וכ� �ע�ה; מה �ל וע�ה והרס, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ�בנה
� �ני� ��ה �חפצ� �ה� ונ����ה �על�, נכסי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ר�ת
�ד�ת ואכלה �מז�נ�תיה, �דה ל� ��חד �י על ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�
על ס�מ� �ה�א ה�� וכ� ראיה. אכילת� אי� � ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָאחר�ת
נכסי אכל א� � �ית� �ני �כלל ונח�ב אביו, �ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��לחנ�
ס�מ� �ה�א זה �� נכסי �אכל האב וכ� חזקה, �ני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאביו

ראיה. אכילת� אי� � חזקה �ני �לחנ� ְְְֲֲִֵֵָָָָָָָ�ַעל

.Ëמאביו ��ר� אפ��[משולחנו]�ב� ��ת�ר�ה וא�ה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
אד�. �ל ��אר ה� הרי � �ר��י� ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק

.Èח� �יד� �היה לפי � חכמי� �ימי �הי� �ל��ת ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�ֵָָרא�י
אכילת� אי� הע�, את אחר[חזקת�]לר��ת וכ� ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

אי� �ני�, ��ה �אכל �י על א� � �נכסיה� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�החזיק
�ל � �קפה ��ד� מ�ני ממחי�, �אינ� לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילת�
��א ה�ת, נ��עי� אבל מ��ה; זה מס�קי� ��רצ�, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמ�
��א ואמר אחר, �נכסי החזיק� ה� וא� נתנ�. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכר�

לה�. נת� ולא לה� מכר ��א ה�ת נ��ע � ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר

.‡Èמי א� ז�, �דה על �זל� �החזק מי �יצד? ְְִֶַַַָָ�ְִֵֶַַַָה�זל�
�י על א� � ממ�� עסקי על נפ��ת ה�רגי� �ה� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�ֶ�החזק�
ה�דה ותחזר החזיק, לא � �ני� ��ה ז� �דה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�אכל

ְִַָל�עלי�.

�

c"i - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd hay 'k

שבט י"ד ראשו� יו�
�

ה'תשס"ט

ה'תשס"ט שבט ט"ו שני יו�

ה'תשס"ט שבט ט"ז שלישי יו�

ה'תשס"ט שבט י"ז רביעי יו�

.Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הק"ט �מיה�צוה לט��ל ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

ה�מאה מ�יני מ�לֿמי� נטהר ואז ְָ�ְְְִִִִִִֵַַָָָמקוה
��י� "ורח� יתע�ה: אמר� וה�א ,�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ��טמאנ�

fh)אתֿ�לֿ��ר�" ,eh `xwie)לה��� �בא ,`xtq) ְֶַַָָָָָ
(rxevn zyxtוה�א �ה� ע�לה ��לֿ��ר� "מי� :ְְִֶֶֶַָָָ

נ�בעי� מי� הי� א� א�א מקוה", ,(oirnn)�ע�ר ְְִִִִִֶַָָָ
ז� מצוה �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ע�ר, אי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ��ה�

(ze`eewn zekld)�יהי �לבד �ה�ב �מ�נאיה, .ְְְִִִֶֶַַָָָ
�� �אמר �מ� נ�בעי�, �ה� ��טהר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָה�י�

ח�י�" "�מי� bi)ה�ת�ב: ,my)ה��נה ואי� . ְְִִֵַַַַַָָָ
ח�ב ��לֿטמא ע�ה, מצות �ה�בילה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�אמרנ�
ח�ב �ט�ית ��לֿה�תע�� �דר� �הכרח, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלט��ל
ח�ב �ית ל� ��� ��לֿמי א� ציצית, ֲִִִִֵֶֶַַַָָלע��ת
טבילה לדי� �כ� ��נתי א�א � מעקה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָלע��ת
לא מ�מאת� לה�הר ��לֿהר�צה נצט�ינ� ְָֹ�ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�אנ�
יטהר. ואז ��י�, �טבילה א�א זה �בר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָי�כ�

ספרא zen)�ל��� ixg` zyxt),�י�� "ורח� : ְְְִִַַַָָ
מל� �זרת mrh)יכ�ל `ll ,`ed jexa yecwd) ְֵֶֶַָ

מ�ני � ה�חנה אל יבא ואחר ל�מר: ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹ�למ�ד
ל�: ��אר�י ה�ה ל�לל ר�מז הריה� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ�ַה�מאה".

��ע�הֿ�� לה�הר �ר�צה למי �לבד �י� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ��ה
��ח�בה� לא אבל ה�צוה; ה�א זה ודי� �ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ולא �טמאת� לה�אר הר�צה א�א �וקא, ְְָֹ�ְְְְִִֵֶֶַָָָָָטבילה

�כינה למחנה ycwndי�נס ziaay l`xyi zxfrn) ְְֲִִֵֵַָָ
(miptleספר �אר �כבר ר�אי. � זמ� ְְֵֵֵֵֶֶַַַָאיזה
dxezd")האמת xtq")וטבל ��טמא ��לֿמי ְְֱִִֶֶֶַָָָָ

עד �למה טהרת� �אי� א�א טה�ר, ְֳֵֵֶֶֶַָָָָָ�ה�א
�מ�� dliahd)��עריב meia ynyd rwyzy)�וכ . ְְֲִִֵֶַ

ער�� וג�פ� לט�ל ��רי� המק�ל, ��ר�� �� ְְִִֶָָָֹ�ְֵַַַָ�א
אמר� ה�י�. ��טח c:)נ�גע oiaexir)�לֿ��ר�" : ְְְִֵֶַַַָָָָ

ה�ה ה�י�". �בי� �ינ� ח�צ� �בר יהא ��א �ְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
� טבילה מצות והיא � ז� ��צוה ל�, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָנת�אר
י�� טב�ל ודיני החציצה ודיני ה�קוה �יני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��ללת
(eyny Ð drwy Ð aixrd `l oiicre lahy df).

טב�ל �במ�כת מקוא�ת �מ�כת מבארת ז� ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ�מצוה
י��.

ה'תשס"ט שבט י"ח חמישי יו�

.ÊÏ¯ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

� הרל"ז �די�ה�צוה לד�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָָ
וג�'" ��ר "וכיֿי�ח יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִֶַַַָה��ר,

(gk ,`k zeny)אתֿ��ר ��רֿאי� "וכיֿי��� ,ְִִִֶ
dl)רעה�" ,my)זה �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר . ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מ הרא��ני� ה�רקי� ק�א.(aa`)���ת ְְִִִִֵֶַַָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay 'k ycew zay - hay h"i iyiy mei -

שבט י"ט שישי יו�
�

ה'תשס"ט

.Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� ואר�עי� מאתי� ה��לימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָה�צוה

ההבער �די� ��צט�ינ� eizenda,ה���י exriay) ְְְִִִִֵֶֶַַַ
(mixg` zecy ewifdeי�" יתע�ה: אמר� וה�א ,ְְְִִֶַָ

וג�'" א�ֿכר� �דה c)יבערֿאי� ,ak zeny)כבר� . ְְְִֶֶֶֶַָָ
ו' �פרק ב' �פרק �כלל�ת� זה �י� הלכ�ת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָנת�אר�

מ��י�.(aa`)מ ה' �פרק ק�א ִִִִֶֶַָ

ה'תשס"ט שבט כ' קודש שבת

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרל"ח �די�ה�צוה לד�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָָ

��ר" אי� "וכיֿיפ�ח יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִִֶַַַָה��ר,
(bl ,`k zeny)פרק� זה �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ה' �פרק ק�א.(aa`)ג' ִֶֶַָ

�

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ
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פז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay 'k ycew zay - hay h"i iyiy mei -

שבט י"ט שישי יו�
�

ה'תשס"ט

.Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� ואר�עי� מאתי� ה��לימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָה�צוה

ההבער �די� ��צט�ינ� eizenda,ה���י exriay) ְְְִִִִֵֶֶַַַ
(mixg` zecy ewifdeי�" יתע�ה: אמר� וה�א ,ְְְִִֶַָ

וג�'" א�ֿכר� �דה c)יבערֿאי� ,ak zeny)כבר� . ְְְִֶֶֶֶַָָ
ו' �פרק ב' �פרק �כלל�ת� זה �י� הלכ�ת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָנת�אר�

מ��י�.(aa`)מ ה' �פרק ק�א ִִִִֶֶַָ

ה'תשס"ט שבט כ' קודש שבת

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הרל"ח �די�ה�צוה לד�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָָ

��ר" אי� "וכיֿיפ�ח יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִִֶַַַָה��ר,
(bl ,`k zeny)פרק� זה �י� הלכ�ת נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ה' �פרק ק�א.(aa`)ג' ִֶֶַָ

�

אגרות קודש

 ב"ה,  טו"ב שבט, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

חברה גמילות חסדים שומרי שבת בברוקלין, נ. י.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ומסיבת  גמילות חסדים שומרי שבת  לקבל מכתבם מבשר מאסיפה השנתית של חברה  לי  נעם 

ההתועדות - במוצאי שבת אם כסף תלוה ומוצאי חדש שבט, הוא חדש ההילולא )שהשנה היא - שנת י"ב( 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

מלמעלה,  האוצר  בענין  ההילולא  מאמר  מהמשך  י"ב  בפרק  המדובר  תוכן  ע"פ  אשר  רצון  ויהי 

אוצר דהון יקר הנפתח ונמסר לישראל אנשי החיל, אשר הם עושים רצונו של מקום, אור הטוב בהנראה 

ונגלה, וכהבקשה, ואוצרך הטוב לנו תפתח - שהוא אוא"ס אין קץ ואין תכלית, יתגלה זה בקרוב ממש גם 

בהשפעת עושר כפשוטו לכל בני ישראל, ובמילא יהי' ענין הגמ"ח - לעשירים, וכדברי חכמינו ז"ל בזה.

יעשו בהאמור מתוך שמחה שלימה  רעהו,  ישראל  בעניות של  כיון שאין הגמ"ח קשור  ובמילא, 

ואמיתית וטוב לבב.

בברכת הצלחה בעבוה"ק ולבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

נ. ב. ולהעיר )ולהאיר( בהדו"ח דמחזור השנה מפעולותיהם, אשר לא ישר בעיני כלל, על שנמצא 

בקופת גמ"ח סכום נכון - לפ"ע המחזור שלהם, שאפילו את"ל שע"פ האמור אין עניים בישראל, הרי כנ"ל 

גמ"ח ישנו גם לעשירים, ומה לכסף מזומן בסכום נכון - מונח בקופת חברת גמ"ח?

מצו"פ המחאתי - השתתפות בקרן הגמ"ח.

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ
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(„).ÌÈÊÁÙÂבלא לעשות במעשיה� בהולי�
Óˆ·.(Â)תבונה: ÔÂÏ‡ ÌÚ(:�תרגו)קמתא מישר

מצבות: בו שהיו מישור �(Á)ÂÎÏ‰ ÍÂÏ‰
.ÌÈˆÚ‰:הוא קנזÈÊÏ˙.משל ב� (שופטי�עתניאל

יג) שנאמרא זית, שנקרא יהודה משבט הבא ,

טז) יא וגו':(ירמיהו תואר פרי יפה רענ� זית :
(Ë).È�˘„:�שומ דבורה:Ï˙‡�‰.(È)לשו�
(‡È).È˜˙Ó דבורי�:‡˙ ÔÙ‚Ï.(È·)דבש

יוס� מזרע שהוא יא)גדעו�, ו בו(שופטי� שנאמר ,

כב) מט פורת,(בראשית אונקלוס:)ב� ש� (ותרג�

cec zcevn
(·).Ï˘Ó‰בני כול� כי איש, שבעי� בכ� למשול א�

נדחה: ומי ה� בעבורÌ˙¯ÎÊÂ.ירובעל לומר, רצה
נדחי�: כול� ויהיו אותי, להמלי� ראוי הקורבה

(‚).‡Â‰ Â�ÈÁ‡:קורבה לו היה כול� ע� ÂÈÂ˙¯(‰)כי
.Ì˙ÂÈ:�שבעי היו עמו כי שבעי�, ממספר ירובעל מבני
(Ê).'Â‚Â ÚÓ˘ÈÂ:אלי תשמעו אשר הגמול בעבור
(Á).ÌÈˆÚ‰ ÂÎÏ‰ ÍÂÏ‰�שאי וע� במשל, דבריו פתח

ידמו, הדברי� קצת הנה להמשל, ידמו הנמשל דברי כל
השומע: בלב ולהכניס המשל ליפות באו המשל דברי הטוב:‰È˙Ï„Á.(Ë)ויתר פריי מלית� אחדל רצה·È.וכי

בפריי: Â‚Â'.לומר, Â„·ÎÈהמנורה בנרות המקו� את מכבדי� זית בשמ� כ)כי כז הכהני�(שמות במשיחת האנשי� ואת ,
ב)והמלכי� ה כיÈ˙ÎÏ‰Â.:(כריתות העצי�, צרכי בעבור ומטולטל מתנענע להיות ואל� עסקי אעזוב וכי לומר, רצה

oeiv zcevn
(‚).ÂÈÏÚ:בעבורו(„).ÌÈ˜È¯:מעלה מכל ריקני�

.ÌÈÊÁÙÂכמו דעת, מבלי במעשיה� מטמהירי� (בראשית

חפזו�:ד) מ� הפו� והוא כמי�, מלשו��Á·‡.(‰)פחז
נטמ�: לומר, רוצה ‡ÔÂÏ.(Â)מחבואה, ÌÚ:�לאלו סמו�

(Ê).ÈÏÚ·�וכ אדו�, יא)עני� כד יריחו:(יהושע בעלי
(Ë).È˙Ï„Á‰:מניעה ושמ�:„˘�È.עני� דש� מלשו�

.ÚÂ�Ï:תנועה מתוק:È˜˙Ó.(È‡)מלשו� ˙�È˙·Â.מלשו�

h wxt mihtey - mi`iap

éëåìî zà-éëì ïôbì íéörä(éø÷ éëìî):eðéìrâéézìãçä ïôbä íäì øîàzå ¨«¥¦−©¨®¤§¦©−§¨§¦¬¨§¦¬¨¥«©³Ÿ¤¨¤Æ©¤½¤¤«¢©Æ§¦Æ
:íéörä-ìr reðì ézëìäå íéLðàå íéýìû çnNîä éLBøéz-úàãéeøîàiå ¤¦´¦½©«§©¥¬©¡Ÿ¦−©«£¨¦®§¨´©§¦½¨−©©¨«¥¦«©«Ÿ§¬

:eðéìr-Cìî äzà Cì ãèàä-ìà íéörä-ìëåèíà íéörä-ìà ãèàä øîàiå ¨¨«¥¦−¤¨«¨¨®¥¬©−̈§¨¨¥«©Ÿ́¤¨«¨¨»¤¨«¥¦¼¦¿
Là àöz ïéà-íàå élöá eñç eàa íëéìr Cìîì éúà íéçLî ízà úîàa¤«¡¤´©¤Á«§¦̧Ÿ¦³§¤Æ¤Æ£¥¤½−Ÿ£´§¦¦®§¦©¾¦¥³¥¥Æ

:ïBðálä éæøà-úà ìëàúå ãèàä-ïîæèíúéNr íéîúáe úîàa-íà äzrå ¦¨´¨½̈§Ÿ©−¤©§¥¬©§¨«§©À̈¦¤«¡¤³§¨¦Æ£¦¤½
ìeîâk-íàå Búéa-írå ìraøé-ír íúéNr äáBè-íàå Cìîéáà-úà eëéìîzå©©§¦−¤£¦¤®¤§¦¨³£¦¤Æ¦§ª©´©§¦¥½§¦¦§¬

:Bì íúéNr åéãéæéíëúà ìviå ãâpî BLôð-úà CìLiå íëéìr éáà íçìð-øLà ¨−̈£¦¬¤«£¤¦§©¬¨¦−£¥¤®©©§¥³¤©§Æ¦¤½¤©©¥¬¤§¤−
:ïéãî ãiîçéLéà íéráL åéða-úà eâøäzå íBiä éáà úéa-ìr ízî÷ ízàå ¦©¬¦§¨«§©¤º©§¤̧©¥³¨¦Æ©½©©«©§¯¤¨¨²¦§¦¬¦−

íëéçà ék íëL éìra-ìr Búîà-ïa Cìîéáà-úà eëéìîzå úçà ïáà-ìr©¤´¤¤¨®©©§¦¹¤£¦¤³¤¤£¨Æ©©«£¥´§¤½¦¬£¦¤−
:àeäèéäfä íBiä Búéa-írå ìraøé-ír íúéNr íéîúáe úîàa-íàåeçîN «§¦¤«¡¤̧§¨¦¯£¦¤²¦§ª©¬©§¦¥−©´©¤®¦§Æ

:íëa àeä-íb çîNéå Cìîéáàaëìëàúå Cìîéáàî Là àöz ïéà-íàå ©«£¦¤½¤§¦§©¬©−¨¤«§¦©¾¦¥³¥¥Æ¥«£¦¤½¤§Ÿ©²
ìëàúå àBlî úéaîe íëL éìraî Là àöúå àBlî úéa-úàå íëL éìra-úà¤©«£¥¬§¤−§¤¥´¦®§¥¥̧¥¹¦©«£¥³§¤Æ¦¥´¦½§Ÿ©−

:Cìîéáà-úààë:åéçà Cìîéáà éðtî íL áLiå äøàa Cìiå çøáiå íúBé ñðiå ¤£¦¤«¤©¨´̈½̈©¦§©−©¥¤́§¥®¨©¥´¤½̈¦§¥−£¦¤¬¤¨¦«
áëìL ìûøNé-ìr Cìîéáà øNiå:íéðL Lâëïéa ärø çeø íéýìû çìLiå ©«¨¯©£¦¤²¤©¦§¨¥−¨¬¨¦«©¦§©³¡Ÿ¦Æ´©¨½̈¥´

:Cìîéáàa íëL-éìrá eãbáiå íëL éìra ïéáe Cìîéáà£¦¤½¤¥−©«£¥´§¤®©¦§§¬©«£¥§¤−©«£¦¤«¤
i"yx

וכו': דנציב ‡ÌÈ‰Ï.(È‚)כגופ� ÁÓ˘Ó‰�שאי
הנסכי�: על אלא הקרב� של שיר הלוי� אומרי�

(„È).„Ë‡‰ Ï‡:בלע"ז ‡Ì(ÂË)ספינ"ה

.˙Ó‡·:למלכות הגו� עלÈÂ˘¯.(Î·)שאני
ובגאוה: רבנות נהג ¯Ú‰.(Î‚)כרח� ÁÂ¯

בלע"ז: מלטלינ"ט שלנ"ש שנאה,

cec zcevn
בצרכי לטרוח עסקי כרחי בעל אעזוב אמלו�, א�

Â‚Â'.(È‚)המלוכה: ÁÓ˘Ó‰בבית שירה אומרי� אי� כי
היי� ניסו� בעת א� כי ב)המקדש לה ובאנשי�(ברכות ,

טו)נאמר קד אנוש:(תהלי� לבב ישמח ויי� ,(ÂË)Ì‡
.˙Ó‡·:זה לאחר בי לצחק לעג, דר� ·ˆÈÏ.לא ÂÒÁרצה

למחסה: עליכ� אהיה בי שיש הצל במעט Ì‡Âלומר,
.ÔÈ‡:בי לצחק א� כי אותי, תמשחו באמת ‡˘.שלא האש˙ˆ‡ תצא שממני יהיה הדבר סו� כי דעו לומר, רצה

עמה�: ואני הגבוהי�, הארזי� א� הנמשל:ÚÂ˙‰.(ÊË)ותשרו� שמעו עתה לומר, ·‡Ó˙.רצה Ì‡וכי לומר, רצה
בתמיה: וכו', כגמול וכי וכו', עשית� טובה וכי אבימל�, את שהמלכת� מה עשית� ובתמי� �ÌÁÏ.(ÊÈ)באמת ¯˘‡

כגמול לו לשל� מהראוי והיה במלחמה, נפשו וסיכ� בעבורכ� אבי נלח� אשר לטובה היה ידיו גמול הלא לומר, רצה
˜Ì˙Ó.(ÁÈ)ידיו: Ì˙‡Â:הרעה עשית� עוד א� כי טובה, שלמת� שלא די ‡Â˙Ó.לא Ô·אשתו מבני ולא שפחתו, ב�

‰Â‡.הגבירה: ÌÎÈÁ‡ ÈÎ:השפחה מאמו לכ� קרוב שהוא על א� כי אבי, כבוד בעבור אותו המלכת� Ì‡Â(ËÈ)לא
.‰Ê‰ ÌÂÈ‰ 'Â‚Â ˙Ó‡·�מקו מכל גדעו�, בני את להרוג הרעה עשינו מתחלה א� תאמרו, זאת כל ע� וא� לומר, רצה

וכו' ובתמי� ש'באמת הוא כ� כדבריכ� א� ואמר, וביתו. גדעו� לכבוד הוא בנו, אבימל� את שהמלכנו מה הזה' 'היו�
בזה: זה תשמחו אשר גמולכ� יהיה אזי הזה', ‡ÔÈ.(Î)היו� Ì‡Âוביתו אבי כבוד בעבור הדבר אי� וא� לומר, רצה

מלוא ובית שכ� אנשי ובי� אבימל� בי� ומריבה שנאה להיות גמולכ� יהיה אזי הא�, מ� אחיכ� שהוא בעבור א� כי
העצי�: אל האטד אמר וכאשר כולכ�, ותאבדו לשכ� ‡·ÍÏÓÈ.(Î‡)הסמו� È�ÙÓ:יהרגנו שלא אבימל�, יראת מפני

oeiv zcevn
כמו ט)פריי, ד שדי:(איכה ייני:˙È˘Â¯È.(È‚)מתנובת

(„È).„Ë‡‰�וכ קו�, י)מי� נ האטד:(בראשית גר�
(ÂË).ÏÎ‡˙Â:�ותשר(Î).˘‡להב לומר, רוצה

שררה:ÈÂ˘¯.(Î·)המחלוקת: ¯Ú‰.(Î‚)מלשו� ÁÂ¯
ומריבה: שנאה לומר, רוצה
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cצ wxt aÎminid ixac - miaezk

c aÎminid ixac`iÎ`

ãàúBnà øNòå Baçø änà íéøNòå Bkøà änà íéøNò úLçð çaæî Nòiå©©̧©¦§©´§½Ÿ¤¤§¦³©¨Æ¨§½§¤§¦¬©−̈¨§®§¤¬¤©−
:BúîB÷ááéáñ | ìBâò BúôN-ìà BúôOî änàa øNò ÷öeî íiä-úà Nòiå «¨«©©¬©¤©−̈¨®¤´¤¨«Â©¨¦§¨¸¤§¨¹¨´¨¦À

ìL å÷å BúîB÷ änàa Lîçå:áéáñ Búà áñé änàa íéLâíéø÷a úeîãe §¨¥³¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§Ÿ¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«§´§¨¦Á
áéáñ íiä-úà íéôéwî änàa øNò Búà íéááBñ áéáñ | áéáñ Bì úçz©̧©¹¨¦³¨¦Æ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈¨¦®

:Bz÷öîa íé÷eöé ø÷aä íéøeè íéðLãìL ø÷a øNò íéðL-ìò ãîBòäL §©³¦¦Æ©¨½̈§¦−§ª«©§«¥º©§¥¯¨¨´¨À̈§Ÿ¨´
ìLe äné íéðô äLBìLe äðBôö | íéðôìLe äaâð íéðt äLäçøæî íéðt äL Ÿ¦´¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨§Ÿ¨´Ÿ¦´¤À§¨§Ÿ¨ÆŸ¦´¦§½̈¨

:äúéa íäéøçà-ìëå äìòîìî íäéìò íiäåääNòîk BúôNe çôè Béáòå §©¨¬£¥¤−¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©§¨Æ§©«£¥´
i"yx

(·).Â˙Ù˘ Ï‡ Â˙Ù˘Ó ‰Ó‡· ¯˘Ú'י על י'
סביב: עגול ·‡Ó‰באמצעיתו ÌÈ˘Ï˘ Â˜Â

.Â˙Â‡ ·ÒÈיש טפחי� שלשה בהקיפו שיש כל
טפח: ˜Â˙ÓÂ.ברחבו ‰Ó‡· ˘ÓÁÂ:עומקו

(‚).ÂÏ ˙Á˙ ÌÈ¯˜· ˙ÂÓ„Â�בקרי דמות צורת
כדאמר בו ואדוקי� עליו לעמוד ממנו יצק

במצקתו: יצוקי� הבקר הפסוק È·Ò·בסו�
.ÌÈ‰ ˙‡ ÌÈÙÈ˜Ó ‰Ó‡· ¯˘Ú Â˙Â‡ ÌÈ··ÂÒ
אלא שסובב� הדבר מה כא� מפורש אי�

ז')במלכי� לשפתו(א' מתחת לפקעי� כתיב
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cec zcevn
(‡).˙˘ÂÁ� Á·ÊÓנחשת מזבח תחת אב� מזבח ר"ל
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(·).Â˜Â:חבל(‰).ÏÈÎÈמהכיל קט� כמו ח)יחזיק :(מ"א

c wxt aÎminid ixac - miaezk

ìL íéza ÷éæçî äpLBL çøt ñBk-úôN:ìéëé íéôìà úLåíéøBik Nòiå §©½¤−©«©¨®©«£¦´©¦½§¬Ÿ¤£¨¦−¨¦«©©©́¦¦»
äìBòä äNòî-úà íäá äöçøì ìåàîOî äMîçå ïéîiî äMîç ïziå äøNò£¨¨¼©Â¦¥£¦¨̧¦¨¦¹©«£¦¨³¦§ŸÆ§¨§¨´¨¤½¤©«£¥¬¨«−̈

:Ba íéðäkì äöçøì íiäå íá eçéãéæøNò áäfä úBøðî-úà Nòiå ¨¦´¨®§©¾̈§¨§¨¬©«Ÿ£¦−«©Â©©¤§Ÿ̄©¨¨²¤−¤
:ìåàîOî Lîçå ïéîiî Lîç ìëéäa ïziå íètLîkçúBðçìL Nòiå §¦§¨¨®©¦¥Æ©«¥½̈¨¥¬¦¨¦−§¨¥¬¦§«Ÿ©©©́ª§¨»

:äàî áäæ é÷øæî Nòiå ìåàîOî äMîçå ïéîiî äMîç ìëéäa çpiå äøNò£¨¨¼©©©Æ©«¥½̈£¦¨¬¦¨¦−©«£¦¨´¦§®Ÿ©©²©¦§§¥¬¨−̈¥¨«
èätö íäéúBúìãå äøæòì úBúìãe äìBãbä äøæòäå íéðäkä øöç Nòiå©©Æ©Æ£©´©«Ÿ£¦½§¨«£¨−̈©§¨®§¨¯©«£¨¨²§©§«¥¤−¦¨¬

:úLçðé:äaâð ìenî äîã÷ úéðîéä óúkî ïúð íiä-úàåàéíøeç Nòiå §«Ÿ¤§¤©À̈¨©º¦¤¯¤©§¨¦²¥−§¨¦¬¤«§¨©©©́½̈
íøiç ìëéå úB÷øænä-úàå íéòiä-úàå úBøéqä-úàeç)(éø÷ íø-úà úBNòì ¤©̧¦½§¤©¨¦−§¤©¦§¨®©§©´À̈À̈©«£Æ¤

:íéäìàä úéáa äîìL Cìnì äNò øLà äëàìnä©§¨½̈£¤¬¨¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx

הנותרי� סאי� מאות לעשרי� ג� נמצא מקואות
לפי הכלי לכשתחלוק וא� מקואות חמשי�
בגובה אמה על אמה חכמי� ששערו המדה
אמות לשלש וכ� תמצא למקוה אמות שלש
אל משפתו עשר על ועשר קומה מרובעות
אמות ולשתי� מקואות מאה מרובעות שפתו
שפתו אל משפתו עשר על עשר קומה עגולות
על יותר שמרובע מקואות חמשי' עגולות

רביע: Ú˘¯‰.(Â)העגול ÌÈ¯ÂÈÎ ˘ÚÈÂלבד
משה: של ÔÈÓÈÓ.אות� ‰˘ÓÁ Ô˙ÈÂשל לכיור

Ï‡Ó˘Ó.משה: ‰˘ÓÁÂקדוש בה� לרחצה
ורגלי�: ·Ì.ידי� ÂÁÈ„È ‰ÏÂÚ‰ ‰˘ÚÓ ˙‡

עולה ודוקא העולה קרבי ידיחו הכיור מימי מ�
בכל לבעלי� נאכל שהוא לא שלמי� אבל

טבילה: לקדוש היו הכיורי� ÚÈÂ˘(Ê)העיר,
.ÌËÙ˘ÓÎ ¯˘Ú ·‰Ê‰ ˙Â¯�Ó נאמר‡˙ למה

עשה למה שמודיענו לפי כמשפט� במנורות

פרחי� התורה מ� דרש והכל מנורות עשרה
שבעי� בפ' נאמרו משוקדי� גביעי� כפתורי�

נרות, שבעה מנורות עשרה לכל אחיהרי פי' (כ�

הוא) ומדרש יהודה ב"ר קלונימוס ר' דודי אמי

שצ"�: חנכ"ל כוכבי� ז' כנגד נרותיה ושבעה
.ÔÈÓÈÓ ˘ÓÁ ÏÎÈ‰· Ô˙ÈÂ:משה של למנורה

.Ï‡Ó˘Ó ˘ÓÁÂ:�בדרו Ï‡Ó˘Ó.(Á)וכול�
בצפו�: שלח� Ó‡‰.של ·‰Ê È˜¯ÊÓ ˘ÚÈÂ

המזבח: על הד� בו Áˆ¯(Ë)שזורקי� ˘ÚÈÂ
.ÌÈ�‰Î‰:�הכהני ‰‚„ÏÂ‰.עזרת ‰¯ÊÚ‰Âזו

ישראל: ÏÂÓÓ(È)עזרת ‰Ó„˜ ˙È�ÓÈ‰ Û˙ÎÓ
הפתח�‚·‰. כנגד מ� המזרח מ� אותו ריחק

שיהו ונאה כבוד שאי� לפי עזרה של לדרומה
האול�: פתח כנגד Ì¯ÂÁ(È‡)מטבילי� ˘ÚÈÂ

.˙Â¯ÈÒ‰ לחתות‡˙ שעשויי� נחושת סירות
הסירות: לתו� לתת הדש�

cec zcevn
כוס שפת כמעשה ומרודד דק מעשה היה ממעל הי�

ושוש�: בפרח ·˙ÌÈ.המצויר ˜ÈÊÁÓשלש ומפרש וחזר
יכיל: משה:ÔÈÓÈÓ.(Â)אלפי� שעשה הכיור Á¯Ïˆ‰של

.Ì‰·:בתורה כמ"ש רגליה� ואת ידיה� ÚÓ˘‰את ˙‡
.'ÂÎÂ�כקרבי העולה מעשה בה� מדיחי� היו א�

היוÁ¯Ïˆ‰.וכיוצא: תחתיו שעמדו הבקרי� רגלי כי שאובי� המי� היו שלא וארז"ל מטומאת� בו לטבול לכהני�
המעיי�: מ� המי� באו ב� ודר� וחלולי� וכו':ÌËÙ˘ÓÎ.(Ê)נקובי� בגביעי� משה מנורת שלÔÈÓÈÓ.כתמונת

השלחנות: וכ� משה ‰‚„ÏÂ‰.(Ë)מנורת ‰¯ÊÚ‰Âיתפללו כאשר מה' נעזרי� כי על עזרה וקרויה ישראל עזרת היא
‰È�ÓÈ˙.(È)בה: Û˙ÎÓ:�הדרו �‚·‰.בפאת ÏÂÓÓ ‰Ó„˜:�הכהני שבחצר דרומית מזרחית מקצוע כלפי משו� ר"ל

(‡È).ÌÈ‰Ï‡‰ ˙È··:�האלהי בית צור� בעבור

oeiv zcevn
(Â).ÌÈ¯ÂÈÎ:�מי המריקי� דדי� ולה דוד ÂÁÈ„È.כעי�

שטיפה: הסירות‰Â¯ÈÒ˙.(È‡)עני� והיו כמו קדרה כעי�
ה' יד)בבית מל'‰ÌÈÚÈ.:(זכריה והוא הדש� לגר� מכבדות

ברד כח)ויעה :(ישעיה
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iAxl bxdPd incl oFbM `xw iNbC i`nl `wecC Edl ixiaq `axe iIA`e mdipiA df zwFlgn Epivn `NW i`PY EdNEkl rnWp iAxCnE ok ixg` WxFCW FnM `N ¤̀¨§¤¥©£¥¥¦§¤¦¦§©§§©¨¥¤Ÿ¨¦©§¤¤¥¥¤§©©¥§¨¨§¦¥§§©§¨§©§©¥§¨§¦§¥©¤¡¨§¤¦
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(ak `k zeny)'(äMà eôâðå) íéLðà eöpé ék'yexcl yi xak myne ¦¦¨£¨¦§¨§¦¨

,íéøååL àìå 'íéLðà'.'iwp'n sqep herinl jxvp recne £¨¦§Ÿ§¨¦
:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaø øîà÷ øétLiqei iax jk lr dpri dne ©¦¨¨©©¦£¦¨

.ililbdéøèöéà ,éãéà áøc déøa àleò áø øîàCic oi`e 'iwp' zyxcl ¨©©¨§¥§©¦¦¦§§¦
y meyn ,'miyp`' xn`py dnaàðéîà Czòc à÷ìñdxezd dhriny dny ©§¨©§¨£¦¨

,íéøååL àìå 'íéLðà'mixeeya epiid,íéLðàì ïéîBcäxnelkíéLðà äî £¨¦§Ÿ§¨¦©¦©£¨¦¨£¨¦
md aeigl weqta mixen`d,ïéãòeîepipyy enke mlerl cren mc` ixdy ¨¦

,(.ek) lirlíéøååL óàa xaecn mephrinyáéiçéî íz àä ,ïéãòeîj` ± ©§¨¦¨¦¨¨¦©©
jkl .zecle inca aiig didi mz xeyé÷ð øBMä ìòa àðîçø áúkxnel ¨©©£¨¨©©©¨¦

øeèôc.mz xey s` §¨
:`ler ax ly evexiz lr dywn `ax,àáø øîà,xne` lyndàáévé ¨©¨¨©¦¨

àiîL éîLa àøBiâå àòøàaux`a dhnl didi dpicnd ayeze gxf` ike ± §©§¨§¦¨¦§¥§©¨
crend xeydy xnel xyt` ike ,xnelk .eilrn `ypzie dlri xbd eli`e

inca aiig didi jka libx epi`y mzd eli`e ,zecled lr xeht didi gebpl

.mz lr `le cren lr wx xn`p 'miyp`' herindy xnel xyt` ji`e ,zecle

.'iwp'n ok yexcl mikixv recne ,mz lr s` herind gxkdae

:xg` ote`a ayiin `axéøèöéà ,àáø øîà àlàCic oi`e 'iwp' zyxcl ¤¨¨©¨¨¦§§¦
y meyn ,'miyp`' xn`py dnaàðéîà Czòc à÷ìñdxezd dhriny dny ©§¨©§¨£¦¨

,íéøååL àìå 'íéLðà'mixeeya epiid,íéLðàì ïéîBcäxnelkíéLðà äî £¨¦§Ÿ§¨¦©¦©£¨¦¨£¨¦
md mda xacn weqtdyíéøååL óà ,ïéãòeîxaecn mephrinya,ïéãòeî ¨¦©§¨¦¨¦

,éøéèôc ïénúì øîBçå ì÷å,zecle incn xeht crend xey s` did df itle §©¨¤§©¦¦§¦¥
jklàðîçø áúk øãämz xeya,'é÷ð øBMä ìòa'wxy cnlløeèt íz ¨©¨©©£¨¨©©©¨¦¨¨

.áéiç ãòeîe¨©¨
:`ax ly exe`ia lr dywn iia`äzòî àlà ,éiaà déì øîàyxec jky ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,zecle inc iabl ililbd iqei iaxéëä àîéð énð úLBa éabzyea iabl s` ± ©¥¤©¦¥¨¨¦

yi ,mixeey `le 'miyp`' eyxce 'miyp` evpi ik' (`i dk mixac) ea xn`py

miyxecy dny xnel mewn didy oeiky ,df ote`a yexclàìå 'íéLðà'£¨¦§Ÿ
,íéøååLmixeeya epiidíéøååL óà ïéãòeî íéLðà äî ,íéLðàì ïéîBcä §¨¦©¦©£¨¦¨£¨¦¨¦©§¨¦

éøéèôc ïénúì øîBçå ì÷å ,ïéãòeîjkl ,zyeanìòa' àðîçø áúk øãä ¨¦§©¨¤§©¦¦§¦¥¨©¨©©£¨¨©©
'é÷ð øBMäwxy xneløeèt íz,zyeanénð éëä àîéz éëå .áéiç ãòeîe ©¨¦¨¨¨©¨§¦¥¨¨¦©¦

,zyea iabl s` jk yxec ililbd iqei iax ok`y xn`z m`e ±éðúéì éëä éà¦¨¦¦§¥
,yexita `ziixaaéîcî øeèt øîBà éìéìbä éñBé éaø 'é÷ð øBMä ìòa'©©©¨¦©¦¥©§¦¦¥¨¦§¥
.úLBaîe úBãìåinc oiprl ililbd iqei iax oeek ef dyxcl `ly gxkdae §¨¦¤

.zecle

:xg` ote`a ililbd iqei iax zyxc mix`an `axe iia`àáøå éiaà ,àlà¤¨©©¥§¨¨
,eäééåøz éøîàc,dzn `l dy`dy ote`a wx xn`p zecle inc oicy oeik §¨§¥©§©§

,zecled inc z` mlyln xeht dzin dknd dilr aiigy oeik dzn m` j`

`weec ,xnel epiid 'miyp`'a dxezd dhriny dny xnel mewn did jkl

a,'íéLðà'm`äMàa ïBñà ïéà,dzn `ly ±eLðòé,zecle inc mlyl £¨¦¥¨¨¦¨¥¨§
m`eïBñà Léc áb ìò óàc ,íéøååL àìå ,eLðòé àì äMàa ïBñà Lé¥¨¨¦¨Ÿ¥¨§§Ÿ§¨¦§©©©§¥¨

dy`aeLðòé ,jkl ,zecle inc mlyl,'é÷ð øBMä ìòa' àðîçø áúk øãä ¥¨§¨©¨©©£¨¨©©©¨¦
xneløeèôc.llk zecle incn xeyd §¨

:`axe iia` xe`ia lr dywn dad` xa `c` axé÷úîøa àcà áø dì ó ©§¦¨©©¨©
eèà ,äáäàdy`dyk miyp`a zecle incn dxezd dxhty dn ike - ©£¨¨

,dznàúléî àéìz ïBñàadzn m`y ,cala dy`d zzina xacd ielz ± §¨©§¨¦§¨
`ld ,miaiig dzn `l m`e mixehtàúléî àéìz äðåeëaielz xacd± §©¨¨©§¨¦§¨

j` ,zecle incn xeht dzne dy`d z` bexdl oeekzp m`y ,dknd zpeeka

m` s` zecle inca aiig ,exiag z` `l` dy`d z` bexdl oeekzd `l m`

m` welig yi miyp`a wxy 'miyp`'n yexcl jiiy oi` ok m`e .dzn dy`d

miaiig ote` lkae df welig oi` miyp`a s` ixdy ,oeq` oi` e` oeq` yi

mixeeydy xnel epiid mixeey `le 'miyp`' dyxcd gxkdae ,zecle inca

.'iwp'n yexcl ililbd iqei iax jixv recn `iyewd zxfege ,mixeht

:xg` ote`a ililbd iqei iax ixac ayiin dad` xa `c` axáø øîà àlà¤¨¨©©
,äáäà øa àcà`weec ,jk yexcl mewn did mixeey `le 'miyp`'n ©¨©©£¨
eðekúð ék 'íéLðà'bexdläæì äæ,dy`d z` bexdl `leLiL áb ìò óà £¨¦¦¦§©§¤¨¤©©©¤¥
eLðòé äMàa ïBñàj` ,zecle inc mlyldîöò äMàì eðekúð ék,dzne ¨¨¦¨¥¨§¦¦§©§¨¦¨©§¨

eLðòé àì,dzin dilr miaiigy oeik ,zecle incaeléôàc ,íéøååL àìå Ÿ¥¨§§Ÿ§¨¦©£¦
eLðòé ,dîöò äMàì eðekúðjkl ,zecle incaøBMä ìòa àðîçø áúk ¦§©§¨¦¨©§¨¥¨§¨©©£¨¨©©©

é÷ðxneléøéèôc.zecle incn ote` lka ¨¦¦§¦¥
àúà ék ïëå`ayk ±déãéa àúéðúî éúééàå àúà ,àîBøcî ébç áø §¥¦¨¨©©©¦¨¨¨¨§©§¥©§¦¨¦¥

äáäà øa àcà áøc déúååkecia `ziixa `iad -ax ixack da yxetny §¨¥§©©¨©©£¨
xeyd aiigl 'miyp`'n yexcp `ly `ivedl d`a iqei iax zyxcy ,`c`

.dy`d z` bexdl oeekzp m` s` ote` lka zecle inca

:'iwp xeyd lrae' weqtd zyxca ztqep `ziixaøBMä ìòa' ,Cãéà àéðz©§¨¦¨©©©
øîBà àáé÷ò éaø ,'é÷ðxnel `a df weqtãáò éîcî é÷ðmz xeyy ± ¨¦©¦£¦¨¥¨¦¦§¥¤¤

.milwy miyely mlyln xeht car gbpy
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צג zea` drax`` cenr an sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éáøáø çkLîb"r` iOp `kd liwW ixhEf gMWn xcd ike Edl liwW `WixA ©§©©§§¥§¥¨¨¦§§¦¨©©§©§¥¨¦¨¨©¦
:Dildip Dxn` iYxhEf dii`x gMWn xcd iM `WixA Dil xn` dlFcB dii`xC¦§¨¨§¨¨©¥§¥¨¦¨©©§©§¨¨§§¥¨§¨¦£¥

.éøèeæ çkLîgMWn xcd ike ipixg` gMWn `l `nlC xaq Edl liwW `WixA ©§©§¥§¥¨¨¦§¨©¦§¨Ÿ©§©©£¦¥§¦¨©©§©
p"d iaxax liwWe ixhEf icW EdNEkl EdpiwfgilC i`d iNEM `pn Dil zile iaxax©§§¥§¥¥¨¨¥©§¦§§¦§§§¨¥§¥§¨¦©§§¥

rci ded `l iYM`C `WixA Dil xn` zind¥¦¨©¥§¥¨§©©¦Ÿ£¨¨©
gMWn xcd iM DiPin `ticrC `zNin Dil¥¦§¨©£¦¨¦¥¦¨©©§©

:`ziiOTn DiA xcd Kd.úBãìå éîcîgbp ©¨©¥¦©©§¨¦§¥§¨¨©
:dicli E`vie dX`d z`.íéLðà eöpé ék ¤¨¦¨§¨§§¨¤¨¦¦¨£¨¦

:mixeeW `le dxd dX` Etbpe.íéøååL óà §¨§¦¨¨¨§Ÿ§¨¦©§¨¦
la` xhtC `Ed micrEn `xw Edl xhtC§¨©§§¨¨¦§¨©£¨

:EaiIgil oiOYøBMä ìòáe àðîçø áúk ©¦¦©§¨©©§¨¨©©©
.é÷ð`le miWp` opiWxC `lC xninl ¨¦§¥©§Ÿ©§¦¨£¨¦§Ÿ

xEhR mY `N` miWp`l oinFCd mixeeW§¨¦©¦©£¨¦¤¨©¨
:aiIg crEnE.énð úLBa éabol `niiwC ¨©¨©¥¤©¦§©§¨¨

(.ft sc onwl)iMn ol `wtpe xEhR WiIAW FxFW .¤¦¥¨§©§¨¨¦¦
zW` daxwe eig`e Wi` eCgi miWp` EvPi¦¨£¨¦©§¨¦§¨¦§¨§¨¥¤
zWFA EpiidC oFnn DRM z` dzFSwe 'Fbe§§©¨¤©¨¨§©§¤

:'Ek ikd `nip.ð"ä ú"ëåiqFi iAxlC ¥¨¨¥§¦§©¦¥
:zWFA oFnn crEn mNWn ililBdàlà ©§¦¦§©¥¨¨¤¤¨
.eäééåøz éøîàc àáøå éiaàikdl ©©¥§¨¨§©§¥©§©§§¨¥

miWp` `pin` ded r"xCn i`C Kixhv ¦̀§§¦§¦¦§£¨£¦¨£¨¦
Wi ikC `Ed miWp` WxCin ikd mixeeW `le§Ÿ§¨¦¨¥¦§©£¨¦§¦¥
mwC zFcle incA EWpri `l dX`A oFq`̈¨¦¨Ÿ¥¨§¦§¥§¨§¨
Wi ENit` mixeeW la` DiPin dAxcA Dil¥¦§©¨¦¥£¨§¨¦£¦¥
aEIg DA `MilC zFcle incA EWpri oFq`̈¥¨§¦§¥§¨§¥¨¨¦

:'Ek `pngx azM dzinàéìz ïBñàa eèà ¦¨¨©©§¨¨¨§¨©§¨
.àúléî àéìz äðåeëa àúléîWi ENit`e ¦§¨§©¨¨©§¨¦§¨©£¦¥

Fxiagl oiEMzp m` EWpri dX`A oFq`̈¨¦¨¥¨§¦¦§©¥©£¥
xn`C oFrnW 'xM `C` axl Dil `xiaqC¦§¦¨¥§©©¨§¦§§¨©

oitxUPd od EN`A oixcdpq 'QnA(.hr sc) §©¤©§¤§¦§¥¥©¦§¨¦
xEhR df z` bxde df z` bFxdl oeEMzp¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤¨
iaC `pzC Dil zile oFnn aiIge dziOn¦¦¨§©¨¨§¥¥§¨¨§¥
oiEMzn oiA FA YwNg `l xn`C dIwfg¦§¦¨§¨©Ÿ¦©§¨¥¦§©¥
FxhFtl `N` oFnn FaiIgl oiEMzn oi`Wl§¤¥¦§©¥§©§¨¤¨§§
WixCw FxiagA `xwC oFq` didi `le oFnn̈§Ÿ¦§¤¨¦§¨©£¥¨¨¦
oFq` Wi ENit` FxiagA oFq` oi` m` Dil¥¦¥¨©£¥£¦¥¨
WiC `kid` miWp`C oeike Wpri dX`Ä¦¨¥¨¥§¥¨©£¨¦©¥¨§¥
mixeeW hirO`C gMYW` EWpri iOp oFq`̈©¦¥¨§¦§©©§¦§¦§¨¦

aE oFq` oi`WA oiA oFq` WiA oiAxFXd lr ¥§¥¨¥§¤¥¨©©©
:il dOl iwp̈¦¨¨¦

àîéðå
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àämEXn Eh`C xEhR crEOdX dOn aIEgOW mY xninl irA `l .aiIgin mY ¨©¦©¥Ÿ¨¥§¥©©¤§¨¦©¤©¨¨§¨¦
FaiIgl `NW xEhR didi crEnC w"d `N` xzFi xEhR didi crii`C©£©¥¦§¤¨¥¤¨§¨¦§¤¨¤Ÿ§©§
oi`W lTd zEOY cv mEXn `rx`A `aiSi xn`wC `de mYn xzFi d`crdA§©£¨¨¥¦©§¨§¨¨©©¦¨§©§¨¦©©©©¤¥

:y"k `l zcrEn cv aiIg FtEBn `N` mNWn§©¥¤¨¦©¨©¤¤Ÿ
áúkgx.xEhRC iwp xFXd lrA `pn ¨©©§¨¨©©©¨¦§¨

i`C miWp` aYkinl Kixhv`e§¦§§¦§¦§©£¨¦§¦
opinwFn ded iwp xFXd lrA `N` azM `lŸ¨©¤¨©©©¨¦£¨§¦¨
oiA mY oiA opiaiIgn dede xtFM ivgn iwp̈¦¥£¦¤©£¨§©§¦¨¥©¥
aizkC `YWd la` zFcle incA crEn¨¦§¥§¨£¨©§¨¦§¦
inwF`l ol zi` crEn ihErnl miWp £̀¨¦¦§¥¨¦¨§§¥
`rx`A `aiSi iedl `lC mY` iwpC xEhR̈§¨¦©©§Ÿ¤¡¥©¦¨§©§¨

:'EkeáúkmY iwp xFXd lrA `pngx §¨©©§¨¨©©©¨¦©
ipYwC zFcle inCn iwpe .aiIg crEnE xEhR̈¨©¨§¨¦¦§¥§¨§¨¨¥
`N` Kixhv` zFcle inCn FxhFtl e`l©§§¦§¥§¨¦§§¦¤¨
i`e zFcle inCn xEhR mY `weC xnFlM§©©§¨©¨¦§¥§¨§¦
iOp opixhR ied llM miWp` azM `lŸ¨©£¨¦§¨£¥©§¦¨©¦
`N` crEnA aEzMd aiIgn `lC crEnA§¨§Ÿ§©¥©¨§¨¤¨

lirl iYWxiRcM mzA aiIgW mFwnA(.gl) §¨¤¦¥§©¦§¦©§¦§¥
Dilr iiElbl iwp izilC miWp` azM ikdlE§¨¥¨©£¨¦§¥¥¨¦¦§¥£¥
`N` mixeeW `le miWp` irYWn `lC§Ÿ¦§¨¥£¨¦§Ÿ§¨¦¤¨

laFgdA `ipzC `de mzA(.ft sc onwl)xFW §©§¨§©§¨§©¥
zFcle inCn xEhtE wfp `N` mNWn oi ¥̀§©¥¤¨¤¤¨¦§¥§¨
cFre y"p mNWnC crEnA ixii`C rnWn©§©§©§¥§¨¦§©¥§
inCn xEhR ikd ENit`e mc`C `inEC§¨§¨¨©£¦¨¥¨¦§¥

:`iz` r"xM `idd zFcle§¨©¦§©§¨
éab.'Ek miWp` ikd `nip iOp zWFA ©¥¤©¦¥¨¨¥£¨¦

miWp` EvPi iM aizM zWFA iAbC§©¥¤§¦¦¦¨£¨¦
`wtp `l FzinrA Wi`nC eig`e Wi` eCgi©§¨¦§¨¦§¥¦©£¦Ÿ©§¨
`wtp zaWe iERixe DicEgl xrv `N ¤̀¨©©§¥§¦§¤¤©§¨

gipOdA opixn`cM dGdn(.bl sc lirl)ENit`e ¥©¤¦§©§¦¨§©¥¦©©£¦
dcFn EdNEM iwtp FzinrA Wi`nC r"xl§§¥¦©£¦©§¥§¤
xrv `N` DiPin witp `l zWFaC `Ed§¤Ÿ¨¦¦¥¤¨©©
dlAg i"r zFidl oilibxW zaWe iERixe§¦§¤¤¤§¦¦¦§©¨¨
libxC zWFA la` mEn zpizpC `inEC§¨¦§¦©£¨¤§¨¦
witp `l dlAg `lA minrR aFx zFidl¦§§¨¦§Ÿ©¨¨Ÿ¨¦
zaWe iERixe z"`e miWp`n `N` Wi`n¥¦¤¨¥£¨¦§§¦§¤¤
aizkC miWp`n slil opAxl oiaE r"xl oiA¥§¥§©¨¨¥©¥£¨¦¦§¦
l"ie miWp` oEaixi ike zaWe iERix iAB©¥¦§¤¤§¦§¦£¨¦§
`z` miWp` `EddC `xnBl Dil miwC§¦¥©§¨¨§©£¨¦¨¨

i`dnE `pixg` dWxcly"` iOp `nrh ¦§¨¨©£¦¨¥©©§¨©¦
ikd `nip iOp zaWe iERix iAB KixR `lC§Ÿ¨¦©¥¦§¤¤©¦¥¨¨¥
ihErnlC ol miw zWFaC `Edd la £̀¨©§¤¦¨§¦§¥
iOp xrv iAB KixR `lC `de `z` mixeeW§¨¦¨¨§¨§Ÿ¨¦©¥©©©¦

:DA ixii`C `iddC `inEC miWp`C `xTn Kxtnl Dil `gipC mEXn 'Ek Wi`C `inEC xFW FzinrA xFW `le FzinrA Wi` aizkC ikd `nipäðåeëa`ilY ¥¨¨¥¦§¦¦©£¦§Ÿ©£¦§¨§¦¦§¦¨¥§¦§©¦§¨©£¨¦§¨§©¦§©§¥¨§©¨¨©§¨
oitxUPd od EN`A xn`C y"xM l"qC d"t .`zNin(mye .hr sc oixcdpq)zilC zFcle incA aiIg dziOn xEhRC oeike dziOn xEhR df z` bxde df z` bFxdl oeEMzp ¦§¨¦§§¨©§¥¥©¦§¨¦¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤¨¦¦¨§¥¨§¨¦¦¨©¨¦§¥§¨§¥

d`nFxC iBg axC `ziixaE `C` axC xninl `kixvC cFre opAxM oixEaq m` `axe iIA` lr dad` xA `C` ax DnY did ike i"xl dWwe dIwfg iaC `pzC Dil¥§¨¨§¥¦§¦¨§¨¤§¦§¦¨¨¨¥©©©¨©©£¨©©©¥§¨¨¦§¦§©¨¨§¦§¦¨§¥©§©©¨§©§¨§©©©§¨¨
zFxrp EN` wxR iniC axC Dilr `ax KixRcM `kd Kxtnl l"de dIwfg iaC `pY` ibilRmye .dl sc zeaezk)i"xl d`xpe dIwfg iaC `pzC Dil zilC o`n `Mi` inE §¦¥©¨¨§¥¦§¦¨§§¦§©¨¨¦§¨¦¨¨£¥§©¦¦¤¤¥§¨¦¦¨©§¥¥§¨¨§¥¦§¦¨§¦§¤§¦

aiIg Dnvr dX`l oeEMzp la` `xw EdA irYWnC miWp`C `inEC dX`l EpeEMzp `lC `kid `weC `N` iwPn zFcle inCn mixeeW oixhFR Eid `l iIA`e `axC§¨¨§©©¥Ÿ¨§¦§¨¦¦§¥§¨¦¨¦¤¨©§¨¥¨§Ÿ¦§©§¨¦¨§¨©£¨¦§¦§¨¥§§¨£¨¦§©¥¨¦¨©§¨©¨
Wpri ikd oiaE ikd oiaC mixeeW `le Dnvr dX`l `N` dfl df EpeEMzp `l oiA dfl df EpeEMzp oiA Wpri `l oFq` Wi `d Wpri oFq` oi` miWp` xn`w `lCn¦§Ÿ¨¨©£¨¦¥¨¥¨¥¨¥¨Ÿ¥¨¥¥¦§©§¤§¤¥Ÿ¦§©§¤§¤¤¨¨¦¨©§¨§Ÿ§¨¦§¥¨¥¥¨¥¥¨¥
ith ixihR miWp`aC b"r`e `axe iIA`l oiaiIg Dnvr dX`l EpeEMzpA i`Ce `N` oipr lkA xEhRC xiRW rnWn dede xEhRC iwp xFXd lrA `pngx azM̈©©§¨¨©©©¨¦§¨©£¨©§©©¦§¨§¨¦§¨¤¨©©§¦§©§¨¦¨©§¨©¨¦§©©¥§¨¨§§©£¨¦§¦¥§¥
WixcC iAxl `zNn `ilY dpeEkA k"r `de dad` xA `C` ax KixtE KiIW `l xFWA la` DiPin dAxcA Dil mw EdA KiIWC mEXn Epiid dX`l mipeEMzOWM§¤¦§©§¦¨¦¨©§¦§©¨§¨¥¦§©¨¦¥£¨§Ÿ©¨¨¦©©¨©©£¨§¨§©¨¨©§¨¦§¨§©¦§¨¦

oitxUPdA(mye .hr sc oixcdpq)inC oiprl oiCd `EdC `C` ax xaFqe bxdPd inC oiprl oiEMzn oi`Wl oiEMzn oiA YwNg `l Dil zile oFnn Wtp zgY Wtp dYzpe §©¦§¨¦§¨©¨¤¤©©¨¤¨§¥¥Ÿ¦©§¨¥¦§©¥§¤¥¦§©¥§¦§©§¥©¤¡¨§¥©©¨§©¦§¦§©§¥
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BèçLå íãwL déì éðLéì énð øæòéìà éaøå déì àîéðå§¥¨¥§©¦¡¦¤¤©¦¦§¥¥¤¨©§¨§

âøäå äîäaä úà âBøäì ïåekúðc àeä íúä Cì øîà̈©¨¨¨§¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©

àðéîà ã"ñc ììk àeä àìè÷ øa åàì øBLc íãàä úà¤¨¨¨§©©§¨¨§¨§£¦¨

éøèöà áéiçéðøa àøwéòîc àëä ìáà éèeòîì àø÷ C ¦©¥¦§§¦§¨¦§¥£¨¨¨§¥¦¨¨©

éøö àì äåä àìè÷énð ò"øìe déèçLc â"òà àø÷ C §¨¨£¨Ÿ¨¦§¨§©§¥§©¦

étî àúléî éàä éqà áø øîà àlà äåä éëä éàcå©©¨¥£¨¤¨¨©©©¥©¦§¨¦¦

à÷ìñ àðéðç éaøa éñBé éaø epîe éì òéîL äaø àøáâc§©§¨©¨§¦©¦©©¦¥§©¦£¦¨©§¨

íãàa ìáçL íz óà ò"ø øîàå ìéàBä àðéîà Czòc©§¨£¦¨¦§¨©©©¤¨©§¨¨

äéiìòî [ãáò éîc] énð ílzLî íìL ÷æð øúBîa ílLî§©¥§¨¤¤¨¥¦§©¥©¦§¥¤¤¥£¦¨

áøì àøéæ éaø déì øîà é÷ð øBMä ìòa àðîçø áúk̈©©§¨¨©©©¨¦¨©¥©¦¥¨§©

éðúc déæéæâì ò"ø déøáz àäå éqàìBëé øîBà ò"ø à ©¥§¨©§¥¦§¦¥§©§¨¥¨

Bôebî Bl äNòé äfä ètLnk ì"ú äéiìòä ïî ílLé§©¥¦¨£¦¨©¦§¨©¤¥¨¤¦

éøèöà àáø øîà àlà äéiìòä ïî ílLî Bðéàå ílLîC §©¥§¥§©¥¦¨£¦¨¤¨¨©¨¨¦§§¦

ïéøBç ïaî øúBé ãáòa éðøéîçîe ìéàBä àðéîà ã"ñ£¦¨¦©§¦©¦§¤¤¥¦¤¦

ìL òìñ ïúBð òìñ äôé ïéøBç ïaLìL ïúBð íéLíéL ¤¤¦¨¤¤©¥¤©§Ÿ¦¥§Ÿ¦

ìL ïúBð òìñ äôé ãáòåïî ãáò éîc énð ílzLî íéL §¤¤¨¤¤©¥§Ÿ¦¦§©¥©¦§¥¤¤¦

àáøc déúek àéðz é÷ð øBMä ìòa àðîçø áúk äéiìòä̈£¦¨¨©©§¨¨©©©¨¦©§¨©¨¥§¨¨

ïéc àìäå ãáò éîcî é÷ð øîBà ò"ø é÷ð øBMä ìòa©©©¨¦¥¨¦¦§¥¤¤©£Ÿ¦

áéiçLk äî ïéøBç ïáa áéiçå ãáòa áéiçå ìéàBä àeä¦§©¨§¤¤§©¨§¤¦©§¤©¨

ãáòa áéiçLk óà ãòeîì íz ïéa Ba z÷lç ïéøBç ïáa§¤¦¦©§¨¥©§¨©§¤©¨§¤¤

ïúBpL ïéøBç ïa äîe å"÷ ãBòå ãòeîì íz ïéa Ba ÷lçð§©¥¥©§¨§©¤¦¤¥

ïúBð BðéàL ãáò ãòeîì íz ïéa Ba z÷lç BéååL ìk̈¨§¦©§¨¥©§¨¤¤¤¥¥

ìL àlààì ãòeîì íz ïéa Ba ÷BìçpL ïéc Bðéà íéL ¤¨§Ÿ¦¥¦¤©§¥©§¨Ÿ

òìñ äôé ïéøBç ïaL ïéøBç ïaî øúBé ãáòa éðøéîçî©§¦©¦§¤¤¥¦¤¦¤¤¦¨¤¤©

ìL òìñ ïúBðìL ïúBð íéLïúBð òìñ äôé ãáòå íéL ¥¤©§Ÿ¦¥§Ÿ¦§¤¤¨¤¤©¥

ìLéîcî é÷ð é÷ð øBMä ìòa ì"ú áéiç àäé ìBëé íéL §Ÿ¦¨§¥©¨©©©¨¦¨¦¦§¥

ìò áéiçì íà eðãnìì äæ àa äî éëå ò"ø øîà äMà Bà Léà úéîäå ïðaø eðz :ãáò¤¤¨©¨¨§¥¦¦¦¨¨©§¦©¨¤§©§¥¦§©¥©

Léàì äMà Léwäì àlà äMà úà Bà Léà úà øBL çbé ék øîàð øák éøä Léàk äMàä̈¦¨¨¦£¥§¨¤¡©¦¦©¤¦¤¦¨¤¨§©¦¦¨§¦

Løéå àéðúäå ìòa dì úéøé àì ò"ø øáñå äéLøBéì äé÷æð äMà óà åéLøBéì åé÷æð Léà äî̈¦§¨¨§§¨©¦¨§¨¤¨§§¤¨§¨©Ÿ¨¦¨©©§¨©§¨§¨©

øôBëa àlà øîà àì Lé÷ì Léø øîà ò"ø éøác BzLà úà LøBé ìòaäL ïàkî dúBà¨¦©¤©©©¥¤¦§¦§¥¨©¥¨¦Ÿ¨©¤¨§¤

÷æçeîák éeàøa ìèBð ìòaä ïéàå éeàø déì äåäå äúéî øçàì àlà ílzLî ïéàå ìéàBä¦§¥¦§©¥¤¨§©©¦¨©£¨¥¨§¥©©©¥§¨¦§§¨

úLeé øôBk íà úîeé åéìòa íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå àø÷ øîà àîòè éàî©©§¨¨©§¨§¥¦¦¦¨©¦¨¥§©§¨¨¨¦¤©

éîãe äMàì øòöå ÷æð ïúBð äéãìé eàöéå äMàä úà äkä àéðúäå ò"ø øîà àì ïé÷æðáe åéìò̈¨¦§¨¦Ÿ¨©§¨©§¨¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨¥¤¤§©©¨¦¨§¥

äøøçzLðå äçôL äúéä äéLøBéì úðúBð äMàä ïéà åéLøBéì ïúBð ìòaä ïéà ìòaì úBãìå§¨©©©¥©©©¥§§¨¥¨¦¨¤¤§§¤¨¨§¨¦§¨§¦§©§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc `nw `aa(oey`x meil)

xfil` iax lr oi`y `aiwr iax dywd (:`n) lirl `lde :`xnbd zl`ey

y ,'xtek ivgn iwp' yexcl oi`yoic zial ed`iad' lwqp xeydy oeik

,dywi ok m`e ,'jl mlyiedéLôðì àáé÷ò éaø àîéðå`aiwr iax l`yie ± §¥¨©¦£¦¨§©§¥
,envr lrBîöò àìäå,mzd xey iaeig lk ±,Bôebî àlà ílzLî ïéà ©£Ÿ©§¥¦§©¥¤¨¦

.Eì ílLéå ïéc úéáì eäàéáä.car incn hrnl weqt jixv recne £¦¥§¥¦¦©¥§
:`aiwr iax zhiy ayiin wgvi ax xa l`eny axáø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©

,÷çöéxacn `aiwr iaxåéìòa íãwLkxeyd lyBèçLexnbpy mcew ¦§¨§¤¨©§¨¨§¨
e ,d`pda xq`p xyad oi` df ote`ay ,epicdépéî ílzLéì àîéúc eäî©§¥¨¦§©©¦¥

,xeyd xyan edeabie ,card inca xeyd aiigziy±ïì òîLî à÷lra' ¨©§©¨
y ,'iwp xeyde ìéàBäàeä àìè÷ øáeaiignd dyrn dyr xeydy oeiky ± ¦©§¨¨

,dzindépéî ílzLéì àì ,déèçLc áb ìò óàxzen exyae ehgyy s` ± ©©©§©£¥Ÿ¦§©©¦¥
.card inc z` mlyl aiigzp `l ,d`pda

:`xnbd dywn,éëä éàs`énð øæòéìà éaøìdid 'xtek ivgn iwp' yxecy ¦¨¦§©¦¡¦¤¤©¦
xaecny uxzl xyt`,BèçLe íãwLk`le eilr `aiwr iax l`y recne §¤¨©§¨

.ok el aiydl xfril` iax lekiy ezrca dlrd

:`xnbd zvxznénð éëäiax itl jk ayiil xyt`y `aiwr iax rci ok` ± ¨¦©¦
,xfril`øáñå,eziiyewaéãòc àðéøçà àîòè déì úéà àîìcéàäî ó §¨©¦§¨¦¥©§¨©£¦¨§¨¦¥©

déì àîéðå.el xn`ie aeh xzei uexiz xfril` iaxl yi `ny ± §¥¨¥
:`xnbd zl`eyénð øæòéìà éaøå,dywi eilr s`íãwL déì éðLéì §©¦¡¦¤¤©¦¦§¥¥¤¨©

BèçLemcwy df ote`a xaecny `aiwr iaxl jk dpr `l ok` recn ± §¨
,`xnbd zvxzn .ehgyeCì øîà,xfril` iaxàeä íúäote`a `weec - ¨©¨¨¨

`eddàìè÷ øa åàì øBLc ,íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïåekúðc§¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨§©©§¨¨
ììk àeä,xtekn ehrnl weqt jxvp jkle ,dzin llk aiigzp `l xeydy - §¨

meynáéiçéð àðéîà Czòc à÷ìñcivg mz xey aiigy myk xtek ivga §©§¨©§¨£¦¨¦©©
e ,wfpéøèöààëä ìáà .éèeòîì àø÷ Cepiidc ,`aiwr iax cinrdy ote`a ¦§§¦§¨§©¥£¨¨¨

,ehgye mcwyäåä àìè÷ øa àøwéòîc,dzin aiigzp bxdy dryay ± §¥¦¨¨©§¨¨£¨
éøö àìdéèçLc áb ìò óà àø÷ Cxtek aeign ehrnl weqt jixv oi` ± Ÿ¨¦§¨©©©§©£¥

llk didi `le lwqil cner epic zligzny oeiky ,ehgye mcwy s`e

.df aeig llk eilr lg `l dligzny `ed heyt ,epnn zeabl zexyt`

`xnbd dywnénð àáé÷ò éaøìe :ixdy ,dywi eilr s`äåä éëä éàcå± §©¦£¦¨©¦©©¨¦£¨
mcwy df ote` lr hrnl weqt jxved recne ,`id dpekp i`ce ef `xaq

.ehgye

:xg` ote`a `aiwr iax zhiy ayiin iq` axéàä ,éqà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦©
àúléîdf xe`ia -éì òéîL äaø àøáâc étîlecb mc`n eizrny ± ¦§¨¦¦§©§¨©¨§¦©¦
dxeza,àðéðç éaøa éñBé éaø epîe,car incn hrnl weqt jxvedy dn ©©¦¥§©¦£¦¨

y meynìáçL íz óà ,àáé÷ò éaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦§¨©©¦£¦¨©¨¤¨©
íìL ÷æð øúBna ílLî íãàamc`de mc`a mz xey lagy ote`ay ± §¨¨§©¥©¨¤¤¨¥

mc`a lagy mzd s` `l` mly wfp mlyn mc`d wx `l ,xeya lag

mc`d zlagn xzei dzid mc`a ely dlagd m` jkle ,mly wfp mlyn

iaxly ixd .yxtdd `ln z` mzd mlyne mc`d zlag ieey z` mikpn ,ea

xnel mewn dide ,cren xeyk mly wfp mc` laegd mz xey mlyn `aiwr

yäéiìòî [ãáò éîc] énð ílzLîcard inc z` mlyi car gbpyk s`y ± ¦§©¥©¦§¥¤¤¥£¦¨
jkl ,cren xeyk miqkpd x`yn'é÷ð øBMä ìòa' àðîçø áúkxnel ¨©©£¨¨©©©¨¦

.car incn llk xehty

:df xe`ia lr dywn `xif iaxdéøáz àäå ,éqà áøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©©¦§¨©§¥
déæéæâì àáé÷ò éaømvnv xnelk ,etexb` gk z` `aiwr iax xay `lde ± ©¦£¦¨¦§¦¥

enke ,mly wfp mlyny xn`y epic z`øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúcxg`n §©§¨©¦£¦¨¥
,mly wfp mlyn mc`a lagy mzdyìBëéy s`ãeîìz ,äéiìòä ïî ílLé ¨§©¥¦¨£¦¨©§

'Bì äNòé äfä ètLnk' øîBìlr xeyd z` miaiigny aeigdy rnyne ± ©©¦§¨©¤©£¤
y xnelk ,`ed cala xeyd lr 'el dyri' `ed mc`d iwfpílLî Bôebî¦§©¥

.äéiìòä ïî ílLî Bðéàå,etebn `l` mlyn epi` ezrcl s`y x`eane §¥§©¥¦¨£¦¨
.'jl mlyie oic zial ed`iad' dywi oiicre

:xg` ote`a `aiwr iax zhiy ayiin `axéøèöà ,àáø øîà àlàC ¤¨¨©¨¨¦§§¦
y meyn ,car inc hrnl 'iwp'n yexclìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦

épøéîçîe,gbpy cren xey iabl ep` mixingny oeik ±ïaî øúBé ãáòa ©£¦©¦§¤¤¥¦¤
L ,ïéøBçixdìL ,òìñ ïúBð òìñ äôé ïéøBç ïaìL ïúBð íéL,íéL`le ¦¤¤¦¨¤¤©¥¤©§Ÿ¦¥§Ÿ¦

,eieeyn xzeiåeli`,ãáò`ed m` s`ìL ïúBð ,òìñ äôé,íéLxnel yie §¤¤¨¤¤©¥§Ÿ¦
y dxingd df xac s`yílzLî,äéiìòä ïî ãáò éîc énðjkláúk ¦§©¥©¦§¥¤¤¦¨£¦¨¨©
'é÷ð øBMä ìòa' àðîçø.car incn xehty xnel ©£¨¨©©©¨¦

àáøc déúåk àéðz,`axl zriiqnd `ziixa epivn ±éaø ,'é÷ð øBMä ìòa' ©§¨§¨¥§¨¨©©©¨¦©¦
àeä ïéc àìäå ,ãáò éîcî é÷ð øîBà àáé÷ò`la s` cenll yi ixde ± £¦¨¥¨¦¦§¥¤¤©£Ÿ¦

,'epivn dna'n xehty weqtdãáòa áéiçå ìéàBämilwy miyelyáéiçå ¦§©¨§¤¤§©¨
ïéøBç ïáa,xtek,ãòeîì íz ïéa Ba z÷lç ïéøBç ïáa áéiçLk äîmzdy §¤¦©§¤¦¥§¤¦¦©§¨¥¨§¨

,aiig crende xtekn xehtãáòa áéiçLk óàmilwy miyelyBa ÷lçð ©§¤¦¥§¤¤§©¥
,ãòeîì íz ïéa.aiig didi crende car ly miyelyn xeht didi mzdy ¥¨§¨
øîBçå ì÷ ,ãBòå,exhetlïúBpL ïéøBç ïa äîextekd melyza,BéååL ìk §©¨¤©¤¦¤¥¨¨§

ãòeîì íz ïéa Ba z÷lç,xtekn mzd z` zxhteïúBð BðéàL ãáòlk ¦©§¨¥¨§¨¤¤¤¥¥
eieeyàlàìL,ãòeîì íz ïéa Ba ÷BìçpL ïéc Bðéà ,íéLmzd z` xehtpe ¤¨§Ÿ¦¥¦¤©§¥¨§¨

`aiwr iax uxzne .car ly miyelynàì ,lwe epivn dna yexcl oi` ± Ÿ
oky ,exhetl xnegeòìñ äôé ïéøBç ïaL ,ïéøBç ïaî øúBé ãáòa épøéîçî©£¦©¦§¤¤¥¦¤¦¤¤¦¨¤¤©

òìñ ïúBð,ìLìL ïúBð íéL,íéLeli`eìL ïúBð òìñ äôé ãáò,íéLoeike ¥¤©§Ÿ¦¥§Ÿ¦§¤¤¨¤¤©¥§Ÿ¦
,xzei xeng cardyáéiç àäé ìBëé,car ly miyelya mz xey s`ãeîìz ¨§¥©¨©§

.ãáò éîcî é÷ð ,'é÷ð øBMä ìòa' øîBìenrhk aeigd zaiqa x`ean ixd ©©©©¨¦¨¦¦§¥¤¤
`ax ly:

:dy` bxdy cren xey melyza dpc `xnbd

,ïðaø eðz(hk `k zeny) crend xeya xn`pøîà ,'äMà Bà Léà úéîäå' ¨©¨¨§¥¦¦¦¨¨©
àa äî éëå àáé÷ò éaøweqtLéàk äMàä ìò áéiçì íà ,eðãnìì äæ ©¦£¦¨§¦©¨¤§©§¥¦§©¥©¨¦¨§¦

,xtek mlyne lwqpe yi` gbepy xeyk epic dy` gbepy xeyy xnel±éøä£¥
øîàð øák,(gk my) df iptlàlà .'äMà úà Bà Léà úà øBL çbé ék' §¨¤¡©¦¦©¤¦¤¦¨¤¨
`a df weqt,Léàì äMà Lé÷äìxnelLéà äîzn m`åéLøBéì åé÷æð §¨¦¦¨§¦¨¦§¨¨§§¨

,eilr miaiigy wfpd inelyza mikefy md eiyxei-äé÷æð äMà óà©¦¨§¨¤¨
äéLøBéì.dlral `le §§¤¨

:`xnbd zl`eyìòa dì úéøé àì àáé÷ò éaø øáñåiax xaeq ok` m`d ± §¨©©¦£¦¨Ÿ¨¦¨©©
md miyxeidy xn` jkle ,dxezdn ezy` z` yxei epi` lrady `aiwr

,oiwfpd z` milawny,àéðúäå(`i fk xacna) zelgp zyxta xn`pLøéå' §¨©§¨§¨©
.àáé÷ò éaø éøác ,BzLà úà LøBé ìòaäL ïàkî ,'dúàyxec cvike Ÿ¨¦¨¤©©©¥¤¦§¦§¥©¦£¦¨

.dy`d iwfp z` yxei lrad oi`y o`k

:`aiwr iax zhiy ayiin yiwl yix,Lé÷ì Léø øîàok`øîà àìiax ¨©¥¨¦Ÿ¨©
,mixacd lkl ezy` z` yxei epi` lrady `aiwrøôBëa àlà,cala ¤¨§¤

å ìéàBäxtekdéeàø déì äåäå ,äúéî øçàì àlà ílzLî ïéà`vnpe ± ¦§¥¦§©¥¤¨§©©¦¨©£¨¥¨
,dzzin xg`l dl `eal ie`x wx `l` ,dy`d cia wfgen df oenn oi`y

åy llkd÷æçeîák éeàøa ìèBð ìòaä ïéàmiqkpd z` yxei lrad oi` ± §¥©©©¥§¨¦§§¨
dicia miwfgen eidy ezy` iqkp z` `l` ,dzzin xg`l dl miie`xd

e .diigaàîòè éàîoky ,dzin xg`l `l` xtekd aeig oi`y oipne ±øîà ©©§¨¨©
úLeé øôk íà úîeé åéìòa íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå' àø÷§¨§¥¦¦¦¨©¦¨¥§©§¨¨¨¦Ÿ¤©

,'åéìòi`ce xeyd zliwqe ,xeyd zliwq xg`l `ed xtekd aeigy ixd ¨¨
.dzin xg`l `l` dpi`

:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaø øîà àì ïé÷æðáemaeig lgy miwfp x`yae ± ¦§¨¦Ÿ¨©©¦£¦¨
,myxei lrad oi`y `aiwr iax xn` `l mda ike ,dy`d iiga cer,àéðúäå§¨©§¨

y mc`äMàä úà äkäzxaern dzidyøòöå ÷æð ïúBð ,äéãìé eàöéå ¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨¥¤¤§©©
ìòaä ïéà .ìòaì úBãìå éîãe ,äMàì,d`kdd xg`l lrad zn ±ïúBð ¨¦¨§¥§¨©©©¥©©©¥

zecleed inc[ïúBð] (úðúåð) ,äMàä ïéà .åéLøBéìwfpde xrvd inc z` §§¨¥¨¦¨¥
äéLøBéìm`e .dlral `le,äøøçzLðå äçôL äúéädxxgzydy xg`le §§¤¨¨§¨¦§¨§¦§©§§¨

,xxgeyn carn dxarzp
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בבא קמא. פרק רביעי - שור שנגח ד' וה' דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc `nw `aa(oey`x meil)

xfil` iax lr oi`y `aiwr iax dywd (:`n) lirl `lde :`xnbd zl`ey

y ,'xtek ivgn iwp' yexcl oi`yoic zial ed`iad' lwqp xeydy oeik

,dywi ok m`e ,'jl mlyiedéLôðì àáé÷ò éaø àîéðå`aiwr iax l`yie ± §¥¨©¦£¦¨§©§¥
,envr lrBîöò àìäå,mzd xey iaeig lk ±,Bôebî àlà ílzLî ïéà ©£Ÿ©§¥¦§©¥¤¨¦

.Eì ílLéå ïéc úéáì eäàéáä.car incn hrnl weqt jixv recne £¦¥§¥¦¦©¥§
:`aiwr iax zhiy ayiin wgvi ax xa l`eny axáø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©

,÷çöéxacn `aiwr iaxåéìòa íãwLkxeyd lyBèçLexnbpy mcew ¦§¨§¤¨©§¨¨§¨
e ,d`pda xq`p xyad oi` df ote`ay ,epicdépéî ílzLéì àîéúc eäî©§¥¨¦§©©¦¥

,xeyd xyan edeabie ,card inca xeyd aiigziy±ïì òîLî à÷lra' ¨©§©¨
y ,'iwp xeyde ìéàBäàeä àìè÷ øáeaiignd dyrn dyr xeydy oeiky ± ¦©§¨¨

,dzindépéî ílzLéì àì ,déèçLc áb ìò óàxzen exyae ehgyy s` ± ©©©§©£¥Ÿ¦§©©¦¥
.card inc z` mlyl aiigzp `l ,d`pda

:`xnbd dywn,éëä éàs`énð øæòéìà éaøìdid 'xtek ivgn iwp' yxecy ¦¨¦§©¦¡¦¤¤©¦
xaecny uxzl xyt`,BèçLe íãwLk`le eilr `aiwr iax l`y recne §¤¨©§¨

.ok el aiydl xfril` iax lekiy ezrca dlrd

:`xnbd zvxznénð éëäiax itl jk ayiil xyt`y `aiwr iax rci ok` ± ¨¦©¦
,xfril`øáñå,eziiyewaéãòc àðéøçà àîòè déì úéà àîìcéàäî ó §¨©¦§¨¦¥©§¨©£¦¨§¨¦¥©

déì àîéðå.el xn`ie aeh xzei uexiz xfril` iaxl yi `ny ± §¥¨¥
:`xnbd zl`eyénð øæòéìà éaøå,dywi eilr s`íãwL déì éðLéì §©¦¡¦¤¤©¦¦§¥¥¤¨©

BèçLemcwy df ote`a xaecny `aiwr iaxl jk dpr `l ok` recn ± §¨
,`xnbd zvxzn .ehgyeCì øîà,xfril` iaxàeä íúäote`a `weec - ¨©¨¨¨

`eddàìè÷ øa åàì øBLc ,íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïåekúðc§¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨§©©§¨¨
ììk àeä,xtekn ehrnl weqt jxvp jkle ,dzin llk aiigzp `l xeydy - §¨

meynáéiçéð àðéîà Czòc à÷ìñcivg mz xey aiigy myk xtek ivga §©§¨©§¨£¦¨¦©©
e ,wfpéøèöààëä ìáà .éèeòîì àø÷ Cepiidc ,`aiwr iax cinrdy ote`a ¦§§¦§¨§©¥£¨¨¨

,ehgye mcwyäåä àìè÷ øa àøwéòîc,dzin aiigzp bxdy dryay ± §¥¦¨¨©§¨¨£¨
éøö àìdéèçLc áb ìò óà àø÷ Cxtek aeign ehrnl weqt jixv oi` ± Ÿ¨¦§¨©©©§©£¥

llk didi `le lwqil cner epic zligzny oeiky ,ehgye mcwy s`e

.df aeig llk eilr lg `l dligzny `ed heyt ,epnn zeabl zexyt`

`xnbd dywnénð àáé÷ò éaøìe :ixdy ,dywi eilr s`äåä éëä éàcå± §©¦£¦¨©¦©©¨¦£¨
mcwy df ote` lr hrnl weqt jxved recne ,`id dpekp i`ce ef `xaq

.ehgye

:xg` ote`a `aiwr iax zhiy ayiin iq` axéàä ,éqà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦©
àúléîdf xe`ia -éì òéîL äaø àøáâc étîlecb mc`n eizrny ± ¦§¨¦¦§©§¨©¨§¦©¦
dxeza,àðéðç éaøa éñBé éaø epîe,car incn hrnl weqt jxvedy dn ©©¦¥§©¦£¦¨

y meynìáçL íz óà ,àáé÷ò éaø øîàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦§¨©©¦£¦¨©¨¤¨©
íìL ÷æð øúBna ílLî íãàamc`de mc`a mz xey lagy ote`ay ± §¨¨§©¥©¨¤¤¨¥

mc`a lagy mzd s` `l` mly wfp mlyn mc`d wx `l ,xeya lag

mc`d zlagn xzei dzid mc`a ely dlagd m` jkle ,mly wfp mlyn

iaxly ixd .yxtdd `ln z` mzd mlyne mc`d zlag ieey z` mikpn ,ea

xnel mewn dide ,cren xeyk mly wfp mc` laegd mz xey mlyn `aiwr

yäéiìòî [ãáò éîc] énð ílzLîcard inc z` mlyi car gbpyk s`y ± ¦§©¥©¦§¥¤¤¥£¦¨
jkl ,cren xeyk miqkpd x`yn'é÷ð øBMä ìòa' àðîçø áúkxnel ¨©©£¨¨©©©¨¦

.car incn llk xehty

:df xe`ia lr dywn `xif iaxdéøáz àäå ,éqà áøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©©¦§¨©§¥
déæéæâì àáé÷ò éaømvnv xnelk ,etexb` gk z` `aiwr iax xay `lde ± ©¦£¦¨¦§¦¥

enke ,mly wfp mlyny xn`y epic z`øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúcxg`n §©§¨©¦£¦¨¥
,mly wfp mlyn mc`a lagy mzdyìBëéy s`ãeîìz ,äéiìòä ïî ílLé ¨§©¥¦¨£¦¨©§
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.äéiìòä ïî ílLî Bðéàå,etebn `l` mlyn epi` ezrcl s`y x`eane §¥§©¥¦¨£¦¨
.'jl mlyie oic zial ed`iad' dywi oiicre

:xg` ote`a `aiwr iax zhiy ayiin `axéøèöà ,àáø øîà àlàC ¤¨¨©¨¨¦§§¦
y meyn ,car inc hrnl 'iwp'n yexclìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦

épøéîçîe,gbpy cren xey iabl ep` mixingny oeik ±ïaî øúBé ãáòa ©£¦©¦§¤¤¥¦¤
L ,ïéøBçixdìL ,òìñ ïúBð òìñ äôé ïéøBç ïaìL ïúBð íéL,íéL`le ¦¤¤¦¨¤¤©¥¤©§Ÿ¦¥§Ÿ¦

,eieeyn xzeiåeli`,ãáò`ed m` s`ìL ïúBð ,òìñ äôé,íéLxnel yie §¤¤¨¤¤©¥§Ÿ¦
y dxingd df xac s`yílzLî,äéiìòä ïî ãáò éîc énðjkláúk ¦§©¥©¦§¥¤¤¦¨£¦¨¨©
'é÷ð øBMä ìòa' àðîçø.car incn xehty xnel ©£¨¨©©©¨¦

àáøc déúåk àéðz,`axl zriiqnd `ziixa epivn ±éaø ,'é÷ð øBMä ìòa' ©§¨§¨¥§¨¨©©©¨¦©¦
àeä ïéc àìäå ,ãáò éîcî é÷ð øîBà àáé÷ò`la s` cenll yi ixde ± £¦¨¥¨¦¦§¥¤¤©£Ÿ¦

,'epivn dna'n xehty weqtdãáòa áéiçå ìéàBämilwy miyelyáéiçå ¦§©¨§¤¤§©¨
ïéøBç ïáa,xtek,ãòeîì íz ïéa Ba z÷lç ïéøBç ïáa áéiçLk äîmzdy §¤¦©§¤¦¥§¤¦¦©§¨¥¨§¨

,aiig crende xtekn xehtãáòa áéiçLk óàmilwy miyelyBa ÷lçð ©§¤¦¥§¤¤§©¥
,ãòeîì íz ïéa.aiig didi crende car ly miyelyn xeht didi mzdy ¥¨§¨
øîBçå ì÷ ,ãBòå,exhetlïúBpL ïéøBç ïa äîextekd melyza,BéååL ìk §©¨¤©¤¦¤¥¨¨§

ãòeîì íz ïéa Ba z÷lç,xtekn mzd z` zxhteïúBð BðéàL ãáòlk ¦©§¨¥¨§¨¤¤¤¥¥
eieeyàlàìL,ãòeîì íz ïéa Ba ÷BìçpL ïéc Bðéà ,íéLmzd z` xehtpe ¤¨§Ÿ¦¥¦¤©§¥¨§¨

`aiwr iax uxzne .car ly miyelynàì ,lwe epivn dna yexcl oi` ± Ÿ
oky ,exhetl xnegeòìñ äôé ïéøBç ïaL ,ïéøBç ïaî øúBé ãáòa épøéîçî©£¦©¦§¤¤¥¦¤¦¤¤¦¨¤¤©

òìñ ïúBð,ìLìL ïúBð íéL,íéLeli`eìL ïúBð òìñ äôé ãáò,íéLoeike ¥¤©§Ÿ¦¥§Ÿ¦§¤¤¨¤¤©¥§Ÿ¦
,xzei xeng cardyáéiç àäé ìBëé,car ly miyelya mz xey s`ãeîìz ¨§¥©¨©§

.ãáò éîcî é÷ð ,'é÷ð øBMä ìòa' øîBìenrhk aeigd zaiqa x`ean ixd ©©©©¨¦¨¦¦§¥¤¤
`ax ly:

:dy` bxdy cren xey melyza dpc `xnbd

,ïðaø eðz(hk `k zeny) crend xeya xn`pøîà ,'äMà Bà Léà úéîäå' ¨©¨¨§¥¦¦¦¨¨©
àa äî éëå àáé÷ò éaøweqtLéàk äMàä ìò áéiçì íà ,eðãnìì äæ ©¦£¦¨§¦©¨¤§©§¥¦§©¥©¨¦¨§¦

,xtek mlyne lwqpe yi` gbepy xeyk epic dy` gbepy xeyy xnel±éøä£¥
øîàð øák,(gk my) df iptlàlà .'äMà úà Bà Léà úà øBL çbé ék' §¨¤¡©¦¦©¤¦¤¦¨¤¨
`a df weqt,Léàì äMà Lé÷äìxnelLéà äîzn m`åéLøBéì åé÷æð §¨¦¦¨§¦¨¦§¨¨§§¨

,eilr miaiigy wfpd inelyza mikefy md eiyxei-äé÷æð äMà óà©¦¨§¨¤¨
äéLøBéì.dlral `le §§¤¨

:`xnbd zl`eyìòa dì úéøé àì àáé÷ò éaø øáñåiax xaeq ok` m`d ± §¨©©¦£¦¨Ÿ¨¦¨©©
md miyxeidy xn` jkle ,dxezdn ezy` z` yxei epi` lrady `aiwr

,oiwfpd z` milawny,àéðúäå(`i fk xacna) zelgp zyxta xn`pLøéå' §¨©§¨§¨©
.àáé÷ò éaø éøác ,BzLà úà LøBé ìòaäL ïàkî ,'dúàyxec cvike Ÿ¨¦¨¤©©©¥¤¦§¦§¥©¦£¦¨

.dy`d iwfp z` yxei lrad oi`y o`k

:`aiwr iax zhiy ayiin yiwl yix,Lé÷ì Léø øîàok`øîà àìiax ¨©¥¨¦Ÿ¨©
,mixacd lkl ezy` z` yxei epi` lrady `aiwrøôBëa àlà,cala ¤¨§¤

å ìéàBäxtekdéeàø déì äåäå ,äúéî øçàì àlà ílzLî ïéà`vnpe ± ¦§¥¦§©¥¤¨§©©¦¨©£¨¥¨
,dzzin xg`l dl `eal ie`x wx `l` ,dy`d cia wfgen df oenn oi`y

åy llkd÷æçeîák éeàøa ìèBð ìòaä ïéàmiqkpd z` yxei lrad oi` ± §¥©©©¥§¨¦§§¨
dicia miwfgen eidy ezy` iqkp z` `l` ,dzzin xg`l dl miie`xd

e .diigaàîòè éàîoky ,dzin xg`l `l` xtekd aeig oi`y oipne ±øîà ©©§¨¨©
úLeé øôk íà úîeé åéìòa íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå' àø÷§¨§¥¦¦¦¨©¦¨¥§©§¨¨¨¦Ÿ¤©

,'åéìòi`ce xeyd zliwqe ,xeyd zliwq xg`l `ed xtekd aeigy ixd ¨¨
.dzin xg`l `l` dpi`

:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaø øîà àì ïé÷æðáemaeig lgy miwfp x`yae ± ¦§¨¦Ÿ¨©©¦£¦¨
,myxei lrad oi`y `aiwr iax xn` `l mda ike ,dy`d iiga cer,àéðúäå§¨©§¨

y mc`äMàä úà äkäzxaern dzidyøòöå ÷æð ïúBð ,äéãìé eàöéå ¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨¥¤¤§©©
ìòaä ïéà .ìòaì úBãìå éîãe ,äMàì,d`kdd xg`l lrad zn ±ïúBð ¨¦¨§¥§¨©©©¥©©©¥

zecleed inc[ïúBð] (úðúåð) ,äMàä ïéà .åéLøBéìwfpde xrvd inc z` §§¨¥¨¦¨¥
äéLøBéìm`e .dlral `le,äøøçzLðå äçôL äúéädxxgzydy xg`le §§¤¨¨§¨¦§¨§¦§©§§¨
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Kixv didIW Kix`dlE KM lM wCwcl§©§¥¨©§©£¦¤¦§¤¨¦
`ziixF`C e`l `cEArWC `idd zFWwdl§©§©¦§¦§¨©§©§¨
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äLeøâa ð"ø øîà ïëå äLeøâa äaø øîà äëæ úøBib Bà¦¤¨¨¨©©¨¦§¨§¥¨©¦§¨

àtt áø øîà úBãìå éîãa âBìôéz énð äLeøb éøîà©§¥§¨©¦¦§¦§¥§¨¨©©¨¨

úBãìå éîc äúkæ äøBzäúeðæa äéìò àa eléôà ìòaì ©¨¦§¨§¥§¨©©©£¦¨¨¤¨¦§

äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk àø÷ øîà àîòè éàî©©§¨¨©§¨©£¤¨¦¨¨©©¨¦¨

ò÷ø÷ eábL ïBâk ð"øìe úBòî eábL ïBâk äaøì dî÷Bðå§§¨§©¨§¤¨¨§§¤¨©§©

ð"øå Bì ïéà úBòî eáb Bì Lé ò÷ø÷ eáb äaø øîàc§¨©©¨¨©§©¥¨¨¥§

éléî épä éøîà Bì ïéà ò÷ø÷ eáb Bì Lé úBòî eáb øîà̈©¨¨¥¨©§©¥©§¥©¥¦¥

øîà éaøk àëä éøîà÷ ék ïðaøc àaélà àáøòî éðáì¦§¥©£¨¨©¦¨§©¨¨¦¨©§¥¨¨§¤¦¨©

äðåeëa àlL ãáòä úà úéîäL øBL Lé÷ì ïa ù"ø¤¨¦¤¥¦¤¨¤¤¤Ÿ§©¨¨

ìMî øeètìL óñk øîàpL íéì÷L íéLïzé íéì÷L íéL ¨¦§Ÿ¦§¨¦¤¤¡©¤¤§Ÿ¦§¨¦¦¥

íéìòaä äìé÷ña øBMäL ïîæ ìk ì÷qé øBMäå åéðBãàì©¨§©¦¨¥¨§©¤©¦§¦¨©§¨¦

ìL ïéîlLîíéìòaä ïéà äìé÷ña øBMä ïéà íéì÷L íéL §©§¦§Ÿ¦§¨¦¥©¦§¦¨¥©§¨¦

ìL ïéîlLîïa úéîäL øBL äaø øîà íéì÷L íéL §©§¦§Ÿ¦§¨¦¨©©¨¤¥¦¤

ì÷qé øBMä øîàpL øôBkî øeèt äðåeëa àlL ïéøBç¦¤Ÿ§©¨¨¨¦¤¤¤¡©©¦¨¥

øBMäL ïîæ ìk åéìò úLeé øôBk íà úîeé åéìòa íâå§©§¨¨¨¦¤©¨¨¨§©¤©

ïéà äìé÷ña øBMä ïéà øôBk ïéîlLî íéìòa äìé÷ña¦§¦¨§¨¦§©§¦¤¥©¦§¦¨¥

úà éøBL úéîä éiaà déáéúéà øôBk ïéîlLî íéìòa§¨¦§©§¦¤¥¦¥©©¥¥¦¦¤

åàì éàî Bîöò ô"ò ílLî æ"ä éðBìt ìL BøBL Bà éðBìt§¦¤§¦§©¥©§©©

úà éøBL úéîä àôéñ àîéà íéîc éà íéîc àì øôBk¤Ÿ¨¦¦¨¦¥¨¥¨¥¦¦¤

éànà íéîc éàå Bîöò ét ìò ílLî Bðéà éðBìt ìL Bcáò©§¤§¦¥§©¥©¦©§§¦¨¦©©

ì àðìéëé déì øîà àìñð÷ àôéñå íéîc àLéø Cì ééeðL Ÿ¨©¥¨¦§¨¦§¥¨¥¨¨¦§¥¨§¨

íéîc éãéàå éãéà Cì àðépLî àì à÷éçc àééepL eäéî¦¦¨§¦¨Ÿ§©¦¨¨¦¥§¦¥¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc `nw `aa(ipy meil)

úøBib Bà,mdipy ezne ,xbl d`eypdäëæfp mlyn epi`e wifndxrve w ¦¤¨¨
dfe ,dkf mdiqkpa zekfl mcewd lk miyxei mdl oi`y oeiky ,zecle ince

dy`d oi`' xn`py dnne .mlyl jixv epi`e mc` lkl mcew ecia oenndy

yxei lrad oi`y `aiwr iax xaeq xrve wfpa s`y x`ean ,'diyxeil ozep

.ezy` z`

:`ziixad ixac miayiin ongp axe dax,äaø øîàzxacn `ziixad ¨©©¨
äLeøâaj` ,llk dyxei epi` jkle ,ezy` z` yxib dlagd xg`ly ± ¦§¨

.xtekn ueg diwfp z` s` lrad yxei el d`eyp dzidy ote`aøîà ïëå§¥¨©
,ïîçð áøzxacn `ziixad.äLeøâa ©©§¨¦§¨

éøîà,daiyid ipa eywd ±úBãìå éîãa âBìôéz énð äLeøbxaecn m` ± ¨§¥§¨©¦¦§¦§¥§¨
dy`d dkixv dzid mze` s` ,lral mikiiy zecleed inc recn ,dyexba

eilr ziyi xy`k' weqtdn cnlp lral zecleed incy dn ixdy ,lawl

j` ,`ed 'dy`d lra' m` `l` dxezd dzkif `ly rnyne ,'dy`d lra

.dlra cer epi` dyexba

,àtt áø øîà`l` ,oekp df oic oi`ìòaì úBãìå éîc äúkæ äøBzä ¨©©¨¨©¨¦§¨§¥§¨©©©
eléôà`l` mlern d`yp `l m`,úeðæa äéìò àa,dyexba oky lkeéàî £¦¨¨¤¨¦§©

,'äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk' àø÷ øîà ,àîòèezernyn 'lra'e ©§¨¨©§¨©£¤¨¦¨¨©©¨¦¨
.zecleed inc mikiiy dy`d lrealy ,'lrea'

,dyexba `ziixad cinrdl ekxved ongp axe dax recn :`xnbd zl`ey

dî÷Bðå,xg` mewna ewlgpy dn itk cinrdl mileki eid ±ìitïBâk ,äaø §§¨§©¨§
úBòî eábLxaeq dcia eid `l el` zerny oeiky ,xrvde wfpd liaya ¤¨¨

,ie`xa yxei lrad oi`e 'ie`x' miaygpy daxeábL ïBâk ,ïîçð áøìe§©©§¨§¤¨
ò÷ø÷ongp ax xaeq dcia dzid `l ef rwxwy oeiky ,xrvde wfpd liaya ©§©

lhep epi`y (:ckw a"a) xeka zyexi oiprl ep`vn oky .'ie`x' zaygpy

,ongp axe dax ewlgp ,mdia` aeg minezid eab m`y ,ie`xa,äaø øîàc§¨©©¨
m`Bì Lé ò÷ø÷ eáboeik a`d cia zwfgen zaygpy ,ef rwxwa mipy it ¨©§©¥

m` j` ,eaega el zcareynyBì ïéà úBòî eábzerny meyn ,mipy it ¨¨¥
.'ie`x' miaygpe ,a`d cia eid `l el`Bì Lé úBòî eáb ,øîà ïîçð áøå§©©§¨¨©¨¨¥

exifgd zerne deld zern ixdy ,mda wfgen aygp a`dy meyn ,mipy it

,elBì ïéà ,ò÷ø÷ eáb,mdia` cia dzid `l ef rwxwy meyn ,mipy it ¨©§©¥
zernd aiygdl yi xrvde wfpd melyz oiprl o`k ok enke .'ie`x' zaygpe

.dyexba cinrdl ekxved recne ,ie`xk rwxwd e`

éøîà,daiyid ipa evxiz ±ïðaøc àaélà àáøòî éðáì éléî éðä- ¨§¥¨¥¦¥¦§¥©£¨¨©¦¨§©¨¨
a ixac lr wx dxn`p xekaa ongp axe dax zwelgnmixaeqd `axrn ip

,'ie`x' miaygp a`d zzin xg`l miqkpd egayy gay lky opax zrck

àëä éøîà÷ ékepiid ,o`k ongp axe dax evxizy dn j` ±éaøkwlegy ¦¨¨§¥¨¨§©¦
aygp a`d zzin xg`l mdil`n miqkp egayy gay lk ezrcle ,opax lr

wfgen aygp ,rwxw eab m` oiae zern eab m` oia delna ok enke ,'wfgen'

dyexba cinrdl ekxved ezrcle ,lrad myxeie:
:car ly miylye xteka eaeig oiprl dpeeka `ly gbpy xeya dpc `xnbd

øeèt ,äðåeëa àlL ãáòä úà úéîäL øBL ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¤¥¦¤¨¤¤¤Ÿ§©¨¨¨
ìMîìL óñk' øîàpL ,íéì÷L íéLøBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L íéL ¦§Ÿ¦§¨¦¤¤¡©¤¤§Ÿ¦§¨¦¦¥©Ÿ¨§©

,'ì÷qéxnel ,xeyd zzinl qpwd melyz ywedy ixdøBMäL ïîæ ìk ¦¨¥¨§©¤©
ìL ïéîlLî íéìòaä äìé÷ñaäìé÷ña øBMä ïéà ,íéì÷L íéLbxdy oebk ¦§¦¨©§¨¦§©§¦§Ÿ¦§¨¦¥©¦§¦¨

,dpeeka `lyìL ïéîlLî íéìòaä ïéà.íéì÷L íéL ¥©§¨¦§©§¦§Ÿ¦§¨¦
:sqep oic,øôBkî øeèt ,äðåeëa àlL ïéøBç ïa úéîäL øBL ,äaø øîà̈©©¨¤¥¦¤¦¤Ÿ§©¨¨¨¦¤

,'åéìò úLeé øôk íà úîeé åéìòa íâå ì÷qé øBMä' øîàpLywedy ixd ¤¤¡©©¦¨¥§©§¨¨¨¦Ÿ¤©¨¨
xnel ,xeyd zzinl xtekd melyzíéìòa äìé÷ña øBMäL ïîæ ìk̈§©¤©¦§¦¨§¨¦

.øôBk ïéîlLî íéìòa ïéà äìé÷ña øBMä ïéà ,øôBk ïéîlLî§©§¦¤¥©¦§¦¨¥§¨¦§©§¦¤
éiaà déáéúéàzia ipta dcedy mc` ,(.`n zeaezk) epipyy dnn ,daxl ¥¦¥©©¥

xn`e oicBà ,éðBìt úà éøBL úéîäz` ixey zindéøä ,éðBìt ìL BøBL ¥¦¦¤§¦¤§¦£¥
,Bîöò ét ìò ílLî äæmda dcendy qpw mpi` el` minelyzy meyn ¤§©¥©¦©§

.oenn `l` xehtåàì éàîzind' dcedyk mlyl dpynd daiigy dn ©©
epiid ,'ipelt z` ixey,øôBk,mc` bxdyk dxezd daiigy melyzd edfy ¤

z`ceda lwqp xeyd oi` ,dbixdd lr micr eid `ly df ote`a ixde

.xtek mlyl aiig mewn lkne ,milrad

:dax uxznàìl `l` ,xtek melyzl dpynd zpeek oi` ±íéîcmelyzl ± Ÿ¨¦
enk ,wfpd ieey z` mlyl aiig mc` wifnd xeyy myky ,bxdpd ly eieey

ote`a aiig df melyze ,eiyxeil eieey z` mlyl jixv mc` bxd m` ok

.mlyn epi` xtek j` ,lwqp xeyd oi`y

:df uexiz lawn epi` iia`éàaeigl dpynd zpeek,àôéñ àîéà ,íéîc ¦¨¦¥¨¥¨
xn`e dced m`y xn`p myyBðéà ,éðBìt ìL Bcáò úà éøBL úéîä¥¦¦¤©§¤§¦¥

ílLîmilwy miyely qpw,Bîöò ét ìò.xeht qpwa dceny meynéàå §©¥©¦©§§¦
àì éànà ,íéîccar bxdyk s` ,mc` zbixd lr minc aeig yi ok` m`e ± ¨¦©©Ÿ

oky ,dcedyk s` aiig did df melyze ,minc mlyiy zeidl jixv did

r it lr mlyn epi`y dpynd dnzq recne ,qpw `le `ed oenn aeig.env

déì øîà,iia`l daxì àðìéëéCì ééepLok`y ,jl uxzl leki iziid ± ¨©¥¨¦§¨§©¥¨
Cì àðépLî àì à÷éçc àééepL ,eäéî ,ñð÷ àôéñå íéîc àLéømpn` ± ¥¨¨¦§¥¨§¨¦¦¨§¦¨Ÿ§©¦¨¨

ok` `l` ,mipiipr ipya dpynd x`al ,dfk wegc uexiz jl uxz` `léãéà¦¦
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בבא קמא. פרק רביעי - שור שנגח ד' וה' דף מג עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`zeaצח drax`a cenr bn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïéøBç ïa eäéî:Fnvr t"r xtFM DiA ogMW`Céãäñ eúàc ïBâk éîc éëéäå ¦¤¦§©§§¨¥¤©§§¥¦¨¥§§¨©£¥
.'eëz`cFd mEXn xhtilC `qpw `le dxRM `xtEkC xtFM mNWn i`Ce `kdC§¨¨©©§©¥¤§§¨©¨¨§Ÿ§¨¨§¦§©¦¨©

oi`C aEzMd zxifB mEXn xtFMn `pxhtC `Ed llM micr `MilC `kide Fnvr©§§¥¨§¥¨¥¦§¨§¨©§¨¦¤¦§¥©©¨§¥
xA ied mY iOp i`C micrd z`crdA dliwqA xFXd ixd `kde dliwqA xFXd©¦§¦¨§¨¨£¥©¦§¦¨§©£¨©¨¥¦§¦©¦©£¥©
llM micr `MilC `kid KMld `Ed dliwq§¦¨¦§¨¥¨§¥¨¥¦§¨
`lC car la` minC mNWn xtFM xA Fpi`C§¥©¤§©¥¨¦£¨¤¤§Ÿ
Ez` iOp i`C Fnvr t"r qpw DiA zgMWn©§©©¥§¨©§§¦©¦¨
i` mY i` opirci `le car lhw ixn`e icdq©£¥§©§¥¨©¤¤§Ÿ©§¦¨¦©¦
qpTn xEhRC `Ed crEn Dixn xn`e crEn¨§¨©¨¥¨§¨¦§¨
opixn`cM mY ENit`e dliwqA xFXdC b"r`§©¦§¦¨©£¦©¦§©§¦¨
carA aiIg oixFg oaA dzin aiIgW lM oOwl§©¨¨¤©¨¦¨§¤¦©¨§¤¤
micr `Mil iM KMld xEhR qpwA dcFn Edin¦¤¦§¨¨¦§¨¦¥¨¥¦

:mNWn `l minC ENit` llMåàì àlà §¨£¦¨¦Ÿ§©¥¤¨©
.íéîcaiIg oixFg oaA aiIgW lM ipYwe ¨¦§¨¨¥¨¤©¨§¤¦©¨

Fnvr t"r oixFg oA zxn`C oeike carA§¤¤§¥¨§©§¨¤¦©§
Fpi` car iAbl ipYw i`O` minC mNWn§©¥¨¦©©¨¨¥§©¥¤¤¥

:Fnvr t"r mNWnáéiçL ìk øîà÷ éëä §©¥©§¨¥¨¨©¨¤©¨
.'eëe`l lM ipYwC `ziixaC `WExiR ikd̈¥¦¨¦§©§¨§¨¨¥¨©

micr z`crdA `N` i`w Fnvr iRn dcFnA§¤¦¦©§¨¥¤¨§©£¨©¥¦
`Mil micr z`crde c"al i`A lM mYqM¦§©¨¨¥§§©£¨©¥¦¥¨
carA aiIgin `lC oixFg oaA zaiIgnC icin¦¦¦§©§¨§¤¦§Ÿ¦©¥§¤¤
dpeEkA oixFg oaA aiIgW lM xn`w ikde§¨¥¨¨©¨¤©¨§¤¦§©¨¨
oixFg oaA aiIgW lM xnFlM xtFM micr t"r¥¦¤§©¨¤©¨§¤¦
iOp aiIg micr t"re dpeEkA oFbM xtFM¤§§©¨¨§¥¦©¨©¦
`dC miWlW qpw micr t"r dpeEkA carA§¤¤§©¨¨¥¦§¨§Ÿ¦§¨
minC oixFg oaA aiIgW lke dliwqA xFXd©¦§¦¨§¨¤©¨§¤¦¨¦
aiIg micr t"r dpeEkA `NW oFbM inC ikide§¥¦¨¥§¤Ÿ§©¨¨¥¦©¨
oAaC b"r` Fnvr t"r la` minC carA iOp©¦§¤¤¨¦£¨©§¦§¤
oxn`cM xEhR carA minC mNWn oixFg¦§©¥¨¦§¤¤¨§©£¨¨
xtFM oiA Fnvr t"rA wENig EpivnE li`Fd¦¨¦¦§©§¥¤
`NW micrA la` carC qpwl oixFg oaC§¤¦¦§¨§¤¤£¨§¥¦¤Ÿ
qpwAn xtFkA `xnEg ogMW` `l dpeEkA§©¨¨Ÿ©§§¨§¨§¤¦¦§¨
minC iAbl KMld xEhR `kde `kdC§¨¨§¨¨¨¦§¨§©¥¨¦

:Edpip iccd iM EdiiexY.éëä éàFxFWC ©§©§¦£¨¥¦§¦¨¥§
zxFzA DizilC micr t"r dpeEkA `NW¤Ÿ§©¨¨¥¦§¥¥§©
zzinl minC WIW oeiM minC mNWn xtFM¤§©¥¨¦¥¨¤¥¨¦§¦©
iOp FX` qpwE xtFM oi`W mFwnA mc`̈¨§¨¤¥¤§©¦©¦
`NW minC mNWl xtFM zxFzA DizilC§¥¥§©¤§©¥¨¦¤Ÿ
EdinE oiwfp zxFzA DpWi `dC dpeEkA§©¨¨§¨¤§¨§©§¨¦¦
dAxcA Dil mwC xEhRC ol `hiWR dpeEkA§©¨¨§¦¨¨§¨§¨¥¦§©¨

:DiPin.Bì úeôk éãb äéä: Wicbl.áéiç ¦¥¨¨§¦¨§¨¦©¨
Fl didC card lr xEhtE WicB`e icB ©̀§¦§©¨¦¨©¨¤¤§¨¨

:gFxal.Bì Ceîñ éãâe Bì úeôk ãáò ¦§©¤¤¨§¦¨
xEhR i`d `ax xaqwe xEhR FOr EtxUpe§¦§§¦¨§¨¨©¨¨©¨
oi`C mEXn car` xn`w icbE car ©̀¤¤§¦¨¨©©¤¤¦§¥
aEIg o`M oi`e FpFnn mEXn FX` xaqwC Dil xhR `l DiPin dAxcA Dil mwC mEXn la` gFxal Fl didC mEXn icB`e crEOd xFWA qpw mFwnA `N` carl oinElWY©§¦§¤¤¤¨¦§§¨§©¨§©§¦¦§¨¨¦§©£¨¦§¨¥¦§©¨¦¥Ÿ¨©¥§¨¨©¦¦¨§¥©¦

:dzin.ì"ø øîàä:cviM 'tA.ãáò ìL Bôeâa úéväL ïBâk:DiPin dAxcA Dil mwC mEXn Dil xhR iOp WicB` ENit`e dzin aEIg Dilr `Mi`CïéàL øác ïéa ¦¨¨¨©§¥©§¤¦¦§¤¤¤§¦¨£¥¦¦¨©£¦©¨¦©¦¨©¥¦§¨¥¦§©¨¦¥¥¨¨¤¥
.dì éeàø:eipa` dkqkqe Fxip dkgil.äðåeëa àlL úîlLî LàäL eléàå:minC DiPin dAxC `MilC.øBáa ïk ïéàM äî`le xFW aizkC mc` zzin DiA xhtC ¨¨¦£¨¦§¦§§¨£¨¨§¦¤¨¥§©¤¤¤Ÿ§©¨¨§¥¨§©¨¦¥¨¦©¤¥¥§§¨©¥¦©¨¨¦§¦§Ÿ

:ipYw `l mc`.déôeb àáø àlàaEizaE mNWn `lC Dil `hiWtC e`l dpeEkA `NW FX` lirl aizF`C `dxn`w ikde Dl izii` `irA oFWlA `N` Dl iziin `Y ¨¨Ÿ¨¨¥¤¨¨¨¥¨§¦§¥¦¤Ÿ§©¨¨©¦§¦¨¥§Ÿ§©¥¦§§¨©§¥¨¤¨¦§©§¨©§¥¨§¨¥¨¨©
:i`n dpeEkA `NW FX` minC Wi xtFM oi`W dpeEkA `NW xFWC ikd i` dAxl `ax Dil.øôBk ílLî àì äðåeëác Là ìáàDil mwC cFre W`A xtFM oi`C `cg ¥¨¨§©¨¦¨¥§¤Ÿ§©¨¨¤¥¤¥¨¦¦¤Ÿ§©¨¨©£¨¥¦§©¨¨Ÿ§©¥¤¨¨§¥¤§¥§§¨¥

:DiPin dAxcA.äðåeëa àlL øôBk úBaøì:dAxC` `biltE dliwqA xFXd oi`C b"r`.äðåeëa àlL ãáò úBaøì:qpwl.íéîeìLz íB÷îa áéúk øôBk íà ¦§©¨¦¥§©¤¤Ÿ§©¨¨§¥©¦§¦¨§¦¨©§©¨§©¤¤¤Ÿ§©¨¨¦§¨¦¤§¦¦§©§¦
:xtFM aYknl Dil dedC Kixhv` `l DitEblC oinElWzl `z` ipixg` iiEAxlC `xaqC.ïéîeìLz éab áéúk àì ãáò íàDitEblE gBi car m` dgibp iAB `N` ¦§¨¨§¦§¥©£¦¥¨¨§©§¦¦§¥Ÿ¦§§¦©£¨¥§¦§©¤¦¤¤Ÿ§¦©¥©§¦¤¨©¥§¦¨¦¤¤¦©§¥

:oixFg oal car oiA wNgl Kixhv`.íépèwä ìò áéiçì:dliwq.àeä ïéc àìäå:`xw Kixv `le.áéiçå ìéàBä:mc`d z` bxFdd mc`A dzin.áéiçåxFW dzin ¦§§¦§©¥¥¤¤§¤¦§©¥©©§©¦§¦¨©£Ÿ¦§Ÿ¨¦§¨¦§¦¥¦¨§¨¨©¥¤¨¨¨§¦¥¦¨
:mc`A.íéìBãâì íépè÷ íéâøäð ïéa z÷lç àì:rnWnA miPhw ENit` mc` Wtp lM dMi iM aizkC.'eë äNò àlL íãàa íãà äîaizkC lFcbM ohw gvFx`xwie) §¨¨Ÿ¦©§¨¥¤¡¨¦§©¦¦§¦¦§¦¦©¤¨¤¤¨¨£¦§©¦§©§©¨¨¨§¨¨¤Ÿ¨¨¥©¨¨§¨¦§¦

(ck:ohw `le Wi` dMi iM Wi`e.Ba áéiç:milFcbM miPhw oibxdPd lr §¦¦©¤¦§Ÿ¨¨¦¥©©¤¡¨¦§©¦¦§¦
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BMàt"r` dpeEkA `NW FxFWC oeiM minC mNWl micr iR lr .dpeEkA `NW ¦¤Ÿ§©¨¨©¦¥¦§©¥¨¦¥¨§¤Ÿ§©¨¨
W`A oM m` minC mNWn qpwE xtFM icil oipr mEWA `al lFki oi`W¤¥¨¨Ÿ§¦§¨¦¥¤§¨§©¥¨¦¦¥§¥
FX` `weC e`le xtFM icil oipr mEWA `al lFki oi`W t"r` minC mNWn iOp©¦§©¥¨¦¤¥¨¨Ÿ§¦§¨¦¥¤§©©§¨¦
minC mNWn `lC Dil `hiWR dpeEkA i`C dpeEkA FX` y"kC dpeEkA `NW¤Ÿ§©¨¨§¦§©¨¨§¦§©¨¨§¦¨¥§Ÿ§©¥¨¦

xEhRC Fl zEtM carC `Eddn wiIC ikid¥¦©¥¥©§¤¤¨§¨
c"nC `AiN` `wece dpeEkA `idd `nlC¦§¨©¦§©¨¨§©§¨©¦¨§
`inEC `iedC KixR FpFnn mEXn FX ¦̀¦¨¨¦§©§¨§¨
Epiid eiSg mEXn FX` c"nl la` xFWC§£¨§¦¦¦¨©§

:wiGOd mc`̈¨©©¦
ike

1

2

3

4

5

6

7

8

9

éàc éîc éëéäå Bîöò ô"ò øôBk ílLîc ïéøBç ïa eäéî¦¤¦¦§©¥¤©§§¥¦¨¥§¦

äåä íz éà éòãé àìå ìè÷c déa eãéäñàå éãäñ eúà̈©£¥§©§¦¥§¨©§Ÿ©§¥¦©£¨

øôBk ílLîc àeä ãòeîc déøî øîàå äåä ãòeî éà¦¨£¨§¨©¨¥§¨¦§©¥¤

ãáò éab íéîc ílLî íéãò àkéìc àëéä Bîöò ét ìò©¦©§¥¨§¥¨¥¦§©¥¨¦©¥¤¤

éà éòãé àìå ìè÷c déa eãéäñàå íéãò eúà éàc éîc éëéäå Bîöò ô"ò ñð÷ ílLî BðéàL¤¥§©¥§¨©§§¥¦¨¥§¦¨¥¦§©§¦¥§¨©§Ÿ©§¥¦

ä Bîöò ô"ò ñð÷ ílzLî àì àeä ãòeî déøî øîàå äåä ãòeî éà äåä ízàkéìc àëé ©£¨¦¨£¨§¨©¨¥¨Ÿ¦§©¥§¨©§¥¨§¥¨

ãáòa áéiç ïéøBç ïáa áéiçL ìk ÷çöé áø øa ìàeîL áø áéúî íéîc ílLî àì íéãò¥¦Ÿ§©¥¨¦¥¦©§¥©©¦§¨¨¤©¨§¤¦©¨§¤¤

dì áéúBî àeä éøîàc àkéà íéîc åàì àlà àkéà éî ãáòa øôBk äúéîa ïéa øôBëa ïéa¥§¤¥§¦¨¤§¤¤¦¦¨¤¨©¨¦¦¨§©§¥¦¨

ìò äðåeëa ïéøBç ïáa áéiçL ìk éðz÷ éëä äaø déì øîà éøîàc àkéà dì ÷øôî àeäå§§¨¥¨¦¨§©§¥¨©¥©¨¨¥¨¨¥¨¤©¨§¤¦§©¨¨©

áéiç íéîc íéãò ô"ò äðåeëa àlL ïéøBç ïáa áéiçL ìëå ñð÷ ãáòa áéiç øôBk íéãò ét¦¥¦¤©¨§¤¤§¨§¨¤©¨§¤¦¤Ÿ§©¨¨¥¦¨¦©¨

íéãò ô"ò äðåeëa àlL BMà éëä éà àáø ì"à íéîc íéãò ét ìò äðåeëa àlL ãáòa§¤¤¤Ÿ§©¨¨©¦¥¦¨¦¨¨¦¨¥¦¤Ÿ§©¨¨¥¦

Ceîñ ãáòå Bì úeôk éãb äéä ïðúcî àîéìéà ílLî àìc àáøì déì àðîe íéîc ílLð§©¥¨¦§¨¥§¨¨§Ÿ§©¥¦¥¨¦¦§©¨¨§¦¨§¤¤¨

ïBâk Lé÷ì Léø øîàä øeèt Bnò óøNðå Bì Ceîñ éãâe Bì úeôk ãáò áéiç Bnò óøNðå Bì§¦§©¦©¨¤¤¨§¦¨§¦§©¦¨¨¨©¥¨¦§

LàäL øBáaî Làa øîBç àéðúc àäî àlàå dépéî äaøãa déì í÷c ãáò ìL Bôeâa úéväL¤¦¦§¤¤¤§¨¥¦§©¨¦¥§¤¨¥¨§©§¨¤§¥¦§¤¨¥

LàäL eléàå øBáa ïk ïéàM äî dì éeàø ïéàL øác ïéa dì éeàøä øác ïéa ìBëàì úãòeî¤¤¤¡¥¨¨¨¨¨¥¨¨¤¥¨¨©¤¥¥§§¦¤¨¥

déôeb àáø àlà øéiLå àðz àîìc éðz÷ àì øBáa ïk ïéàM äî íéîc äðåeëa àlL úîlLî§©¤¤¤Ÿ§©¨¨¨¦©¤¥¥§Ÿ¨¨¥¦§¨¨¨§¦¥¤¨¨¨¥

àeä øBL éab ïðéøîà éî àì Bà íéîc ílLî éî äðåeëa àlL BMà déì àéòaî ééeòaà¦¨¥¦¨§¨¥¦¤Ÿ§©¨¨¦§©¥¨¦Ÿ¦©§¦¨©¥

àlL øôBk ílLî àì äðåeëác BMà ìáà íéîc ílLî äðåeëa àlL øôBk ílLî äðåeëác¦§©¨¨§©¥¤¤Ÿ§©¨¨§©¥¨¦£¨¦¦§©¨¨Ÿ§©¥¤¤Ÿ

øôBk àkéìc â"òà äðåeëa àlL BøBL éaâc ïåék àîìc Bà íéîc ílLî àì énð äðåeëa§©¨¨©¦Ÿ§©¥¨¦¦§¨¥¨§©¥¤Ÿ§©¨¨§¥¨¤

íéîc ílLî úäéî äðåeëa àlL øôBk ílLî àì äðåeëác â"òà énð BMà éab íéîc ílLî§©¥¨¦©¥¦©¦¦§©¨¨Ÿ§©¥¤¤Ÿ§©¨¨¦©§©¥¨¦

àlL øôBk úBaøì øôBk íà ì"ú äî øôBk ïðçBé ø"à éîéc áø àúà ék :e÷éz ïðéòãé àìå§Ÿ©§¦¨¥¦¨¨©¦¦¨¨¤©¦¤§©¤¤Ÿ

àlL ãáò úBaøì ãáò íà ì"ú äî énð ãáò äzòî àlà éiaà ì"à äðåeëa øôBëk äðåeëa§©¨¨§¤§©¨¨©©¥¤¨¥©¨¤¤©¦©¦¤¤§©¤¤¤Ÿ

àlL ãáòä úà úéîäL øBL Lé÷ì Léø øîàäå énð éëä àîéz éëå äðåeëa ãáòk äðåeëa§©¨¨§¤¤§©¨¨§¦¥¨¨¥©¦§¨¨©¥¨¦¤¥¦¤¨¤¤¤Ÿ

ìMî øeèt äðåeëaãáò ïðçBé ø"à ïéáø àúà ék úéîø à÷ àøábà àøáb ì"à íéì÷L íéL §©¨¨¨¦§Ÿ¦§¨¦©§¨©©§¨¨¨¦¦¨¨¨¦¨¨¤¤

àîéð énð Lé÷ì Léøìe äðåeëa ãáòk äðåeëa àlL ãáò úBaøì ãáò íà øîBì ãeîìz äî©©§©¦¤¤§©¤¤¤Ÿ§©¨¨§¤¤§©¨¨§¥¨¦©¦¥¨

àì énð øôBk íà øôBk Léøc àì ãáò íà ãáòcîLéøc àì ãáò íà ãáò àì éøîà Léøc ¦§¤¤¦¤¤Ÿ¨¦¤¦¤©¦Ÿ¨¦©§¥Ÿ¤¤¦¤¤Ÿ¨¦

øôBk íà øôBk ïéîeìLz íB÷îa áéúk àì ãáò íà ãáò àðL éàîe Léøc øôBk íà øôBk¤¦¤¨¦©§¨¤¤¦¤¤Ÿ§¦¦§©§¦¤¦¤

íépèwä ìò áéiçì çbé úá Bà çbé ïá Bà ø"ú :úáa Bà ïáa ïëå :ïéîeìLz íB÷îa áéúk§¦¦§©§¦§¥§¥§©¥¦¨©¦¨§©¥©©§©¦

íãàa íãà áéiçLk äî íãàa øBL áéiçå íãàa íãà áéiçå ìéàBä àeä ïéc àìäå íéìBãâk¦§¦©£Ÿ¦¦§¦¥¨¨§¨¨§¦¥§¨¨©§¤¦¥¨¨§¨¨

ãBòå íéìBãâì íépè÷ ïéa Ba ÷Bìçz àì íãàa øBL áéiçLk óà íéìBãâì íépè÷ ïéa àðL àìŸ§¨¥§©¦¦§¦©§¤¦¥§¨¨Ÿ©§¥§©¦¦§¦§

íéìBãâk íépèwä ìò Ba áéiç íéìBãâk íépè÷ Ba äNò àlL íãàa íãà äîe àeä øîBçå ì÷©¨¤¨¨¨§¨¨¤Ÿ¨¨§©¦¦§¦¦¥©©§©¦¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc `nw `aa(ipy meil)

eäéîy ,wlgl yiïéøBç ïaxg`n,éîc éëéäå ,Bîöò ét ìò øôBk ílLîc ¦¤¦¦§©¥¤©¦©§§¥¦¨¥
oebkìè÷c déa eãéäñàå éãäñ eúà éàcexeyy ecirde micr e`a m`y ± §¦¨©£¥§©§¦¥§¨©

,oixeg oa mc` bxdäåä ãòeî éà äåä íz éà éòãé àìåm` erci `le ± §Ÿ¨§¥¦¨£¨¦¨£¨
,xteka aiige cren e` xtekn xehte mz xeyd didàeä ãòeîc déøî øîàå§¨©¨¥§¨

xtekn xehtl oi`e lwqp xeydy oeik ,cren did exeyy xeyd lra dcede ±

`ed oicd ,'xtek minlyn milrad oi` dliwqa xeyd oi`y lk' meyn

,Bîöò ét ìò øôBk ílLîc.ez`ceda xhtiy ick qpw epi` xtekd ixdy ¦§©¥¤©¦©§
s` jkl ,lwqp xeydy ote`a ez`ced it lr mlyny xg`neàkéìc àëéä¥¨§¥¨

íéãòxtek mlyn oi` df ote`ay ,gbp exeyy dced `ed `l` dgibpd lr ¥¦
mewn lkn ,dliwqa xeyd oi`y meyníéîc ílLîla` .ez`ced it lr §©¥¨¦

L ãáò éabmlerleúà éàc ,éîc éëéäå ,Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî Bðéà ©¥¤¤¤¥§©¥§¨©¦©§§¥¦¨¥§¦¨
ìè÷c déa eãéäñàå íéãòcar bxd exeyy ecirde micr e`a m` s`y ± ¥¦§©§¦¥§¨©

äåä ãòeî éà äåä íz éà éòãé àìåxehte mz xeyd m` mircei mpi`e ± §Ÿ¨§¥¦¨£¨¦¨£¨
,car ly miyelya aiige cren e` car ly miyelynãòeî déøî øîàå§¨©¨¥¨

àeämicr ecird ixdy bxdp xeydy s` ,cren didy xeyd lra dcede ±

mewn lkn ,dgibpd lr,Bîöò ét ìò ñð÷ ílzLî àìqpwa dceny meyn Ÿ¦§©¥§¨©¦©§
s` jkl ,ez`ced it lr mlyny ote` ep`vn `ly xg`ne .xehtàëéä¥¨

íéãò àkéìc,gbp exeyy dced `ed `l` dgibpd lr llkíéîc ílLî àì §¥¨¥¦Ÿ§©¥¨¦
.ez`ced it lr

÷çöé áø øa ìàeîL áø áéúî,`ziixaa epipyy dnn ,df welig lrìk ¨¦©§¥©©¦§¨¨
.äúéîa ïéa øôBëa ïéa ãáòa áéiç ïéøBç ïáa áéiçLdxe`kleøôBk ¤©¨§¤¦©¨§¤¤¥§¤¥§¦¨¤

àkéà éî ãáòa,car ly miyly `l` xtek mlyn epi` `ld ±åàì àlà §¤¤¦¦¨¤¨©
l `ziixad zpeek i`ce,íéîcaeig yi mdipyay dey care oixeg oa oicy ¨¦

.mincn cara xhety dax lr dywe ,minc

dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä éøîàc àkéàl`eny axy exn`y yi ± ¦¨§¨§¥¦¨§§¨¥¨
e ,`iyewd z` ayii envr wgvi ax xaäaø déì øîà éøîàc àkéàyie ± ¦¨§¨§¥¨©¥©¨

.`iyewd z` ayii daxy exn`yéðz÷ éëä,`ed jk `ziixad yexit ±ìk ¨¦¨¨¥¨
ìëå ,ñð÷ ãáòa áéiç ,øôBk íéãò ét ìò äðåeëa ïéøBç ïáa áéiçL¤©¨§¤¦§©¨¨©¦¥¦¤©¨§¤¤§¨§¨
àlL ãáòa áéiç ,íéîc íéãò ét ìò äðåeëa àlL ïéøBç ïáa áéiçL¤©¨§¤¦¤Ÿ§©¨¨©¦¥¦¨¦©¨§¤¤¤Ÿ

.íéîc íéãò ét ìò äðåeëadcedy ote`a zxacn dpi` `ziixad ,xnelk §©¨¨©¦¥¦¨¦
dpyndn x`azpy enke cara minc oi` ok` df ote`ay ,envr it lr

deyn dfae ,xeyd zgibp lr micr ecirdy ote`a zxacn `l` ,zeaezka

oixeg oaa aiig dpeeka dgibpd dzid m`y ,oixeg oal card oic `ziixad

mdipya xeht dpeeka `ly dzid m`e ,car ly miyly qpw carae xtek

xtek minlyn milrad oi` dliwqa xeyd oi`y lk ixdy ,qpwne xtekn

.minc mdipya aiige ,car ly miylye

:mc` zbixd lr minc aiigny dax lr dywn `axàáø déì øîà,daxl ¨©¥¨¨
éëä éàxtek oi`y mewna ,micr it lr mc` zbixd lr minc aeig yi ok`y ¦¨¦

ok m` ,qpw e`Y BMàd`vie y` zivdy mc`äðåeëa àlLmc` dbxde ¦¤Ÿ§©¨¨
zetk,íéîc ílLð ,íéãò ét ìòok m`e ,xtekn xeht y`d iwfp lr ixdy ©¦¥¦§©¥¨¦

.minc aiigl yi

:`xnbd zxxanílLî àìc àáøì déì àðîeepi`y `axl ok` oipne ± §¨¥§¨¨§Ÿ§©¥
.y`d ici lr mc`d zbixd lr minc mlynàîéìéàexewnyïðúcî ¦¥¨¦¦§©
e ,yicba y` zivdy mc` ,(:`q onwl) dpynaBì úeôk éãb äéä,yicbl ± ¨¨§¦¨

åmbãáòiprpkBnò óøNðå ,Bì Ceîñ,icbde card yicbd mr ±áéiç §¤¤¨§¦§©¦©¨
m` j` .gexal el didy meyn card lr xehte yicbde icbd lr mlyl

d didøeèt ,Bnò óøNðå ,Bì Ceîñ éãâe ,Bì úeôk ãáòxaeqe .mlyln ¤¤¨§¦¨§¦§©¦¨
el didy meyn icbd lr ,card lr ode icbd lr od `ed xehtdy `ax

o`kne .y`a mc` zbixd lr minc miaiig oi`y meyn card lre ,gexal

oky ,df oic myn cenll oi` .minca aiig epi`y `ax gikedLéø øîàä̈¨©¥
Lé÷ìxaecny ,dpynd mrha (:ak lirl) yiwl yix x`ia ±úéväL ïBâk ¨¦§¤¦¦

y`d z`,ãáò ìL Bôeâamrhe ,gvex meyn dzin eilr aiig df ote`ay §¤¤¤
meyn `ed xehtddépéî äaøãa déì í÷cdzina aiigzpy oeiky ± §¨¥¦§©¨¦¥

xnel yi oiicre .dry dze`a aiigzpy oennd iaeig lr xeht dxengd

.minca aiigl yi y`d ici lr dyrp wfpdy ote`ay

àlàåok cnel `axy xn`zLàäL ,øBáaî Làa øîBç ,àéðúc àäî §¤¨¥¨§©§¨¤§¥¦§¤¨¥
ìBëàì úãòeîsexyle lek`l dlibx -,dì éeàøä øác ïéa,mivr oebk ¤¤¤¡¥¨¨¨¨¨

,dì éeàø ïéàL øác ïéajixve dyexgd rwxwd z` dkgil m` oebk ¥¨¨¤¥¨¨
iwfpa aiig mdilr s`y ,ozwifde mipa`d z` dtxyy e` ,zipy dyxgl

.y`døBáa ïk ïéàM äî.wifdl libx epi`y ote`a wifnyk xehtyeléàå ©¤¥¥§§¦
íéîc äðåeëa àlL úîlLî LàäL,mc` dbxdykøBáa ïk ïéàM äî ¤¨¥§©¤¤¤Ÿ§©¨¨¨¦©¤¥¥§

,mc` zzin lr xehty,éðz÷ àìaeign xeht y`a s`y meyn gxkdae Ÿ¨¨¥
oky ,ok gikedl oi` o`kn s` .mincøéiLå àðz àîìcxeng ok` `ny ± ¦§¨¨¨§©©

.zexnegd lk z` azk `le exiiy `pzdy `l` ,df xaca xeadn y`d

,àlà`l` ,y`d oicn dax lr dywd `l `ax ok`ééeòaà déôeb àáø ¤¨¨¨¥¦¨¥
déì àéòaîminc aeig yiy eixac itl ,dax z` l`ye df xaca wtzqp ± ¦©§¨¥

a oicd dn ,dpeeka `ly xeyd zgibp lrílLî éî ,äðåeëa àlL BMà¦¤Ÿ§©¨¨¦§©¥
.àì Bà íéîc,wtqd iccveïðéøîà éîl `weecyàeä ,øBL éabxn`p ea - ¨¦Ÿ¦©§¦©©¥

oeeiky,øôBk ílLî äðåeëács`BMà ìáà ,íéîc ílLî äðåeëa àlL ¦§©¨¨§©¥¤¤Ÿ§©¨¨§©¥¨¦£¨¦
àîìc Bà .íéîc ílLî àì énð äðåeëa àlL ,øôBk ílLî àì äðåeëác¦§©¨¨Ÿ§©¥¤¤Ÿ§©¨¨©¦Ÿ§©¥¨¦¦§¨

y,íéîc ílLî øôBk àkéìc áb ìò óà äðåeëa àlL BøBL éaâc ïåék¥¨§©¥¤Ÿ§©¨¨©©©§¥¨¤§©¥¨¦
úäéî äðåeëa àlL ,øôBk ílLî àì äðåeëác áb ìò óà énð BMà éab©¥¦©¦©©©¦§©¨¨Ÿ§©¥¤¤Ÿ§©¨¨¦©

:e÷éz ,ïðéòãé àìå ,íéîc ílLî§©¥¨¦§Ÿ©§¦¨¥
`ly mc` bxdy cren xey dax zrcly (`"r) lirl d`iad `xnbd

:jk lr wleg opgei iaxy `xnbd d`ian .xtekn xeht dpeekaáø àúà ék¦¨¨©
,ïðçBé éaø øîà éîécaezk didiy ic didíà' øîBì ãeîìz äî ,'øôBk' ¦¦¨©©¦¨¨¤©©§©¦

,'øôkyexcl yi oeyld xeziinøôBëk äðåeëa àlL øôBk úBaøì Ÿ¤§©¤¤Ÿ§©¨¨§¤
.äðåeëa§©¨¨

éiaà déì øîà,inic axlénð ãáò äzòî àlà,jk yexcl yi cara s` ± ¨©¥©©¥¤¨¥©¨¤¤©¦
'car aezk didiy ic didyàlL ãáò úBaøì ,'ãáò íà' øîBì ãeîìz äî©©§©¦¤¤§©¤¤¤Ÿ

énð éëä àîéz éëå .äðåeëa ãáòk äðåeëas` jk yxec opgei iax ok`y - §©¨¨§¤¤§©¨¨§¦¥¨¨¦©¦
,dpeeka `ly car ly miyely aiigne caraLé÷ì Léø øîàäålirl) §¨¨©¥¨¦

(`"rìMî øeèt äðåeëa àlL ãáòä úà úéîäL øBL,íéì÷L íéL ¤¥¦¤¨¤¤¤Ÿ§©¨¨¨¦§Ÿ¦§¨¦
.car iabl jk xaeq epi` yiwl yixy x`eane

déì øîà,iia`l inic axúéîø à÷ àøábà àøábixacn jpd dywn ± ¨©¥©§¨©©§¨¨¨¦
car iabl s` yxece yiwl yix lr wleg opgei iax ,opgei iax lr yiwl yix

.car ly miyelya aiig dpeeka `ly car gbepy xeyy 'm`'n zeaxl

:card oica yexita xaic day opgei iax ly zxg` `xninïéáø àúà ék¦¨¨¨¦
,ïðçBé éaø øîàaezk didiy ic did,'ãáò íà' øîBì ãeîìz äî ,'ãáò' ¨©©¦¨¨¤¤©©§©¦¤¤

äðåeëa àlL ãáò úBaøìcar ly miyely mlyny.äðåeëa ãáòk §©¤¤¤Ÿ§©¨¨§¤¤§©¨¨
.yiwl yix lr wlege

:`xnbd zxxanLé÷ì Léøìe,cara dpeeka `ly gbpy xey xhetyénð §¥¨¦©¦
àîéð,xn`p s` m`d -Léøc àì ãáò íà ãáòcîyxec epi`y enky ± ¥¨¦§¤¤¦¤¤Ÿ¨¦

,cara xen`d 'm`'n zeaxlLéøc àì énð øôBk íà øôBkepi` ok enk ± ¤¦¤©¦Ÿ¨¦
dpeeka `ly gbepy xey xhete ,oixeg oa iabl xen`d 'm`'n zeaxl yxec

.xteka

éøîà,daiyid ipaàìe ,efa ef zeielz zeyxcd oi` ±àì ãáò íà ãáò ¨§¥Ÿ¤¤¦¤¤Ÿ
,Léøcj`,àðL éàîe .Léøc øôBk íà øôBkokyáéúk àì ãáò íà ãáò ¨¦¤¦¤¨¦©§¨¤¤¦¤¤Ÿ§¦

ïéîeìLz íB÷îaxwir iabl `l` minelyzd aeig iabl xn`p `l ± ¦§©§¦
weqta xen`d oixeg oa oia wlgl ick etebl azkpy xnel xyt`e ,dgibpd

j` .car oial mcewïéîeìLz íB÷îa áéúk øôBk íà øôBkoeike - ¤¦¤§¦¦§©§¦
dpeeka `ly gbpyk zeaxl eyxecl yi ,ef daizl jixv oi` etebly:

:dpyna epipy:úáa Bà ïáa ïëå§¥§¥§©
,ïðaø eðz(`l `k zeny) mc` bxdy cren xey iabl xn`pBà çbé ïá Bà' ¨©¨¨¥¦¨

ìò áéiçì ,'çbé úázgibpíéìBãâk íépèwärecn dxe`kle .dliwqa ©¦¨§©¥©©§©¦¦§¦
,ok xnel weqtd jxvedàeä ïéc àìäå,epivn dnan df oic cenll xyt` ± ©£Ÿ¦

íãàa íãà áéiçå ìéàBä,dzina mc` bxdy mc` ±íãàa øBL áéiçå ¦§¦¥¨¨§¨¨§¦¥§¨¨
,elweql mc` bxdy xey±íépè÷ ïéa àðL àì íãàa íãà áéiçLk äî©§¤¦¥¨¨§¨¨Ÿ§¨¥§©¦

íéìBãâì,dzin gvexd aiig mdipyae ,ohwl e` lecbl bxd m` welig oi` ± ¦§¦
,ãBòå .íéìBãâì íépè÷ ïéa Ba ÷Bìçz àì íãàa øBL áéiçLk óàixd ©§¤¦¥§¨¨Ÿ©£¥§©¦¦§¦§

íépè÷ Ba äNò àlL íãàa íãà äîe ,àeä øîBçå ì÷migvexdíéìBãâk ©¨¤¨¨¨§¨¨¤Ÿ¨¨§©¦¦§¦
mewn lkne ,dzin aiig epi` bxdy ohwy ,migvexdìò Ba áéiçzgivx ¦¥©

,íéìBãâk íépèwä,dzin eilr miaiig ohw did bxdpd m` s` oky ©§©¦¦§¦
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צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc `nw `aa(ipy meil)

eäéîy ,wlgl yiïéøBç ïaxg`n,éîc éëéäå ,Bîöò ét ìò øôBk ílLîc ¦¤¦¦§©¥¤©¦©§§¥¦¨¥
oebkìè÷c déa eãéäñàå éãäñ eúà éàcexeyy ecirde micr e`a m`y ± §¦¨©£¥§©§¦¥§¨©

,oixeg oa mc` bxdäåä ãòeî éà äåä íz éà éòãé àìåm` erci `le ± §Ÿ¨§¥¦¨£¨¦¨£¨
,xteka aiige cren e` xtekn xehte mz xeyd didàeä ãòeîc déøî øîàå§¨©¨¥§¨

xtekn xehtl oi`e lwqp xeydy oeik ,cren did exeyy xeyd lra dcede ±

`ed oicd ,'xtek minlyn milrad oi` dliwqa xeyd oi`y lk' meyn

,Bîöò ét ìò øôBk ílLîc.ez`ceda xhtiy ick qpw epi` xtekd ixdy ¦§©¥¤©¦©§
s` jkl ,lwqp xeydy ote`a ez`ced it lr mlyny xg`neàkéìc àëéä¥¨§¥¨

íéãòxtek mlyn oi` df ote`ay ,gbp exeyy dced `ed `l` dgibpd lr ¥¦
mewn lkn ,dliwqa xeyd oi`y meyníéîc ílLîla` .ez`ced it lr §©¥¨¦

L ãáò éabmlerleúà éàc ,éîc éëéäå ,Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî Bðéà ©¥¤¤¤¥§©¥§¨©¦©§§¥¦¨¥§¦¨
ìè÷c déa eãéäñàå íéãòcar bxd exeyy ecirde micr e`a m` s`y ± ¥¦§©§¦¥§¨©

äåä ãòeî éà äåä íz éà éòãé àìåxehte mz xeyd m` mircei mpi`e ± §Ÿ¨§¥¦¨£¨¦¨£¨
,car ly miyelya aiige cren e` car ly miyelynãòeî déøî øîàå§¨©¨¥¨

àeämicr ecird ixdy bxdp xeydy s` ,cren didy xeyd lra dcede ±

mewn lkn ,dgibpd lr,Bîöò ét ìò ñð÷ ílzLî àìqpwa dceny meyn Ÿ¦§©¥§¨©¦©§
s` jkl ,ez`ced it lr mlyny ote` ep`vn `ly xg`ne .xehtàëéä¥¨

íéãò àkéìc,gbp exeyy dced `ed `l` dgibpd lr llkíéîc ílLî àì §¥¨¥¦Ÿ§©¥¨¦
.ez`ced it lr

÷çöé áø øa ìàeîL áø áéúî,`ziixaa epipyy dnn ,df welig lrìk ¨¦©§¥©©¦§¨¨
.äúéîa ïéa øôBëa ïéa ãáòa áéiç ïéøBç ïáa áéiçLdxe`kleøôBk ¤©¨§¤¦©¨§¤¤¥§¤¥§¦¨¤

àkéà éî ãáòa,car ly miyly `l` xtek mlyn epi` `ld ±åàì àlà §¤¤¦¦¨¤¨©
l `ziixad zpeek i`ce,íéîcaeig yi mdipyay dey care oixeg oa oicy ¨¦

.mincn cara xhety dax lr dywe ,minc

dì ÷øôî àeäå dì áéúBî àeä éøîàc àkéàl`eny axy exn`y yi ± ¦¨§¨§¥¦¨§§¨¥¨
e ,`iyewd z` ayii envr wgvi ax xaäaø déì øîà éøîàc àkéàyie ± ¦¨§¨§¥¨©¥©¨

.`iyewd z` ayii daxy exn`yéðz÷ éëä,`ed jk `ziixad yexit ±ìk ¨¦¨¨¥¨
ìëå ,ñð÷ ãáòa áéiç ,øôBk íéãò ét ìò äðåeëa ïéøBç ïáa áéiçL¤©¨§¤¦§©¨¨©¦¥¦¤©¨§¤¤§¨§¨
àlL ãáòa áéiç ,íéîc íéãò ét ìò äðåeëa àlL ïéøBç ïáa áéiçL¤©¨§¤¦¤Ÿ§©¨¨©¦¥¦¨¦©¨§¤¤¤Ÿ

.íéîc íéãò ét ìò äðåeëadcedy ote`a zxacn dpi` `ziixad ,xnelk §©¨¨©¦¥¦¨¦
dpyndn x`azpy enke cara minc oi` ok` df ote`ay ,envr it lr

deyn dfae ,xeyd zgibp lr micr ecirdy ote`a zxacn `l` ,zeaezka

oixeg oaa aiig dpeeka dgibpd dzid m`y ,oixeg oal card oic `ziixad

mdipya xeht dpeeka `ly dzid m`e ,car ly miyly qpw carae xtek

xtek minlyn milrad oi` dliwqa xeyd oi`y lk ixdy ,qpwne xtekn

.minc mdipya aiige ,car ly miylye

:mc` zbixd lr minc aiigny dax lr dywn `axàáø déì øîà,daxl ¨©¥¨¨
éëä éàxtek oi`y mewna ,micr it lr mc` zbixd lr minc aeig yi ok`y ¦¨¦

ok m` ,qpw e`Y BMàd`vie y` zivdy mc`äðåeëa àlLmc` dbxde ¦¤Ÿ§©¨¨
zetk,íéîc ílLð ,íéãò ét ìòok m`e ,xtekn xeht y`d iwfp lr ixdy ©¦¥¦§©¥¨¦

.minc aiigl yi

:`xnbd zxxanílLî àìc àáøì déì àðîeepi`y `axl ok` oipne ± §¨¥§¨¨§Ÿ§©¥
.y`d ici lr mc`d zbixd lr minc mlynàîéìéàexewnyïðúcî ¦¥¨¦¦§©
e ,yicba y` zivdy mc` ,(:`q onwl) dpynaBì úeôk éãb äéä,yicbl ± ¨¨§¦¨

åmbãáòiprpkBnò óøNðå ,Bì Ceîñ,icbde card yicbd mr ±áéiç §¤¤¨§¦§©¦©¨
m` j` .gexal el didy meyn card lr xehte yicbde icbd lr mlyl

d didøeèt ,Bnò óøNðå ,Bì Ceîñ éãâe ,Bì úeôk ãáòxaeqe .mlyln ¤¤¨§¦¨§¦§©¦¨
el didy meyn icbd lr ,card lr ode icbd lr od `ed xehtdy `ax

o`kne .y`a mc` zbixd lr minc miaiig oi`y meyn card lre ,gexal

oky ,df oic myn cenll oi` .minca aiig epi`y `ax gikedLéø øîàä̈¨©¥
Lé÷ìxaecny ,dpynd mrha (:ak lirl) yiwl yix x`ia ±úéväL ïBâk ¨¦§¤¦¦

y`d z`,ãáò ìL Bôeâamrhe ,gvex meyn dzin eilr aiig df ote`ay §¤¤¤
meyn `ed xehtddépéî äaøãa déì í÷cdzina aiigzpy oeiky ± §¨¥¦§©¨¦¥

xnel yi oiicre .dry dze`a aiigzpy oennd iaeig lr xeht dxengd

.minca aiigl yi y`d ici lr dyrp wfpdy ote`ay

àlàåok cnel `axy xn`zLàäL ,øBáaî Làa øîBç ,àéðúc àäî §¤¨¥¨§©§¨¤§¥¦§¤¨¥
ìBëàì úãòeîsexyle lek`l dlibx -,dì éeàøä øác ïéa,mivr oebk ¤¤¤¡¥¨¨¨¨¨

,dì éeàø ïéàL øác ïéajixve dyexgd rwxwd z` dkgil m` oebk ¥¨¨¤¥¨¨
iwfpa aiig mdilr s`y ,ozwifde mipa`d z` dtxyy e` ,zipy dyxgl

.y`døBáa ïk ïéàM äî.wifdl libx epi`y ote`a wifnyk xehtyeléàå ©¤¥¥§§¦
íéîc äðåeëa àlL úîlLî LàäL,mc` dbxdykøBáa ïk ïéàM äî ¤¨¥§©¤¤¤Ÿ§©¨¨¨¦©¤¥¥§

,mc` zzin lr xehty,éðz÷ àìaeign xeht y`a s`y meyn gxkdae Ÿ¨¨¥
oky ,ok gikedl oi` o`kn s` .mincøéiLå àðz àîìcxeng ok` `ny ± ¦§¨¨¨§©©

.zexnegd lk z` azk `le exiiy `pzdy `l` ,df xaca xeadn y`d

,àlà`l` ,y`d oicn dax lr dywd `l `ax ok`ééeòaà déôeb àáø ¤¨¨¨¥¦¨¥
déì àéòaîminc aeig yiy eixac itl ,dax z` l`ye df xaca wtzqp ± ¦©§¨¥

a oicd dn ,dpeeka `ly xeyd zgibp lrílLî éî ,äðåeëa àlL BMà¦¤Ÿ§©¨¨¦§©¥
.àì Bà íéîc,wtqd iccveïðéøîà éîl `weecyàeä ,øBL éabxn`p ea - ¨¦Ÿ¦©§¦©©¥

oeeiky,øôBk ílLî äðåeëács`BMà ìáà ,íéîc ílLî äðåeëa àlL ¦§©¨¨§©¥¤¤Ÿ§©¨¨§©¥¨¦£¨¦
àîìc Bà .íéîc ílLî àì énð äðåeëa àlL ,øôBk ílLî àì äðåeëác¦§©¨¨Ÿ§©¥¤¤Ÿ§©¨¨©¦Ÿ§©¥¨¦¦§¨

y,íéîc ílLî øôBk àkéìc áb ìò óà äðåeëa àlL BøBL éaâc ïåék¥¨§©¥¤Ÿ§©¨¨©©©§¥¨¤§©¥¨¦
úäéî äðåeëa àlL ,øôBk ílLî àì äðåeëác áb ìò óà énð BMà éab©¥¦©¦©©©¦§©¨¨Ÿ§©¥¤¤Ÿ§©¨¨¦©

:e÷éz ,ïðéòãé àìå ,íéîc ílLî§©¥¨¦§Ÿ©§¦¨¥
`ly mc` bxdy cren xey dax zrcly (`"r) lirl d`iad `xnbd

:jk lr wleg opgei iaxy `xnbd d`ian .xtekn xeht dpeekaáø àúà ék¦¨¨©
,ïðçBé éaø øîà éîécaezk didiy ic didíà' øîBì ãeîìz äî ,'øôBk' ¦¦¨©©¦¨¨¤©©§©¦

,'øôkyexcl yi oeyld xeziinøôBëk äðåeëa àlL øôBk úBaøì Ÿ¤§©¤¤Ÿ§©¨¨§¤
.äðåeëa§©¨¨

éiaà déì øîà,inic axlénð ãáò äzòî àlà,jk yexcl yi cara s` ± ¨©¥©©¥¤¨¥©¨¤¤©¦
'car aezk didiy ic didyàlL ãáò úBaøì ,'ãáò íà' øîBì ãeîìz äî©©§©¦¤¤§©¤¤¤Ÿ

énð éëä àîéz éëå .äðåeëa ãáòk äðåeëas` jk yxec opgei iax ok`y - §©¨¨§¤¤§©¨¨§¦¥¨¨¦©¦
,dpeeka `ly car ly miyely aiigne caraLé÷ì Léø øîàäålirl) §¨¨©¥¨¦

(`"rìMî øeèt äðåeëa àlL ãáòä úà úéîäL øBL,íéì÷L íéL ¤¥¦¤¨¤¤¤Ÿ§©¨¨¨¦§Ÿ¦§¨¦
.car iabl jk xaeq epi` yiwl yixy x`eane

déì øîà,iia`l inic axúéîø à÷ àøábà àøábixacn jpd dywn ± ¨©¥©§¨©©§¨¨¨¦
car iabl s` yxece yiwl yix lr wleg opgei iax ,opgei iax lr yiwl yix

.car ly miyelya aiig dpeeka `ly car gbepy xeyy 'm`'n zeaxl

:card oica yexita xaic day opgei iax ly zxg` `xninïéáø àúà ék¦¨¨¨¦
,ïðçBé éaø øîàaezk didiy ic did,'ãáò íà' øîBì ãeîìz äî ,'ãáò' ¨©©¦¨¨¤¤©©§©¦¤¤

äðåeëa àlL ãáò úBaøìcar ly miyely mlyny.äðåeëa ãáòk §©¤¤¤Ÿ§©¨¨§¤¤§©¨¨
.yiwl yix lr wlege

:`xnbd zxxanLé÷ì Léøìe,cara dpeeka `ly gbpy xey xhetyénð §¥¨¦©¦
àîéð,xn`p s` m`d -Léøc àì ãáò íà ãáòcîyxec epi`y enky ± ¥¨¦§¤¤¦¤¤Ÿ¨¦

,cara xen`d 'm`'n zeaxlLéøc àì énð øôBk íà øôBkepi` ok enk ± ¤¦¤©¦Ÿ¨¦
dpeeka `ly gbepy xey xhete ,oixeg oa iabl xen`d 'm`'n zeaxl yxec

.xteka

éøîà,daiyid ipaàìe ,efa ef zeielz zeyxcd oi` ±àì ãáò íà ãáò ¨§¥Ÿ¤¤¦¤¤Ÿ
,Léøcj`,àðL éàîe .Léøc øôBk íà øôBkokyáéúk àì ãáò íà ãáò ¨¦¤¦¤¨¦©§¨¤¤¦¤¤Ÿ§¦

ïéîeìLz íB÷îaxwir iabl `l` minelyzd aeig iabl xn`p `l ± ¦§©§¦
weqta xen`d oixeg oa oia wlgl ick etebl azkpy xnel xyt`e ,dgibpd

j` .car oial mcewïéîeìLz íB÷îa áéúk øôBk íà øôBkoeike - ¤¦¤§¦¦§©§¦
dpeeka `ly gbpyk zeaxl eyxecl yi ,ef daizl jixv oi` etebly:

:dpyna epipy:úáa Bà ïáa ïëå§¥§¥§©
,ïðaø eðz(`l `k zeny) mc` bxdy cren xey iabl xn`pBà çbé ïá Bà' ¨©¨¨¥¦¨

ìò áéiçì ,'çbé úázgibpíéìBãâk íépèwärecn dxe`kle .dliwqa ©¦¨§©¥©©§©¦¦§¦
,ok xnel weqtd jxvedàeä ïéc àìäå,epivn dnan df oic cenll xyt` ± ©£Ÿ¦

íãàa íãà áéiçå ìéàBä,dzina mc` bxdy mc` ±íãàa øBL áéiçå ¦§¦¥¨¨§¨¨§¦¥§¨¨
,elweql mc` bxdy xey±íépè÷ ïéa àðL àì íãàa íãà áéiçLk äî©§¤¦¥¨¨§¨¨Ÿ§¨¥§©¦

íéìBãâì,dzin gvexd aiig mdipyae ,ohwl e` lecbl bxd m` welig oi` ± ¦§¦
,ãBòå .íéìBãâì íépè÷ ïéa Ba ÷Bìçz àì íãàa øBL áéiçLk óàixd ©§¤¦¥§¨¨Ÿ©£¥§©¦¦§¦§

íépè÷ Ba äNò àlL íãàa íãà äîe ,àeä øîBçå ì÷migvexdíéìBãâk ©¨¤¨¨¨§¨¨¤Ÿ¨¨§©¦¦§¦
mewn lkne ,dzin aiig epi` bxdy ohwy ,migvexdìò Ba áéiçzgivx ¦¥©

,íéìBãâk íépèwä,dzin eilr miaiig ohw did bxdpd m` s` oky ©§©¦¦§¦
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`zeaק drax`` cenr cn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.Ba äNòL íãàa øBLFnFi oA xFW `dC bxFdd lFcB xFWM bxFdd ohw xFW §¨¨¤¨¨¨¨©¥§¨©¥§¨¤
aizkC xFW iExw(ak `xwie):clEi iM aUk F` xFW.ïéc Bðéàlr dliwq FA aiIgW ¨¦§¦¤¤¦¦¨¥¥¦¤¦¥§¦¨©

:lFcB mc` lrM ohw wFpiY.áéiç ïkLodn xEhR xFXdW mixaC drAx` oiwfpA ¦¨¨§©¨¨¨¤¥©¨¦§¨¦©§¨¨§¨¦¤©¨¥¤
:mNWn `wfp iOp xFW `dC aiWg `l wfpe.úáe ïa ì"úlirlC rnWn miPhw §¤¤Ÿ¨¦§¨©¦¦§¨§©¥¥©§©¦©§©¦§¥

:dX` F` Wi` zinde aizM DiPinéì ïéàå ¦¥§¦§¥¦¦¦¨§¥¦
.ãòeîa àlà:aizM crEnA `xwCàì ¤¨§¨¦§¨§¨§¦Ÿ

.ãòeîì íz ïéa z÷lç:dliwq oiprl ¦©§¨¥©§¨§¦§©§¦¨
.ïé÷æða ïçk òøeäL:oinNWn EwiGd m`C ¤©Ÿ¨¦§¨¦§¦¦¦§©§¦

.ïçk äôédrx ozribR ohwe dhFW WxgC ¨¤Ÿ¨§¥¥¤§¨¨§¦¨¨¨¨
mixg`A ElagW ode aiIg odA laFgd©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦

:oixEhR.øeîçî ì÷ ïéðc éëå:crEOn mY §¦§¦¨¦©¥¨©¦¨
.øéîçäìxEngC ikid iM `nipC lTd lr §©£¦©©©§¥¨¦¥¦§¨

dnA crEOn mY zWxCwC aiIg iOp lw aiIg©¨©©¦©¨§¨©§¨©¦¨§©
oaA aiIge dX`e Wi`A aiIg ipYwC EpivÖ¦§¨¨¥©¨§¦§¦¨§©¨§¥
`Ed crEnA zaE oaC aEIg `dC crEnA zaE©§¨§¨¦§¥©§¨
dX`e Wi`C aEIg dn zxn`we aizkC¦§¦§¨©§¨©¦§¦§¦¨
zaE oA s` crEnM mY FA dUr (crEnA)§¨¨¨©§¨©¥©
ztli `wC gMYW`e crEnM mY FA dUrp©£¤©§¨§¦§©©§¨©§¨
zaE oaC aEIg YgMW` `l i`C crEOn mY©¦¨§¦Ÿ©§©§§¦§¥©
Wi`n mzA Dil ztli ded `l crEnA§¨Ÿ£¨©§¨¥§©¥¦

eEdpiAxC e`l i` DitEB crEnA `dC dX` §¦¨§¨§¨¥¦©§©¦§
:lirl `piCn EdpiiEz`l zivn `l `xwíà §¨Ÿ¨¦©£¦§¦¦¨§¥¦

.øéîçädX`e Wi`A zaE oaA aEzMd ¤¡¦©¨§¥©§¦§¦¨
oiprl `Ed xEng ixdW Kl azM crEnA§¨¨©¨¤£¥¨§¦§©

:xtFM.øéîçð:dInzA lTd mzA `piCn op` ¤©£¦£©¦¦¨§©©©¦§¦¨
.äMàå Léàa zøîà íàe"we xnFlM ¦¨©§¨§¦§¦¨§©§

Yxn` m`C `Ed `kixR `tiqA iOp zWxcC§¨§¨©¦§¥¨§¦¨§¦¨©§¨
oA xnFge lw oipC ike `"l 'Ek dX`e Wi`A§¦§¦¨§¦¨¦©¨¤¥
dfe dX`e Wi`n zFvOd on oixEhRW zaE©¤§¦¦©¦§¥¦§¦¨§¤
on `Ed xWke iz`vn oFW`xe iYrnẄ©§¦§¦¨¨¦§¨¥¦
Kde `NEw Kd Dil `hiWR ikidC oFxg`d̈©£§¥¦§¦¨¥©¨§©
`PY `de 'Ek oipC ike DOznwC `xnEg§¨§¨§©©§¦¨¦§¨©¨
oiwfpA ogM dtiC zaE oaA `xnEg gMW ©̀§©§¨§¥©§¨¤Ÿ¨¦§¨¦

:dX`e Wi`n.çbé úá Bà çbé ïá Bà ì"ú ¥¦§¦¨¥¦¨©¦¨
crEnl dgibp Dl dAixC ipnf ixY gBi gBi¦¨¦¨§¥¦§¥§¦¨¨§¦¨§¨

:oiwfple dzinl mzlE.äúénî øeèt`dC §©§¦¨§¦§¨¦¨¦¦¨§¨
oOwl opixn`C oiEMzp `l(a"r)zzinM Ÿ¦§©¥§©§¦¨§©¨§¦©

:bxdW xFXd zzin oM bxd m` milrA.øôBëa áéiçåxtFM m` xtFM opiWxcC §¨¦¦¨©¥¦©©¤¨©§©¨§¤§©§¦¨¤¦¤
:dpeEkA `NW `iadl.äfîe äfî øeèt øîà áøåxFXd lirl `ax WixCcM §¨¦¤Ÿ§©¨¨§©¨©¨¦¤¦¤¦§¨¦¨¨§¥©

:xtFM oinNWn milrA dliwqA xFXdW onf lM 'Fbe lwQi.àeä íz àäåENit` ¦¨¥§¨§©¤©¦§¦¨§¨¦§©§¦¤§¨©£¦
:df KEMigA `Ed mY i`de dpeEkA `NW crEnl n"d xtFM m` WixcC o`nlãòeîa §©§¨¦¦¤§¨¤Ÿ§©¨¨§©©§¦¤§¨

.úBøBáa íãà éða ìò ìBtéìxRd z` gbPW xFWA oOwld(:gn sc):.íúä àîìLa ¦©§¥¨¨§§©¨§¤¨©¤©¨¨¦§¨¨¨¨
opilhw `lC i`dC mzd opivxYncM ivExYl `Mi` xFaA mc`d lr ltPW xFW iAB©¥¤¨©©¨¨¨§¦¨¦§¥§¦§©§¦¨¨¨§©§Ÿ©§¦¨
aUr d`xW df lr dpeEkA `NW ltpe `wFxi `fgC oFbM zFpFW`x zFgibpA Dil¥¦§¦¦§§¨¨§¨§¨©¤Ÿ§©¨¨©¤¤¨¨¥¤

:ltpe DlkF`l `aE xFAd iR KFzA.àëä àlà`NW i`n Kkl crEnE li`Fd §¦©¨§§¨§¨©¤¨¨¨¦¨§©©¤Ÿ
:`Mi` oiEMzn. énð àëä:eilr FliRdl `le Fz`pdl KMgznC Dil opifgC ¦§©¥¦¨¨¨©¦©£¦¨¥§¦§©¥©£¨¨§Ÿ§©¦¨¨
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éëåWi`C e"wC ipW oicaC oFW`x oiC` `kxiR KdC d"t .xEngn lw oipC §¦¨¦©¥¨§©¦§¨©¦¦¦§¦¥¦§§¦
aizM ded `l i` ENit`C xEngn lw oipC `l oiwfpA ogM rxEdW dX`e§¦¨¤©Ÿ¨¦§¨¦Ÿ¨¦©¥¨©£¦¦Ÿ£¨§¦
i`d YwNg `l xn`w iOp e"waC b"r` xnFge lw i`dA opitli ded llM crEn¨§¨£¨©§¦¨§©©¨¤¦§©¦¨¨©Ÿ¦©§¨©
`EdW ipW oicA `kxiR zFUrl Yxn` m` `l Kixhv` KklE `weC e`l `pWil¦§¨©©§¨§©¦§§¦Ÿ¦¨©§¨©£¦§¨§¦¥¦¤

:e"wäçéâðoiwfp zFAxl Kixhv` .oiwfpl §¦¨¦§¨¦¦§§¦§©§¨¦
oiwfpA `xw i`dC DitiqA opiWxcC mEXn¦§©§¦¨§¥¥§©§¨¦§¨¦

gipOdA(.bl sc lirl)oke xFWA xFW hRWnM §©¥¦©§¦§©§§¥
oiwfpC dNErn dxinW oiprl oiwxR sFqA§¦§¦§¦§©§¦¨§¨¦§¨¦
iAB EPxnWi `lC b"r` EPxnWi `ln WixC̈¦¦Ÿ¦§§¤§Ÿ¦§§¤©¥

:aizM dzinàäåirA `l .`Ed mY ¦¨§¦§¨©Ÿ¨¥
iwFncM ililBd i"xM 'ipznC xninl§¥©§©§¦§©§¦¦¦§¥

dxRdA 'ipzn l`EnW(:gn sc onwl)did iAB §¥©§¦§©¨¨©¥¨¨
l`EnWC DiwgEC i`nC FkFzA FpA F` eia`̈¦§§§©§¥¦§¥
dnE ililBd i"xM oizipzn inwF`l§§¥©§¦¦§©§¦¦©
ax ibilR EedC dfA KiIW ded `YbElR§§¨£¨©¨§¤©£§¦¥©
'ipznC `WixC cFre o`nM 'ipzn l`EnWE§¥©§¦§©§§¥¨§©§¦
on xEhR mze xtFM mNWnC crEn ipYwC§¨¨¥¨¦§©¥¤§©¨¦
`lC `de ililBd i"xM `iz` `l xtFMd©¤Ÿ©§¨§©§¦¦§¨§Ÿ
lFRil crEnA oOwlC 'ipzn l`EnW iwFn¥§¥©§¦¦§©¨§¨¦
`zNin WxtncM zFxFaA mc` ipA lr©§¥¨¨§§¦§¨¥¦§¨
mc` ipA lr KMgzdl crEnA `kdC§¨¨§¨§¦§©¥©§¥¨¨
:i`d iM `gikW `l `EddC mEXn milzkA¦§¨¦¦§©Ÿ§¦¨¦©

àäåKMgzOW xEaq oWwOd .`Ed mY §¨©©©§¨¨¤¦§©¥
lr FliRdl oiEMzn `le FliRdl lzFkA§¤§©¦§Ÿ¦§©¥§©¦©
lre dziOn xEhR did `l k"`C mc` ipA§¥¨¨§Ÿ¨¨¨¦¦¨§©
oM dUr ENit`W `Ed mY `de dWwn df¤©§¤§¨©¤£¦¨¨¥
dpeEkA `NW mc` ipA bxde minrR dOM©¨§¨¦§¨©§¥¨¨¤Ÿ§©¨¨
`lCn lirl 'iRcM mc` bFxdl crEn oi ¥̀¨©£¨¨¦§¦§¥¦§Ÿ
dndAd z` bFxdl oiEMznA crEn ogMW ©̀§§¨¨§¦§©¥©£¤©§¥¨
KMgzdl crEnA iPWnE mc`d z` bxde§¨©¤¨¨¨§©¥§¨§¦§©¥
Fz`pdl KMgznA WExiR mc` ipA lr©§¥¨¨¦§¦§©¥©£¨¨

crEn iedC lif`e WxtncMiede FzNigYn §¦§¨¥§¨¦©£¥¨¦§¦¨©£¥
xnFl l`EnWl FwgFC inE z"`e DigxE`M§§¥§¦£¦§¥©
liRdl oiEMznA EPcinri xtFM aiIgW¤©¨¤©£¦¤§¦§©¥§©¦
mc` ipA lr liRdl oiEMzp `le lzFMd©¤§Ÿ¦§©¥§©¦©§¥¨¨
axlC l"ie mY `EdW itl xtFMn mB xEhtE¨©¦¤§¦¤©§¦§©
ipYwC 'ipznC `pWil Edl rnWn l`EnWE§¥©§©§¦§¨§©§¦§¨¨¥
didW i"r ltPW rxi` `liOn `N` FliRdl oiEMzn did `NW mc`d lr ltpe§¨©©¨¨¨¤Ÿ¨¨¦§©¥§©¦¤¨¦¥¨¥©¤¨©¤¨¨
Fz`pdl lzFkA KMgznC `kid l`EnW xn`w KklE Fz`pdl FA KMgzn¦§©¥©£¨¨§©¨¨©§¥¥¨§¦§©¥§¤©£¨¨
dGnE dGn xEhR xn` axe xtFM aiIge dziOn xEhRC 'ipznC `pWil rnWncM¦§©§©¦§¨§©§¦§¨¦¦¨§©¨¤§©¨©¨¦¤¦¤
'ipznA hwpC `dC xEaq did oWwOde ixnbl xEhRW xEhRC `pWil rnWncM¦§©§©¦§¨§¨¤¨§©§¥§©©§¨¨¨¨§¨§¨©§©§¦
ixiin mc`d lr FliRdl oiEMzn `lC mEXn FliRdl ipYw `le mc`d lr ltpe§¨©©¨¨¨§Ÿ¨¨¥§©¦¦§Ÿ¦§©¥§©¦©¨¨¨©§¥

:ixiiOW Dil rnWn mc`d lr `NWe FliRdl oiEMznA n"n la £̀¨§¦§©¥§©¦§¤Ÿ©¨¨¨©§©¥¤©§¥
àëäoOwlE dGnE dGn xEhRC ax xn` `kdC DniY .Fz`pdl KMgznA iOp ¨¨©¦§¦§©¥©£¨¨¥©§¨¨¨©©§¨¦¤¦¤§©¨

dxRdA(:gn 'c)lr lFRil crEnA xtFMd mNWn ipYwC oizipzn ax iwFn §©¨¨¥©©§¦¦§¨¨¥§©¥©¤§¨¦©
gipOWM dpeEkA lbx ied oOwlC mY EpiAx uxiYe `wFxi `fge zFxFaA mc` ipA§¥¨¨§§¨¨§¨§¦¥©¥©¦§©¨£¥¤¤§©¨¨§¤¥¦©
dqxCW lbx FnM mc`d KrnzOW rcFie xFAAW wxId lFk`l icM xFaA Fnvr©§§§¥¤¡©¨¨¤©§¥©¤¦§©¥¨¨¨§¤¤¤¨§¨
KMgzOW `kd la` dpeEkA oxTn dpeEkA lbx opitliC wiGdl oiEMzn Fpi`e li`Fd dliwqA xFXd oi`W t"r` xtFM mNWn KkitlE wFpiYd bFxdIW rcFIW wFpiY b"r¦¤¥©¤©£©¦§¦¨§©¥¤¤¥©¦§¦¨¦§¥¦§©¥§©¦§©§¦¨¤¤§©¨¨¦¤¤§©¨¨£¨¨¨¤¦§©¥

Fz`pdl lzFkA(dpeEkA `NW)`weC e`l oOwlce `kdC crEnE dpeEkA `NW oxwM xtFMd on xEhR Kkitl mc`d lr lzFMd lFRIW rcFi Fpi`W [dpeEkA `NW] oW `ied §¤©£¨¨¤Ÿ§©¨¨©§¨¥¤Ÿ§©¨¨¤¥¥©¤¦©¤©¨¨¨§¦¨¨¦©¤§¤¤¤Ÿ§©¨¨¨§¨¨§¦§©¨©©§¨
xe oW oFbM FzNigYn crEn dUrPW xacA xnFlM `N` minrR WlWA crEn`lhw xA ikd i` zFxFaA mc` ipA lr lFRil crEnA Dl iwFncM oOwl KixRC `de lb ¨§¨Ÿ§¨¦¤¨§©§¨¨¤©£¤¨¦§¦¨§¥§¤¤§¨§¨¦§©¨¦§¥¨§¨¦©§¥¨¨§¦¨¥©§¨¨

`Ed wgFC la` `"rA oOwlC `ibEQd lM WxiR i"Xxe dziOd on `Ed xEhRC rnWn xtFMd mNWnE dzin aiIg ipYw `le xtFMd mNWn ipYwC 'ipzOn wiIC `Ed©¥¦©§¦§¨¨¥§©¥©¤§Ÿ¨¨¥©¨¦¨§©¥©¤©§©§¨¦©¦¨§©¦¦¥¨©§¨¦§©¨§£¨©
lbx xhR `lhTn oiwfp oiYrnWA siliC y"x k"` bFxdl oiEMzp `NW oeiM dziOn mc`d lr qFxcl dpeEkA lbx xhtC dWw iOp z"x 'iR lre d"rA Wxt` mWe§¨£¨¥§§©¦©¦¨¤§¨©¤¤§©¨¨¦§©¨¨¨¦¦¨¥¨¤Ÿ¦§©¥©£§¨¦¦§©§¦§¨¦¦§¨¨¨©¤¤
oke li`Fde oxw Epiid k"` wGid zpeEkA i`C `pngx DiaiIg wGid zpeEkA e`l KgxM lrC xWt` i` dfe wiGdl oiEMzp `NWM milMd lr dqixC zpeEkA oiwfPn¦§¨¦§©¨©§¦¨©©¥¦§¤Ÿ¦§©¥§©¦§¤¦¤§¨§©¨§¨©§©¨©¤¥©§¥©§¨¨§¦§©¨©¤¥©§¤¤§¦§¥
l`EnWC DizeEM `ipY opiqxB oOwlE dGnE dGn xhtC axC `zNin opiqxB `lC oWi xtqA `vn l`EnW EpiAxe dpeEM oiprl `lhTn oiwfp slinl `Mil KgxM lr©¨§¨¥¨§¥©§¨¦¦§¨¨§¦§©©¨¨§©¥§¥¨¨§¥¤¨¨§Ÿ©§¦¨¦§¨§©§¨©¦¤¦¤§©¨©§¦¨©§¨©¨¥¦§¥

:dliwqA xFXd oi`WM xtFMn lirl xhtC axC `YaEizE§§¨§©§¨©§¥¦¤§¤¥©¦§¦¨
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ìò áéiçL ïéc Bðéà íéìBãâk íépè÷ Ba äNòL íãàa øBL§¨¨¤¨¨§©¦¦§¦¥¦¤¦¥©

áéiç ïkL íãàa íãà zøîà íà àì íéìBãâk íépèwä©§©¦¦§¦Ÿ¦¨©§¨¨¨§¨¨¤¥©¨

íéøác 'ãa áéiç BðéàL øBLa øîàz íéøác äòaøàa§©§¨¨§¨¦Ÿ©§¤¥©¨§§¨¦

íéìBãâk íépèwä ìò áéiçì çbé úá Bà çbé ïá Bà ì"ú¥¦¨©¦¨§©¥©©§©¦¦§¦

áéiçå ìéàBä àeä ïéc ïépî íúa ïéãòeîa àlà éì ïéàå§¥¦¤¨§¨¦§©¦©¦¦¦§¦¥

äMàå Léàa áéiçLk äî úáe ïáa áéiçå äMàå Léàa§¦§¦¨§¦¥§¥©©§¤¦¥§¦§¦¨

àì úáe ïáa áéiçLk óà ãòeîì íz ïéa Ba z÷lç àìŸ¦©§¨¥©§¨©§¤¦¥§¥©Ÿ

äMàå Léà äî øîBçå ì÷ ãBòå ãòeîì íz ïéa Ba ÷Bìçz©§¥©§¨§©¨¤¨¦§¦¨

ïa ãòeîì íz ïéa Ba z÷lç àì ïé÷æða íçk òøeä ïkL¤¥©Ÿ¨¦§¨¦Ÿ¦©§¨¥©§¨¥

ïéa ïäa ÷Bìçz àlL ïéc Bðéà ïé÷æða íçk äôiL úáe©¤¨¤Ÿ¨¦§¨¦¥¦¤Ÿ©§¨¤¥

åéìò) øéîçäì øeîçî ì÷ ïéðc éëå zøîà ãòeîì íz©§¨¨©§¨§¦¨¦©¥¨§©£¦¨¨

íà (ãBòå ìwä íúa øéîçz øeîçä ãòeîa øéîçä íà¦¤¡¦§¨¤¨©£¦§©©©§¦

úáe ïáa øîàz úBöîa ïéáéiç ïkL äMàå Léàa zøîà̈©§¨§¦§¦¨¤¥©¨¦§¦§Ÿ©§¥©

äçéâð çbé úá Bà çbé ïá Bà ì"ú úBönä ïî ïéøeètL¤§¦¦©¦§¥¦¨©¦¨§¦¨

:ïé÷æðì äçéâð äúéîì äçéâð ãòeîa äçéâð íúa'éðúî §©§¦¨§¨§¦¨§¦¨§¦¨¦§¨¦

âBøäì ïéekúð íãàä ìò ìôðå ìúBëa Ckçúî äéäL øBL¤¨¨¦§©¥§¤§¨©©¨¨¨¦§©¥©£

ìàøNé ïa âøäå éðòðëì íãàä úà âøäå äîäaä úà¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨¦§©£¦§¨©¤¦§¨¥

:øeèt àîéé÷ ïa âøäå íéìôðìâ'îøeèt ìàeîL øîà ¦§¨¦§¨©¤©§¨¨¨©§¥¨

éànàå äfîe äfî øeèt øîà áøå øôBëa áéiçå äúénî¦¦¨§©¨§¤§©¨©¨¦¤¦¤§©©

íãà éða ìò ìBtéì ãòeîa áø øîàãk àeä íz àä̈©¦§¨©©§¨¦©§¥¨¨

íéìúëa íãà éða ìò Ckçúäì ãòeîa énð àëä úBøBáa§¨¨©¦§¨§¦§©¥©§¥¨¨¦§¨¦

ìôðå à÷Bøé àæçc íúä àîìLa àeä àìè÷ øa éëä éà¦¨¥©§¨¨¦§¨¨¨¨§¨¨§¨§¨©

ìúBëa Ckçúîa énð àëä øîéîì àkéà éàî àëä àlà¤¨¨¨©¦¨§¥©¨¨©¦§¦§©¥§¤

déa Ckçúî à÷ ìôðc øúác ïðéòãé àðîe Búàðäì©£¨¨§¨©§¦¨§¨©§¨©¨¦§©¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc `nw `aa(iyily meil)

,íéìBãâk íépè÷ Ba äNòL íãàa øBLohw bxdy xeyd did m` s`y §¨¨¤¨¨§©¦¦§¦
,dzin aiigíépèwä ìò áéiçL ïéc Bðéàbxdy.íéìBãâk,zegcl yi mpn` ¥¦¤¦¥©©§©¦¦§¦

íãàa íãà zøîà íà ,àì,ohw bxd m` s` aiigyïkL`xneg ea yi Ÿ¦¨©§¨¨¨§¨¨¤¥
y ,zxg`íéøác äòaøàa áéiçxrv epiidc mixac drax` mlyl aiigy - ©¨§©§¨¨§¨¦

,wfpd caln zyeae zay ietix,íéøác äòaøàa áéiç BðéàL øBLa øîàzŸ©§¤¥©¨§©§¨¨§¨¦
jkl .miphwd lr aiig epi` ok enky xnel yie ,cala wfp `l`øîBì ãeîìz©§©

.íéìBãâk íépèwä ìò áéiçì 'çbé úá Bà çbé ïá Bà'¥¦¨©¦¨§©¥©©§©¦¦§¦
éì ïéàå,miphwd lr aiigl df weqtn cenllïéãòeîa àlàxacn mday §¥¦¤¨§¨¦
,weqtdïépî íúa.miphwd lr aiig `ed s`yàeä ïécok cenll xyt` ± §¨¦©¦¦

,'epivn dna'näMàå Léàa áéiçå ìéàBäxey dxezd daiigy xg`n ± ¦§¦¥§¦§¦¨
,milecb dy`e yi` bxdyáéiçås`úáe ïáa,miphwLéàa áéiçLk äî §¦¥§¥©©§¤¦¥§¦

,ãòeîì íz ïéa Ba z÷ìç àì äMàå,mdilr aiig mzd s`eáéiçLk óà §¦¨Ÿ¨©§¨¥¨§¨©§¤¦¥
ãBòå .ãòeîì íz ïéa Ba ÷Bìçz àì ,úáe ïáan ok cenll yi,øîBçå ì÷ §¥©Ÿ©£¥¨§¨§©¨¤

ïé÷æða íçk òøeä ïkL äMàå Léà äîm` iabl mgek dxezd drxby ± ¨¦§¦¨¤¥©Ÿ¨¦§¨¦
z`f lkae ,mwfp lr mlyl miaiigy ,ewifd mdíz ïéa Ba z÷lç àìŸ¦©§¨¥¨

ãòeîì,dzin mdilr aiig mzd s`eúáe ïamiphwïé÷æða íçk äôiL §¨¥©¤¨¤Ÿ¨¦§¨¦
,mwfp lr mlyln mixeht ewifd m` ixdyàlL ïéc Bðéàïéa ïäa ÷Bìçz ¥¦¤Ÿ©£¨¤¥

ãòeîì íz.dzin mdilr aiig didi mzd s`e ¨§¨
:`ziixad dgeczøîà,'epivn dna'a ok cenll xyt` ji` ±ì÷ ïéðc éëå ¨©§¨§¦¨¦©

åéìò) øéîçäì øeîçîxengd xacdn lwd xacd z` cenll xyt` ike ± ¥¨§©£¦¨¨
o`k s`e ,xenga yiy `xneg dze` lwd lr s` xinglãòeîa øéîçä íà¦¤¡¦§¨

øeîçä,miphwd lr aiigyøéîçzs`.ìwä íúa ¨¨©£¦§¨©©
,ãBòåxnel yi oky ,oekp epi` xnege lwd s`äMàå Léàa zøîà íà ( §¦¨©§¨§¦§¦¨

,cren ode mz od mdilr miaiigyúáe ïáa øîàz ,úBöîa ïéáéiç ïkL¤¥©¨¦§¦§Ÿ©§¥©
,úBönä ïî ïéøeètLxg`ne .mza aiigl mda dxezd dxingd `l jkle ¤§¦¦©¦§

,xnege lw e` epivn dnan ok cenll oi`yBà çbé ïá Bà' øîBì ãeîìz©§©¥¦¨
,'çbé úádxezd dzaixy cenll yi ,'gbi' miinrt azky weqtd ieaixne ©¦¨

od ,miphwaíúa äçéâðode,ãòeîa äçéâðod zeaxl yexcl yi okeäçéâð §¦¨§¨§¦¨§¨§¦¨
äúéîìode,ïé÷æðì äçéâðmlyl aiig zind `le xeyd wifd m` s`y §¦¨§¦¨¦§¨¦
mdilr:

äðùî
ìúBëa Ckçúî äéäL øBL,ez`pdlìôðålzekdíãàä ìòe` ,ebxde ¤¨¨¦§©¥§¤§¨©©¨¨¨

y xey,íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïéekúðoeekzpy e`éðòðëì ¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨¦§©£¦

,àîéi÷ ïa âøäå íéìôðì ,ìàøNé ïa âøäåxeyd bxd `ly oeik el` lka §¨©¤¦§¨¥¦§¨¦§¨©¤©¨¨
,mc`d z` dpeeka.øeèẗ

àøîâ
`ly bxdy xeyd z` dpynd dxht aeig dfi`n zwelgn d`ian `xnbd

:dpeekaìàeîL øîàepiid ,xehty dpyna epipyy dn ,øeètxeyd ¨©§¥¨
äúénî,dpeeka `ly bxdy oeik,øôBëa áéiçå`ly bxdy xeyd s`y ¦¦¨§©¨§¤

.xteka aiig dzinn xehty dpeekaäfîe äfî øeèt ,øîà áøåod - §©¨©¨¦¤¦¤
.xtekn ode dzinn

:l`eny zrc lr `xnbd dywnéànàålzeka jkgzpy xeyd lra aiig §©©
e ,xteka mc` bxdeàeä íz àälzeka jkgzpy dpey`xd mrtd ef ixde - ¨¨

,`xnbd zvxzn .xtek mlyn epi` mze ,bxdeáø øîàãkyxity enk - ¦§¨©©
zxacny ,(:fn) onwl dpynd z` axaxeydidyéða ìò ìBtéì ãòeî §¨¦©§¥

,úBøBáa íãà,xtek mlyl aiig jkleénð àëädpyndy x`al yi ¨¨§¨¨©¦
zxacnaxeydidy,íéìúka íãà éða ìò Ckçúäì ãòeîmlyn jkle §¨§¦§©¥©§¥¨¨©§¨¦
.xtek

dyrp jkae mc` ipa lr dpeeka lzekd z` litd xeydy `xnbd dpiane

:`xnbd dywne ,dpeeka litd ziriaxd mrta s`e ,crenéëä éàixd ¦¨¦
xeydàeä àìè÷ øaezxhet recne ,mc`d zbixd lr dzin aiig ± ©§¨¨

e .dpyndíúä àîìLaxeyd didy ax yxity onwl dpyna `lin ± ¦§¨¨¨¨
oky ,dzin aiig xeydy zeywdl oi` my ,zexeaa mc` ipa lr letil cren

x`iay enk `l` ,mc` ipa lr dpeeka xeyd envr litd `l ok`y xnel yi

(:gn) onwl sqei axàæçcxeydà÷Bøé,elke`l `ae xead it lr ayr ± ©£¨§¨
ìôðåixdy dzin aiig epi` jkle ,xeaa didy in z` bxde dpeeka `ly §¨©

mrtd lr aiige cren dyrp minrt yly ok dyry oeike ,dpeeka `ly ltp

,xtek ziriaxdàëä àlà,mc` ipa lr elitde lzeka jkgzpy xeyaéàî ¤¨¨¨©
øîéîì àkéà.eiyrnl xeyd oeekzp `ly xnel xyt` ji` - ¦¨§¥©

,`xnbd zvxznénð àëä`la mc` ipa lr lzekd z` litdy xaecn ¨¨©¦
oebke ,dpeek,Búàðäì ìúBëa Ckçúîaewlgp dfae ,dzin aiig epi` jkle §¦§©¥§¤©£¨¨

.`l e` xtekn s` xeht dzinn xehty oeik m` l`enye ax

:`xnbd zl`eyïðéòãé àðîeez`pdl jkgzdl dzid xeyd zpeek ok`y - §¨©§¦¨
ep` mi`exy oebk ,`xnbd daiyn .mc` ipa lr elitdl `leìôðc øúác- §¨©§¨©

oiicr ,lzekd ltpy xg`l s`yCkçúî à÷xeyddéagkene ,lzeka ± ¨¦§©¥¥
.ez`pdl jkgzdl `l` ,ezindle mc`d lr litdl ezpeek oi`y
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט שבט, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

...לכתבה איך אפשר למנוע הביטוים בלתי רצוים הנשמעים בכתתה.

יש להסבירם - אשר כל אחד ואחת מבני ישראל, אהבת השי"ת אליהם עוד יותר מאהבת הורים 

לבן יחידם אשר נולד להם לעת זקנותם, וכתורת הבעש"ט בזה, ועוד - אשר השי"ת עליו נאמר, הנוטע אזן 

הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, וכשמדברים טוב על בנו של המקום ב"ה - הרי הוא רואה מביט ומקשיב 

הדבור תוכנו ואופן הדבור. ומובנת הזהירות שצריכה להיות בזה - שלא לפגוע במלך מה"מ הקב"ה.

ומכ"ש וק"ו, האם הי' מעיז מי שהוא לדבר לא כן על בנו של מלך בשר ודם בנוכחות המלך וכו'. 

ובודאי תוכל להוסיף ביאור והדגש בהאמור, ומה שיפעול עוד יותר - באם יתלו בכותל החדר בו לומדים 

סיסמא שתוכנה לפי ערך - התבונן מה שאתה מדבר כי עין רואה ואוזן שומעת וכו'.



קי zea` drax`` cenr cn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.Ba äNòL íãàa øBLFnFi oA xFW `dC bxFdd lFcB xFWM bxFdd ohw xFW §¨¨¤¨¨¨¨©¥§¨©¥§¨¤
aizkC xFW iExw(ak `xwie):clEi iM aUk F` xFW.ïéc Bðéàlr dliwq FA aiIgW ¨¦§¦¤¤¦¦¨¥¥¦¤¦¥§¦¨©

:lFcB mc` lrM ohw wFpiY.áéiç ïkLodn xEhR xFXdW mixaC drAx` oiwfpA ¦¨¨§©¨¨¨¤¥©¨¦§¨¦©§¨¨§¨¦¤©¨¥¤
:mNWn `wfp iOp xFW `dC aiWg `l wfpe.úáe ïa ì"úlirlC rnWn miPhw §¤¤Ÿ¨¦§¨©¦¦§¨§©¥¥©§©¦©§©¦§¥

:dX` F` Wi` zinde aizM DiPinéì ïéàå ¦¥§¦§¥¦¦¦¨§¥¦
.ãòeîa àlà:aizM crEnA `xwCàì ¤¨§¨¦§¨§¨§¦Ÿ

.ãòeîì íz ïéa z÷lç:dliwq oiprl ¦©§¨¥©§¨§¦§©§¦¨
.ïé÷æða ïçk òøeäL:oinNWn EwiGd m`C ¤©Ÿ¨¦§¨¦§¦¦¦§©§¦

.ïçk äôédrx ozribR ohwe dhFW WxgC ¨¤Ÿ¨§¥¥¤§¨¨§¦¨¨¨¨
mixg`A ElagW ode aiIg odA laFgd©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦

:oixEhR.øeîçî ì÷ ïéðc éëå:crEOn mY §¦§¦¨¦©¥¨©¦¨
.øéîçäìxEngC ikid iM `nipC lTd lr §©£¦©©©§¥¨¦¥¦§¨

dnA crEOn mY zWxCwC aiIg iOp lw aiIg©¨©©¦©¨§¨©§¨©¦¨§©
oaA aiIge dX`e Wi`A aiIg ipYwC EpivÖ¦§¨¨¥©¨§¦§¦¨§©¨§¥
`Ed crEnA zaE oaC aEIg `dC crEnA zaE©§¨§¨¦§¥©§¨
dX`e Wi`C aEIg dn zxn`we aizkC¦§¦§¨©§¨©¦§¦§¦¨
zaE oA s` crEnM mY FA dUr (crEnA)§¨¨¨©§¨©¥©
ztli `wC gMYW`e crEnM mY FA dUrp©£¤©§¨§¦§©©§¨©§¨
zaE oaC aEIg YgMW` `l i`C crEOn mY©¦¨§¦Ÿ©§©§§¦§¥©
Wi`n mzA Dil ztli ded `l crEnA§¨Ÿ£¨©§¨¥§©¥¦

eEdpiAxC e`l i` DitEB crEnA `dC dX` §¦¨§¨§¨¥¦©§©¦§
:lirl `piCn EdpiiEz`l zivn `l `xwíà §¨Ÿ¨¦©£¦§¦¦¨§¥¦

.øéîçädX`e Wi`A zaE oaA aEzMd ¤¡¦©¨§¥©§¦§¦¨
oiprl `Ed xEng ixdW Kl azM crEnA§¨¨©¨¤£¥¨§¦§©

:xtFM.øéîçð:dInzA lTd mzA `piCn op` ¤©£¦£©¦¦¨§©©©¦§¦¨
.äMàå Léàa zøîà íàe"we xnFlM ¦¨©§¨§¦§¦¨§©§

Yxn` m`C `Ed `kixR `tiqA iOp zWxcC§¨§¨©¦§¥¨§¦¨§¦¨©§¨
oA xnFge lw oipC ike `"l 'Ek dX`e Wi`A§¦§¦¨§¦¨¦©¨¤¥
dfe dX`e Wi`n zFvOd on oixEhRW zaE©¤§¦¦©¦§¥¦§¦¨§¤
on `Ed xWke iz`vn oFW`xe iYrnẄ©§¦§¦¨¨¦§¨¥¦
Kde `NEw Kd Dil `hiWR ikidC oFxg`d̈©£§¥¦§¦¨¥©¨§©
`PY `de 'Ek oipC ike DOznwC `xnEg§¨§¨§©©§¦¨¦§¨©¨
oiwfpA ogM dtiC zaE oaA `xnEg gMW ©̀§©§¨§¥©§¨¤Ÿ¨¦§¨¦

:dX`e Wi`n.çbé úá Bà çbé ïá Bà ì"ú ¥¦§¦¨¥¦¨©¦¨
crEnl dgibp Dl dAixC ipnf ixY gBi gBi¦¨¦¨§¥¦§¥§¦¨¨§¦¨§¨

:oiwfple dzinl mzlE.äúénî øeèt`dC §©§¦¨§¦§¨¦¨¦¦¨§¨
oOwl opixn`C oiEMzp `l(a"r)zzinM Ÿ¦§©¥§©§¦¨§©¨§¦©

:bxdW xFXd zzin oM bxd m` milrA.øôBëa áéiçåxtFM m` xtFM opiWxcC §¨¦¦¨©¥¦©©¤¨©§©¨§¤§©§¦¨¤¦¤
:dpeEkA `NW `iadl.äfîe äfî øeèt øîà áøåxFXd lirl `ax WixCcM §¨¦¤Ÿ§©¨¨§©¨©¨¦¤¦¤¦§¨¦¨¨§¥©

:xtFM oinNWn milrA dliwqA xFXdW onf lM 'Fbe lwQi.àeä íz àäåENit` ¦¨¥§¨§©¤©¦§¦¨§¨¦§©§¦¤§¨©£¦
:df KEMigA `Ed mY i`de dpeEkA `NW crEnl n"d xtFM m` WixcC o`nlãòeîa §©§¨¦¦¤§¨¤Ÿ§©¨¨§©©§¦¤§¨

.úBøBáa íãà éða ìò ìBtéìxRd z` gbPW xFWA oOwld(:gn sc):.íúä àîìLa ¦©§¥¨¨§§©¨§¤¨©¤©¨¨¦§¨¨¨¨
opilhw `lC i`dC mzd opivxYncM ivExYl `Mi` xFaA mc`d lr ltPW xFW iAB©¥¤¨©©¨¨¨§¦¨¦§¥§¦§©§¦¨¨¨§©§Ÿ©§¦¨
aUr d`xW df lr dpeEkA `NW ltpe `wFxi `fgC oFbM zFpFW`x zFgibpA Dil¥¦§¦¦§§¨¨§¨§¨©¤Ÿ§©¨¨©¤¤¨¨¥¤

:ltpe DlkF`l `aE xFAd iR KFzA.àëä àlà`NW i`n Kkl crEnE li`Fd §¦©¨§§¨§¨©¤¨¨¨¦¨§©©¤Ÿ
:`Mi` oiEMzn. énð àëä:eilr FliRdl `le Fz`pdl KMgznC Dil opifgC ¦§©¥¦¨¨¨©¦©£¦¨¥§¦§©¥©£¨¨§Ÿ§©¦¨¨
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éëåWi`C e"wC ipW oicaC oFW`x oiC` `kxiR KdC d"t .xEngn lw oipC §¦¨¦©¥¨§©¦§¨©¦¦¦§¦¥¦§§¦
aizM ded `l i` ENit`C xEngn lw oipC `l oiwfpA ogM rxEdW dX`e§¦¨¤©Ÿ¨¦§¨¦Ÿ¨¦©¥¨©£¦¦Ÿ£¨§¦
i`d YwNg `l xn`w iOp e"waC b"r` xnFge lw i`dA opitli ded llM crEn¨§¨£¨©§¦¨§©©¨¤¦§©¦¨¨©Ÿ¦©§¨©
`EdW ipW oicA `kxiR zFUrl Yxn` m` `l Kixhv` KklE `weC e`l `pWil¦§¨©©§¨§©¦§§¦Ÿ¦¨©§¨©£¦§¨§¦¥¦¤

:e"wäçéâðoiwfp zFAxl Kixhv` .oiwfpl §¦¨¦§¨¦¦§§¦§©§¨¦
oiwfpA `xw i`dC DitiqA opiWxcC mEXn¦§©§¦¨§¥¥§©§¨¦§¨¦

gipOdA(.bl sc lirl)oke xFWA xFW hRWnM §©¥¦©§¦§©§§¥
oiwfpC dNErn dxinW oiprl oiwxR sFqA§¦§¦§¦§©§¦¨§¨¦§¨¦
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áøc àzáeéúe ìàeîLc déúåek àéðz dépéî dépéî ìéæà÷c§¨¨¦¦¥¦¥©§¨©¨¥¦§¥§§¨§©

äúénî øeèôe øôBëa áéiç Léå øôBëáe äúéîa áéiç Lé¥©¨§¦¨§¤§¥©¨§¤¨¦¦¨

äfîe äfî øeèt Léå øôBkä ïî øeèôe äúéîa áéiç Léå§¥©¨§¦¨¨¦©¤§¥¨¦¤¦¤

àlL ãòeî øôBëáe äúéîa áéiç äðåeëa ãòeî ãöék àä̈¥©¨§©¨¨©¨§¦¨§¤¨¤Ÿ

áéiç äðåeëa íz äúénî øeèôe øôBëa áéiç äðåeëa§©¨¨©¨§¤¨¦¦¨©§©¨¨©¨

äfîe äfî øeèt äðåeëa àlL íz øôBkî øeèôe äúéîa§¦¨¨¦¤©¤Ÿ§©¨¨¨¦¤¦¤

øèBt ïBòîL 'øå áéiçî äãeäé 'ø äðåeëa àlL ïé÷æpäå§©§¨¦¤Ÿ§©¨¨§¨§©¥§¦§¥

éìé äãeäé éaøc àîòè éàîàlL BøôBk äî BøôBkî ó ©©§¨§©¦§¨¨¦¦§©§¤Ÿ

éaøå áéiç äðåeëa àlL énð ïé÷æpä óà áéiç äðåeëa§©¨¨©¨©©§¨¦©¦¤Ÿ§©¨¨©¨§©¦

éìé ïBòîLäðåeëa àlL déìèw äî øBLc déìèwî ó ¦§¨¦¦©§¥§©©§¥¤Ÿ§©¨¨

óìéð énð äãeäé 'øå øeèt äðåeëa àlL ïé÷æð óà øeèẗ©§¨¦¤Ÿ§©¨¨¨§§¨©¦¥©

ïéîeìLz ïéðc ïéàå ïéîeìLzî ïéîeìLz ïéðc déìèwî¦©§¥¨¦©§¦¦©§¦§¥¨¦©§¦

øBLc déáeiç ïéðc BøôBkî óìéð énð ïBòîL 'øå äúénî¦¦¨§¦§©¦¥©¦§¨¦¦¥§

:àeä íéìòác déáeiçc øôBk é÷eôàì øBLc déáeiçî¥¦¥§©£¥¤§¦¥¦§¨¦

:øeèt ['eëå] íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïéekúð¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨§¨

àìc ïéúéðúî áéiç äæ úà âøäå äæ úà âBøäì ïéekúð àä̈¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤©¨©§¦¦§Ÿ

âBøäì ïéekúð eléôà øîBà ïBòîL 'ø àéðúc ïBòîL 'øk§¦§§©§¨¦§¥£¦¦§©¥©£

àø÷ øîàc ïBòîL éaøc è"î øeèt äæ úà âøäå äæ úà¤¤§¨©¤¤¨§©¦¦§§¨©§¨

úúéî Ck íéìòa úúéîk úîeé åéìòa íâå ì÷qé øBMä©¦¨¥§©§¨¨¨§¦©§¨¦©¦©

ãò énð øBL óà déì ïéeëéîc ãò íéìòa äî øBMä©©§¨¦©§¦©¥¥©©¦©

éàä ïðaøå Bì ïéekúiL ãò åéìò í÷å Bì áøàå àø÷ øîàc ïìðî eäééôeb íéìòáe déì ïéekéîc§¦©¥¥§¨¦©§§¨¨§¨©§¨§¨©§¨¨¨©¤¦§©¥§©¨¨©

îà déì éãáò éàî Bì áøàåäòLz àkéàc àîéìéà éîc éëéä Bâì ïáà ÷øBæì èøt éàpé éaø éác éø §¨©©©§¥¥©§¥§¥©¦©©§¨§¥¤¤§¥¦¨¥¦¥¨§¦¨¦§¨

úBLôð ÷ôñ àbìôe àbìt énð éà eäðéð íéðòðk àaeøc déì ÷etéz íäéðéa ìàøNé ãçàå íéðòðk§©£¦§¤¨¦§¨¥¥¥¤¥¥§¨§©£¦¦§¦©¦©§¨©§¨¨¥§¨

àkéàc ïåék eäðéð íéìàøNé àaeøc â"òàc éðòðk ãçàå íéìàøNé äòLz àkéàc àëéøö àì ì÷äì§¨¥Ÿ§¦¨§¦¨¦§¨¦§§¥¦§¤¨§©£¦§§¨¦§§¥¦¦§¥¨§¦¨

:ì÷äì úBLôð ÷ôñå éîc äöçî ìò äöçîk òeá÷ ìëå òeá÷ déì éåä eäééðéa éðòðk àãç'éðúî ¨¨§©£¦¥©§£¥¥¨©§¨¨©§¤§¨©¤§¨¨¦§¨¥§¨§¨¥

ïéàå únL øbä øBL Lc÷ää øBL øaãnä øBL ñBtBøèBtàä øBL íéîBúiä øBLå äMàä øBL¨¦¨§©§¦¨©§©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¥

únL øbä øBL Lc÷ää øBL øaãnä øBL øîBà äãeäé 'ø äúéî ïéáéiç elà éøä ïéLøBé Bì§¦£¥¥©¨¦¦¨§¨¥©¦§¨©¤§¥©¥¤¥

:íéìòa íäì ïéàL éôì äúénä ïî ïéøeèt'îâøBL äMàä øBL àéáäì äòáL øBL øBL ø"ú §¦¦©¦¨§¦¤¥¨¤§¨¦¦§¨§¨¦¨¦¨

äãeäé 'ø ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBL Lc÷ää øBL øaãnä øBL ñBtBøèBtàä øBL íéîBúiä©§¦¨©§©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¥§¦§¨

ïéàL éôì äúénä ïî ïéøeèt ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBL Lc÷ää øBL øaãnä øBL øîBà¥©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¥§¦§¦¦©¦¨§¦¤¥

øé÷ôä óBqáìe çâð Léc÷ä óBqáìe çâð eléôà äãeäé éaø äéä øèBt àðeä áø øîà íéìòa íäì̈¤§¨¦¨©©¨¥¨¨©¦§¨£¦¨©§©¦§¦¨©§©¦§¦

eäéð éàî únL øbä øBL ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBLå øaãnä øBL ézøz éðz÷cî éànî¦©¦§¨¨¥©§¥©¦§¨§©¥¤¥§¥§¦©¥¤¥©¦

eléôàc ïì òîLî÷ àä åàì àlà ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBL eðééä øaãnä øBL eðééä ø÷ôä øBL déì äåä ïéLøBé Bì ïéàc ïåéëc§¥¨§¥§¦£¨¥¤§¥©§©¦§¨©§©¥¤¥§¥§¦¤¨©¨¨©§©¨©£¦

óBqáìe çâð Léc÷ä óBqáìe çâð eléôà äãeäé 'ø øîà ïk ìò øúé éëä énð àéðz dpéî òîL øé÷ôä óBqáìe çâð Léc÷ä óBqáìe çâð̈©§©¦§¦¨©§©¦§¦§©¦¨©§¨©¦¨¥¤¤©¥¨©§¨£¦¨©§©¦§¦¨©§©

øîb ì÷qé øBMä àäå ïðéòa àì ïéc øîâe ãçàk ïéåL ïéãa äãîòäå äúéî àäzL ãò 'Bâå úéîäå åéìòáa ãòeäå øîàpL øeèt øé÷ôä¦§¦¨¤¤¡©§©¦§¨¨§¥¦§©¤§¥¦¨§©£¨¨§¦¨¦§¤¨§©¦Ÿ§¦¨§¨©¦¨¥§©

:ãçàk ïéåL ïéc øîâe ïéãa äãîòäå äúéî àäzL ãò àîéà àlà àeä ïéc'éðúîà åéìòa BLéc÷äå ì÷qéì àöBé àeäL øBLBðé ¦¤¨¥¨©¤§¥¦¨§©£¨¨§¦§©¦¨¦§¤¨¤¥¦¨¥§¦§¦§¨¨¥

ì Bøñî øzeî BøNa BèçL íàå Lc÷eî åéìòa BLéc÷ä Bðéc øîâð àlL ãò íàå øeñà BøNa BèçL Lc÷eîìe ípç øîBLàNBðì ìàBL §¨¨§§¨¨§¦©¤Ÿ¦§©¦¦§¦§¨¨§¨§¦¨§§¨¨¨§§¥¦¨§¥§¥

:÷æð éöç ílLî íúå íìL ÷æð ílLî ãòeî íéìòaä úçz eñðëð øëBNìe øëN'îâBøëî Bðéc øîâð àlL ãò úéîäL øBL ïðaø eðz ¨¨§¥¦§§©©©§¨¦¨§©¥¤¤¨¥§©§©¥£¦¤¤¨©¨¨¤¥¦©¤Ÿ¦§©¦¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc `nw `aa(iyily meil)

:`xnbd dywnézkàå`lde ,xtek milrad miaiig recn ,dywúBøBøö §©©¦§
eäðéðdaiig `le ,dkelid ick jez dfizndndadyzexexvldnec df ote` ± ¦§

.dgibpa oebke ,ynn eteba zindyk `l` xtek dxezddéøa éøî áø øîà̈©©¨¦§¥
,àðäk áøczxacn dpynd ok`dépéî dépéî ìéæà÷cltpy xg`l s`y ± §©©£¨§¨¨¦¦¥¦¥

.ynn eteba ezindy `vnp ,eilr elitdy cr wqtd `ll xeyd sgc lzekd

:axl `iyewe l`eny ixacl di`x d`ian `xnbd,ìàeîLc déúååk àéðz©§¨§¨¥¦§¥
,dzinn xehte xteka aiig dpeeka `ly bxdy cren xeyy,áøc àzáeéúe§§¨§©

,`ziixaa epipyyLébxdy xeyy ote`áéiçLéå ,øôBëáe äúéîayáéiç ¥©¨§¦¨§¤§¥©¨
Léå ,äúénî øeèôe øôBëayøeèôe äúéîa áéiçLéå ,øôBkä ïîyøeèt §¤¨¦¦¨§¥©¨§¦¨¨¦©¤§¥¨

äfîe äfî.xtekne dzinn ±,ãöék àäxeyd did m`ãòeîbxde,äðåeëa ¦¤¦¤¨¥©¨§©¨¨
,øôBëáe äúéîa áéiçdid m`eãòeîbxdeøôBëa áéiç ,äðåeëa àlL ©¨§¦¨§¤¨¤Ÿ§©¨¨©¨§¤

,äúénî øeèôedid m`eízbxdeáéiç ,äðåeëa,øôBkî øeèôe äúéîa ¨¦¦¨¨§©¨¨©¨§¦¨¨¦¤
did m`eízbxdeøeèt ,äðåeëa àlLäfîe äfî.xtekne dzinn - ¨¤Ÿ§©¨¨¨¦¤¦¤

.l`eny zrcke xteka aiig dpeeka `ly bxd m` x`eane

:`ziixad ixac jyndeïé÷æpäåxeyd wifd m`e -éaø ,äðåeëa àlL §©§¨¦¤Ÿ§©¨¨©¦
.øèBt ïBòîL éaøå áéiçî äãeäé§¨§©¥§©¦¦§¥

:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàî`ly xey iwfp lr aiigny ©©§¨§©¦§¨
y meyn ,`xnbd zx`an .dpeekaéìéó'epivn dna' aiigläî ,BøôBkî ¨¦¦§©

BøôBkzind m` s`,áéiç äðåeëa àlL,lirl `ziixaa x`azpy enkeóà §¤Ÿ§©¨¨©¨©
ð ïé÷æpäéneid m` s`ïBòîL éaøå .áéiç äðåeëa àlLiwfp lr xhety ©§¨¦©¦¤Ÿ§©¨¨©¨§©¦¦§

y meyn enrh ,dpeeka `ly xeydéìéøBLc déìèwî ódna' cnely - ¨¦¦§¨¥§
,mc` zindyk xeyd zbixd aeign 'epivndéìèw äîoiprly myk - ©§¨¥

zind m` ,ezbixdäðåeëa àlM`ed ixdøeèt,dliwqnóàdïé÷æðm` ¤Ÿ§©¨¨¨©§¨¦
eid.øeèt äðåeëa àlL¤Ÿ§©¨¨¨

:`xnbd zl`eydéìèwî óìéð énð äãeäé éaøåel did dcedi iax s` ± §©¦§¨©¦¥©¦§¨¥
daiyn .oerny iaxke ,dpeeka `ly xehtl envr xeyd zzinn cenll

dcedi iaxl ,`xnbdäúénî ïéîeìLz ïéðc ïéàå ,ïéîeìLzî ïéîeìLz ïéðc̈¦©§¦¦©§¦§¥¨¦©§¦¦¦¨
zzin aeign `le ,xtekd inelyz aeign wfpd inelyz aeig cenll sicr -

.xeyd

:`xnbd zl`eyåøôBkî óìéð énð ïBòîL éaøåel did oerny iax s` - §©¦¦§©¦¥©¦§
,`xnbd daiyn .dcedi iaxke ,dpeeka `ly s` aiigl xtekd aeign cenll

øBLc déáeiçî øBLc déáeiç ïéðcenxbpy miwfpd z` cenll sicr ± ¨¦¦¥§¥¦¥§
,envr xeyd zaeg `edy xeyd zzin oicn xeyd zngné÷etàì`ivedl - §©¥

d aeigàeä íéìòác déáeiçc øôBkmilrad lr lhend aeg `edy - ¤§¦¥¦§¨¦
:eytp zxtkl

:dpyna epipy:øeèt ['eëå] íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïéekúð¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨§¨
:`xnbd zwiicnàäm` j` ±úà âBøäì ïéekúðmc`äæ úà âøäå äæ± ¨¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤

,xg` mc`áéiç,ebxdy mc` eze`l oeekzd `ly s`e ,dliwq xeyd ©¨
y x`eane,ïBòîL éaøk àìc ïéúéðúîenke,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ©§¦¦§Ÿ§©¦¦§§©§¨©¦¦§¥

øeèt ,äæ úà âøäå äæ úà âBøäì ïéekúð eléôà.dzinn xeyd £¦¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤¨
:`xnbd zxxanïBòîL éaøc àîòè éàî,`xnbd zx`an .xhetyøîàc ©©§¨§©¦¦§§¨©

àø÷Wi` zinde 'ebe `Ed gBp xFW m`e' (hk `k zeny) xeyd zzin iabl §¨§¦©¨§¥¦¦

dX` F`,'úîeé åéìòa íâå ì÷qé øBMäz` aiigl dpeekd oi` gxkdae ¦¨©¦¨¥§©§¨¨¨
weqtd zpeek `l` ,cala xtek `l` miaiig mpi` ixdy ,dzin milrad

,xnelk íéìòa úúéîkøBMä úúéî Cxeyd zzin oic zencl yiy - §¦©§¨¦¨¦©©
,milrad zzinlíéìòa äîaiig epi`déì ïéekéîc ãòeze`l oeekziy - ©§¨¦©§¦©¥¥

,xeht ,xg` mc` bxde df mc`l oeekzp m` j` ,bxdy mc`énð øBL óà©©¦
dliwq aiig epi`y ,ok epic.déì ïéekéîc ãò©§¦©¥¥

:`xnbd zxxanïìðî eäééôeb íéìòáemixeht milrady ok` mipne - §¨¦©§§¨¨
n ,`xnbd zx`an .xg` mc` ebxde df mc`l epeekzpy df ote`aøîàc§¨©

àø÷Edrxl `pU Wi` didi ike' (`i hi mixac) gvex iablí÷å Bì áøàå §¨§¦¦§¤¦Ÿ¥§¥¥§¨©§¨
åéìòepiid 'el ax`e' zernyne ,'ebe 'Wtp EdMdeïéekúiL ãòdligznBì ¨¨§¦¨¤¤©¤¦§©¥

.xeht xg`l oeekzd m` j` ,bxdpy mc` eze`l -

:`xnbd zxxanïðaøåmc` ebxde dfl epeekzpy xey e` mc` miaiignd §©¨¨
,xg`'Bì áøàå' éàä,bxdp eze`l oeekziy ezernynydéì éãáò éàî- ©§¨©©¨§¥¥

.epnn miyxec dn,éàpé éaø éác éøîà,xnel `a df weqtïáà ÷øBæì èøt ¨§¥§¥©¦©©§¨§¥¤¤
Bâì,miiebe mil`xyi da yiy miyp` zxeag jezl oa` wxef m` hrnl - §

enke ,wxefd oeekzd inl `ed wtqy meyn ,aiig epi` l`xyi bxdp m` s`y

.x`aziy

:`xnbd zl`eyéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àîéìéàote`aàkéàc± ¥¦¨¥¦¥¨§¦¨
dxeag dze`a yiy,íäéðéa ìàøNé ãçàå íéðòðk äòLzrecn dywi ¦§¨§©£¦§¤¨¦§¨¥¥¥¤

,xehtl df ote` lr cgein cenil jixvdéì ÷etézdf oic `ivedl xyt` - ¥¥
meyn ,`xaqn ecnelleeäðéð íéðòðk àaeøcmd ef dxeag aexy oeiky ± §¨§©£¦¦§

s`e ,miiebl wexfl oeekznk `ed ixd ef dxeagl oa` wxefdy `vnp ,miieb

.xehty l`xyi bxde iebl oeekznk df ixd l`xyi bxdp m`énð éàs`e ± ¦©¦
dzid ef dxeagy ote`a xaecny xn`p m`àbìôe àbìtmiieb divg ± ©§¨©§¨

yi oky ,xehtl weqt jixv oi` df ote` lry dywi oiicr ,mil`xyi divge

ay meyn `xaqn xehtl÷ôñaeigúBLôðmikled.ì÷äì ¨¥§¨§¨¥
:`xnbd daiynàëéøö àìote`a `l` weqtd jxved `l ok` ±àkéàc Ÿ§¦¨§¦¨

ef dxeaga,éðòðk ãçàå íéìàøNé äòLzxnel weqtd `aeáb ìò óàc ¦§¨¦§¨¥¦§¤¨§©£¦§©©©
eäðéð íéìàøNé àaeøcenk df ixde ,md mil`xyi dxeagd aexy s`y - §¨¦§¨¥¦¦§

m` s` aiig opax zrcly ,l`xyi bxdpe l`xyi lr oa`d wexfl oeekzpy

mewn lkn ,el oeekzpy l`xyi eze`l bxd `làkéàc ïåékéðòðk àãç ¥¨§¦¨£¨§©£¦
eäééðéa,dxeag dze`a cg` ieb yiy oeik ±òeá÷ déì éåäeze` oecl yi ± ¥©§¨¥¥¨©

xg`l `le] ezeriaw mewna wtq ea xxerzdy xack xnelk ,reaw oick

,[enewnn yxtyìëåd xacéîc äöçî ìò äöçîk òeá÷eze` oecl yi ± §¨¨©§¤¡¨©¤¡¨¨¥
jkle ,aexd xg` ea mikled oi`e lewy wtqdy epiidc ,dvgn lr dvgnk

,ezpeek dzid inl wtqy dvgn lr dvgn oick l`xyid xeht÷ôñå§¨¥
.ì÷äì úBLôð§¨§¨¥

äðùî
:mc` bxd m` dliwq aeig yi xey dfi`a zwelgn d`ian dpyndøBL

íéîBúiä øBLå ,äMàäe` ,qetexhet` mdl oi`yøBLlheny minezi ly ¨¦¨§©§¦
lrñBtBøèBtàäe` ,exneyløaãnä øBLe` ,xwtd `edyøBL,Lc÷ää ¨©§©¦§¨©¤§¥
e`,ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBLm` ,milra xeyl oi` dzry `vnpe ©¥¤¥§¥§¦

mc` ezindäãeäé éaø .äúéî ïéáéiç elà éøäe wlegøaãnä øBL ,øîBà £¥¥©¨¦¦¨©¦§¨¥©¦§¨
e`Lc÷ää øBLe`únL øbä øBL,miyxei el oi`e,äúénä ïî ïéøeèt ©¤§¥©¥¤¥§¦¦©¦¨

.íéìòa íäì ïéàL éôì§¦¤¥¨¤§¨¦

àøîâ
:milwqp el` mixeeyy micnel okidn xewn d`ian `xnbdïðaø eðz, ¨©¨¨

' xn`p mc` gbpy xeya zwqerd dyxtaäòáL 'øBL' 'øBLmrt ,minrt ¦§¨
minrt x`ye ,envr oiprd jxevl zg`,íéîBúiä øBL ,äMàä øBL àéáäì§¨¦¨¦¨©§¦

Bì ïéàå únL øbä øBL ,Lc÷ää øBL ,øaãnä øBL ,ñBtBøèBtàä øBL¨©§©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¥
,ïéLøBé.dzin miaiig mc` mdn cg` zind m` el` lkyäãeäé éaø §¦©¦§¨

nä øBL ,øîBàøaãe`Lc÷ää øBLe`,ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBL ¥©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¥§¦
,mc` mdn cg` zindy.íéìòa íäì ïéàL éôì ,äúénä ïî ïéøeèt§¦¦©¦¨§¦¤¥¨¤§¨¦

didiy zpn lr milra xeyl didiy dcedi iax jixvn izn zx`an `xnbd

:eaiigl ozipçâð eléôà äãeäé éaø äéä øèBt ,àðeä áø øîàeidy onfa ¨©©¨¥¨¨©¦§¨£¦¨©
,milra elóBqáìeoic xnb zrya e` oicl dcnrd zryaLéc÷äz` §©¦§¦
y e` ,xeyd.øé÷ôä óBqáìe çâðx`al `ped ax siqeneéànîdcedi iaxy ¨©§©¦§¦¦©

,el` mipt`a s` xhetéðz÷cîeixacaøaãnä øBL ,ézøzmilra el oi`y ¦§¨¨¥©§¥©¦§¨
,xwtd `ed ixde,ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBLåixdeúnL øbä øBLoi`e §©¥¤¥§¥§¦©¥¤¥

miyxei eleäéð éàîmeyn i`ce ,exeht mrh dn ±ïéLøBé Bì ïéàc ïåéëc ©¦§¥¨§¥§¦
,ø÷ôä øBL déì äåä`vnpecúnL øbä øBL eðééä øaãnä øBL eðééä £¨¥¤§¥©§©¦§¨©§©¥¤¥

,ïéLøBé Bì ïéàå,mdipy z` xikfdl dcedi iax jxved recneàä åàì àlà §¥§¦¤¨©¨
,Léc÷ä óBqáìe çâð eléôàc ïì òîLî÷e`y,øé÷ôä óBqáìe çâð,xeht ¨©§©¨©£¦¨©§©¦§¦¨©§©¦§¦

.dpéî òîL:zyxetn `ziixan dfl dgked `xnbd d`ianéëä énð àéðz §©¦¨©§¨©¦¨¦
(e"d c"t) `ztqeza,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé,siqen dcedi iax xnelk ¨¥©¥¨©©¦§¨

`l` ,milra `ll did xak dgibp zrya m` wx `l dzinn xeht xeydy

,ùéc÷ä óBqáìe çâð eléôàe`øîàpL ,øeèt ,øé÷ôä óBqáìe çâð £¦¨©§©¦§¦¨©§©¦§¦¨¤¤¡©
mFWlW lFnYn `Ed gBp xFW m`e' (hk `k zeny)åéìòáa ãòeäå`le §¦©¨¦§¦§§©¦§¨¨§Ÿ

EpxnWiúéîäå'lwQi xFXd dX` F` Wi`,'Bâåipta ziyrp ixd d`crde ¦§§¤§¥¦¦¦¨©¦¨¥§
micnel weqtd zernynne ,oic ziaïéåL ïéca äãîòäå äúéî àäzL ãò©¤§¥¦¨§©£¨¨©¦¨¦

ãçàk` lra xeyl didiy cr xnelk ,dcnrd zry cr zindy dryn cg §¤¨
.oicaoiey eidiy jixv xeyd zzine oica dcnrd wx ike :`xnbd zl`ey

zg`kïðéòa àì ïéc øîâe,zg`k oiey eidiyàäåxn`p weqtd jynda §©¦Ÿ§¦¨§¨
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קג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc `nw `aa(iyily meil)

:`xnbd dywnézkàå`lde ,xtek milrad miaiig recn ,dywúBøBøö §©©¦§
eäðéðdaiig `le ,dkelid ick jez dfizndndadyzexexvldnec df ote` ± ¦§

.dgibpa oebke ,ynn eteba zindyk `l` xtek dxezddéøa éøî áø øîà̈©©¨¦§¥
,àðäk áøczxacn dpynd ok`dépéî dépéî ìéæà÷cltpy xg`l s`y ± §©©£¨§¨¨¦¦¥¦¥

.ynn eteba ezindy `vnp ,eilr elitdy cr wqtd `ll xeyd sgc lzekd

:axl `iyewe l`eny ixacl di`x d`ian `xnbd,ìàeîLc déúååk àéðz©§¨§¨¥¦§¥
,dzinn xehte xteka aiig dpeeka `ly bxdy cren xeyy,áøc àzáeéúe§§¨§©

,`ziixaa epipyyLébxdy xeyy ote`áéiçLéå ,øôBëáe äúéîayáéiç ¥©¨§¦¨§¤§¥©¨
Léå ,äúénî øeèôe øôBëayøeèôe äúéîa áéiçLéå ,øôBkä ïîyøeèt §¤¨¦¦¨§¥©¨§¦¨¨¦©¤§¥¨

äfîe äfî.xtekne dzinn ±,ãöék àäxeyd did m`ãòeîbxde,äðåeëa ¦¤¦¤¨¥©¨§©¨¨
,øôBëáe äúéîa áéiçdid m`eãòeîbxdeøôBëa áéiç ,äðåeëa àlL ©¨§¦¨§¤¨¤Ÿ§©¨¨©¨§¤

,äúénî øeèôedid m`eízbxdeáéiç ,äðåeëa,øôBkî øeèôe äúéîa ¨¦¦¨¨§©¨¨©¨§¦¨¨¦¤
did m`eízbxdeøeèt ,äðåeëa àlLäfîe äfî.xtekne dzinn - ¨¤Ÿ§©¨¨¨¦¤¦¤

.l`eny zrcke xteka aiig dpeeka `ly bxd m` x`eane

:`ziixad ixac jyndeïé÷æpäåxeyd wifd m`e -éaø ,äðåeëa àlL §©§¨¦¤Ÿ§©¨¨©¦
.øèBt ïBòîL éaøå áéiçî äãeäé§¨§©¥§©¦¦§¥

:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàî`ly xey iwfp lr aiigny ©©§¨§©¦§¨
y meyn ,`xnbd zx`an .dpeekaéìéó'epivn dna' aiigläî ,BøôBkî ¨¦¦§©

BøôBkzind m` s`,áéiç äðåeëa àlL,lirl `ziixaa x`azpy enkeóà §¤Ÿ§©¨¨©¨©
ð ïé÷æpäéneid m` s`ïBòîL éaøå .áéiç äðåeëa àlLiwfp lr xhety ©§¨¦©¦¤Ÿ§©¨¨©¨§©¦¦§

y meyn enrh ,dpeeka `ly xeydéìéøBLc déìèwî ódna' cnely - ¨¦¦§¨¥§
,mc` zindyk xeyd zbixd aeign 'epivndéìèw äîoiprly myk - ©§¨¥

zind m` ,ezbixdäðåeëa àlM`ed ixdøeèt,dliwqnóàdïé÷æðm` ¤Ÿ§©¨¨¨©§¨¦
eid.øeèt äðåeëa àlL¤Ÿ§©¨¨¨

:`xnbd zl`eydéìèwî óìéð énð äãeäé éaøåel did dcedi iax s` ± §©¦§¨©¦¥©¦§¨¥
daiyn .oerny iaxke ,dpeeka `ly xehtl envr xeyd zzinn cenll

dcedi iaxl ,`xnbdäúénî ïéîeìLz ïéðc ïéàå ,ïéîeìLzî ïéîeìLz ïéðc̈¦©§¦¦©§¦§¥¨¦©§¦¦¦¨
zzin aeign `le ,xtekd inelyz aeign wfpd inelyz aeig cenll sicr -

.xeyd

:`xnbd zl`eyåøôBkî óìéð énð ïBòîL éaøåel did oerny iax s` - §©¦¦§©¦¥©¦§
,`xnbd daiyn .dcedi iaxke ,dpeeka `ly s` aiigl xtekd aeign cenll

øBLc déáeiçî øBLc déáeiç ïéðcenxbpy miwfpd z` cenll sicr ± ¨¦¦¥§¥¦¥§
,envr xeyd zaeg `edy xeyd zzin oicn xeyd zngné÷etàì`ivedl - §©¥

d aeigàeä íéìòác déáeiçc øôBkmilrad lr lhend aeg `edy - ¤§¦¥¦§¨¦
:eytp zxtkl

:dpyna epipy:øeèt ['eëå] íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïéekúð¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨§¨
:`xnbd zwiicnàäm` j` ±úà âBøäì ïéekúðmc`äæ úà âøäå äæ± ¨¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤

,xg` mc`áéiç,ebxdy mc` eze`l oeekzd `ly s`e ,dliwq xeyd ©¨
y x`eane,ïBòîL éaøk àìc ïéúéðúîenke,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ©§¦¦§Ÿ§©¦¦§§©§¨©¦¦§¥

øeèt ,äæ úà âøäå äæ úà âBøäì ïéekúð eléôà.dzinn xeyd £¦¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤¨
:`xnbd zxxanïBòîL éaøc àîòè éàî,`xnbd zx`an .xhetyøîàc ©©§¨§©¦¦§§¨©

àø÷Wi` zinde 'ebe `Ed gBp xFW m`e' (hk `k zeny) xeyd zzin iabl §¨§¦©¨§¥¦¦

dX` F`,'úîeé åéìòa íâå ì÷qé øBMäz` aiigl dpeekd oi` gxkdae ¦¨©¦¨¥§©§¨¨¨
weqtd zpeek `l` ,cala xtek `l` miaiig mpi` ixdy ,dzin milrad

,xnelk íéìòa úúéîkøBMä úúéî Cxeyd zzin oic zencl yiy - §¦©§¨¦¨¦©©
,milrad zzinlíéìòa äîaiig epi`déì ïéekéîc ãòeze`l oeekziy - ©§¨¦©§¦©¥¥

,xeht ,xg` mc` bxde df mc`l oeekzp m` j` ,bxdy mc`énð øBL óà©©¦
dliwq aiig epi`y ,ok epic.déì ïéekéîc ãò©§¦©¥¥

:`xnbd zxxanïìðî eäééôeb íéìòáemixeht milrady ok` mipne - §¨¦©§§¨¨
n ,`xnbd zx`an .xg` mc` ebxde df mc`l epeekzpy df ote`aøîàc§¨©

àø÷Edrxl `pU Wi` didi ike' (`i hi mixac) gvex iablí÷å Bì áøàå §¨§¦¦§¤¦Ÿ¥§¥¥§¨©§¨
åéìòepiid 'el ax`e' zernyne ,'ebe 'Wtp EdMdeïéekúiL ãòdligznBì ¨¨§¦¨¤¤©¤¦§©¥

.xeht xg`l oeekzd m` j` ,bxdpy mc` eze`l -

:`xnbd zxxanïðaøåmc` ebxde dfl epeekzpy xey e` mc` miaiignd §©¨¨
,xg`'Bì áøàå' éàä,bxdp eze`l oeekziy ezernynydéì éãáò éàî- ©§¨©©¨§¥¥

.epnn miyxec dn,éàpé éaø éác éøîà,xnel `a df weqtïáà ÷øBæì èøt ¨§¥§¥©¦©©§¨§¥¤¤
Bâì,miiebe mil`xyi da yiy miyp` zxeag jezl oa` wxef m` hrnl - §

enke ,wxefd oeekzd inl `ed wtqy meyn ,aiig epi` l`xyi bxdp m` s`y

.x`aziy

:`xnbd zl`eyéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àîéìéàote`aàkéàc± ¥¦¨¥¦¥¨§¦¨
dxeag dze`a yiy,íäéðéa ìàøNé ãçàå íéðòðk äòLzrecn dywi ¦§¨§©£¦§¤¨¦§¨¥¥¥¤

,xehtl df ote` lr cgein cenil jixvdéì ÷etézdf oic `ivedl xyt` - ¥¥
meyn ,`xaqn ecnelleeäðéð íéðòðk àaeøcmd ef dxeag aexy oeiky ± §¨§©£¦¦§

s`e ,miiebl wexfl oeekznk `ed ixd ef dxeagl oa` wxefdy `vnp ,miieb

.xehty l`xyi bxde iebl oeekznk df ixd l`xyi bxdp m`énð éàs`e ± ¦©¦
dzid ef dxeagy ote`a xaecny xn`p m`àbìôe àbìtmiieb divg ± ©§¨©§¨

yi oky ,xehtl weqt jixv oi` df ote` lry dywi oiicr ,mil`xyi divge

ay meyn `xaqn xehtl÷ôñaeigúBLôðmikled.ì÷äì ¨¥§¨§¨¥
:`xnbd daiynàëéøö àìote`a `l` weqtd jxved `l ok` ±àkéàc Ÿ§¦¨§¦¨

ef dxeaga,éðòðk ãçàå íéìàøNé äòLzxnel weqtd `aeáb ìò óàc ¦§¨¦§¨¥¦§¤¨§©£¦§©©©
eäðéð íéìàøNé àaeøcenk df ixde ,md mil`xyi dxeagd aexy s`y - §¨¦§¨¥¦¦§

m` s` aiig opax zrcly ,l`xyi bxdpe l`xyi lr oa`d wexfl oeekzpy

mewn lkn ,el oeekzpy l`xyi eze`l bxd `làkéàc ïåékéðòðk àãç ¥¨§¦¨£¨§©£¦
eäééðéa,dxeag dze`a cg` ieb yiy oeik ±òeá÷ déì éåäeze` oecl yi ± ¥©§¨¥¥¨©

xg`l `le] ezeriaw mewna wtq ea xxerzdy xack xnelk ,reaw oick

,[enewnn yxtyìëåd xacéîc äöçî ìò äöçîk òeá÷eze` oecl yi ± §¨¨©§¤¡¨©¤¡¨¨¥
jkle ,aexd xg` ea mikled oi`e lewy wtqdy epiidc ,dvgn lr dvgnk

,ezpeek dzid inl wtqy dvgn lr dvgn oick l`xyid xeht÷ôñå§¨¥
.ì÷äì úBLôð§¨§¨¥

äðùî
:mc` bxd m` dliwq aeig yi xey dfi`a zwelgn d`ian dpyndøBL

íéîBúiä øBLå ,äMàäe` ,qetexhet` mdl oi`yøBLlheny minezi ly ¨¦¨§©§¦
lrñBtBøèBtàäe` ,exneyløaãnä øBLe` ,xwtd `edyøBL,Lc÷ää ¨©§©¦§¨©¤§¥
e`,ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBLm` ,milra xeyl oi` dzry `vnpe ©¥¤¥§¥§¦

mc` ezindäãeäé éaø .äúéî ïéáéiç elà éøäe wlegøaãnä øBL ,øîBà £¥¥©¨¦¦¨©¦§¨¥©¦§¨
e`Lc÷ää øBLe`únL øbä øBL,miyxei el oi`e,äúénä ïî ïéøeèt ©¤§¥©¥¤¥§¦¦©¦¨

.íéìòa íäì ïéàL éôì§¦¤¥¨¤§¨¦

àøîâ
:milwqp el` mixeeyy micnel okidn xewn d`ian `xnbdïðaø eðz, ¨©¨¨

' xn`p mc` gbpy xeya zwqerd dyxtaäòáL 'øBL' 'øBLmrt ,minrt ¦§¨
minrt x`ye ,envr oiprd jxevl zg`,íéîBúiä øBL ,äMàä øBL àéáäì§¨¦¨¦¨©§¦

Bì ïéàå únL øbä øBL ,Lc÷ää øBL ,øaãnä øBL ,ñBtBøèBtàä øBL¨©§©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¥
,ïéLøBé.dzin miaiig mc` mdn cg` zind m` el` lkyäãeäé éaø §¦©¦§¨

nä øBL ,øîBàøaãe`Lc÷ää øBLe`,ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBL ¥©¦§¨©¤§¥©¥¤¥§¥§¦
,mc` mdn cg` zindy.íéìòa íäì ïéàL éôì ,äúénä ïî ïéøeèt§¦¦©¦¨§¦¤¥¨¤§¨¦

didiy zpn lr milra xeyl didiy dcedi iax jixvn izn zx`an `xnbd

:eaiigl ozipçâð eléôà äãeäé éaø äéä øèBt ,àðeä áø øîàeidy onfa ¨©©¨¥¨¨©¦§¨£¦¨©
,milra elóBqáìeoic xnb zrya e` oicl dcnrd zryaLéc÷äz` §©¦§¦
y e` ,xeyd.øé÷ôä óBqáìe çâðx`al `ped ax siqeneéànîdcedi iaxy ¨©§©¦§¦¦©

,el` mipt`a s` xhetéðz÷cîeixacaøaãnä øBL ,ézøzmilra el oi`y ¦§¨¨¥©§¥©¦§¨
,xwtd `ed ixde,ïéLøBé Bì ïéàå únL øbä øBLåixdeúnL øbä øBLoi`e §©¥¤¥§¥§¦©¥¤¥

miyxei eleäéð éàîmeyn i`ce ,exeht mrh dn ±ïéLøBé Bì ïéàc ïåéëc ©¦§¥¨§¥§¦
,ø÷ôä øBL déì äåä`vnpecúnL øbä øBL eðééä øaãnä øBL eðééä £¨¥¤§¥©§©¦§¨©§©¥¤¥

,ïéLøBé Bì ïéàå,mdipy z` xikfdl dcedi iax jxved recneàä åàì àlà §¥§¦¤¨©¨
,Léc÷ä óBqáìe çâð eléôàc ïì òîLî÷e`y,øé÷ôä óBqáìe çâð,xeht ¨©§©¨©£¦¨©§©¦§¦¨©§©¦§¦

.dpéî òîL:zyxetn `ziixan dfl dgked `xnbd d`ianéëä énð àéðz §©¦¨©§¨©¦¨¦
(e"d c"t) `ztqeza,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé,siqen dcedi iax xnelk ¨¥©¥¨©©¦§¨

`l` ,milra `ll did xak dgibp zrya m` wx `l dzinn xeht xeydy

,ùéc÷ä óBqáìe çâð eléôàe`øîàpL ,øeèt ,øé÷ôä óBqáìe çâð £¦¨©§©¦§¦¨©§©¦§¦¨¤¤¡©
mFWlW lFnYn `Ed gBp xFW m`e' (hk `k zeny)åéìòáa ãòeäå`le §¦©¨¦§¦§§©¦§¨¨§Ÿ

EpxnWiúéîäå'lwQi xFXd dX` F` Wi`,'Bâåipta ziyrp ixd d`crde ¦§§¤§¥¦¦¦¨©¦¨¥§
micnel weqtd zernynne ,oic ziaïéåL ïéca äãîòäå äúéî àäzL ãò©¤§¥¦¨§©£¨¨©¦¨¦

ãçàk` lra xeyl didiy cr xnelk ,dcnrd zry cr zindy dryn cg §¤¨
.oicaoiey eidiy jixv xeyd zzine oica dcnrd wx ike :`xnbd zl`ey

zg`kïðéòa àì ïéc øîâe,zg`k oiey eidiyàäåxn`p weqtd jynda §©¦Ÿ§¦¨§¨
mb'ì÷qé øBM'äe,àeä ïéc øîbxeyl didi oicd xnba mby jixv ok m`e ©¦¨¥§©¦
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`zeaקד drax`` cenr dn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øeëî:`icxl `Ed.Lc÷eî BLéc÷ä:lrn DiPin ipdzin i`C DiPin `wtpe ¨§¦§¨¦§¦§¨§©§¨¦¥§¦¦§£¥¦¥¨©
.øæçeî`iNrn xFW FxifgdWM `dC xEhR xnFW ied `piC iA Dil ilwWC b"r`e §¨§§©§¥¥¥¦¨£¥¥¨§¨§¤¤¡¦§©§¨
:`Ed.Lc÷eî Bðéà:DiWECw`l i`w DixnC DizEWxA e`lCïéøîBà ïéà ¥§¨§©¦§¥§¨¥¨¥§©§¥¥§¦

éðôì ElL éøä äàðä éøeqéàa.EgqRd eilr xare ung lfbl DiPin `wtpe §¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤§©§¨¦¥§¨©¨¥§¨©¨¨©¤©
:xfgEn Fpi` Fxifgde.ë"àcoi` opAxlC §¤¡¦¥§¨§¦§©¨¨¥

:oixnF`.eâìôéìExnile gqtA ungA opAx §¦¦§§©¨¨§¨¥§¤©§¥§
mivr lfFBdA ol `niiw op`e aiIgC(:gv 'c onwl) §©¨©£©©§¨¨§©¥¥¦

lfB ipYwC Liptl LNW ixd Fl xnF` opAxlC¦§©¨¨¥£¥¤§§¨¤§¨¨¥¨©
cr xFW oke Fxifgde gqRd eilr xare ung̈¥§¨©¨¨©¤©§¤¡¦§¥©
Liptl LNW ixd Fl oixnF` FpiC xnbp `NW¤Ÿ¦§©¦§¦£¥¤§§¨¤
`Ed opAxl `xaq `de `l xnbPXn la £̀¨¦¤¦§©Ÿ§¨§¨¨§©¨¨
EcFn gqtA ungaC ipYwe Edl `rinWC¦§¦¨§§¨¨¥¦§¨¥§¤©
Liptl LNW ixd d`pd ixEQi`A opixn`C§©§¦¨§¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤
d`pd ixEQi`A opixn` `nlr iNEkC `N ¤̀¨§¥©§¨©§¦¨§¦¥£¨¨
`liOn `xEQi`C `kid Liptl LNW ixd£¥¤§§¨¤¥¨§¦¨¦¥¨
l"` ivn `le gqtA ung oFbM Dil `z`̈¨¥§¨¥§¤©§Ÿ¨¥
ikd mEXn `kd la` `Ed icin e`l i`d©©¦¥£¨¨¨¦¨¥
Dil xn`C xfgEn Fpi` opAx ixn ©̀§¥©¨¨¥§¨§¨©¥
`Ed miciaC `wiGde 'Ek i`xFzl DiYqRz ©̀§©§¥§¨¦§¤¥¨¦§¨©¦
DiYxcd` i` hwpC i`de `piC ial F`iadW¤¡¦§¥¦¨§©§¨©¦©£©§¥
Dixcd` `lC `aEIgC mEXn e`l Dildip¦£¥©¦§¦¨§Ÿ©©§¥
i` Dil `nil iOp gqtA ungA k"`C `Ed§§¨¥§¤©©¦¥¨¥¦
'xl cFre Dil `plik` ded ildip DiYxcd ©̀£©§¥¦£¦£¨¨¦§¨¥§§
`NW xFW lW FpiC mixnFbC idp iOp awri©£Ÿ©¦§¦§§¦¦¤¤Ÿ
ded ildip DiYxcd` i` Dil `nip eiptA§¨¨¥¨¥¦©£©§¥¦£¦£¨
`l Dixcd` `lC` `N` Dil `phigẄ¦§¨¥¤¨©§Ÿ©©§¥Ÿ
`YWd Dil xcdnw `dC opAx Dil iaiIgn§©§¥¥©¨¨§¨¨©£©¥©§¨
Liptl LNW ixd d`pd ixEQi`A opixn`e§©§¦¨§¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤
miciA c"al FkilFdC mEXn DiaEIg `N ¤̀¨¦¥¦§¦§§¨©¦
c"al FkilFdl Kl did `l Dil xn`w ikde§¨¥¨¨©¥Ÿ¨¨¨§¦§
:EdiiPin Dil `pwxrn ded iciA ded i`C§¦£¨§¨¦£¨§¨©§¨¥¦©§
.déðéãì déì éøîb äåä øîâéî óBñ óBñ¦§©£¨©§¥¥§¦¥
:miciA `le `liOnC `wiGd Dil ded KMld¦§¨£¨¥¤¥¨§¦¥¨§Ÿ§¨©¦

.íäéðôa íéìòa äîFcnr cr aizkcM ©§¨¦¦§¥¤§¦§¦©¨§
hRWOl dcrd iptl(dl xacna):.déøèðc éà ¦§¥¨¥¨©¦§¨¦§©§¥

:dNErn dxinW.eøèôéð énð eälekinCn §¦¨§¨§©¦¦§§¦§¥
:md oiqEp` `dC l`FXn xA xFWäøéîL ©¦¥§¨£¦¥§¦¨

.äúeçtC:diEvn gExA cFnrl dlFkIW zl §¨¤¤¤§¨©£§©§¨
.BúøéîL déì äúìkwGgzdl eilr oi`C ¨§¨¥§¦¨§¥¨¨§¦§©¥

KMld `id driWR e`le KkA ice FzxinWA¦§¦¨§©§©§©§¦¨¦¦§¨
:dxRM iraE dzEgR dxinWA Dil iBq `dC xFW inCn xEhR milrA iAblàì épäå §©¥§¨¦¨¦§¥§¨©¦¥¦§¦¨§¨¨¥©¨¨§©¥Ÿ

.ïúøéîL äúìkdriWtE eilral xEnW `dIW FzxinWA wGgzdl Eid oiaiIgW ¨§¨§¦¨¨¤©¨¦¨§¦§©¥¦§¦¨¤§¥¨¦§¨¨§¦¨
:dcia`e daipB` dedC icin `id.î"øk éà ïàîkiBq `l crEn oizipznA xn`C ¦¦¥©£¨©§¥¨©£¥¨§©¦§§¨©§©§¦¦¨Ÿ©¦

:xtFM oinNWn ipYw iOp ikd mEXnE dzEgR dxinWA Dil¥¦§¦¨§¨¦¨¥©¦¨¨¥§©§¦¤
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.øeëîENit`e d`pdA xEq`C xEkn Fpi` FpiC xnbPXnE `icxl qxhpETA 'iR ¨¦©§§¥§¦§¨¦¤¦§©¦¥¨§¨©£¨¨©£¦
zFPrl FzFdWdl xEq` ixd n"n xqYin `l miIgnC WxtnC z"x¦§¨¥§¥©¦Ÿ¦§©£¥¨§©§§©
oeiM FhgFWl Kl did xkFn Dil xn`C xEkn Fxkn i"XxR zg` `xEcdnaE FpiC¦§©£¨©©¦©¦¨§¨§¨©¥¥¨¨¨§§¥¨
`tiqe z"`e zErh gTn ied `le KWtP` Ycqt`C `Ed Y`e bxdW YrcIW¤¨©§¨¤¨©§©§§©§©§§©©§¨§Ÿ£¥¤©¨§§¥¨
`nYqn xEkn Fpi` ipYwC FpiC xnbPWM§¤¦§©¦§¨¨¥¥¨¦§¨¨
`WixC `inEC FpiC xnbPWe gbPW rcFi¥©¤¨©§¤¦§©¦§¨§¥¨
FnM dpYn zFrn iedil k"`e bxdW rcFIW¤¥©¤¨©§¤¡¥¨©¨¨§
oi`iwA lMd oi`W l"ie FzFg` WCwnA¦§©¥£§¤¥©Ÿ§¦¦
FzFdWdl lFkIW xEaqe lwqPd xFW oicA§¦©¦§¨§¨¤¨§©§
FhgWl ENit` F` FYk`ln FA zFUrl©£§©§£¦§¨§

:ixWC xEaqíàcungA bEltil oM ¨§¨¥§¦¥¦§§¨¥
[mivr] lfFBdA l"iw op`e d"t .gqtAonwl) §¤©©£©§©¥¥¦

(:gv scipYwC Liptl LNW ixd xnF` opAxlC¦§©¨¨¥£¥¤§§¨¤§¨¨¥
xFW gqRd eilr xare ung lfB `ziixaA¦§©§¨¨©¨¥§¨©¨¨©¤©
ixd Fl xnF` FpiC xnbp `NW cr Fxifgde§¤¡¦©¤Ÿ¦§©¦¥£¥
i`de `l FpiC xnbPXn la` Liptl LNW¤§§¨¤£¨¦¤¦§©¦Ÿ§©
ipYwe Edl opirnWC `Ed opAxl `xaq§¨¨§©¨¨§©§¦¨§§¨¨¥
FWExiRl dWwe EcFn gqtA ungaC¦§¨¥§¤©§¨¤§¦
i`dA mzd iOp `zi` `kdC `ibEqC§§¨§¨¨¦¨©¦¨¨§©
xn`e dgCW dAxC mzd gkEnE `YrnW§©§¨©¨¨§©¨¤¨¨§¨©
LNW ixd d`pd ixEQi`A mixnF` r"kC§§¦§¦¥£¨¨£¥¤§
did `l gqtA ungA ibilR `lCn Liptl§¨¤¦§Ÿ§¦¥§¨¥§¤©Ÿ¨¨
l`EnW xA dAx `N` `ziixA DzF` rcFi¥©¨§©§¨¤¨©¨©§¥
zgMWn i` `Cqg ax Dil xn`e D`iad¡¦¨§¨©¥©¦§¨¦©§©©
`lCn wiIcC i"xF`e Edl `niY `l Edl§Ÿ¥¨§§¦§©¥¦§Ÿ
zFrhl lFki iziid `NW ungA ibilR§¦¥§¨¥¤Ÿ¨¦¦¨¦§
:izixg` `zNinA mzwFlgn cinrdlE§©£¦©§§¨§¦§¨©£¦¦

àzLä'iR .i`xFzl DiYqRz` ©§¨©§©§¥§¨¦¦
miciA DiYqRz` qxhpETd©§§¥©§©§¥§¨©¦
oi` KklE dliwqA FpEcl c"al FxqOW¤¨§§§¦§¦¨§©¥
itl Liptl LNW ixd Fl xnFl lFkï©£¥¤§§¨¤§¦
lkEp df itl `YWde miciA FqiRzdW¤¦§¦§¨©¦§©§¨§¦¤©
`Ow lfFBdA 'ipznC `aAd lM cinrdl§©£¦¨©¨¨§©§¦§©¥©¨

(:ev 'c oOwl)`axC iEgC itl awri iAxC opAxM§©¨¨§©¦©£Ÿ§¦¦§¨¨
mzdC 'ipznA ipYwC lwQil `vFId xFWe§©¥¦¨¥§¨¨¥§©§¦§¨¨
c"a EdEqtYW oFbM Liptl LNW ixd l"`C§£¥¤§§¨¤§¤¨§
cinrn oi`W mW 'iR i"Xx EdinE odil`n¥£¥¤¦©¦¦¨¤¥©£¦
`vFId xFWC `tiQd la` `Wix wx opAxM§©¨¨©¥¨£¨©¥¨§©¥
`N` opAxM `iz` `l oizipznC lwQil¦¨¥§©§¦¦Ÿ©§¨§©¨¨¤¨
dvFxW mEXn 'iR dfe `weC awri 'xM§©£Ÿ©§¨§¤¦¦¤¤
`ziixaC `inEC c"a cil miciA dqitzA oizipznC lwQil `vFId xFW cinrdl§©£¦©¥¦¨¥§©§¦¦¦§¦¨§¨©¦§©§¨¦§©§¨

ed `l wGidd df m`C FWExiRl dWwe miciA FqiRzdA EpiidCENit` xMip wGid i §©§§¦§¦§¨©¦§¨¤§¦§¦¤©¤¥Ÿ£¥¤¥¦¨£¦
xhRi dOl odil`n c"a EqtY ENit` xMip `Ed m`e aiIgzi `l miciA DiqRz ©̀§§¥§¨©¦Ÿ¦§©¥§¦¦¨£¦¨§¥£¥¤¨¨¦¨¥
miqtFYWM xEhR `Ed m`C cFre KM icil `ai `NW oxnFWl Fl did `l ike§¦Ÿ¨¨§§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥©§§¦¨§¤§¦
did `l ENit` sFq sFqC xEhR iOp miciA FzF` miqtFYWM odil`n FzF`¥£¥¤§¤§¦§¨©¦©¦¨§£¦Ÿ¨¨
xMip wGid aEWg c"a cil ltFPX dnC aiIg iOp odil`n EdEqtYaC i"xl d`xpe mElM FzqRzdA milrA Eciqtd `le odil`n FzF` miqtFY Eid miciA FqiRzn©§¦§¨©¦¨§¦¥£¥¤§Ÿ¦§¦§¨¦§©§¨¨§§¦§¤§¦¦§¨§¥£¥¤©¦©¨§©¤¥§©¨¤¥¦¨
LNW ixd mW xnFl lFki KMld xMip Fpi`W wGid `EdW gqRd eilr xare ungA FnM Liptl LNW ixd xnFl lFki `le aiIg c"a cil ltp driWR ici lrC oeike§¥¨§©§¥§¦¨¨©§©©¨§Ÿ¨©£¥¤§§¨¤§§¨¥§¨©¨¨©¤©¤¤¥¤¥¦¨¦§¨¨©¨£¥¤§
`N` mcil `AW i"r ciqtn Fpi`W `vnpe FpiC z` oixnFB Eid mcil `A ENit`W oeiM FpiC z` Exnbe c"a cil ltFPX dn xMip wGid aiWg `l awri 'xe Liptl§¨¤§©£ŸŸ¨¦¤¥¦¨©¤¥§©§¨§¤¦¥¨¤£¦¨§¨¨¨§¦¤¦§¦§¨¤¥©§¦¤¨§¨¨¤¨
DiYxcd` i`e gqRd eilr xare ungA FnM Liptl LNW ixd Fl xnFl lFki KklE xMip oi`W wGid iede xq`p did f` mBW itl aiWg eiptA `NW FpiC ExnB ENi`M§¦¨§¦¤Ÿ§¨¨¨¦§¦¤©¨¨¨¤¡¨©£¥¤¥¤¥¦¨§©¨©£¥¤§§¨¤§§¨¥§¨©¨¨©¤©§¦©£©§¥
oixnFbe mciA qRzPW YnxB eiWkre eiptA `NW FpiC oixnFB Eid `l xnFlM `N` d"tW FnM dfA iElY oi`W KM i"r FliSdl lFki didW `Ed mrh zpizp e`l©§¦©©©¤¨¨¨§©¦©¤¥¨§¤§¤¤¨§©Ÿ¨§¦¦¤Ÿ§¨¨§©§¨¨©§¨¤¦§©§¨¨§§¦

oiwGiPdA rnWn oke Liptl LNW ixd xnFl lkEY `le xMip wGid aiWg mciA ltPX dn i"r cqtPW oeike mciA ltPX dn i"r FpiC(:bp 'c oihib)lFki oi` xMip wGidaC ¦©¤¨©§¨¨§¥¨¤¦§©©¤¨©§¨¨¨¦¤¥¦¨§Ÿ©©£¥¤§§¨¤§¥©§©§©¦¨¦¦§¤¥¦¨¥¨
Liptl LNW ixd Dil xnF` i`O` xMip ENi`M aiWgC mEXn 'iR wGid DinW xMip oi`W wGid zxn` i`e 'Ek lqtpe rAhn lfbC 'ipzn KixRC Liptl LNW ixd xnFl©£¥¤§§¨¤§¨¦©§¦§¨©©§¥©§¦§©§¦©§¨¤¥¤¥¦¨§¥¤¥¦¦§¨¦§¦¦¨©©¥¥£¥¤§§¨¤
zEWxA wiGnC mY xFWe xMip did ENi` dGn lFcB iEPiW Ll oi`W FA xMip wGidd ENi`M aEWgW oeiM lfBW oFnn df oi` iM inElWl irA `iNrn `pFnnE `Ed lfB¤¤¨¨§©§¨¨¥¦§¥¦¥¤¨¤¨©¥¨¤¨§¦©¤¥¦¨¤¥§¦¨¦¤¦¨¨¦¨§©§©¦¦§
iAxlE FA cArYWdl r"xl cIn Fl hilgdl wGip zEWxA ltpe xnFW zriWR i"r wiGnC oeiM KkA xhRi `l milral xnFW EPxifgi m` oiC xnB mcFw ENit` xnFW¥£¦¤§©¦¦©£¦¤¥¦§¨¦Ÿ¦¨¥§©¥¨§©¦§¦©¥§¨©¦§¦¨§©§¦¦¨§§¦§©§¥§©¦
xnB xg`l ENit` bxdW xFWA xnFl lFkIW FnM Liptl LNW ixd xnFl lFki `le mixg` zEWxA ltPW cqtEn `EdW xMip wGid Dil dede FtEBn zFAbl l`rnWi¦§¨¥¦§¦©£¨¥¤¥¦¨¤§¨¤¨©¦§£¥¦§Ÿ¨©£¥¤§§¨¤§¤¨©§¤¨©£¦§©©§©

:r"kl ungaE oiC xnB mcFw opAxlE awri 'xl oiCàlà`xaq oi` `zNin Kdl xFXd zzin KM milrA zzinM `nlrA opiWxC ENit`e .`Ed dprh xA xFW ¦§©£Ÿ§©¨¨¤§©¦§¨¥§¤¨©©£¨©£¦©§¦¨§©§¨§¦©§¨¦©¦©©§©¦§¨¥§¨¨
:FWxFclõeç:miqpF`A aiIgC l`EnXn uEg dNErn dxinW FxnWA oixEhR oNEM xninl ivn dedC oiCd `Ed .mPg xnFXneléôàl`FWe .Exhtil iOp EdNEM §§¦¥¦¨©¦©£¨¨¥§¥©¨§¦§¨§§¦¨§¨¦§¥§©¨§§¦£¦§©¦¦§§§¥

:mNWn oi` xtFM n"n milrAl xFW inC mNWl aiIgC idp DitEB¥§¦§©¨§©¥§¥©§¨¦¤¥§©¥
zwfga

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

øîBL Bøéæçä øzeî BøNa BèçL Lc÷eî BLéc÷ä øeëî̈¦§¦§¨¨§§¨¨¤¡¦¥

øeëî Bðéà Bøëî Bðéc øîâpMî øæçeî åéìòa úéáì§¥§¨¨§¨¦¤¦§©¦¨§¥¨

øîBL Bøéæçä øeñà BøNa BèçL Lc÷eî Bðéà BLéc÷ä¦§¦¥§¨¨§§¨¨¤¡¦¥

øîâpMî óà øîBà á÷òé 'ø øæçeî Bðéà åéìòa úéáì§¥§¨¨¥§¨©£Ÿ¥©¦¤¦§©

éâìôéî÷ àäa àîéì øæçeî åéìòáì øîBL Bøéæçä Bðéc¦¤¡¦¥¦§¨¨§¨¥¨§¨¨¦§§¥

éðôì ElL éøä äàðä éøeqéàa ïéøîBà ïéà éøáñ ïðaøcE §©¨¨©§¥¥§¦§¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤

éðôì ElL éøä äàðä éøeqéàa ïéøîBà øáñ á÷òé éaøåE §©¦©£Ÿ¨©§¦§¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤

ElL éøä äàðä éøeqéàa ïéøîBà àîìò éleëc äaø øîà̈©©¨§¥©§¨§¦§¦¥£¨¨£¥¤§

éðôìïéøîBâa àëä àlà çñôa õîç ïéðòì âBìôð ë"àc E §¨¤§¦§§¦§©¨¥§¤©¤¨¨¨§§¦

ïéøîBb ïéà éøáñ ïðaøc éâìôéî÷ åéðôa àlL øBL ìL Bðéc¦¤¤Ÿ§¨¨¨¦§§¥§©¨¨©§¥¥§¦

éìäéð dézøãäà éà déì øîàc åéðôa àlà øBL ìL Bðéc¦¤¤¨§¨¨§¨©¥¦©£©§¥¦£¦

éàøBúì dézNtúà àzLä àîâàì déì àð÷øòî äåä£¨§¨©§¨¥§©§¨©§¨©§©§¥§¨¦

øáñ á÷òé 'øå déãäa àðéc ééeòzLàì àðìéëé àìc àãéa§¨¨§Ÿ¨¦§¨§¦§§¥¦¨©£¥§©£Ÿ¨©

óBñ óBñ déì øîàc åéðôa àlL øBL ìL Bðéc ïéøîBb§¦¦¤¤Ÿ§¨¨§¨©¥

øBMä ïðaøc àîòè éàî àðéãì déì éøîb eåä øîâéî¦§©£©§¥¥§¦¨©©§¨§©¨¨©

øBMä úúéî Ck íéìòaä úúéîk úîeé åéìòa íâå ì÷qé¦¨¥§©§¨¨¨§¦©©§¨¦©¦©©

àîìLa á÷òé 'øå åéðôa øBL óà íäéðôa íéìòa äî©§¨¦¦§¥¤©§¨¨§©£Ÿ¦§¨¨

Bøñî :àeä àúðòè øa øBL àlà eäðéð äðòè éða íéìòa§¨¦§¥©£¨¦§¤¨©©£¨¨¨§

ììe ípç øîBLúçz eñðëð äòaøà ïðaø eðz :'eë ìàBL §¥¦¨§¥¨©¨¨©§¨¨¦§§©©

øëBOäå øëN àNBð ìàBMäå ípç øîBL ïä elàå íéìòaä©§¨¦§¥¥¥¦¨§©¥¥¨¨§©¥

ïéâøäð ïéãòeî øôBkä ïî ïéøeèôe ïéâøäð ïénz eâøä̈§©¦¤¡¨¦§¦¦©¤¨¦¤¡¨¦

åéìòáì øBL éîc øéæçäì ïéáéiçå øôBkä úà ïéîlLîe§©§¦¤©¤§©¨¦§©£¦§¥¦§¨¨

à éîc éëéä éøîà ípç øîBMî õeçeléôà déøèðc é ¦¥¦¨©§¥¥¦¨¦¦§©§¥£¦

ípç øîBL eléôà déøèð àìc éàå eøèôéì énð eälek§©¦¦§§§¦§Ÿ©§¥£¦¥¦¨

äúeçt äøéîL déøèðc ïðé÷ñò éàîa àëä éøîà áéiçéð¦©¥©§¥¨¨§©©§¦¨§©§¥§¦¨§¨

BúøéîL Bì äúìk ípç øîBL äleòî äøéîL déøèð àìå§Ÿ©§¥§¦¨§¨¥¦¨¨§¨§¦¨

päøéàî éaøk éà ïàîk éøîà ïúøéîL äúìk àì C ©¨Ÿ¨§¨§¦¨¨©§¥§©¦§©¦¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc `nw `aa(iriax meil)

`ed ixdøeëîm`e ,dliwql epic xnbiy cr ea yexgl dpewd lekie ¨
BLéc÷ä`ed ixd,Lc÷eîm`eøzeî BøNa ,BèçLgbp m` oke .dlik`a ¦§¦§¨§¨§¨¨

e xneyd lv` ecera mc` zinde,åéìòa úéáì øîBL Bøéæçä`ed ixd ¤¡¦¥§¥§¨¨
øæçeî.milral mlyln xneyd xehtem` la`Bðéc øîâpMîdliwql §¨¦¤¦§©¦

,øeëî Bðéà ,Bøëîm`e,Lc÷eî Bðéà ,BLéc÷äm`eøeñà BøNa ,BèçL §¨¥¨¦§¦¥§¨§¨§¨¨
dliwql epic xnbpe xneyd lv` ecera mc` zinde gbp m` oke .dlik`a

okn xg`leøæçeî Bðéà ,åéìòa úéáì øîBL Bøéæçäezxfgd zryay oeik ¤¡¦¥§¥§¨¨¥§¨
.d`pda xeq`óà ,øîBà á÷òé éaøm`Bðéc øîâpMîd`pda xq`pe ©¦©£Ÿ¥©¦¤¦§©¦

Bøéæçäd,åéìòáì øîBL`ed ixd,øæçeî.einc z` milral mlyln xehte ¤¡¦¥¦§¨¨§¨
:awri iaxe opax ewlgp dna `xnbd zxxanïðaøc ,éâìôéî÷ àäa àîéì¥¨§¨¨¦§§¥§©¨¨

éðôì ElL éøä äàðä éøeqéàa ïéøîBà ïéà éøáñ,Exq`py xacy xnelk ¨§¥¥§¦§¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤
zaygp dpi` xacd zayd ,ezriyt zngn xneyd ziaa ecera d`pda

,xq`py xacd inc melyza `l` xhtp epi`e ,daydøáñ á÷òé éaøå§©¦©£Ÿ¨©
éðôì ElL éøä äàðä éøeqéàa ïéøîBà,Ez` aiydl leki xneydy xnelk §¦§¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤

cinrdl oi`y dgec `xnbd .einc mlyln xehte ,`edy zenk xacd

:jka mzwelgnàîìò éleëc ,äaø øîàmixaeq awri iaxe opax - ¨©©¨§¥¨§¨
yéðôì ElL éøä äàðä éøeqéàa ïéøîBàïk íàc ,Emixaeq opaxy §¦§¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤§¦¥

,jiptl jly ixd el xnel leki epi` xneydyâBìôðmb awri iax lr opax ¦§
,çñôa õîç ïéðòì,ezayda aiigzpe gqtd mcew ung lfb m` ,xnelk §¦§©¨¥§¤©

xg` eaiydl leki olfbd oi`y opax exaqi ,d`pda xq`pe gqtd eilr xare

ung lfb' ,epipy `ziixaa (:gv) oldl eli`e ,jiptl jly ixd xnele gqtd

,'jiptl jly ixd el xne` epic xnbp `ly cr xeye 'eke gqtd eilr xare

miwlgny minkg zrck zxaeq `ziixady gkene ,`l epic xnbpyn la`

eilr xary ung oiprl eli`e ,xnbp `ll dliwql xeyd ly epic xnbp oia

,mlyln xehte jiptl jly ixd milral xnel lekiy minkg micen gqtd

z` zelzl xyt` i`y `vnpe .eil`n `ad d`pd xeqi` `edy oeik

.dfa mzwelgn

:xg` ote`a mzwelgn z` zx`an `xnbdàëä àlà`ed mzwelgn oecip ¤¨¨¨
exnbiy zpn lr oic zial eicia e`iade xeyd z` ytzy xney ly epic dn

e ,`l e` xeyd inc z` eilral mlyl aiig m`d ,epic z`ìL Bðéc ïéøîBâa§§¦¦¤
øBLdliwqlïéà éøáñ ïðaøc ,éâìôéî÷ åéðôa àlLoic ziaBðéc ïéøîBb ¤Ÿ§¨¨¨¦§§¥§©¨¨¨§¥¥§¦¦

øBL ìLdliwql,åéðôa àlàxeyd inc z` mlyl xneyd aiig mzrcle ¤¤¨§¨¨
meyn milraldéì øîàc,xneyl ciwtnäåä éìäéð dézøãäà éà §¨©¥¦©£©§¥¦£¦£¨

àîâàì déì àð÷øòîote`a mb`l egixan iziid il` exifgn ziid m` ± ©£©§¨¥§©§¨
la` ,xq`p did `le dliwql epic z` xenbl mileki eid `l oic ziay

déãäa àðéc ééeòúLàì àðìéëé àìc àãéa éàøBúì dézNtúà àzLä± ©§¨©§©§¥§©¦¨§Ÿ¨¦§¨§¦§©¥¦¨©£¥
mcbpk cenrl leki ipi`y oic zia cil micia ixey z` [zxqn -] zqtzd

.ynn micia ezwfd eli`k xacd aygpe ,oicaBðéc ïéøîBb øáñ á÷òé éaøå§©¦©£Ÿ¨©§¦¦
øBL ìLelit`,åéðôa àlL,oinelyzn xneyd xeht okledéì øîàc ¤¤Ÿ§¨¨§¨©¥

ciwtnl xneydéì éøîb eåä øîâéî óBñ óBñoic ziaàðéãìxeyd ly ¦§©£¨§¥¥§¦¨
dyrp wfpd did dxiqnd zlert `ll s`y `vnpe ,eipta `ly elit`

.wfp lk dyrp `l xneyd ici lr oic zial xeyd zxiqnae ,eil`n

`l` xeyd ly epic z` oixneb oi`y opax zhiyl xewn d`ian `xnbd

:`xnbd zx`an :eiptaïðaøc àîòè éàîepic z` mixneb oi`y mixaeqy ©©§¨§©¨¨
(hk `k zeny) xn`py ,eipta `l` dzinl xeyd lyíâå ì÷qé øBMä'©¦¨¥§©

,'úîeé åéìòamicnel mpic z` aezkd yiwdy dnneCk íéìòaä úúéîk §¨¨¨§¦©©§¨¦¨
íéìòa äî ,øBMä úúéî`l` oic ziaa dzinl xnbp mpic oi`,íäéðôa ¦©©©§¨¦¦§¥¤

,'hRWOl dcrd iptl Fcnr cr gvxd zEni `le' (ai dl xacna) xn`py§Ÿ¨¨Ÿ¥©©¨§¦§¥¨¥¨©¦§¨

,epic z` mixneby drya oixcdpqd iptl cenrl yxcp envr `edy xnelk

øBL óà`l` epic z` mixneb oic zia oi`á÷òé éaøå .åéðôaxaeqy ©§¨¨§©¦©£Ÿ
oiprl xn`p epi` ywidde ,eipta `ly s` dzinl xeyd ly epic z` mixneb

c ,mdipia welig yi ezrcly meyn ,dfàîìLad oicíéìòaxnbdl jixv ¦§¨¨§¨¦
y meyn mdipta,eäðéð äðòè éða,oica mkfzy dprh eprhiy okzieàlà §¥©£¨¦§¤¨

àeä àúðòè øa øBL. ©©£¨¨
,dpyna epipyì Bøñîìe ípç øîBL'eë ìàBLmilrad mewna eqpkp §¨§¥¦¨§¥

xeyd iwfp melyza aiigzdl::df oic xn`p dxiny dfi`a zxxan `xnbd

íéìòaä úçz eñðëð äòaøà ,ïðaø eðz,mzenk wfp inelyza aiigzdl ¨©¨¨©§¨¨¦§§©©©§¨¦
.øëBOäå øëN àNBð ìàBMäå ípç øîBL ,ïä elàåm`eâøäm` - §¥¥¥¦¨§©¥¥¨¨§©¥¨§

md ebxdy mixeeyde ïéâøäð ,ïénzmilra,øôBkä ïî ïéøeèômd m`e ©¦¤¡¨¦§¦¦©¤
e ïéâøäð ,ïéãòeîmilra.øôBkä úà ïéîlLî`ziixad zniiqneå :oeik ¨¦¤¡¨¦§©§¦¤©¤§

eilral xfgen epi`e zned xeydyïéáéiçmixneydøBL éîc øéæçäì ©¨¦§©£¦§¥
ípç øîBMî õeç ,åéìòáì.einc z` xifgdln xehty ¦§¨¨¦¥¦¨

:`ziixad zxacn dxiny dfi`a `xnbd zxxanéà ,éîc éëéä ,éøîà̈§¥¥¦¨¥¦
déøèðcrecn ,wifi `ly dlern dxiny xeyd z` xnyy xaecn m` ± §©§¥

,einc z` xifgdln mpig xneyd z` wx `ziixad zxheteälek eléôà£¦§
[l`ey caln] mixneyeøètéì énð,xeyd inc z` xifgdlnàìc éàå ©¦¦©§§¦§Ÿ

déøèð,ie`xkáéiçéð ípç øîBL eléôàryty oeik ,einc z` xifgdl ©§¥£¦¥¦¨¦©©
.ezriyt zngn dyrpy wfp lr aiig mpig xneye ,ezxinyaàëä ,éøîà̈§¥¨¨

,äúeçt äøéîL déøèðc ïðé÷ñò éàîadie`xd zlc dipta lrpy epiidc §©©§¦¨§©§¥§¦¨§¨
,dievn gexa cenrl,äleòî äøéîL déøèð àìåc ,oaen dzrneípç øîBL §Ÿ©§¥§¦¨§¨¥¦¨

y itl xeyd inc z` xifgdln xehtBúøéîL Bì äúìkdxinya el ic - ¨§¨§¦¨
xeht okle ,efn dlern dxinya aiiegn epi`e ,ezaeg zniizqn dfae dzegt

ok oi`y dn ,xeyd inc z` milral aiydlnðäC,mixneyd x`y -àì ¨¨Ÿ
ïúøéîL äúìkwfgzdl miaiig `l` ,dzegt dxinya mdl ic `l - ¨§¨§¦¨¨

inc zayda miaiiegne ,mcia `id driyt ok eyr `lyke ,xeyd zxinya

.milral xeyd

:dxen`d `zniwe`d lr dywn `xnbd,éøîàmixen`d mixacd itl ¨§¥
dywiïàîk,`ziixad z` in zrck ±k éàzrcøéàî éaøoldl) xaeqy §©¦§©¦¥¦

milrad z` `ziixad zaiign okle ,dzegt dxinya ic `l crenly (a"r

xfgdn mpig xney wx zxhety `ziixad jynd dyw didi ,xtek melyza

,milral xeyd inc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc `nw `aa(iyily meil)

.oica dcnrde dzin zrya didy lra eze`:`xnbd zayiinàlààîéà ¤¨¥¨
,xn`z ok` ±.ãçàk ïéåL ïéc øîâe ïéca äãîòäå äúéî àäzL ãò©¤§¥¦¨§©£¨¨©¦§©¦¨¦§¤¨

äðùî
mzeyxe milrad gk rwted iznn ,mc` zindy xeya zwqer dpynd

epnnì÷qéì àöBé àeäL øBL :xq`p dzrne dliwql epic wqtpy xnelk ¤¥¦¨¥
,d`pda eilra lr,Lc÷eî Bðéà ,åéìòa BLéc÷äåmpi` d`pd ixeqi`y oeik §¦§¦§¨¨¥§¨

.myicwdl mc` ly ezeyxa mdy miaygpm`eBèçL,epic xnbpy xg`l §¨
øeñà BøNa.dlik`a,åéìòa BLéc÷ä ,Bðéc øîâð àlL ãò íàåxeyd §¨¨§¦©¤Ÿ¦§©¦¦§¦§¨¨

Lc÷eî,epic xnbiy crøzeî BøNa ,BèçL íàå.dlik`a §¨§¦§¨§¨¨

:mixneyd zrax`n cg`l eilra exqny xey iwfp inelyz oicBøñî§¨
milradììe ípç øîBLøëBNìe øëN àNBðì ìàBL,gbpy mceweñðëð §¥¦¨§¥§¥¨¨§¥¦§§

mixneyd el`n cg` lkíéìòaä úçzxeyd m`e ,xeyd iwfpa aiigzdl ©©©§¨¦
wifdyílLî ,ãòeîxneydå ,íìL ÷æðxeyd m`ílLî ,ízxneyd ¨§©¥¤¤¨¥§¨§©¥

.÷æð éöç£¦¤¤

àøîâ
xnb mcew lwqpd xey ly eipic z` xzei zhxtny `ziixa d`ian `xnbd

:epic xnb xg`le epicúéîäL øBL ,ïðaø eðzm` ,mc`Bðéc øîâð àlL ãò ¨©¨¨¤¥¦©¤Ÿ¦§©¦
,Bøëî§¨
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קה zea` drax`` cenr dn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øeëî:`icxl `Ed.Lc÷eî BLéc÷ä:lrn DiPin ipdzin i`C DiPin `wtpe ¨§¦§¨¦§¦§¨§©§¨¦¥§¦¦§£¥¦¥¨©
.øæçeî`iNrn xFW FxifgdWM `dC xEhR xnFW ied `piC iA Dil ilwWC b"r`e §¨§§©§¥¥¥¦¨£¥¥¨§¨§¤¤¡¦§©§¨
:`Ed.Lc÷eî Bðéà:DiWECw`l i`w DixnC DizEWxA e`lCïéøîBà ïéà ¥§¨§©¦§¥§¨¥¨¥§©§¥¥§¦

éðôì ElL éøä äàðä éøeqéàa.EgqRd eilr xare ung lfbl DiPin `wtpe §¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤§©§¨¦¥§¨©¨¥§¨©¨¨©¤©
:xfgEn Fpi` Fxifgde.ë"àcoi` opAxlC §¤¡¦¥§¨§¦§©¨¨¥

:oixnF`.eâìôéìExnile gqtA ungA opAx §¦¦§§©¨¨§¨¥§¤©§¥§
mivr lfFBdA ol `niiw op`e aiIgC(:gv 'c onwl) §©¨©£©©§¨¨§©¥¥¦

lfB ipYwC Liptl LNW ixd Fl xnF` opAxlC¦§©¨¨¥£¥¤§§¨¤§¨¨¥¨©
cr xFW oke Fxifgde gqRd eilr xare ung̈¥§¨©¨¨©¤©§¤¡¦§¥©
Liptl LNW ixd Fl oixnF` FpiC xnbp `NW¤Ÿ¦§©¦§¦£¥¤§§¨¤
`Ed opAxl `xaq `de `l xnbPXn la £̀¨¦¤¦§©Ÿ§¨§¨¨§©¨¨
EcFn gqtA ungaC ipYwe Edl `rinWC¦§¦¨§§¨¨¥¦§¨¥§¤©
Liptl LNW ixd d`pd ixEQi`A opixn`C§©§¦¨§¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤
d`pd ixEQi`A opixn` `nlr iNEkC `N ¤̀¨§¥©§¨©§¦¨§¦¥£¨¨
`liOn `xEQi`C `kid Liptl LNW ixd£¥¤§§¨¤¥¨§¦¨¦¥¨
l"` ivn `le gqtA ung oFbM Dil `z`̈¨¥§¨¥§¤©§Ÿ¨¥
ikd mEXn `kd la` `Ed icin e`l i`d©©¦¥£¨¨¨¦¨¥
Dil xn`C xfgEn Fpi` opAx ixn ©̀§¥©¨¨¥§¨§¨©¥
`Ed miciaC `wiGde 'Ek i`xFzl DiYqRz ©̀§©§¥§¨¦§¤¥¨¦§¨©¦
DiYxcd` i` hwpC i`de `piC ial F`iadW¤¡¦§¥¦¨§©§¨©¦©£©§¥
Dixcd` `lC `aEIgC mEXn e`l Dildip¦£¥©¦§¦¨§Ÿ©©§¥
i` Dil `nil iOp gqtA ungA k"`C `Ed§§¨¥§¤©©¦¥¨¥¦
'xl cFre Dil `plik` ded ildip DiYxcd ©̀£©§¥¦£¦£¨¨¦§¨¥§§
`NW xFW lW FpiC mixnFbC idp iOp awri©£Ÿ©¦§¦§§¦¦¤¤Ÿ
ded ildip DiYxcd` i` Dil `nip eiptA§¨¨¥¨¥¦©£©§¥¦£¦£¨
`l Dixcd` `lC` `N` Dil `phigẄ¦§¨¥¤¨©§Ÿ©©§¥Ÿ
`YWd Dil xcdnw `dC opAx Dil iaiIgn§©§¥¥©¨¨§¨¨©£©¥©§¨
Liptl LNW ixd d`pd ixEQi`A opixn`e§©§¦¨§¦¥£¨¨£¥¤§§¨¤
miciA c"al FkilFdC mEXn DiaEIg `N ¤̀¨¦¥¦§¦§§¨©¦
c"al FkilFdl Kl did `l Dil xn`w ikde§¨¥¨¨©¥Ÿ¨¨¨§¦§
:EdiiPin Dil `pwxrn ded iciA ded i`C§¦£¨§¨¦£¨§¨©§¨¥¦©§
.déðéãì déì éøîb äåä øîâéî óBñ óBñ¦§©£¨©§¥¥§¦¥
:miciA `le `liOnC `wiGd Dil ded KMld¦§¨£¨¥¤¥¨§¦¥¨§Ÿ§¨©¦

.íäéðôa íéìòa äîFcnr cr aizkcM ©§¨¦¦§¥¤§¦§¦©¨§
hRWOl dcrd iptl(dl xacna):.déøèðc éà ¦§¥¨¥¨©¦§¨¦§©§¥

:dNErn dxinW.eøèôéð énð eälekinCn §¦¨§¨§©¦¦§§¦§¥
:md oiqEp` `dC l`FXn xA xFWäøéîL ©¦¥§¨£¦¥§¦¨

.äúeçtC:diEvn gExA cFnrl dlFkIW zl §¨¤¤¤§¨©£§©§¨
.BúøéîL déì äúìkwGgzdl eilr oi`C ¨§¨¥§¦¨§¥¨¨§¦§©¥

KMld `id driWR e`le KkA ice FzxinWA¦§¦¨§©§©§©§¦¨¦¦§¨
:dxRM iraE dzEgR dxinWA Dil iBq `dC xFW inCn xEhR milrA iAblàì épäå §©¥§¨¦¨¦§¥§¨©¦¥¦§¦¨§¨¨¥©¨¨§©¥Ÿ

.ïúøéîL äúìkdriWtE eilral xEnW `dIW FzxinWA wGgzdl Eid oiaiIgW ¨§¨§¦¨¨¤©¨¦¨§¦§©¥¦§¦¨¤§¥¨¦§¨¨§¦¨
:dcia`e daipB` dedC icin `id.î"øk éà ïàîkiBq `l crEn oizipznA xn`C ¦¦¥©£¨©§¥¨©£¥¨§©¦§§¨©§©§¦¦¨Ÿ©¦

:xtFM oinNWn ipYw iOp ikd mEXnE dzEgR dxinWA Dil¥¦§¦¨§¨¦¨¥©¦¨¨¥§©§¦¤
øîàã
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.øeëîENit`e d`pdA xEq`C xEkn Fpi` FpiC xnbPXnE `icxl qxhpETA 'iR ¨¦©§§¥§¦§¨¦¤¦§©¦¥¨§¨©£¨¨©£¦
zFPrl FzFdWdl xEq` ixd n"n xqYin `l miIgnC WxtnC z"x¦§¨¥§¥©¦Ÿ¦§©£¥¨§©§§©
oeiM FhgFWl Kl did xkFn Dil xn`C xEkn Fxkn i"XxR zg` `xEcdnaE FpiC¦§©£¨©©¦©¦¨§¨§¨©¥¥¨¨¨§§¥¨
`tiqe z"`e zErh gTn ied `le KWtP` Ycqt`C `Ed Y`e bxdW YrcIW¤¨©§¨¤¨©§©§§©§©§§©©§¨§Ÿ£¥¤©¨§§¥¨
`nYqn xEkn Fpi` ipYwC FpiC xnbPWM§¤¦§©¦§¨¨¥¥¨¦§¨¨
`WixC `inEC FpiC xnbPWe gbPW rcFi¥©¤¨©§¤¦§©¦§¨§¥¨
FnM dpYn zFrn iedil k"`e bxdW rcFIW¤¥©¤¨©§¤¡¥¨©¨¨§
oi`iwA lMd oi`W l"ie FzFg` WCwnA¦§©¥£§¤¥©Ÿ§¦¦
FzFdWdl lFkIW xEaqe lwqPd xFW oicA§¦©¦§¨§¨¤¨§©§
FhgWl ENit` F` FYk`ln FA zFUrl©£§©§£¦§¨§

:ixWC xEaqíàcungA bEltil oM ¨§¨¥§¦¥¦§§¨¥
[mivr] lfFBdA l"iw op`e d"t .gqtAonwl) §¤©©£©§©¥¥¦

(:gv scipYwC Liptl LNW ixd xnF` opAxlC¦§©¨¨¥£¥¤§§¨¤§¨¨¥
xFW gqRd eilr xare ung lfB `ziixaA¦§©§¨¨©¨¥§¨©¨¨©¤©
ixd Fl xnF` FpiC xnbp `NW cr Fxifgde§¤¡¦©¤Ÿ¦§©¦¥£¥
i`de `l FpiC xnbPXn la` Liptl LNW¤§§¨¤£¨¦¤¦§©¦Ÿ§©
ipYwe Edl opirnWC `Ed opAxl `xaq§¨¨§©¨¨§©§¦¨§§¨¨¥
FWExiRl dWwe EcFn gqtA ungaC¦§¨¥§¤©§¨¤§¦
i`dA mzd iOp `zi` `kdC `ibEqC§§¨§¨¨¦¨©¦¨¨§©
xn`e dgCW dAxC mzd gkEnE `YrnW§©§¨©¨¨§©¨¤¨¨§¨©
LNW ixd d`pd ixEQi`A mixnF` r"kC§§¦§¦¥£¨¨£¥¤§
did `l gqtA ungA ibilR `lCn Liptl§¨¤¦§Ÿ§¦¥§¨¥§¤©Ÿ¨¨
l`EnW xA dAx `N` `ziixA DzF` rcFi¥©¨§©§¨¤¨©¨©§¥
zgMWn i` `Cqg ax Dil xn`e D`iad¡¦¨§¨©¥©¦§¨¦©§©©
`lCn wiIcC i"xF`e Edl `niY `l Edl§Ÿ¥¨§§¦§©¥¦§Ÿ
zFrhl lFki iziid `NW ungA ibilR§¦¥§¨¥¤Ÿ¨¦¦¨¦§
:izixg` `zNinA mzwFlgn cinrdlE§©£¦©§§¨§¦§¨©£¦¦

àzLä'iR .i`xFzl DiYqRz` ©§¨©§©§¥§¨¦¦
miciA DiYqRz` qxhpETd©§§¥©§©§¥§¨©¦
oi` KklE dliwqA FpEcl c"al FxqOW¤¨§§§¦§¦¨§©¥
itl Liptl LNW ixd Fl xnFl lFkï©£¥¤§§¨¤§¦
lkEp df itl `YWde miciA FqiRzdW¤¦§¦§¨©¦§©§¨§¦¤©
`Ow lfFBdA 'ipznC `aAd lM cinrdl§©£¦¨©¨¨§©§¦§©¥©¨

(:ev 'c oOwl)`axC iEgC itl awri iAxC opAxM§©¨¨§©¦©£Ÿ§¦¦§¨¨
mzdC 'ipznA ipYwC lwQil `vFId xFWe§©¥¦¨¥§¨¨¥§©§¦§¨¨
c"a EdEqtYW oFbM Liptl LNW ixd l"`C§£¥¤§§¨¤§¤¨§
cinrn oi`W mW 'iR i"Xx EdinE odil`n¥£¥¤¦©¦¦¨¤¥©£¦
`vFId xFWC `tiQd la` `Wix wx opAxM§©¨¨©¥¨£¨©¥¨§©¥
`N` opAxM `iz` `l oizipznC lwQil¦¨¥§©§¦¦Ÿ©§¨§©¨¨¤¨
dvFxW mEXn 'iR dfe `weC awri 'xM§©£Ÿ©§¨§¤¦¦¤¤
`ziixaC `inEC c"a cil miciA dqitzA oizipznC lwQil `vFId xFW cinrdl§©£¦©¥¦¨¥§©§¦¦¦§¦¨§¨©¦§©§¨¦§©§¨

ed `l wGidd df m`C FWExiRl dWwe miciA FqiRzdA EpiidCENit` xMip wGid i §©§§¦§¦§¨©¦§¨¤§¦§¦¤©¤¥Ÿ£¥¤¥¦¨£¦
xhRi dOl odil`n c"a EqtY ENit` xMip `Ed m`e aiIgzi `l miciA DiqRz ©̀§§¥§¨©¦Ÿ¦§©¥§¦¦¨£¦¨§¥£¥¤¨¨¦¨¥
miqtFYWM xEhR `Ed m`C cFre KM icil `ai `NW oxnFWl Fl did `l ike§¦Ÿ¨¨§§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥©§§¦¨§¤§¦
did `l ENit` sFq sFqC xEhR iOp miciA FzF` miqtFYWM odil`n FzF`¥£¥¤§¤§¦§¨©¦©¦¨§£¦Ÿ¨¨
xMip wGid aEWg c"a cil ltFPX dnC aiIg iOp odil`n EdEqtYaC i"xl d`xpe mElM FzqRzdA milrA Eciqtd `le odil`n FzF` miqtFY Eid miciA FqiRzn©§¦§¨©¦¨§¦¥£¥¤§Ÿ¦§¦§¨¦§©§¨¨§§¦§¤§¦¦§¨§¥£¥¤©¦©¨§©¤¥§©¨¤¥¦¨
LNW ixd mW xnFl lFki KMld xMip Fpi`W wGid `EdW gqRd eilr xare ungA FnM Liptl LNW ixd xnFl lFki `le aiIg c"a cil ltp driWR ici lrC oeike§¥¨§©§¥§¦¨¨©§©©¨§Ÿ¨©£¥¤§§¨¤§§¨¥§¨©¨¨©¤©¤¤¥¤¥¦¨¦§¨¨©¨£¥¤§
`N` mcil `AW i"r ciqtn Fpi`W `vnpe FpiC z` oixnFB Eid mcil `A ENit`W oeiM FpiC z` Exnbe c"a cil ltFPX dn xMip wGid aiWg `l awri 'xe Liptl§¨¤§©£ŸŸ¨¦¤¥¦¨©¤¥§©§¨§¤¦¥¨¤£¦¨§¨¨¨§¦¤¦§¦§¨¤¥©§¦¤¨§¨¨¤¨
DiYxcd` i`e gqRd eilr xare ungA FnM Liptl LNW ixd Fl xnFl lFki KklE xMip oi`W wGid iede xq`p did f` mBW itl aiWg eiptA `NW FpiC ExnB ENi`M§¦¨§¦¤Ÿ§¨¨¨¦§¦¤©¨¨¨¤¡¨©£¥¤¥¤¥¦¨§©¨©£¥¤§§¨¤§§¨¥§¨©¨¨©¤©§¦©£©§¥
oixnFbe mciA qRzPW YnxB eiWkre eiptA `NW FpiC oixnFB Eid `l xnFlM `N` d"tW FnM dfA iElY oi`W KM i"r FliSdl lFki didW `Ed mrh zpizp e`l©§¦©©©¤¨¨¨§©¦©¤¥¨§¤§¤¤¨§©Ÿ¨§¦¦¤Ÿ§¨¨§©§¨¨©§¨¤¦§©§¨¨§§¦
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ípç øîBMî õeç éðúéì éîc ípç øîBLk øëBN øîàc§¨©¥§¥¦¨¨¥¦§¥¦¥¦¨

éðúéð éîc øëN àNBðk øëBN øîàc é"øk éàå øëBOäå§©¥§¦§§¨©¥§¥¨¨¨¥¦§¥

øîà øôBk ïéðòì ïéøeèt ïéãòeîa ïleëå ípç øîBMî õeç¦¥¦¨§¨§¨¦§¦§¦§©¤¨©

Bì ïéà øîàc àéä à"ø épî àä àðpéç øa àðeä áø©¨©¦§¨¨©¦¦§¨©¥

øîàc é"øk dì øáñ øëBN ïéðòìe ïékñ àlà äøéîL§¦¨¤¨©¦§¦§©¥¨©¨§§¨©

øéàî 'øk íìBòì øîà éiaà éîc øëN àNBðk øëBN¥§¥¨¨¨¥©©¥¨©§¨§¥¦

éìçîãëåî"ø ílLî ãöék øëBN éðúå deáà øa äaø ó §¦§©£¦©¨©£©§¨¥¥¥©§©¥

ø"à ípç øîBLk øîBà äãeäé éaø øëN øîBLk øîBà¥§¥¨¨©¦§¨¥§¥¦¨

ì BøBL øñî øæòìàøeèt ÷feä áéiç ÷éfä ípç øîBL ¤§¨¨¨©§¥¦¨¦¦©¨©¨

÷feä eléôà åé÷æð úøéîL déìò ìéa÷c éà éîc éëéä éøîà©§¥¥¦¨¦¦§©¦£¥§¦©§¨¨£¦©

÷éfä eléôà åé÷æð úøéîL déìò ìéa÷ àìc éàå áéiçéì énð©¦¦©¥§¦§Ÿ©¦£¥§¦©§¨¨£¦¦¦

åé÷æð úøéîL åéìò ìaéwL íìBòì àáø øîà øèôéì énð©¦¦§©¨©¨¨§¨¤¦¥¨¨§¦©§¨¨

àîúñe ïçâð àeäL Ba øékäL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäå§¨¨§©©§¦¨§¤¦¦¤©§¨§¨¨

éúàc déìò ìéa÷ éðéøçà ÷éfîe eäéà ìéæà àìc àúléîc§¦§¨§Ÿ¨¦¦©¦©£¦¥©¦£¥§¨¥

:dézòcà ÷éqà àì déãéãì déì é÷fîe éðéøçà'éðúî ©£¦¥©§¥¥§¦¥Ÿ©¦©©§¥

ãçà ÷éfäå àöéå éeàøk åéðôa ìòðå äøñBîa åéìòa BøL÷̈§§¨¨§¥¨§¨©§¨¨¨¨§¨¨§¦¦¤¨

íz øîBà äãeäé éaø î"ø éøác áéiç ãòeî ãçàå íz©§¤¨¨©¨¦§¥©¦§¨¥©

àeä øeîLå åéìòa epøîLé àìå øîàpL øeèt ãòeîe áéiç©¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¦§§¤§¨¨§¨

:ïékñ àlà äøéîL Bì ïéà øîBà à"ø äæ'îâàîòè éàî ¤¥¥§¦¨¤¨©¦©©§¨

øîàå éîéé÷ øenéL ú÷æça åàì íéøååL ízñ øáñ÷ î"øc§¨¨©§©§¨¦©§¤§©¦©§¥§¨©

øîà øãä äúeçt äøéîL déì éòaéðc áéiçéð íz àðîçø©§¨¨©¦©¥§¦¨¥¥§¦¨§¨¨©¨©

äøéîL déì éòaðc ãòeî éab epøîLé àìå àðîçøäleòî ©§¨¨§Ÿ¦§§¤©¥¨§¦¨¥¥§¦¨§¨

éìéåíéøååL ízñ øáñ é"ø ãòeîì äçéâð íúì äçéâð ó §¨¦§¦¨§©§¦¨§¨¨©§©§¨¦

àìå àðîçø øîà øãä äleòî äøéîL déì éòaéðc ílLð íz àðîçø øîà éîéé÷ øenéL ú÷æça§¤§©¦©§¥¨©©§¨¨©§©¥§¦¨¥¥§¦¨§¨¨©¨©©§¨¨§Ÿ

àlà éeaéø øçà éeaéø ïéàå éeaéø øçà éeaéø éåä äleòî äøéîL déì ãéáòðc ãòeî éab epøîLé¦§§¤©¥¨§¤¡¥¥§¦¨§¨£¥¦©©¦§¥¦©©¦¤¨

ì áeúkä èòéî èòîìàðîçø èòéî àä ãòeîì äçéâð íúì äçéâð àîéz éëå äleòî äøéîL §©¥¦¥©¨¦§¦¨§¨§¦¥¨§¦¨§©§¦¨§¨¨¦¥©§¨¨

àìå éàî øBîLé àìå àðîçø áBzëð ïk íà åàìì déì éòaéî àäå øçàì àìå äæì epøîLé àìå§Ÿ¦§§¤§¤§Ÿ§©¥§¨¦¨¥¥§©¦¥¦§©§¨¨§Ÿ¦§©§Ÿ

äúeçt äøéîL eøîML ãòeî ãçàå íz ãçà øîBà á÷òé ïa à"ø àéðz øçàì àìå äæì epøîLé¦§§¤§¤§Ÿ§©¥©§¨¤©£Ÿ¥¤¨©§¤¨¨¤¨§§¦¨§¨

éìéå déì ébñ äúeçt äøéîLa ãòeî øîàc é"øk dì øáñ àîòè éàî øeètäçéâðe íúì äçéâð ó ¨©©§¨¨©¨§§¨©¨¦§¦¨§¨©¦¥§¨¦§¦¨§©§¦¨

dîB÷îa úenz ãö ìáà BaL äàãòä ãö àlà é"ø øèt àì äáäà øa àcà áø øîà ãòeîì§¨¨©©©¨©©£¨Ÿ¨©¤¨©©£¨¨¤£¨©©¦§¨

î"øc àaélà éà ïàîc àaélà éøîà ìàîN ïø÷ì ãòeî Bðéà ïéîé ïø÷ì ãòeî áø øîà úãîBò¤¤¨©©¨§¤¤¨¦¥¨§¤¤§Ÿ©§¥©¦¨§©¦©¦¨§

ìàîN ïø÷ àéøà éàî äãeäé éaøc àaélà éà éòa äleòî äøéîL ãòeî ãçàå íz ãçà øîàä̈¨©¤¨©§¤¨¨§¦¨§¨¨¥¦©¦¨§©¦§¨©¦§¨¤¤§Ÿ

àøéáñ àìå äãeäé éaøk íìBòì éøîà úãòeî ãö déa úéàå úenz ãö déa úéà énð ïéîéa eléôà£¦§¨¦©¦¦¥©©§¦¥©¤¤©§¥§¨§©¦§¨§Ÿ§¦¨

úãòeîe úenz ãö déa úçkLîc àeä àðååb éàä ék øîà÷ éëäå äáäà øa àcà áøc déì¥§©©¨©©£¨§¨¥¨¨©¦©©§¨§©§©©¥©©¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc `nw `aa(iriax meil)

ezhiyl xi`n iax okyøîàc(:dv n"a)éîc ípç øîBLk øëBNel ice §¨©¥§¥¦¨¨¥
ok m`e ,dzegt dxinyaéðúéìxey inc xifgdl oiaiige' `ziixad jynda ¦§¥

eilraläãeäé éaøk éàå .'øëBOäå ípç øîBLî õeçdpyna oldlcreny ¦¥¦¨§©¥§¦§©¦§¨
ezhiyle ,dzegt dxinya el icéîc øëN àNBðk øëBN øîàcokle §¨©¥§¥¨¨¨¥

oibxdp oicren recn dyw didi ,xeyd inca xkeyd z` `ziixad zaiign

ok m`e ,dzegt dxinya mdl icy xaeq `ed ixde ,xtekd z` minlyne

éðúéð`ziixadøôBk ïéðòì ïéøeèt ,ïéãòeîa ïleëå ípç øîBLî õeç, ¦§¥¦¥¦¨§¨§¨¦§¦§¦§©¤
.el ie`xd ote`a xeyd z` exnyy xaecn ixdy

:`xnbd xe`iaa oey`xd ote` :`ziixad z` mipte` ipya zvxzn `xnbd

øîàc àéä øæòéìà éaø épî àä ,àðpéç øa àðeä áø øîàcrenïéà ¨©©¨©¦¨¨¨©¦©¦¡¦¤¤¦§¨©¥
dlirenBìelit`äøéîLdlernïékñ àlàmiaiig okle ,dzin - §¦¨¤¨©¦

,dzegt dxiny exnyy s` xteka mixneydéaøk dì øáñ øëBN ïéðòìe§¦§©¥¨©¨§©¦
éîc øëN àNBðk øëBN øîàc äãeäéote` .dzegt dxinya el ic `le §¨§¨©¥§¥¨¨¨¥

:`ziixad xe`iaa sqepøéàî éaøk íìBòì ,øîà éiaà`l crendy xaeqy ©©¥¨©§¨§©¦¥¦
,dzegt dxiny exnyyk xteka miaiig mlek ok lre ,dzegt dxinya el ic

iaxy meyn `ed ,xeyd incn xkeyd z` mb dxht `l `ziixady mrhde

,xky xneyk epic xkeydy xaeqy df `ed xi`néìçîãëåäeáà øa äaø ó §¦§©£¦©¨©£¨
øîBà äãeäé éaø øëN øîBLk øîBà øéàî éaø ,ílLî ãöék øëBN ,éðúå§¨¥¥¥©§©¥©¦¥¦¥§¥¨¨©¦§¨¥

,ípç øîBLk.xi`n iaxk zxaeq dlek `ziixady `vnpe §¥¦¨
ì BøBL øñî ,øæòìà éaø øîà,ípç øîBLm`áéiç ÷éfäxneyd ¨©©¦¤§¨¨¨©§¥¦¨¦¦©¨

m`e ,ewfp inelyzaøeèt ÷feä.ewfp inc z` milral mlyln xneyd ©¨
:xfrl` iax ly epic xen` ote` dfi`a zxxan `xnbd,éîc éëéä ,éøîà̈§¥¥¦¨¥

déìò ìéa÷c éàz` xneyåé÷æð úøéîL,wfei `lye wifi `ly ,xeyd ly ¦§©¦£¥§¦©§¨¨
áéiçéì énð ÷feä eléôà,xneydéìò ìéa÷ àìc éàåz` xneyúøéîL £¦©©¦¦©©§¦§Ÿ©¦£¥§¦©

åé÷æð,xeyd lyøètéì énð ÷éfä eléôà.xneydíìBòì ,àáø øîà §¨¨£¦¦¦©¦¦§©¨©¨¨§¨
åéìò ìaéwLz` xneyd,åé÷æð úøéîL,xneyd aiig xeyd wifd m` okle ¤¦¥¨¨§¦©§¨¨

,xneyd xeht wfed m` recn oiadl yi mpn`ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäå§¨¨§©©§¦¨§
Ba øékäLxneydàeäLxeyïçâð,mzqa ezxiny z` eilr laiweàîúñe ¤¦¦¤©§¨§¨¨

déìò ìéa÷ éðéøçà ÷éfîe eäéà ìéæà àìc ,àúléîc`ly ±z` `ed wifi §¦§¨§Ÿ¨¦¦©¦©£¦¥©¦£¥
mixg`la` ,ezrca ef zexyt` dlrde xg`n ,envr lr laiwéúàc§¨¥
éðéøçàmixg` mixeey ±déãéãì déì é÷æîeogbp `edy df xeyl ewifie ± ©£¦¥©§¥¥§¦¥

,mixg`d lr zlhen ezni`edézòcà ÷éqà àì,ezrca dlrd `l - Ÿ©¦©©§¥
.ezxiny z` eilr law `l ezlawa `linne

äðùî
xey iabl .ewifdy crene mz xey iaeig xaca miweqt ipy exn`p dxeza

z` ExknE ,zne Edrx xFW z` Wi` xFW sBi ike' (dl `k zeny) xn`p mz§¦¦Ÿ¦¤¥¥¨¥¨§¤

rcFp F`' (el `k my) xn`p cren xey iable .'ebe 'FRqM z` Evge igd xFXd©©©§¨¤©§©

zgY xFU mNWi mNW ,eilrA EPxnWi `le mUlW lnYn `Ed gBp xeU iM¦©¨¦§Ÿ¦§§Ÿ¦§§¤§¨¨©¥§©¥©©

,crenae mza milrad miaiiegn dxiny dfi`a zx`an dpynd .'ebe 'xeWd©Ÿ

.dfa epyp zewelg zehiy ylye ,wfp inelyza miaiig dxcrday

äøñBîa åéìòa BøL÷inb ieyrd lag ±,éeàøk åéðôa ìòðåxnelk §¨§¨¨§¥¨§¨©§¨¨¨¨
,dzegt dxiny epiide ,dievn gexa cenrl zlcd dlekiy xeriykålr s` §

ok itãçà ,÷éfäå àöéxeyãçàå ízxeyáéiç ãòeîinelyza xneyd ¨¨§¦¦¤¨¨§¤¨¨©¨
,eiwfp,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácxey iwfp lráéiç ,íz,xneyd ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨©¨

åxey iwfp lrøîàpL ,øeèt ãòeî`Ed gBp xFW iM rcFp F`' (el `k zeny) §¨¨¤¤¡©©¦©¨

'ebeåéìòa epøîLé àìåaeig z` dlz aezkdy oeike ,'ebe 'mNWi mNW §Ÿ¦§§¤§¨¨©¥§©¥

dzegt dxiny mb ele dxiny dpyiy lky ixd ,dxiny oexqga milrad

ixdy eaiigl oi` aey,äæ àeä øeîLådxinya crenl el ic xnelk §¨¤
.`xnba x`aziy enke ,dzegtBì ïéà øîBà øæòéìà éaøzexyt` crenl ©¦¡¦¤¤¥¥

äøéîLllkkñ àlàïé`vie dlern dxiny exny m` elit`e ,dzin ± §¦¨¤¨©¦
.xeyd iwfp lr aiig ,wifde

àøîâ
:`xnbd zxxan :dcedi iaxl xi`n iax oia zwelgnd inrh xe`iaéàî©

øéàî éaøc àîòè.dlern dxiny mikixv cren oiae mz oia xaeqy ©§¨§©¦¥¦
øenéL ú÷æça åàì íéøååL íúñ ,øáñ÷,éîéé÷mc` jxc oi` ,xnelk ¨¨©§¨§¨¦©§¤§©¦¨§¥

,wifi `ly exey lr xenylàðîçø øîàåxey df ote`ayáéiçéð íz §¨©©£¨¨¨¦©©
cnlp dfny ick ,oinelyzaäúeçt äøéîL déì éòaéðcexhetl zpn lr §¦¨¥¥§¦¨§¨

llk xeny epi`y mz xey daiig dxezde xg`n ,xnelk ,oinelyzd on

,xeht dzegt dxiny elit` exnyy lky jkn cenll yi ,oinelyzaøãä̈©
epøîLé àìå' àðîçø øîà'eilrAl,ãòeî éabcnll ickdéì éòaðc ¨©©£¨¨§Ÿ¦§§¤§¨¨©¥¨§¦¨¥¥

crenl.äleòî äøéîLsiqen ,crenl dlern dxiny aeig epcnly xg`le §¦¨§¨
xi`n iaxéìéåódeey dxifbaäçéâðdxen`dìiabíznäçéâðdxen`d §¨¦§¦¨§¨§¦¨

ìiab,ãòeî.dlern dxiny jixv mzd s`yíéøååL íúñ øáñ äãeäé éaø §¨©¦§¨¨©§¨§¨¦
éîéé÷ øenéL ú÷æçadxiny mxey lr xenyl mc` ipa jxc ,xnelk §¤§©¦¨§¥

e ,wifi `ly dzegtàðîçø øîàxeyílLð ízcnlp dfny ickéòaéðc ¨©©£¨¨¨§©¥§¦¨¥
äleòî äøéîL déìe ,dievnd dzegtd dxinya ic `leàðîçø øîà øãä ¥§¦¨§¨¨©¨©©£¨¨

epøîLé àìå'l 'eilrAéabxeyãòeîcnll ickdéì ãéáòðccren xeyl §Ÿ¦§§¤§¨¨©¥¨§©£¦¥
,äleòî äøéîLc `vnpeéeaéø øçà éeaéø ïéàå ,éeaéø øçà éeaéø éåä §¦¨§¨¨¥¦©©¦§¥¦©©¦

,èòîì àlà,hrnl aezkd `a dneì áeúkä èòéîäleòî äøéîL- ¤¨§©¥¦¥©¨¦§¦¨§¨
.crena dlern dxiny aeig oi`y

:`xnbd zl`eyàîéz éëådxiny jixv mzy aezkd epcnily xg`ly §¦¥¨
deey dxifba cnlp ,dlernäçéâðdxen`dìiabíznäçéâðdxen`dìiab §¦¨§¨§¦¨§

ãòeî:`xnbd zayiin .dzegt dxinya ic mzl s`yàðîçø èòéî àä ¨¨¦¥©£¨¨
xn`y dna'epøîLé àìå'dzegt dxinya icy cnll ,cren xey iabläæì §Ÿ¦§§¤¨¤

`weec crenl ±øçàì àìå`le'n hrnl ozip j`id :`xnbd zl`ey .mzl - §Ÿ§©¥
,dlern dxiny aeign mz xey 'epxnyiàäå'epxnyi `le' aezkdéòaéî §¨¦¨¥

,åàìì déì,dlern dxiny milrad exny `l m` cren iwfpa aiigl xnelk ¥§©
.df aeign ehrnl ieaix xg` ieaix epnn yexcle:`xnbd zayiinïk íà¦¥

ehrnle crena ieaix xg` ieaix epnn yexcl ick wx xn`p ok` aezkdy

,dlern dxiny aeignøBîLé àìå àðîçø áBzëð,cal,'epøîLé àìå' éàî ¦§©£¨¨§Ÿ¦§©§Ÿ¦§§¤
hrnl `a i`ce `l` ,herin lr dxenyäæì.øçàì àìå ¨¤§Ÿ§©¥

ic mdipyae ,crenl mz oia zwlgn dpi`y ztqep dhiy d`ian `xnbd

:dzegt dxinyaãòeî ãçàå íz ãçà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤¨¨§¤¨¨
øeèt ,äúeçt äøéîL BøîML.ewfp inelyzn:`xnbd zxxanéàî ¤§¨§¦¨§¨¨©

.àîòèawri oa xfril` iax :zx`aneøîàc äãeäé éaøk dì øáñxey ©§¨¨©¨§©¦§¨§¨©
éìéå ,déì ébñ äúeçt äøéîLa ãòeîódeey dxifba awri oa xfril` iax ¨¦§¦¨§¨©¦¥§¨¦

'äçéâð'dxen`dìiab'äçéâð'e ízdxen`dìiab,ãòeîic mzl s`y §¦¨§¨§¦¨§¨
.dzegt dxinya

:dcedi iax zhiy z` zx`an `xnbdøèt àì ,äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨Ÿ¨©
äé éaøäãe,dzegt dxiny eilra exnyy cren xey iwfp lràlàwxãö ©¦§¨¤¨©

,BaL äàãòä,cren ezeid cvn ea aiiegny wlgd xnelkìáàwlgd ©£¨¨¤£¨
n ea aiiegnyúenz ãö,wfp ivg melyz `edyúãîBò dîB÷îaxzep ± ©©¦§¨¤¤

df aeign mixhtp milrad oi`e ,zecrenl zenzn wzrp `le ,ezenza

wifde `vie dzegt dxiny exnyy cren xey `linne ,dzegt dxinya

.wfp ivga aiig

:zg` oxwl creny xey oic,áø øîàdyrpy xeyïéîé ïø÷ì ãòeî,Bðéà ¨©©¨§¤¤¨¦¥
,ìàîN ïø÷ì ãòeî.wfp ivg mlyny mzk epic ,zil`nyd epxwa gbp m`e ¨§¤¤§Ÿ

.cg` xeya zecren cve zenz cv okzi df itleïàîc àaélà ,éøîàink ± ¨§¥©¦¨§©
.ax xaeq xeyd zxiny iabl exn`py zehiydn,øéàî éaøc àaélà éà¦©¦¨§©¦¥¦

øîàäxi`n iaxãçàxeyãçàå ízxey,éòa äleòî äøéîL ãòeîeli`e ¨¨©¤¨¨§¤¨¨§¦¨§¨¨¥
.cren zxinyl mz zxiny oia wlgn axe,äãeäé éaøc àaélà éà¦©¦¨§©¦§¨

dzegt dxiny exny m`e ,zexiny ibeq izy yi cg` xeyay ax eprinyde

m`e ,dzegt dxinya crenl el icy oeik xeht dl credy zipni oxwa wifde

ok m` ,dzegt dxinya ic `l mzly oeik wfp ivg aiig zil`ny oxwa gbp

ìàîN ïø÷ àéøà éàîoini oxw oia df welig eprinydl jxved recn ± ©¦§¨¤¤§Ÿ
ixde ,l`nyla eléôàoxwïéîédnvrdéa úéàå úenz ãö déa úéà énð £¦§¨¦©¦¦¥©©§¦¥
,úãòeî ãözg` oxwa s`y `vnp ,zcner dnewna zenz cv xen`k oky ©¤¤

iable dzegt dxinya ic `l zenz cv iabl ,zexiny ibeq ipy ep`vn cal

df welig hwpy ax epcnil dn dyw ok m`e ,dzegt dxinya ic zecren cv

.miipxw ipyaíìBòì ,éøîàax xaeqäãeäé éaøkzxiny aeig oia wlgny ¨§¥§¨§©¦§¨
,cren zxiny aeigl mzdéì àøéáñ àìåkäáäà øa àcà áøccv xn`y §Ÿ§¦¨¥§©©¨©©£¨

llkl qpkpe zenzn wzrp eay zenz cv mb `l` ,zcner dnewna zenz

,d`crdøîà÷ éëäåa `weecy ,axàðååb éàä ékoxwe dnz zg` oxwy §¨¦¨¨©¦©©§¨
zcren zg`déa úçkLîc àeäcg` xeya,úãòeîe úenz ãöxny m`e §©§©©¥©©¤¤

ic crenly dcedi iaxk ixnbl xeht zipni oxwa wifde dzegt dxiny

,mz oick wfp ivg mlyn zil`ny oxwa wifd m`e ,dzegt dxinya
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בבא קמא. פרק רביעי - שור שנגח ד' וה' דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc `nw `aa(iriax meil)

ezhiyl xi`n iax okyøîàc(:dv n"a)éîc ípç øîBLk øëBNel ice §¨©¥§¥¦¨¨¥
ok m`e ,dzegt dxinyaéðúéìxey inc xifgdl oiaiige' `ziixad jynda ¦§¥

eilraläãeäé éaøk éàå .'øëBOäå ípç øîBLî õeçdpyna oldlcreny ¦¥¦¨§©¥§¦§©¦§¨
ezhiyle ,dzegt dxinya el icéîc øëN àNBðk øëBN øîàcokle §¨©¥§¥¨¨¨¥

oibxdp oicren recn dyw didi ,xeyd inca xkeyd z` `ziixad zaiign

ok m`e ,dzegt dxinya mdl icy xaeq `ed ixde ,xtekd z` minlyne

éðúéð`ziixadøôBk ïéðòì ïéøeèt ,ïéãòeîa ïleëå ípç øîBLî õeç, ¦§¥¦¥¦¨§¨§¨¦§¦§¦§©¤
.el ie`xd ote`a xeyd z` exnyy xaecn ixdy

:`xnbd xe`iaa oey`xd ote` :`ziixad z` mipte` ipya zvxzn `xnbd

øîàc àéä øæòéìà éaø épî àä ,àðpéç øa àðeä áø øîàcrenïéà ¨©©¨©¦¨¨¨©¦©¦¡¦¤¤¦§¨©¥
dlirenBìelit`äøéîLdlernïékñ àlàmiaiig okle ,dzin - §¦¨¤¨©¦

,dzegt dxiny exnyy s` xteka mixneydéaøk dì øáñ øëBN ïéðòìe§¦§©¥¨©¨§©¦
éîc øëN àNBðk øëBN øîàc äãeäéote` .dzegt dxinya el ic `le §¨§¨©¥§¥¨¨¨¥

:`ziixad xe`iaa sqepøéàî éaøk íìBòì ,øîà éiaà`l crendy xaeqy ©©¥¨©§¨§©¦¥¦
,dzegt dxiny exnyyk xteka miaiig mlek ok lre ,dzegt dxinya el ic

iaxy meyn `ed ,xeyd incn xkeyd z` mb dxht `l `ziixady mrhde

,xky xneyk epic xkeydy xaeqy df `ed xi`néìçîãëåäeáà øa äaø ó §¦§©£¦©¨©£¨
øîBà äãeäé éaø øëN øîBLk øîBà øéàî éaø ,ílLî ãöék øëBN ,éðúå§¨¥¥¥©§©¥©¦¥¦¥§¥¨¨©¦§¨¥

,ípç øîBLk.xi`n iaxk zxaeq dlek `ziixady `vnpe §¥¦¨
ì BøBL øñî ,øæòìà éaø øîà,ípç øîBLm`áéiç ÷éfäxneyd ¨©©¦¤§¨¨¨©§¥¦¨¦¦©¨

m`e ,ewfp inelyzaøeèt ÷feä.ewfp inc z` milral mlyln xneyd ©¨
:xfrl` iax ly epic xen` ote` dfi`a zxxan `xnbd,éîc éëéä ,éøîà̈§¥¥¦¨¥

déìò ìéa÷c éàz` xneyåé÷æð úøéîL,wfei `lye wifi `ly ,xeyd ly ¦§©¦£¥§¦©§¨¨
áéiçéì énð ÷feä eléôà,xneydéìò ìéa÷ àìc éàåz` xneyúøéîL £¦©©¦¦©©§¦§Ÿ©¦£¥§¦©

åé÷æð,xeyd lyøètéì énð ÷éfä eléôà.xneydíìBòì ,àáø øîà §¨¨£¦¦¦©¦¦§©¨©¨¨§¨
åéìò ìaéwLz` xneyd,åé÷æð úøéîL,xneyd aiig xeyd wifd m` okle ¤¦¥¨¨§¦©§¨¨

,xneyd xeht wfed m` recn oiadl yi mpn`ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäå§¨¨§©©§¦¨§
Ba øékäLxneydàeäLxeyïçâð,mzqa ezxiny z` eilr laiweàîúñe ¤¦¦¤©§¨§¨¨

déìò ìéa÷ éðéøçà ÷éfîe eäéà ìéæà àìc ,àúléîc`ly ±z` `ed wifi §¦§¨§Ÿ¨¦¦©¦©£¦¥©¦£¥
mixg`la` ,ezrca ef zexyt` dlrde xg`n ,envr lr laiwéúàc§¨¥
éðéøçàmixg` mixeey ±déãéãì déì é÷æîeogbp `edy df xeyl ewifie ± ©£¦¥©§¥¥§¦¥

,mixg`d lr zlhen ezni`edézòcà ÷éqà àì,ezrca dlrd `l - Ÿ©¦©©§¥
.ezxiny z` eilr law `l ezlawa `linne

äðùî
xey iabl .ewifdy crene mz xey iaeig xaca miweqt ipy exn`p dxeza

z` ExknE ,zne Edrx xFW z` Wi` xFW sBi ike' (dl `k zeny) xn`p mz§¦¦Ÿ¦¤¥¥¨¥¨§¤

rcFp F`' (el `k my) xn`p cren xey iable .'ebe 'FRqM z` Evge igd xFXd©©©§¨¤©§©

zgY xFU mNWi mNW ,eilrA EPxnWi `le mUlW lnYn `Ed gBp xeU iM¦©¨¦§Ÿ¦§§Ÿ¦§§¤§¨¨©¥§©¥©©

,crenae mza milrad miaiiegn dxiny dfi`a zx`an dpynd .'ebe 'xeWd©Ÿ

.dfa epyp zewelg zehiy ylye ,wfp inelyza miaiig dxcrday

äøñBîa åéìòa BøL÷inb ieyrd lag ±,éeàøk åéðôa ìòðåxnelk §¨§¨¨§¥¨§¨©§¨¨¨¨
,dzegt dxiny epiide ,dievn gexa cenrl zlcd dlekiy xeriykålr s` §

ok itãçà ,÷éfäå àöéxeyãçàå ízxeyáéiç ãòeîinelyza xneyd ¨¨§¦¦¤¨¨§¤¨¨©¨
,eiwfp,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácxey iwfp lráéiç ,íz,xneyd ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨©¨

åxey iwfp lrøîàpL ,øeèt ãòeî`Ed gBp xFW iM rcFp F`' (el `k zeny) §¨¨¤¤¡©©¦©¨

'ebeåéìòa epøîLé àìåaeig z` dlz aezkdy oeike ,'ebe 'mNWi mNW §Ÿ¦§§¤§¨¨©¥§©¥

dzegt dxiny mb ele dxiny dpyiy lky ixd ,dxiny oexqga milrad

ixdy eaiigl oi` aey,äæ àeä øeîLådxinya crenl el ic xnelk §¨¤
.`xnba x`aziy enke ,dzegtBì ïéà øîBà øæòéìà éaøzexyt` crenl ©¦¡¦¤¤¥¥

äøéîLllkkñ àlàïé`vie dlern dxiny exny m` elit`e ,dzin ± §¦¨¤¨©¦
.xeyd iwfp lr aiig ,wifde

àøîâ
:`xnbd zxxan :dcedi iaxl xi`n iax oia zwelgnd inrh xe`iaéàî©

øéàî éaøc àîòè.dlern dxiny mikixv cren oiae mz oia xaeqy ©§¨§©¦¥¦
øenéL ú÷æça åàì íéøååL íúñ ,øáñ÷,éîéé÷mc` jxc oi` ,xnelk ¨¨©§¨§¨¦©§¤§©¦¨§¥

,wifi `ly exey lr xenylàðîçø øîàåxey df ote`ayáéiçéð íz §¨©©£¨¨¨¦©©
cnlp dfny ick ,oinelyzaäúeçt äøéîL déì éòaéðcexhetl zpn lr §¦¨¥¥§¦¨§¨

llk xeny epi`y mz xey daiig dxezde xg`n ,xnelk ,oinelyzd on

,xeht dzegt dxiny elit` exnyy lky jkn cenll yi ,oinelyzaøãä̈©
epøîLé àìå' àðîçø øîà'eilrAl,ãòeî éabcnll ickdéì éòaðc ¨©©£¨¨§Ÿ¦§§¤§¨¨©¥¨§¦¨¥¥

crenl.äleòî äøéîLsiqen ,crenl dlern dxiny aeig epcnly xg`le §¦¨§¨
xi`n iaxéìéåódeey dxifbaäçéâðdxen`dìiabíznäçéâðdxen`d §¨¦§¦¨§¨§¦¨

ìiab,ãòeî.dlern dxiny jixv mzd s`yíéøååL íúñ øáñ äãeäé éaø §¨©¦§¨¨©§¨§¨¦
éîéé÷ øenéL ú÷æçadxiny mxey lr xenyl mc` ipa jxc ,xnelk §¤§©¦¨§¥

e ,wifi `ly dzegtàðîçø øîàxeyílLð ízcnlp dfny ickéòaéðc ¨©©£¨¨¨§©¥§¦¨¥
äleòî äøéîL déìe ,dievnd dzegtd dxinya ic `leàðîçø øîà øãä ¥§¦¨§¨¨©¨©©£¨¨

epøîLé àìå'l 'eilrAéabxeyãòeîcnll ickdéì ãéáòðccren xeyl §Ÿ¦§§¤§¨¨©¥¨§©£¦¥
,äleòî äøéîLc `vnpeéeaéø øçà éeaéø ïéàå ,éeaéø øçà éeaéø éåä §¦¨§¨¨¥¦©©¦§¥¦©©¦

,èòîì àlà,hrnl aezkd `a dneì áeúkä èòéîäleòî äøéîL- ¤¨§©¥¦¥©¨¦§¦¨§¨
.crena dlern dxiny aeig oi`y

:`xnbd zl`eyàîéz éëådxiny jixv mzy aezkd epcnily xg`ly §¦¥¨
deey dxifba cnlp ,dlernäçéâðdxen`dìiabíznäçéâðdxen`dìiab §¦¨§¨§¦¨§

ãòeî:`xnbd zayiin .dzegt dxinya ic mzl s`yàðîçø èòéî àä ¨¨¦¥©£¨¨
xn`y dna'epøîLé àìå'dzegt dxinya icy cnll ,cren xey iabläæì §Ÿ¦§§¤¨¤

`weec crenl ±øçàì àìå`le'n hrnl ozip j`id :`xnbd zl`ey .mzl - §Ÿ§©¥
,dlern dxiny aeign mz xey 'epxnyiàäå'epxnyi `le' aezkdéòaéî §¨¦¨¥

,åàìì déì,dlern dxiny milrad exny `l m` cren iwfpa aiigl xnelk ¥§©
.df aeign ehrnl ieaix xg` ieaix epnn yexcle:`xnbd zayiinïk íà¦¥

ehrnle crena ieaix xg` ieaix epnn yexcl ick wx xn`p ok` aezkdy

,dlern dxiny aeignøBîLé àìå àðîçø áBzëð,cal,'epøîLé àìå' éàî ¦§©£¨¨§Ÿ¦§©§Ÿ¦§§¤
hrnl `a i`ce `l` ,herin lr dxenyäæì.øçàì àìå ¨¤§Ÿ§©¥

ic mdipyae ,crenl mz oia zwlgn dpi`y ztqep dhiy d`ian `xnbd

:dzegt dxinyaãòeî ãçàå íz ãçà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤¨¨§¤¨¨
øeèt ,äúeçt äøéîL BøîML.ewfp inelyzn:`xnbd zxxanéàî ¤§¨§¦¨§¨¨©

.àîòèawri oa xfril` iax :zx`aneøîàc äãeäé éaøk dì øáñxey ©§¨¨©¨§©¦§¨§¨©
éìéå ,déì ébñ äúeçt äøéîLa ãòeîódeey dxifba awri oa xfril` iax ¨¦§¦¨§¨©¦¥§¨¦

'äçéâð'dxen`dìiab'äçéâð'e ízdxen`dìiab,ãòeîic mzl s`y §¦¨§¨§¦¨§¨
.dzegt dxinya

:dcedi iax zhiy z` zx`an `xnbdøèt àì ,äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨Ÿ¨©
äé éaøäãe,dzegt dxiny eilra exnyy cren xey iwfp lràlàwxãö ©¦§¨¤¨©

,BaL äàãòä,cren ezeid cvn ea aiiegny wlgd xnelkìáàwlgd ©£¨¨¤£¨
n ea aiiegnyúenz ãö,wfp ivg melyz `edyúãîBò dîB÷îaxzep ± ©©¦§¨¤¤

df aeign mixhtp milrad oi`e ,zecrenl zenzn wzrp `le ,ezenza

wifde `vie dzegt dxiny exnyy cren xey `linne ,dzegt dxinya

.wfp ivga aiig

:zg` oxwl creny xey oic,áø øîàdyrpy xeyïéîé ïø÷ì ãòeî,Bðéà ¨©©¨§¤¤¨¦¥
,ìàîN ïø÷ì ãòeî.wfp ivg mlyny mzk epic ,zil`nyd epxwa gbp m`e ¨§¤¤§Ÿ

.cg` xeya zecren cve zenz cv okzi df itleïàîc àaélà ,éøîàink ± ¨§¥©¦¨§©
.ax xaeq xeyd zxiny iabl exn`py zehiydn,øéàî éaøc àaélà éà¦©¦¨§©¦¥¦

øîàäxi`n iaxãçàxeyãçàå ízxey,éòa äleòî äøéîL ãòeîeli`e ¨¨©¤¨¨§¤¨¨§¦¨§¨¨¥
.cren zxinyl mz zxiny oia wlgn axe,äãeäé éaøc àaélà éà¦©¦¨§©¦§¨

dzegt dxiny exny m`e ,zexiny ibeq izy yi cg` xeyay ax eprinyde

m`e ,dzegt dxinya crenl el icy oeik xeht dl credy zipni oxwa wifde

ok m` ,dzegt dxinya ic `l mzly oeik wfp ivg aiig zil`ny oxwa gbp

ìàîN ïø÷ àéøà éàîoini oxw oia df welig eprinydl jxved recn ± ©¦§¨¤¤§Ÿ
ixde ,l`nyla eléôàoxwïéîédnvrdéa úéàå úenz ãö déa úéà énð £¦§¨¦©¦¦¥©©§¦¥
,úãòeî ãözg` oxwa s`y `vnp ,zcner dnewna zenz cv xen`k oky ©¤¤

iable dzegt dxinya ic `l zenz cv iabl ,zexiny ibeq ipy ep`vn cal

df welig hwpy ax epcnil dn dyw ok m`e ,dzegt dxinya ic zecren cv

.miipxw ipyaíìBòì ,éøîàax xaeqäãeäé éaøkzxiny aeig oia wlgny ¨§¥§¨§©¦§¨
,cren zxiny aeigl mzdéì àøéáñ àìåkäáäà øa àcà áøccv xn`y §Ÿ§¦¨¥§©©¨©©£¨

llkl qpkpe zenzn wzrp eay zenz cv mb `l` ,zcner dnewna zenz

,d`crdøîà÷ éëäåa `weecy ,axàðååb éàä ékoxwe dnz zg` oxwy §¨¦¨¨©¦©©§¨
zcren zg`déa úçkLîc àeäcg` xeya,úãòeîe úenz ãöxny m`e §©§©©¥©©¤¤

ic crenly dcedi iaxk ixnbl xeht zipni oxwa wifde dzegt dxiny

,mz oick wfp ivg mlyn zil`ny oxwa wifd m`e ,dzegt dxinya
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`zeaקח drax`` cenr en sc ± oey`x wxt`nw `aa

ìk úenz ãöì dì úçkLî àì éøîâì ãòeî ìáà.ì:wfp ivg aiIgilCàlL £¨¨§©§¥Ÿ©§©©¨§©©§¨§¦©¥£¦¤¤¤Ÿ
.'eë íãà ìcâé:`Ed EPniIwi `l EPxnWi `l i`d iOp ikd §©¥¨¨¨¥©¦©Ÿ¦§§¤Ÿ§©§¤

äMîçå äòaøà çâpL øBL Cìò ïøãä©§¨£¨¤¨©©§¨¨©£¦¨

øBLdøaeò àöîðå äøtä úà çâpL¤¨©¤©¨¨§¦§¨¨¨
.dcöa:znEãò íà òeãé ïéàå §¦¨¥§¥¨©¦©

.äãìé dçâð àlL:dgibPd zngn zn `le ¤Ÿ¨§¨¨§¨§Ÿ¥¥£©©§¦¨
.dçâpMî íà:FzliRd dgibPd zngnE ¦¦¤¨§¨¥£©©§¦¨¦¦¨
.÷æð òéáøecle i`de wfp ivg aiIg mzC §¦©¤¤§©©¨£¦¤¤§©¨¨

:oiwlFge `Ed wtqA lhEnäçâpL äøt ïëå ¨§¨¥§§¦§¥¨¨¤¨§¨
.'eë:'nBA Wxtn'îâ.àä éëì énð éà §¨¥©§¨¦©¦§¦¨

lr s`e Kl eiYxkn dhigWl xnFl lFkiC§¨©¦§¦¨§©§¦¨§©©
`AExe `AEx xzA lif xninl `Mi`C aB©§¦¨§¥©¦¨©¨§¨
opirnW` zErh gTn iede ipafw `icxl§¦§¨¨©§¥©£¥¤©¨©§§¦¨
Dil ded inC xkFn hiwpe li`FdC oizipzn©§¦¦§¦§¨¦¥¨¥£¨¥
:di`xd eilre Fxiagn `ivFn Kci ¦̀¨¦¥£¥§¨¨¨§¨¨

.àúñëðì:dhigWl.àéãø éîc:oixwi §¦§§¨¦§¦¨§¥¦§¨§¨¦
ìòá
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àlàiEQkA xFA iBqY `l iOp `nrh i`dn DniY .`ipzcM `"xC `nrh ¤¨©§¨§¦§©§¨¥©¥©©§¨©¦Ÿ¦§¥§¦
iE`xM EdQkOWM ith `YpTY Dil zi` xFaC l"ie ozp iAxC mEXn¦§©¦¨¨§§¦¥©©§¨§¥§¤§©¥¨¨
`YWd la` xn`w oinElWY oiprl `"xC c"q i`Ce `xTirnC l"ire ogbp xFXn¦©§¨§§¥¦¨¨©©§§¦§©©§¦¨¨©£¨©§¨
`nlrA xEQi` iAbl `N` ixii` oinElWY oiprl e`l ozp 'xcM `nrh opiwQnC§©§¦¨©§¨¦§¨¨©§¦§©©§¦©§¥¤¨§©¥¦§©§¨
iOp xFA iAbC xninl `Mi`e FniIwl xEq`C§¨§©§§¦¨§¥©§©¥©¦
dxinW FxnW m`W dcFn la` `Mi ¦̀¨£¨¤¤¦¨§§¦¨
dzEgR dxinWA Edin xEhR wiGde dNErn§¨§¦¦¨¦¦§¦¨§¨
ikdlE FniIwl xqF`Cn `ibq `l i`Ce©©Ÿ©§¨¦§¥§©§§¨¥

lirl xn`(:dn sc):`id `"x iPn `d ¨©§¥¨©¦¦

'äå 'ã çâpL øBL Cìò ïøãä©§¨£¨¤¨©§

øBL.qEknEq ixaC Ef .dxRd z` gbPW¤¨©¤©¨¨¦§¥§
l`FXd wxRaC DniYmye .w sc n"a) ¥©¦§¤¤©¥

`N` EwFlgi qEknEq xn` `lC rnWn©§©§Ÿ¨©§©§¤¨
xFngA dxR silgOd iAB mb`A cnFrA§¥©£©©¥©©£¦¨¨©£
zEWxA ifgpe EwFlgi i`O` `xnBA KixRC§¨¦©§¨¨©©©§§¤¡¥¦§
mb`A zcnFrA l`EnW xn` `niiw o`nC§©©§¨¨©§¥§¤¤©£©
iPn `d `Ow `xn zwfgA DnwFpe KixtE¨¦§§¨§¤§©¨¨©¨¨©¦
`lC rnWn `N` xn` `lCn `id qEknEq§¦¦§Ÿ¨©¤¨©§©§Ÿ
`Mi` `kdC Kde `Ow `iEPXn DiA xcd̈©¥¦¦¨©¨§©§¨¨¦¨
hlgEi xn`C r"xl mb`A zcnFrA inwF`l§§¥§¤¤©£©§§¨©§©
Dil wNql ivnC l`rnWi 'xl la` xFXd©£¨§¦§¨¥§¨¥§©¥¥

gipOdC `iddn K` aXiizY `l ifEfAlirl) §¥Ÿ¦§©¥©¥©¦§©¥¦©
(:dl sceilr miwElg zxnF` z`f wiIcC dWẅ¤§©¥Ÿ¤¤£¦¨¨

ENit`C mzd rnWnC qEknEq lr eixiag£¥¨©§§©§©¨¨©£¦
ENit`e oiwlFgC qEknEq xn`w ixaE ixaA§¨¦¨¦¨¨©§§§¦©£¦
cnFrA oizipzn iwF` `lCn FziaA cnFr¥§¥¦§Ÿ¥©§¦¦§¥
`Ed g"a xn`C l`rnWi iAxM F` FziaA§¥§©¦¦§¨¥§¨©
:qEknEqM ENit` iziYe ifEfA 'iwElql ivnE¨¥¦§¥§¥§¥¥£¦§§

eléôàcxnF` wiGnE ixA xnF` wGip ©£¦¦¨¥¨¦©¦¥
lFki oi`e drEaW aIEgn `de z"`e .`OW¤¨§§¨§¨§¨§¥¨
wfpA zvwnA dcFn dGW `Ed raXil¦¨©¤¤¤§¦§¨§¤¤
KFYnE rcFi ipi` xnF` clEd wfpaE dxRd©¨¨§¤¤©¨¨¥¥¦¥©¦

l`FXd wxRA `ax xn`cM mNWn raXil lFki oi`W(mye .gv sc n"a)oirAWPd lM wxRA `xaq i`d Dil zil l`EnW EdinEmye .fn sc zereay)`wfp `BlR c"nlC l"i cFre ¤¥¨¦¨©§©¥¦§¨©¨¨§¤¤©¥¦§¥¥¥©§¨¨§¤¤¨©¦§¨¦§¦§©§¨¦§¨
`dC llM inC `lC i"x xnF` cFre xEhR qpwA dcFnC Fnvr z`cFdn dlFcB drEaW aIEgn `di `l `qpwWxtn mNWn raXil lFki oi`e drEaW aIEgnC `nrh §¨¨Ÿ§¥§¨§¨§¨¥¨©©§§¤¦§¨¨§¥¦§Ÿ¨¥§¨§¨©§¨¦§¨§¨§¥¨¦¨©§©¥§¨¥

oirAWPd lM wxRA(my)`prci miXng Dil xn`e Lia` ciA `A`l dpn Dil xn`W oFbM mzd WxtnE miWxFId oiA `le mdipW oiA didY 'd zrEaW aizkC mEXn §¤¤¨©¦§¨¦¦¦§¦§©¦§¤¥§¥¤§Ÿ¥©§¦§¨¥¨¨§¤¨©¥¨¤§©¨§©¨¦§¨©¥£¦¦¨©§¨
zi` 'p Dil xn`C i` mzd xn`cM xnFl oi` `nrh `laC xEhR miWxFiaE aiIg a`A dOl mrh oYil Kixv KgxM lre aiIgin b"dM DEa`aC `prci `l miXnge©£¦¦Ÿ¨©§¨§©£©§¦©¥§©¨§¨¨¦¦¥©©¨¨§©©¨§§¦¨¦§Ÿ©§¨¥©¦§¨©¨¨¦§¨©¥¦
iNinA rcil mdl did `l eiWxFi la` e`l m` dpn Fl aiIg m` rcil Fl didC `prci `l aiIg a`aC `nrh Epiid `N` DEa` iN dn `Ed iN dn Dil zil 'pe Dil¥§¥¥©¦©¦£©¤¨©§©§¨¦§©©¨Ÿ¨©§¨§¨¨¥©¦©¨¨¤¦©£¨§¨Ÿ¨¨¨¤¥©§¦¥
sicr ixA dcEdi axl Dil zilC rnWn `kdC z"`e mcFw F` dcli DgbPXn m` df xaC rcil Fl oi`W oiYrnWA xhtinl iOp Dil zi` `nrh i`dnE oFdEa`C©£¥©©§¨¦¥©¦§¦§©¦§©§¦¤¥¥©¨¨¤¦¦¤¨§¨¨§¨¤§§¨¨©§©§¥¥§©§¨¨¦¨¦

`xzA wxRA oOwlE(.giw sc)l`FXdaEmye :fv sc n"a)l`EnWC DinXn `kdC uxYl oi`e sicr ixaC iaiIgn `pEd axe dcEdi ax rcFi ipi` xnF` dNde LciA il dpn xn` §©¨§¤¤©§¨§©¥¨©¨¤¦§¨§§©¨¥¥¦¥©©§¨§©¨§©§¥§¨¦¨¦§¥§©¥§¨¨¦§¥¦§¥
zFAEzkC w"tqA `dC xn`wmye :ai sc)mzdC lirl ziWixtcM l"ie l`EnWC` l`EnWC dWwY `xaq DzF` itlE `id l`EnWC `pEd axe dcEdi axC `d xninl irA ¨¨©§¨§¦§¨¥§¥©¨§©§¨§©¨¦§¥¦§¦¨§¨¨¦§¤¦§¥©¦§¥§§¦§¦¦§¥§¨¨

la` sicr ixaE `Ed zn` i`dC ixaC `zNn `gkEn `OW oirhCn KMld e`l m` Fl aiIg m` rcil Fl Wi FzF` mbe xTWn `Ed m` EPWigMIW rcFIW aFh FNW ixÄ¦¤¤¥©¤©§¦¤¦§©¥§©¥¥©¦©¨¦©¦§¨¦§¨¦¤¨§¨¦§¨§¨¦§©¡¤¨¦¨¦£¨
zFAEzkC w"tqaE sicr ixA oi` d"eyn rcil Fl oi`W aFh `OW orFh dfe dgibp zrWA did `l dGW rcFIW itl ixA orFHX dn `kd(my)axC `d xninl iraC ¨¨©¤¥¨¦§¦¤¥©¤¤Ÿ¨¨¦§©§¦¨§¤¥¤¨¤¥¥©¥¨¦¨¦§¦§§¨¥§¥©¨§©

zpn`p xn`C b"xM l`EnW wiqR mzdC l`EnWC` l`EnWC mzd zFWwdl lFki did `pwQnA mzd igcC `d DiYrC` wiQn `le `id l`EnWC dcEdi axe `pEd¨§©§¨¦§¥¦§Ÿ©¦©©§¥¨§¨¥¨¨§©§¨¨¨¨¨§©§¨¨¦§¥©¦§¥§¨¨¨¦§¥§§¨©¤¡¤¤
zFnFwn dOkAW `N` rExB ixAdW mFwnA sicr ixA xn` `lC l`EnW dcFn oiYrnWA `kde zqp`p izn rcil lrAl oi` mzdC b"r` iYqp`p ipYqx`XnC `iddA§©¦§¦¤¥©§©¦¤¡©§¦§¨¨¥©©©¥©¨©¤¡¤¤§¨¨¦§©§¦¤§¥§Ÿ¨©¨¦¨¦§¨¤©¨¦¨©¤¨¤§©¨§

diIlrde ziAdC `idde xn`w `le Kinrhile xnFl lFkimye :fhw sc n"a)iediY `nil KixtE rcFi ipi` xn`w Kci`C ['nBA] xn`e olhFp eipa` zvwn xiMn cg` didC ¨©§¦©§¥§Ÿ¨¨©§©¦§©©¦§¨£¦¨§¨¨¤¨©¦¦§©£¨¨§¨§¨©©§¨§¦¨¨¨©¥¦¥©¨¦¥¨¤¡¥
Fl did `l m`e mdipiA drEaW wqr WIW oFbM Dl iwFnC gkEn oke eipa` zvwn xiMn cg` lMW `Ed zElibxC l"i mzd `gip dcEdi axlC rnWnE p"xC `YaEiY§§¨§©§©¦§©§¨¦¨¨¨¦§¦¤¨¤¨©¦¦§©£¨¨§¥¨§¥¨§¤¥¥¤§¨¥¥¤§¦Ÿ¨¨

oilgFp WiA opzC `idde lirl ziWixtcM mNWn raXil lFki oi`W KFYn xnF` iziid `le eipa` xiMdl(dlw mye .clw sc a"a)iwFnE FwlgA FOr lFHie on`p oi` ig` df §©¦£¨¨§Ÿ¨¦¦¥¦¤¥¨¦¨©§©¥§¦§¦¦§¥§©¦¦§©§¥£¦¤¨¦¥¤¡¨§¦¦§¤§¥
dnC mdig` `Ed m` rcil oig`l mdl oi`W `Ed rExB ixaC b"r` xEhR rcFi ipi` xnF` dNde LciA il dpn zxnF` z`f wiIce oircFi Ep` oi` Kpi` ixn`C 'nBA©§¨§©§¥¦¨¥¨§¦§©¥Ÿ¤¤¨¤¦§¨§§©¨¥¥¦¥©¨§¨¦¨©¤¥¨¤¨©¦¥©¦£¦¤§©
dNde LciA il dpn zxnF` z`f xn`w ikdC xninl ivn mzdC l"i cFre Kinrhile xnFl WWFg oi`e xiRW igC ikd e`lA mzd mId zpicOn `AW FzF`A mircFI§¦§¤¨¦§¦©©©¨¨§©¨¥¨¥©¦§¥¥©§¦©§¥§§¨¨¨¥§¥©§¨¥¨¨©Ÿ¤¤¨¤¦§¨§§©¨

:mzdC 'ipznC `idd oirM aFh `OXde rExB ixA iedC `kid xEhR rcFi ipi` xnF`¥¥¦¥©¨¥¨©£¥¨¦¨©§©¤¨§¥©¦§©§¦§¨¨
àéöBnämiYAd zwfg wxRA xaB miN`C lkC oiYrnWaE DizeEM l`EnW l"q `lCn qEknEqM dkld oi`C `kdn rnWn .di`xd eilr Fxiagnmye .dl sc a"a) ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨©§©¥¨¨§¥£¨¨§§¦§Ÿ§¥©¨¥¦§©§¦§¨§©¦§©§¤¤¤§©©©¦

:dfA Kix`dl WiéæçðådpitQd z` xkFOdA ixn`C opAxM 'it` `kdC ikCxn xA i"xxd 'iR .`icxl `icx inC i`(:fr sc my)xkn `l cnSd xkn ¥§©£¦§¤§¤¡¥¦¨¥¦§¨§¦§¨¦¨©¦©¨§§©§¨¨£¦§©¨¨§©§¥§©¥¤©§¦¨¨©©¤¤Ÿ¨©
mixtQd itl ENit`e wfgEn `Ed mbe xwA xwalE cnv cnvl Exw `AExC dwfge `AEx `Mi`C cnv iAB iNin iPdC EcFn `kd miricFn minCd Edl zile xwAd©¨¨§¥§©¨¦¦¦¨¨§©¥¦¥©¥¤¤§¦¨¨©£¨¨§¨¨§¤¤¤¤§¨¨¨¨§©§¨©£¦§¦©§¨¦
miricFn minCd opixn` wfgEn xkFOdW aFxd FzF` cbpM dwfg `Mi`e ipaf `icxl `AEx `kd la` dwfgn iwtnE EdiicEgl minC `iz` `l n"n `AEx iqxB `lC§Ÿ©§¥¨Ÿ©§¨¨¦§©§©§¥¥£¨¨£¨¨¨¨§¦§¨©§¥§¦¨£¨¨§¤¤¨¤©¥§¨©§¦¨©¨¦¦¦

zFxiR xkFOdA WxiR m"AWxe dwfgl F` aFxl F` riIqlmye .av sc my):xg` oiprA §©¥©§©£¨¨§©§©¦¥§©¥¥§¦§¨©¥
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:ììk úenz ãö déa úçkLî àì éøîâì ãòeî ìáà£¨¨§©§¥Ÿ©§©©¥©©§¨

äaø øîà :('ek) ïékñ àlà äøéîL Bì ïéà øîBà à"ø¥¥§¦¨¤¨©¦¨©©¨

Bì ïéà áeL epøîLé àìå àø÷ øîàc à"øc àîòè éàî©©§¨§§¨©§¨§Ÿ¦§§¤¥

epqëé àìå áéúëc äzòî àlà éiaà ì"à äæì äøéîL§¦¨§¤©©¥¤¨¥©¨¦§¦§Ÿ§©¤

ïðúäå énð éëä àîéz éëå äæì éeqék Bì ïéà áeL énð©¦¥¦§¤§¦¥¨¨¥©¦§¨§©

àlà øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk eäqk¦¨¨¨§¨©§£¥¨¤¨

ïéépî øîBà ïúð 'ø àéðúãk à"øc déîòè eðééä éiaà øîà̈©©©¥©§©§¥§¦§©§¨¨¨¥¦©¦

íleñ ãéîòé ìàå Búéa CBúa òø áìk íãà ìcâé àlL¤Ÿ§©¥¨¨¤¤©§¥§©©£¦¨

:Eúéáa íéîc íéNú àìå øîàpL Búéa CBúa òeòø̈©§¥¤¤¡©§Ÿ¨¦¨¦§¥¤

äMîçå äòaøà çâpL øBL Cìò ïøãä©§¨£¨¤¨©©§¨¨©£¦¨

øBLdçâpMî íà äãìé dçâð àlL ãò íà òeãé ïéàå dcöa døaeò àöîðå äøtä úà çâpL¤¨©¤©¨¨§¦§¨¨¨§¦¨§¥¨©¦©¤Ÿ¨§¨¨§¨¦¦¤¨§¨

dãìå àöîðå øBMä úà äçâpL äøt ïëå ãìeì ÷æð òéáøe äøtì ÷æð éöç ílLî äãìé̈§¨§©¥£¦¤¤©¨¨§¦©¤¤©¨¨§¥¨¨¤¨§¨¤©§¦§¨§¨¨

äøtä ïî ÷æð éöç ílzLî äãìé äçâpMî íà äãìé äçâð àlL ãò íà òeãé ïéàå dcöa§¦¨§¥¨©¦©¤Ÿ¨§¨¨§¨¦¦¤¨§¨¨§¨¦§©¥£¦¤¤¦©¨¨

:ãìeä ïî ÷æð òéáøe'îâìèenä ïBîî øîàc ñeëîeñ éøác eæ ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §¦©¤¤¦©¨¨¨©©§¨¨©§¥¦§¥§§¨©¨©¨

änì äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä ïéca ìBãb ììk äæ íéøîBà íéîëç ìáà ïé÷ìBç ÷ôña§¨¥§¦£¨£¨¦§¦¤§¨¨©¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨¨¨

éøèöà ïéca ìBãb ììk äæ øîéîì éìàéöBnä ànL øîBà ÷éfîe éøa øîBà ÷féð eléôàc C ¦§¥©¤§¨¨©¦¦§§¦©£¦¦¨¥¨¦©¦¥¤¨©¦

éøä øîà áø ïçâð àöîðå Bøéáçì øBL øëBnä øîzàc àä éëì énð éà äéàøä åéìò Bøéáçî¥£¥¨¨¨§¨¨¦©¦§¦¨§¦§©©¥©£¥§¦§¨©§¨©¨©£¥

ì Bì øîàiL ìBëé øîà ìàeîLe úeòè çwî äæàøáb éà éæçéðå éànà Cì åézøëî äèéçL ¤¤©¨§¥¨©¨¤Ÿ©¦§¦¨§©§¦¨©©§¤¡¥¦©§¨

éîc éà éæçéðå àäìe àäì ïéaæc àøáâa àëéøö àì àúñëðì ïéaæc àøáb éà àéãøì ïéaæc§©¦§¦§¨¦©§¨§©¦§¦§§¨Ÿ§¦¨§©§¨§©¦§¨§¨§¤¡¥¦§¥

éøîà àéãø éîãa éà÷å àøNéa øé÷Bàc àëéøö àì àúñëðì àúñëð éîc éà àéãøì àéãø¦§¨§¦§¨¦§¥¦§§¨§¦§§¨Ÿ§¦¨§¦¦§¨§¨¥¦§¥¦§¨©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc `nw `aa(iying meil)

ìáàxeyadéa úçkLî àì ,éøîâì ãòeîl cg` xeyaììk úenz ãö £¨¨§©§¥Ÿ©§©©¥©©§¨
.dnewna zcner dpi` zenz cvy oeik ,wfp ivg ewfid lr eaiigpy

,dpyna epipyBì ïéà øîBà øæòéìà éaøcrenl:('eë) ïékñ àlà äøéîL ©¦¡¦¤¤¥¥§¦¨¤¨©¦
:epic z` xfril` iax cnl oipn zxxan `xnbdàîòè éàî ,äaø øîà̈©©¨©©§¨

àø÷ øîàc ,øæòéìà éaøc`Ed gBp xFW m`e' (hk `k zeny) cren iab §©¦¡¦¤¤§¨©§¨§¦©¨

eilraA crEde mWlW lnYn'epøîLé àìå,'ebe,äæì äøéîL Bì ïéà áeL ¥§Ÿ¦§Ÿ§©¦§¨¨§Ÿ¦§§¤¥§¦¨¨¤
aiig df mrhne ,ehgeyl eilr `l` ,dxiny ef oi` epxnyiy lkk ,xnelk

.dlern dxiny exny elit`äzòî àlà ,éiaà déì øîàz` mb yexcp ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
i`náéúëcxea iabl'epqëé àìå'ernynyénðyäæì éeqék Bì ïéà áeL ¦§¦§Ÿ§©¤©¦¥¦¨¤

.xead z` meh`l eilreàîéz éëåeäqk ïðúäå ,énð éëäxealéeàøk §¦¥¨¨¦©¦§¨§©¦¨¨¨
xare,øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå.liren cal ieqiky gkene §¨©§£¥¨

:xfril` iax ly epicl xg` mrh `xnbd d`ianeðééä ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥©§
øæòéìà éaøc déîòè,ehgeyl eilr `l` dxiny el oi` cren xeyy ©§¥§©¦¡¦¤¤

å ,Búéa CBúa òø áìk íãà ìcâé àlL ïéépî ,øîBà ïúð éaø ,àéðúãkok ¦§©§¨©¦¨¨¥¦©¦¤Ÿ§©¥¨¨¤¤©§¥§
yãéîòé ìàmc`øîàpL ,Búéa CBúa òeòø íleñdpaz iM' (g ak mixac) ©©£¦¨¨©§¥¤¤¡©¦¦§¤

LBbl dwrn ziUre Wcg ziA'Eúéáa íéîc íéNú àìåiax ixacne ,'ebe ©¦¨¨§¨¦¨©£¤§©¤§Ÿ¨¦¨¦§¥¤
,daexn ezpkqy crend xey iabl xen`d 'epxnyi `l' mby micnel ozp

.epniiwi `ly dpeekd

äùîçå äòáøà çâðù øåù êìò ïøãä
drande xeade xeyd ,oiwifp zea` drax` ,epipy (.a) zkqnd zligza

dnk ea ex`azp xea ipiipr mcew mle` ,xea ipiipra wqer df wxt .xradde

qipkn e` exiag xvgl qpkpd ly epic dn oke ,xey iwfpl mirbepd mipiipr

:ewfed e` eilk ewifde ,exiag zeyxl eilk

äðùî
wfipde xeyd lra ,wifd xeyd m`d wtq yiy ote`ay zx`an ef dpyn

miwleg ,wifd dcle m`d wtq yie dgbpy dxt oke .wteqnd oenna miwleg

:cled inca wfipde cled lra

øBLmzäøtä úà çâpL,dgibpd z` wegxn micr e`xe ,zxaerndåixg` ¤¨©¤©¨¨§
dgibpddøaeò àöîðznòeãé ïéàå ,dcöaddçâð àlL ãò íàmcew - ¦§¨¨¨§¦¨§¥¨©¦©¤Ÿ§¨¨
dgibpddçâpMî íà ,äãìédgibpd ixgg`y e` -,äãìédgibpd zngne ¨§¨¦¦¤§¨¨¨§¨

.dxaer z` dlitdxeyd lra,äøtì ÷æð éöç ílLî,mz xey oickòéáøe §©¥£¦¤¤©¨¨§¦©
,ãìeì ÷æðxeyd lra okle ,`l e` xaerd z` wifd m`d wtq yiy oeikn ¤¤©¨¨

.cled ly wfpd ivg inc `edy wteqnd oenna miwlgzn cled lraeïëå§¥
äøtdnz zxaernå ,øBMä úà äçâpLdgibpd ixg`.dcöa dãìå àöîð ¨¨¤¨§¨¤©§¦§¨§¨¨§¦¨

.eteb ieeyk wx mlyn wifdy mz xeyeòeãé ïéàådäçâð àlL ãò íà §¥¨©¦©¤Ÿ¨§¨
,äãìé,dxtd ieeya wx daeb xeyd lrae,äãìé äçâpMî íàlra lekie ¨§¨¦¦¤¨§¨¨§¨

.cled ieeya mb zeabl xeydxeyd lraílzLîminelyz lawn -éöç ¦§©¥£¦
ïî ÷æðieeyn -ïî ÷æð òéáøe äøtäieeyn -.ãìeä ¤¤¦©¨¨§¦©¤¤¦©¨¨

àøîâ
:eilr ewlgp minkge ,qekneqk epizpyny x`an l`enyäãeäé áø øîà̈©©§¨

Bæ ,ìàeîL øîàøîàc ñBëîeñ éøácy,ïé÷ìBç ,÷ôña ìhenä ïBîîs`e ¨©§¥¦§¥§§¨©¨©¨§¨¥§¦
.oennd lr `nw `xn zwfg yi xeyd lralyäæ ,íéøîBà íéîëç ìáà£¨£¨¦§¦¤

åéìò Bøéáçî àéöBnä ,ïéca ìBãb ììk`iadläéàøä`edy micr - §¨¨©¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
,`nw `xn zwfg yi xeyd lraly epizpynae ,oica exiag cin `iven

.cled lr melyzn xehte ,'di`xd eilr exiagn `ivend' mixne`

:`xnbd zl`eyøîéîì él änìxnel minkg mikixv recn -ììk äæ' ¨¨¦§¥©¤§¨
.'ïéca ìBãb:`xnbd daiynéøèöà,Cx`aleléôàcdy epizpyna÷féð ¨©¦¦§§¦©£¦¦¨
éøa øîBà,dgibpd ixg` dcli dxtdy il i`ce -åd÷éfîwfgend `edy ¥¨¦§©¦
ànL øîBà,dixg` e` dgibpd mcew dcli dxtd m`d rcei epi`eàéöBnä ¥¤¨©¦

,énð éà .äéàøä åéìò Bøéáçî'oica lecb llk df' exn` minkgàä éëì ¥£¥¨¨¨§¨¨¦©¦§¦¨
øîzàc,ef `ziixa eprinydl ick -àöîðå Bøéáçì øBL øëBnä`edy §¦§©©¥©£¥§¦§¨

ïçâð,dhigyl crein `ed `l` ea yexgl ie`x epi`e ,dxiknd mcew ©§¨
zrya ok xn` `ly s`e ,ea yexgl ick xeyd z` dpwy oreh gwelde

.dyixgl mixeeya miynzyn mc` ipa aex ,dxikndäæ éøä ,øîà áø©¨©£¥¤
,úeòè çwî.wfgen `edy s` xkendn oenn `ivedl aexd xg` miklede ¦©¨

ìBëé ,øîà ìàeîLexkendì ,Bì øîàiL,Eì åézøëî äèéçLyi ixdy §¥¨©¨¤Ÿ©¦§¦¨§©§¦§
xg` mikled `l ,wfgen xkendy oeike ,dhigyl mixeey mipewy herin

lecb llk df' exn`y minkg zpeek efe .di`xd eilr exiagn `ivende ,aexd

.epnn mi`iven `l ,wfgend cbpk aex yi m` elit`y ,'oica

:`xnbd zl`eyéànàaexd xg` mikled m` l`enye ax ewlgp recn - ©©
,wfgend xg` e`éæçéðåd`xp -àéãøì ïéáæc àøáb éà`ed gweld m`d - §¤¡¥¦©§¨§¨¦§©§¨

,df z` rcie exikd xkende ,dyixgl xey jixvd dnc` caeràøáb éà¦©§¨
àúñëðì ïéáæc:`xnbd daiyn .dhigyl xey jixvd gah `edy e` -àì §¨¦§¦§§¨Ÿ

,àëéøöxaecnàäìe àäì ïéáæc àøáâadnc` caer mb `edy mc`a - §¦¨§©§¨§¨¦§¨§¨
zrcl xyt` i`e ,dhigyl mbe dyixgl mb mixeey dpew `ede ,gah mbe

:`xnbd zl`ey .xeyd z` dpw `ed dn xearéæçéðåmliy dnk d`xp - §¤¡¥
,xeyd xear xkenl gweldàéãø éîc éàdyixgl xey inc mliy m` - ¦§¥©§¨

ezepwl oiekzdy gken ,xwi `edyãøìàée ,dyixgl -àúñëð éîc éà- §©§¨¦§¥¦§§¨
ezepwl oiekzdy gken ,lef `edy dhigyl xey inc mliy m`eàúñëðì§¦§§¨

:`xnbd daiyn .dhigyl -,àëéøö àìxaecnéà÷å àøNéa øé÷Bàc Ÿ§¦¨§¦¦§¨§¨¥
àéãø éîãaxey ly xign eze`a xknp dhigyl xeye ,xwiizd xyady - ¦§¥©§¨
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øeèt úéaä ìòa ìL Bzîäa äøáLå úeLøa àlL úéaä ìòa øöçì åéúBøã÷ ñéðëäL¤¦§¦§¥¨©£©©©©©¦¤Ÿ¦§§¨§¨§¤§¤©©©©¦¨

åéúBøét ñéðëä áéiç øöçä ìòa úeLøa ñéðëä íàå áéiç úBøãwä ìòa ïäa ä÷feä íàå§¦§¨¨¤©©©§¥©¨§¦¦§¦¦§©©¤¨¥©¨¦§¦¥¨

ìòa ïäa ä÷feä íàå øeèt úéaä ìòa ìL Bzîäa ïzìëàå úeLøa àlL á"äòá øöçì©£©¤Ÿ¦§©£©§¨§¤§¤©©©©¦¨§¦§¨¨¤©©

àlL úéaä ìòa øöçì BøBL ñéðëä áéiç øöçä ìòa úeLøa ñéðëä íàå áéiç úBøétä©¥©¨§¦¦§¦¦§©©¤¨¥©¨¦§¦©£©©©©©¦¤Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc `nw `aa(iyiy meil)

m`eäøôì àúéì,wfpd ivgn zegt dey `idy e` ,dxtd z` epiptl oi` - ¥¨§¨¨
,cledn wfp ivg raez `ed okl ,dppi` dxtde ,etebn mlyn mzy oeike

e ,wifd `l wtq wifd wtq cledeílzLîwx daeb -î ÷æð òéáød o.ãìe ¦§©¥§¦©¤¤¦¨¨
`l` ,cledn wfp rax mbe dxtdn wfp ivg mb daeby dpynd zpeek oi`e

.cledn wfp rax e` dxtdn wfp ivg e` daeb

:`xnbd zwiicnàîòèmeyn `ed wfp rax wx cledn daeby mrhd -àìc ©§¨§Ÿ
äåä àì éà äçâð ék dãäa ãìå äåä éà ïðéòãém`d mircei eppi`y - ©§¦¨¦£¨¨¨©£¨¦¨§¨¦Ÿ£¨

,dgibpd mcew clep `edy e` ,dgbpyk dxtd mr cgi did cledéà ìáà£¨¦
ïì àèéLtze`cea mircei epiid m` -dãäa ãìå äåäcdid cledy - §¦¨¨©£¨¨¨©£¨
dxtd jezaäçâð ék,dppi` dxtd zeabl wfipd `ay dryae ,dgbpyk - ¦¨§¨

délek ílzLîlk z` wfipd daeb -éöçdî ÷æðd,ãìeedéîòèì àáø- ¦§©¥¥£¦¤¤¥¨¨¨¨§©§¥
,ezhiyläøt ,àáø øîàczxaern,ä÷éfäLwfipdéàî ,dãìeî äáBb §¨©¨¨¨¨¤¦¦¨¤¦§¨¨©
,àîòèy meynàéä dôeb.dxtd sebn wlg `ed clede ,eni` jxi xaery - ©§¨¨¦
eli`e,ä÷éfäL úìBâðøzwfipd,àîòè éàî .dúöéaî äáBb Bðéàmeyn ©§§¤¤¦¦¨¥¤¦¥¨¨©©§¨

`l` ,zlebpxzdn wlg dpi` dviadyàeä àîìòa àLøétcxtp xac - ¦§¨§¨§¨
.zlebpxzd sebn yxtend

:cled inc z` miny ji` x`ane ,dlitde dxt gbpy xey oiprl xfeg `ax

äøôì ïéîL ïéà ,àáø øîàådxtd z` -,dîöò éðôadey dzid dnk §¨©¨¨¥¨¦§¨¨¦§¥©§¨
,wfpd mcewãìåìecled z`e ±,Bîöò éðôa,xzei xwi exigneïéîL àlà §¨¨¦§¥©§¤¨¨¦

ãìåìY äøt áb ìòdey dxtd dzid dnk mi`exe ,dphaa `ed eli`k §¨¨©©¨¨
inc mb mi`vnp ef `ney jezae ,eiykr dey `id dnke ,zxaern dcera

.xaerdéà íàL[oi`-],ïk øîBà äzàinc z` mlyl jixv wifndy `l` ¤¦¦©¨¥¥
,cegl dxtd inc z`e cegl cledàöîðy,÷éfnä úà Léçëî äzà ¦§¨©¨©§¦¤©©¦

.epenn z` ciqtneBcáò ãé òèB÷a àöBî äzà ïëåiprpkd,Bøéáç ìL §¥©¨¥§¥©©©§¤£¥
`l` ,ecar ci z` erhwiy ick lawl oken mc` oenn dnk miny `ly

xeary oeik ,ci `ll dey `ed dnke ,ci mr dey card did dnk miny

.ciqtn wifndy `vnpe ,ax oenn miyxec card ci zrihwàöBî äzà ïëå§¥©¨¥
,Bøéáç ìL äãN ÷éfîadbexr xear lehil oken mc` dnk miny `ly §©¦¨¤¤£¥

dzid dnk ,ef dcya d`q zia miny `l` ,ax oenn dfy ,dnvr ipta zg`

.dicrla dey `id dnke ,zexit d`ln dbexr mr dey

:`ax ixac lr dywn `xnbd.éMà áøì ,àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦
àeä àðéc éàå,cegl cled inc z` mlyny `ed oicd xwir m` -Leçëéì §¦¦¨¦§

÷éfîzvxzn .eilr lwdl miywan ep` recne ,wifnd ciqtiy ±:`xnbd ©¦
déì øîàc íeMî,wfipl wifndCz÷éfà àzøaòî äøtzxaern dxt ± ¦§¨©¥¨¨§©©§¨©¦§¨
okle ,jl izwfidY Cì àðîééL àzøaòî äøt,jl my ip` zxaern dxt ¨¨§©©§¨¨¥§¨¨

eppi`e ,en` ohaa dey didy dn itl cled lr melyz jl oz` ip` xnelk

dn itl mlyny ,dligzkln epic `ed jk `l` ,wifnd lr lwdl mi`a

.eni` ohaa dey xaerd didy

:`xnbd zxxan .cled lral jiiy wfpdn wlg dfi` dpc `xnbdàèéLt§¦¨
d m`yY ãçc äøtcg` mc`l zkiiyådY ãçc ãìå,xg` mc`l jiiy ¨¨§©§§¨§©

d z`àîèétdzidy zngn xzei dey dzid dxtdy epiidc dxtd mehit ± ¦§¨
lr ,dgibpd zngn oney zegt da yi eiykre ,xeaird awr oney xzei da

mlyl wifnd,äøtä ìòáì,dirnay xaerl jiiy epi` dxtd oneyy oeik §©©¨¨
d z` la` ,xeaird zngn mxbp `edy zexnlàçôðdxtd ly ieeyd ± ¦§¨

,xeaird awr dlecb dz`xpy gtpd zngnéàîmlyl wifnd jxhvi inl ± ©
,cled lral e` dxtd lral m`d ,dphw xzei eiykr zi`xp `idy df lr

.dkeza didy cled zngn dlecb xzei zi`xp dzid dxtd ixdyàtt áø©¨¨
,øîàgtpd ly ieeyd z` mlyl jixvìòáìd,äøtlki `edy oeik ¨©§©©¨¨

jiiy dkezay cled m` s` ,dly d`xnd zngn xweia ezxt z` xeknl

d`xn zngn xweia cled z` xeknl lki `l cled lra la` ,xg` mc`l

.dxtde,øîà à÷éà áøc déøa àçà áøcled lrae dxtd lraïé÷ìBç ©©¨§¥§©¦¨¨©§¦
zxaernd dndad ly gtpdy meyn ,gtpd ly ieeyd lr melyzd z`

.cled z` mb llek:`xnbd znkqnàúëìäåcled lrae dxtd lray §¦§§¨
ïé÷ìBç:gtpd ly ieeyd lr melyzd z` §¦

äðùî
ici lr wefipe ,wifnd zeyxl exey z` qipkd wfipdyky ,epipy (:h) lirl

dyelya zx`an epiptly dpynd .wifnd xeht ,ziad lra ly exey

ewfede ,ezeyxa `ly e` ezeyxa ,exiag xvgl eivtg qipkdy ina ,mipte`

.eivtg ici lr xvgd lra ivtg ewfedy e` ,xvgd lra ivtg ici lr eivtg

.aiig qipknd ote` dfi`ae ,aiig xvgd lra ote` dfi`a

øcwä,weya oxknl zexcw dyerd one` -ñéðëäLåéúBøã÷øöçììòa ©©¨¤¦§¦§¥¨©£©©©
úéaäàlLäøáLå ,úeLøaBzîäaìLìòaúéaä,zexcwd z`øeèt ©©¦¤Ÿ¦§§¨§¨§¤§¤©©©©¦¨

.exivga mgipdl xcwl did `ly oeik ,ziad lraíàåä÷feälra znda §¦§¨
xvgd,ïäa,dlbx dxaype dltpy oebkìòaúBøãwäáéiç.mlylíàå ¨¤©©©§¥©¨§¦
ñéðëäeizexcw z`,úeLøaznda mzxaye ,qpkid ,xvgd lra el xn`y ¦§¦¦§

,ziad lraìòaøöçäáéiçqipkdl zeyx exiagl ozepyky iptn .mlyl ©©¤¨¥©¨
,xeny` ip`e qpkd xn` eli`ke ,mzxiny eilr lawn ,exvgl eivtg z`

.mlyl aiig xny `lyke

m` ,sqep ote` dpynd zx`aneñéðëäz`åéúBøétøöçììòaúéaäàlL ¦§¦¥¨©£©©©©©¦¤Ÿ
ïúìëàå ,úeLøaBzîäaìLìòaøeèt ,úéaäaiigzp `ly oeik ,mlyln ¦§©£¨¨¨§¤§¤©©©©¦¨
.zexitd zxinyaíàåä÷feä,ïäae` ,odici lr dilbx ecrny oebk §¦§¨¨¤

,dlbx dxaype dltpe dwlgedyìòaúBøétäáéiçxea dxekd oick ,mlyl ©©©¥©¨
ewfei `ly eizexit lr xenyl el didy ,wifnd mc`k e` ,miaxd zeyxa

.oxny `le ryte ,odici lríàåñéðëä,úeLøa,xvgd lra el xn`y §¦¦§¦¦§
,odn xvgd lra znda dlk`e ,qpkidìòaøöçäáéiçiptn .mlyl ©©¤¨¥©¨

,ozxiny eilr lawn ,exvgl eizexit z` qipkdl zeyx exiagl ozepyky

.mlyl aiig xny `lyke ,xeny` ip`e qpkd xn` eli`ke

m` ,sqep ote` dpynd zx`aneñéðëäz`BøBLøöçììòaúéaäàlL ¦§¦©£©©©©©¦¤Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc `nw `aa(ycew zay meil)

äðùî
inc dy`d lral mlyl aiig ,dxaer z` dlitde zxaern dy` dknd

dicli E`vie dxd dX` Etbpe miWp` EvPi ike' (ak `k zeny) xn`py ,cled§¦¦¨£¨¦§¨§¦¨¨¨§¨§§¨¤¨

.'milltA ozpe dX`d lrA eilr ziWi xW`M ,Wpri WFpr oFq` didi `le§Ÿ¦§¤¨¨¥¨¥©£¤¨¦¨¨©©¨¦¨§¨©¦§¦¦

z` dkde exiag z` zekdl oiekzpyk s` `ed aeigdy weqta yxetne

dey dy`d z` dkdy xey oic m` x`azi epizpynae ,dpeeka `ly dy`d

vik x`azi oke ,dy`d z` dknd mc`d oicl dfa:zecled inc z` oiny c

Bøéáçì ïéekúî äéäL øBL,xg` xey gbil ±äkäådpeeka `lyúà ¤¨¨¦§©¥©£¥§¦¨¤
äMàä,el dkenqd zxaerndäéãìé eàöéå,ezne ,dirnay mixaer ± ¨¦¨§¨§§¨¤¨

øeètxeyd lraîmelyzéîcdúBãìå.ì ïéekúî äéäL íãàåz` zekd ¨¦§¥§¨§¨¨¤¨¨¦§©¥©
Bøéáç,äkäådpeeka `lyäMàä úà,el dkenqd zxaerndäéãìé eàöéå £¥§¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨

dknd ixd ,ezneílLîz` dy`d lraléîcdúBãìå. §©¥§¥§¨
:dpynd zx`anãöékdnk oixrynílLîa dkndéîcdïéîL ,úBãìå ¥©§©¥§¥§¨¨¦

äMàä úà,xknil zcnerd dgty dzid eli`äôé àéä änkdzid dnk ± ¤¨¦¨©¨¦¨¨
xknil deyäãìé àlL ãò,oiaexn dincy ,zxaern oiicr `idyk ±änëå ©¤Ÿ¨§¨§©¨
äôé àéäeiykr xknil dey ±,äãìiMîz`e .dcild xg` oizgtp dincy ¦¨¨¦¤¨§¨

.wifnd mlyi dieyn dzgtpy mincdìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà`pzl ¨©©¨¦§¤©§¦¥
,`nw
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קיג zea` drax`` cenr fn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äøôì àúéì`wiGd `BlR DNEM il ad Dil xn`e FtEBn `N` mNWn oi` mze ¥¨§¨¨§©¥§©¥¤¨¦§¨©¥©¦¨©§¨¤¥¨
dixa`n cg`M iede `Ed `tEB cgC l"q `axe dxR icdA owG` iOp Edi`C clEn¦¨¨§¦©¦©§¨©£¥¨¨§¨¨§©¨©£¥§¤¨¥£¨¤¨

il mNWn DizNinC `tiqA WxtncMciqtn `rax Kci`e `wfpC `rax DPin D §¦§¨¥§¥¨§¦§¥§©¥¥¦¨¦§¨§¦§¨§¦¨¦§¨©§¦
:`wfp `BlR lM clEd deW 'it`e.ãìeî à÷æð éöç délek ílzLî`zil iM ©£¦¨¤©¨¨¨©§¨¦§¨¦§©¥¥£¦¦§¨¦¨¨¦¥¨

:dxtl.àLøt:dPOn WxtEOd xaCïéà §¨¨¦§¨¨¨©§¨¦¤¨¥
.ïéîLdxRd z` gbPW xFW i`w `Wix` ¨¦©¥¨¨¥¤¨©¤©¨¨

Fnvr iptA cg` lM oinW oi` dliRde§¦¦¨¥¨¦¨¤¨¦§¥©§
dxR oinW la` dAxd wfPd inC oilFrW¤¦§¥©¤¤©§¥£¨¨¦¨¨
`id dOke dNigY dti dzid dOM zxAErn§¤¤©¨¨§¨¨¨§¦¨§©¨¦

:dIg m` dzn m` eiWkr deW.Léçkî ¨¨©§¨¦¥¨¦©¨©§¦
:WFgMl `Ed `piC i` KixR DiOwlE ciqtn©§¦§©¥¨¦¦¦¨¦§

.Bøéáç ìL Bcáò ãé òèB÷acId oinW oi` §¥©©©§¤£¥¥¨¦©¨
lFHil dvFx mc` dOM xnFl Dnvr iptA¦§¥©§¨©©¨¨¨¤¦
FCar d`Fxd i`CeC dfM car ci rFhwl¦§©©¤¤¨¤§©©¨¤©§
miAExn mincA `N` eici rhFw oi` mlẄ¥¥¥©¨¨¤¨§¨¦§¦
eiWkr deW `Ed dOM df car oinW la £̀¨¨¦¤¤¤©¨¨¤©§¨

:dNgY deW did dOkeäãN ÷éfnä §©¨¨¨¨¤§¦¨©©¦§¥
.Bøéáçzg` dbExr lk` F` eizFrihp uvFw £¥¥§¦¨¨©£¨©©

d`q ziA oinW `N` DCal DzF` oinW oi ¥̀¨¦¨§©¨¤¨¨¦¥§¨
dnE dNgY dti dzid dOM dcU DzF`A§¨¨¤©¨¨§¨¨¨§¦¨©

:Ef dbExr liaWA dinC EzgR.àîeètdn ¨£¨¤¨¦§¦£¨§¨©
ied DpOEW ipRn dti dzidW DzF` oinXX¤¨¦¨¤¨§¨¨¨¦§¥¨¨£¥
iz` `l Dizngn cle `dC dxR lraC§©©¨¨§¨¨¨¥£¨¥Ÿ¨¥

:DpOEW.éàî àçôðipRn dti dzidX dn ¨¨©§¨©©¤¨§¨¨¨¦§¥
:mNWi inl `gtp©§¨§¦§©¥

'éðúî
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àúéìr"xM oizipzn `iz` `l `ax ixacl .'Ek wfp riax mNYWn dxtl ¥¨§¨¨¦§©¥§¦©¤¤§¦§¥¨¨Ÿ©§¨©§¦¦§
gipOdA opixn` `d Edpip oitYEWC oeikC(.cl sc lirl)wiGOd WgiM m` §¥¨§§¦¦§¨©§¦¨§©¥¦©¦¦¥©©¦

:`iz` l`rnWi 'xM `N` EdiiexzC ozEWxA gaW F`éàî.`id DtEB `nrh ¨©¦§¨§©§©§¤¨§¦§¨¥©§¨©©§¨¨¦
dxEnzA oixEq`d lM wxRA `ax xn`Cn(mye :l sc)oitxUPd wxRA oixcdpqaE ¦§¨©¨¨§¤¤¨¨£¦¦§¨§©§¤§¦§¤¤©¦§¨¦

(mye .t sc)`id xEq` zgbFPde zrAxPd clë¨©¦§©©§©©©¨¦
gikFdl oi` ErAxp DcleE `ide Egbp DcleE§¨¨¨§§¦§¨¨¦§§¥§¦©
`nrh Epiid mzdC `Ed FO` Kxi xAErC§¨¤¤¦§¨¨©§©§¨
DcleE `ide driaxn dpdp Fnvr clEdW¤©¨¨©§¤¡¤¥§¦¨§¦§¨¨
iM gikFdl Wi oiYrnXn K` ErAxpe Egbp̈§§¦§§©¦§©§¦¥§¦©¦
clEd on mNYWn mNYWdl dxtl `zil¥¨§¨¨§¦§©¥¦§©¥¦©¨¨
clEn mNYWn dOl FO` Kxi e`l m`e§¦©¤¤¦¨¨¦§©¥¦¨¨
miOY mixeeW ipW Eh` dxRd wlge Fwlg¤§§¥¤©¨¨¨§¥§¨¦©¦
mNWn ded in odn cg` ca`p m` EwiGdW¤¦¦¦¤¡©¤¨¥¤¦£¨§©¥
zi` DitEB `axC Dnize Fxiag wlge Fwlg¤§§¥¤£¥§¥©§¨¨¥¦

dWwOd dndA wxRA Dil(.dr sc oileg) ¥§¤¤§¥¨©©§¨
ig 'h oA DA `vnE dtixHd z` hgFXd©¥¤©§¥¨¨¨¨¤©
`pngx DiA xWk` oipniq rAx`C xYEnC§¨§©§©¦¨¦©§©¥©§¨¨
`Ed FO` Kxi xAEr mFwn lkaC i"xF`e§¦¦§¨¨¨¤¤¦
iptA zEIg Fl WIW oeikC dtixh oiprl cal§©§¦§©§¥¨§¥¨¤¥©¦§¥
oke FO` mr sxhPW xninl `Mil Fnvr©§¥¨§¥©¤¦§©¦¦§¥
xal `Ed FO` Kxi xAEr n"kaC dkld£¨¨¦§¨¤¤¦§©

oixEq`d lM wxRaC b"r` dtixHnsc dxenz) ¦§¥¨¦§¤¤¨¨£¦
(mye :longp x"` `pipg xA `pEd ax xn`̈©©¨©£¦¨©§¨

`"xC ErAxp sFQalE ExAirWM zwFlgn©§¤§¤¦§§©¦§§§
e`l ixaq opAxe `Ed FO` Kxi xAEr xaFq¥¨¤¤¦§©¨¨©§¥©
dpdp Fnvr clEdW t"r` `Ed FO` Kxi¤¤¦¤©¨¨©§¤¡¤
`ax xn`cM `N` oM dkld oi` driaxA¦§¦¨¥£¨¨¥¤¨¦§¨©¨¨
sFQalE ErAxPWM mzd ongp ax xn`̈©©©§¨¨¨§¤¦§§§©
ExAr la` mxFB dfe dfA ibilR ExAr¦§§¦¥§¤§¤¥£¨¦§
`axC oFWl FzF`e xEq` ErAxp sFQalE§©¦§§¨§¨§¨¨
wxRA Dl iziinC xTir `Ed ongp ax xn`̈©©©§¨¦¨§©§¥¨§¤¤

minlSd lM(:en sc f"r)oinixrn cviM wxRA dxEnzA rnWn oke dnwl degYWOd iAB(.dk sc)opgFi iAxC `YaEiY FO` Kxi e`l xAEr xn`C opgFi 'xC` wiQnC ¨©§¨¦©¥©¦§©£¤§¨¨§¥©§©¦§¨§¤¤¥©©£¦¦§©¦©§¨¨§¨©¨©¤¤¦§§¨§©¦¨¨
oiwGiPdA ogMW`cM ibiltC i`PY `Fvnl lFkIW b"r` `YaEiY xnF` xTir xaCd oi`WM 'nBd KxC oM `id i`PY `nil ikd xzA xn`C b"r` `YaEiY(:bp sc oihib) §§¨§¨©¨©¨¥¥¨©¨¥¦¥¤¤©§¨§¤¥©¨¨¦¨¥§§¨¤¨¦§©¨¥¦§¦¥¦§©§§¨§©¦¨¦

lxrd wxRaC b"r`e `id i`PY `nil xn`w ikd xzaE wGid DinW xMip Fpi`W wGid xn`C o`nC `YaEiY wiQnCmye .gr sc zenai)dxEnzC opgFi 'xC DizNin iziin §©¦§§¨§©§¨©¤¥¤¥¦¨§¥¤¥¨©¨¥¨¨©¥¨©¨¥¦§¦§¤¤¤¨¥©§¥¦§¥§¨¨¦§¨
`N` xTir opgFi iAxC DizNin didW mEXn `l 'Ek xAEr ip`W iiEpWl wigce 'Ek dliah Kixv oi` DpA dxiIBzPW zxAErn zixkp `ax xn`C `d Dlr KixtE¨¦£¨¨§¨©¨¨¨§¦§¤¤¤¦§©§¨§¨¥¨¦§¦¨§¨¦¦§¥©¦¨Ÿ¦¤¨¨¦§¥§©¦¨¨¦¨¤¨

:FO` Kxi xAEr `kd Dil zi` DitEB `ax [`dC] lMd ixacl 'Ek zixkpC `axC DizNin inwF`l iraC mEXn¦§¨¥§§¥¦§¥§¨¨§¨§¦§¦§¥©Ÿ§¨¨¨¥¦¥¨¨¨¤¤¦
éàîzFtixh Eli`A xn`C `de .`Ed `nlrA `WxiR `nrh(mye .gp sc oileg)dxEq` `idW dtixh zviaA micFn lMd dtixh cleA rWFdi iAxe `"xC `YbElR iAB ©©§¨¦§¨§©§¨§¨§¨©§¥§¥©¥§§¨§§©¦§ª©¦§©§¥¨©Ÿ¦§¥©§¥¨¤¦£¨
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ìL Baìk BëLpL Bà úéaä ìòa ìL BøBL Bçâðå úeLøa¦§§¨§¤©©©©¦¤¨§©§¤

áéiç úéaä ìòa ìL BøBL àeä çâð øeèt úéaä ìòa©©©©¦¨¨©¤©©©©¦©¨

BëBúì Bða Bà åéáà äéä áéiç åéîéî Léàáäå BøBáì ìôð̈©§§¦§¦¥¨©¨¨¨¨¦§§

áéiç øöçä ìòa úeLøa ñéðëä íàå øôBkä úà ílLî§©¥¤©¤§¦¦§¦¦§©©¤¨¥©¨

ì åéìò ìa÷iL ãò áéiç Bðéà ïleëa øîBà éaø:øBîL ¤¦¥§¨¥©¨©¤§©¥¨¨¦§

'îâìòa áéiçéî àì úeLøa àä úeLøa àlLc àîòè©§¨§¤Ÿ¦§¨¦§Ÿ¦©¥©©

ìéa÷ éìea÷ ïðéøîà àìå øöç ìòác Bzîäa é÷æða úBøéã÷§¥§¦§¥§¤§§©©¨¥§Ÿ©§¦¨©¥©¦

àéä éaø épî øöç ìòác Bzîäác àúeøéèð úBøéã÷ ìòa©©§¥§¦¨¦§¤§§©©¨¥©¦¤¦¦

àôéñ àîéà àúeøéèð déìò ìéa÷ àì àîzña ìk øîàc§¨©¨¦§¨¨Ÿ©¦£¥§¦¨¥¨¥¨

eLøa ñéðëä íàéøîàc ïðaøì ïàúà áéiç øöç ìòa ú ¦¦§¦¦§©©¨¥©¨£¨¨§©¨¨§©§¥

øîBà éaø eúå àúeøéèð déìò ìéa÷ éìea÷ énð àîzña¦§¨¨©¦©¥©¦£¥§¦¨§¤¦¥

ì úéaä ìòa åéìò ìa÷iL ãò áéiç Bðéà ïleëaøBîL §¨¥©¨©¤§©¥¨¨©©©©¦¦§

éî àøáz àøéæ 'ø øîà ïðaø àúòéöîe éaø àôéñå àLéø¥¨§¥¨¤¦§¦¨¨©¨¨¨©¥¨©§¨¦

øöçä ìòa åéìò ìa÷ úBøéã÷ úøéîL úeLøáe àéä ïðaø dlek øîà àáø eæ äðL àì eæ äðML¤¨¨Ÿ¨¨¨¨¨©¨©¨¨¦¦§§¦©§¥¦¥¨¨©©¤¨¥

ä÷ìçeäL àlà eðL àì áø øîà :'eëå úéaä ìòa øöçì åéúBøét ñéðëä :çeøa eøaLð eléôàå©£¦¦§§¨©¦§¦¥¨©£©©©©©¦§¨©©Ÿ¨¤¨¤§§¨

áéëLå íéið ék àðéîà úLL áø øîà ìëàz àlL dì äåä àîòè éàî øeèt äìëà ìáà ïää¤£¨¨§¨¨©©§¨£¨¨¤ŸŸ©¨©©¥¤£¦¨¦©¥§¨¦

éðéãa áéiçå íãà éðécî øeèt Bøéáç úîäa éðôì úånä íñ ïúBpä àéðúc àzòîL àäì øîà áø©¨©§¨§©§¨§©§¨©¥©©¨¤¦§¥¤¡©£¥¨¦¦¥¨¨§©¨§¦¥

áéiçéî énð íãà éðéãa äìëàc àãéáòc úBøét ìáà äìëàc àãéáò àìc àeä úånä íñ íéîL̈©¦©©¨¤§Ÿ£¦¨§¨§¨£¨¥©£¦¨§¨§¨§¦¥¨¨©¦¦©¥

'éôàc ì"î÷ àäå íãà éðécî øeèt énð úBøét eléôà ïécä àeä éøîà ìëàz àlL dì àéåä éànàå§©©©§¨¨¤ŸŸ©©§¥©¦£¦¥©¦¨¦¦¥¨¨§¨©£¦

àzæøôàa énð úånä íñ àîéà úéòaéàå íéîL éðéãa áéiç äìëàc àãéáò àìc énð úånä íñ©©¨¤©¦§Ÿ£¦¨§¨§¨©¨§¦¥¨©¦§¦¨¦¥¨©©¨¤©¦§©§©§¨

Bzîäa ïzìëàå úeLøa àlL úéaä ìòa ìöà íéhç ïBçèì äñðëpL äMàä éáéúéî :éøét eðééäc§©§¥¥¥¦¥¨¦¨¤¦§§¨¦§¦¦¥¤©©©©¦¤Ÿ¦§©£©§¨§¤§

àôéãò éîe éøîà ìëàz àlL dì äåä àîéð éànàå úáéiç ä÷feä íà øeèt úéaä ìòa ìL¤©©©©¦¨¦§¨©¤¤§©©¥¨£¨¨¤ŸŸ©©§¥¦£¦¨

éðz÷ ïéúéðúî àîìLa Cì øîà dì éøà÷ éàî dì éøà÷ãe ïäa ä÷ìçeäL àðîé÷Bàc ïéúéðúnî¦©§¦¦§¦§¨¤§§¨¨¤§¨©¥¨©¨©¥¨¨©¨¦§¨¨©§¦¦¨¨¥

àeä äìéëà ïäa éðz÷ àìå ä÷feä íà éðz÷ àëä ìáà àeä ïäa ä÷ìçeäL ïäa ä÷feä íà¦§¨¨¤¤§§¨¨¤£¨¨¨¨¨¥¦§¨§Ÿ¨¨¥¨¤£¦¨

æéøzäå ïéhç ìëàå úeLøa àlL á"äòá øöçì BøBL ñéðëä ù"ú àðL àì Cì øîà Cãéàå éðz÷c§¨¨¥§¦¨¨©¨Ÿ§¨¦§¦©£©¤Ÿ¦§§¨©¦¦§¦§¦

úeLøa àáø øîà ìëàé àlL ì"ä éànàå áéiç øöçä ìòa úeLøa ñéðëä íàå øeèt úîe¥¨§¦¦§¦¦§©©¤¨¥©¨§©©¤ŸŸ©¨©¨¨¦§

àëéä eäì àéòaéà :Bîöò úà ÷ðç 'éôàå åéìò ìa÷ BøBL úøéîL úeLøa úéîø÷ úeLøa àlMà©¤Ÿ¦§¨¨¦¦§§¦©¦¥¨¨©£¦¨©¤©§¦¨§¨§¥¨

ìéa÷ àîìòc àúeøéèð eléôà àîìc Bà déìò ìéa÷c àeä déLôðc eäî àúeøéèð déìò ìéa÷c§©¦£¥§¦¨©§©§¥§©¦£¥¦§¨£¦§¦¨§©§¨©¦

àlL úéaä ìòa øöçì åéúBøét ñéðëä àðø÷ éác ïé÷æða ïBîéñ øa äãeäé áø éðúc ù"ú déìò£¥§¨¥©§¨©¦¦§¨¦§¥©§¨¦§¦¥¨©£©©©©©¦¤Ÿ

øaåàì áéiç ïàîe øeèt ïàî áéiç úeLøa ñéðëä íàå øeèt ïìëàå øçà íB÷nî øBL àáe úeL ¦§¨¦¨©¥§¨§¨¨§¦¦§¦¦§©¨©¨©©¨©

øBMä ìòa éàå øBMä ìòa áéiçå øBMä ìòa øeèt àì éøîà [øöç ìòa áéiçå] øöç ìòa øeèẗ©©¨¥§©¨©©¨¥©§¥Ÿ¨©©©§©¨©©©§¦©©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc `nw `aa(iyiy meil)

úeLøa,xvgd lraìòa ìL Baìk BëLpL Bà ,úéaä ìòa ìL BøBL Bçâðe ¦§§¨¤©©©©¦¤§¨©§¤©©
øeèt ,úéaäm`e .mlylnàeä çâðz` ,qipknd ly xeyd -ìL BøBL ©©¦¨¨©¤

áéiç ,úéaä ìòam`e .mlylBøBáì ìôðxvgd lra lyLéàáäåz`åéîéî ©©©©¦©¨¨©§§¦§¦¥¨
,dizyl miie`x mpi`eáéiçm`e .mlylBða Bà åéáà äéäziad lra ly ©¨¨¨¨¦§

BëBúì,ezne ,xead jeza -øôBkä úà ílLîoick ,oad e` a`d iyxeil §§©¥¤©¤
xey.(.`n) lirl x`eand ,mc` zindy,úeLøa ñéðëä íàåici lr wfede §¦¦§¦¦§

,xvgd lra ly ealk e` exeyáéiç øöçä ìòa.mlyl ©©¤¨¥©¨
ïleëa ,øîBà éaøs` ,qipknd ivtg ewefip m` ,epipyy mipte`d lka - ©¦¥§¨

xvgd lra ,zeyxa qipkdykáéiç Bðéàzxiny laiw `ly meyn ,mlyl ¥©¨
,eivtg lr xenyi qipknd `l` ,qipknd ivtg z`åéìò ìa÷iL ãòlra ©¤§©¥¨¨

yexita xvgdìøBîL.qipknd ivtg z` ¦§

àøîâ
,zeyxa `ly ziad lra xvgl eizexicw qipkdy xcwd ,dpyna epipy

,`xnbd zwcwcn :qipknd aiig ,xvgd lra ly eznda oda dwfedeàîòè©§¨
meyn ,aiig `edy mrhd -úeLøa àlLc,qipkdàäm`y ,rnyn - §¤Ÿ¦§¨

qipkdàìå ,øöç ìòác Bzîäa é÷æða úBøéã÷ ìòa áéiçéî àì ,úeLøa¦§Ÿ¦©¥©©§¥§¦§¥§¤§§©©¨¥§Ÿ
ïðéøîà,xenyl envr lr lawny yxit `ly s` lr ,zeyxa qipkdyky ©§¦©

mewn lknìéa÷ éìea÷[laiw -]úBøéã÷ ìòaenvr lrBzîäác àúeøéèð ©¥©¦©©§¥§¦¨¦§¤§
øöç ìòácgkene ,eizexicwa wfpiz `ly ,xvgd lra ly eznda zxiny - §©©¨¥

c ,jknépîzhiy ,epizpyn `id in zhiyk -øîàc ,àéä éaøseqa ©¦©¦¦§¨©
,dpyndìkzeyx ozpyàîúñaeilr lawny yxit `le ,exvgl qipkdl ¨¦§¨¨
,dxinyàúeøéèð déìò ìéa÷ àì`ede ,dxiny envr lr lawn epi` - Ÿ©¦£¥§¦¨

.wfpiz `ly xvgd lra znda zxiny envr lr lawn epi` qipkndy oicd

,`xnbd dywnàîéàd z` xen` -àôéñ,df oic ly,úeLøa ñéðëä íà ¥¨¥¨¦¦§¦¦§
ìòadáéiç øöç.dxiny eilr laiw `ly s` lr ,mlylïðaøì ïàúà- ©©¨¥©¨£¨§©¨¨

,`ed minkgk df oic,éøîàczeyx ozpykyàîúñalawny yxtl `la - §¨§¥¦§¨¨
,dxiny eilràúeøéèð déìò ìéa÷ éìea÷ énð,dxiny eilr lawn - ©¦©¥©¦£¥§¦¨

qipknyky oicd `ede .mlyl aiig ,zexicwd z` eznda dxaye rytyke

xvgd lra znda dwfedyke ,wifi `ly xenyl eilr lawn zeyxa

,zexicwa.mlyl aiig

,dziiyew x`al `xnbd dkiynneeúåseqa epipyy ,wcwcl yi cere - §
,dpyndïleëa ,øîBà éaøzeyx ozpy s` ,epipyy mipte`d lka - ©¦¥§¨

,exivgl mivtg qipkdláéiç Bðéà,mivtgd z` eznda dwifd m` mlyl ¥©¨
úéaä ìòa åéìò ìa÷iL ãòyxetnaìøBîL,`vnpe .wifz `l eznday ©¤§©¥¨¨©©©©¦¦§

yàLéø,xvgd lra iwfpa aiig zeyxa `ly qipkdyk `weecyàôéñå ¥¨§¥¨
iwfp z` mlyl aiig epi` ,exivgl mivtg qipkdl zeyx ozpyk s`y

zhiyk md ,ezndaàúòéöîe ,éaøaiig zeyx ozpyky ,rvn`ay oicde - ©¦§¦£¨
zhiyk `id ,eznda iwfpa,ïðaø.dxiny eilr lawn `nzqa s`y ©¨¨

,`xnbd zvxznàøáz ,àøéæ éaø øîàmipicd ipye ,dyw dpynd - ¨©©¦¥¨©§¨
,minkg zhiya ewlgp dpynd zligzayBæ äðML éî,`yixd z` - ¦¤¨¨

rnyne ,dndad iwfpa zexicwd lra aiig zeyxa `ly qipkdyk `weecy

s`y mixaeqe ,iaxe minkg ewlgp `ly xaeq ,xeht zeyxa qipkdyky

,zexicwd z` eznda dxay m` xeht ,zeyx xvgd lra ozpykäðL àìŸ¨¨
Bæ,zexicwd z` eznda dxaye zeyx xvgd lra ozpyky ,jyndd z` -

`tiqd z` dpyy `pzde .zeyx ozpyk s` xehty xaeq `l` ,mlyl aiig

lr miwleg minkgy xaeq ,zexicwd iwfpa aiig ,zeyx xvgd lra ozpyky

lra znda iwfpa zexicwd lra aiig zeyxa qipkdyk s`y mixaeqe ,iax

.xvgd

.sqep uexiz d`ian `xnbddlek ,øîà àáøzhiy ,dpynd zligz lk - ¨¨¨©¨
,àéä ïðaødne ,xenyl aiig ,dxiny envr lr lawny yxit `lyk s`e ©¨¨¦

wx df oi` ,xvgd lra iwfpa aiig epi` zeyxa qipkdyky `yixa rnyny

,minkgl s` `l` ,iaxlúeLøáe,qipkdl zeyx ozpyk -úBøéã÷ úøéîL ¦§§¦©§¥
øöçä ìòa åéìò ìa÷,mdilr xenyiy xn` eli`keléôàåm`eøaLð ¦¥¨¨©©¤¨¥©£¦¦§§

çeøa`l qipknd j` .mlyl aiig ,aiig mpig xneyy ote`a ,ezriyta ¨©
.xeht zeyxa qipkdyk okle ,dxiny envr lr laiw

,dpyna epipy'eëå úéaä ìòa øöçì åéúBøét ñéðëälra ,oda dwfed m`e ¦§¦¥¨©£©©©©©¦§
:dwfed ji` zxxan `xnbd .aiig zexitdeðL àì ,áø øîàzexitd lray ¨©©Ÿ¨

,dndad iwfpa aiigìáà ,ïäa ä÷ìçeäL àlàm`äìëà,i`cn xzei ¤¨¤§§¨¨¤£¨¨§¨

,dzne miirn ilega dzlgeàîòè éàî ,øeètmeyn ,xehty mrhd dn - ¨©©§¨
cäåä[didy -]ìëàz àlL dì,dnvrl dwifd `ide ,wfezy ote`a £¨¨¤ŸŸ©

.dxiny eilr laiw `l mbe ,dwifd `l qipknde

àðéîà ,úLL áø øîày ,ip` xne` -áø áéëLå íééð ékmpnpzdyk -] ¨©©¥¤£¦¨¦¨¥§¨¦©
,[ax akyeàzòîL àäì øîà,dkld dpi`y gikene .ef drenyl -,àéðúc ¨©§¨§©§¨§©§¨

Bøéáç úîäa éðôì úånä íñ ïúBpä,dzne ezlk`e,íãà éðécî øeèt ©¥©©¨¤¦§¥¤¡©£¥¨¦¦¥¨¨
,eze` miaiign oic zia oi`yáéiçåmlylz`vl ick.íéîL éðéãa,rnyn §©¨§¦¥¨©¦

diptl ozpyk `weecyàeä ,úånä íñmeyn ,xehtyäìëàc àãéáò àìc ©©¨¤§Ÿ£¦¨§¨§¨
,z`f lek`l dieyr dpi`y -ìáàdiptl gipdykäìëàc àãéáòc ,úBøét £¨¥©£¦¨§¨§¨

,dzne odn daxd dlk` m` ,oze` lek`l dieyry -énð íãà éðéãa§¦¥¨¨©¦
éànàå ,áéiçéîixd ,aiig recn -dì àéåä[dl did -],ìëàz àlLoi`e ¦©¥§©©©§¨¨¤ŸŸ©

.dwifnl aygp zexitd lra

,`xnbd zvxznéøîày ,xnel yi -eléôà ïécä àeädiptl gipdyk ¨§¥©¦£¦
úBøétdzne daxd dlk`eïì òîLî à÷ àäå ,íãà éðécî øeèt énð- ¥©¦¨¦¦¥¨¨§¨¨©§©¨

,zend mq hwpy jka eprinydy dn dfeeléôàcgipdyk,énð úånä íñ ©£¦©©¨¤©¦
äìëàc àãéáò àìc,elke`l dieyr dpi`y -,íéîL éðéãa áéiçoky lke §Ÿ£¦¨§¨§¨©¨§¦¥¨©¦

.aiigy zexit diptl gipdyk

:cer zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàåy ,uxzl xen` ,dvxz m`e -íñ §¦¨¦¥¨©
úånä`ziixaa xkfpdénðxaecnàzæøôàa,ayr zxeva zend mq - ©¨¤©¦§©§©§¨

éøét eðééäcipicn xeht ok it lr s`e ,elke`l dieyre ,zexitk `edy - §©§¥¥
ie`xd zexita ok enke ,lk`z `ly dl didy meyn ,mc`dlk` m` ,dl mi

.axke ,xeht ,dzne daxd

:`ziixan ax lr dywn `xnbdíéhç ïBçèì äñðëpL äMàä ,éáéúéî¥¦¥¨¦¨¤¦§§¨¦§¦¦
úéaä ìòa ìöàmiigix xikyndìòa ìL Bzîäa ïúìëàå ,úeLøa àlL ¥¤©©©©¦¤Ÿ¦§©£¨¨¨§¤§¤©©
,øeèt ,úéaäe .mlk`z `ly xenyl jixv epi`yä÷feä íàlr dndad ©©¦¨¦§¨
,mihgd ici.úáéiç,dywe .dzne daxd dlk`y epiid zehytaeéànàå- ©¤¤§©©

,zaiig recndì äåä àîéðdndal didy xn`p -ìëàz àlL,mihgd on ¥¨£¨¨¤ŸŸ©
.dnvr z` dwifd `ide

,`xnbd zvxznéøîà,xnel yi -ïéúéðúnî àôéãò éîedticr ike - ¨§¥¦£¦¨¦©§¦¦
,epizpynn `ziixadàðîé÷Bàck `weecy ,depcnrdy -ïäa ä÷ìçeäL §¦§¨¤§§¨¨¤

dwlgedy yxtp `ziixad z` s`e .xeht ,dzne daxd dlk`yk la` ,aiig

.lk`z `ly dl didy meyn ,dxeht ,daxd dlk` m` j` ,oda

,`xnbd zl`eydì éøà÷ éàî dì éøà÷ãedzlr dn z`f dywdy in - §¨¨¥¨©¨¨¥¨
,`xnbd daiyn .odn dlk`y dpynak cinrdl `le ,zeywdl ezrca

Cì øîà,dywndïéúéðúî àîìLac meyn ,jk epcnrdä÷feä íà éðz÷ ¨©¨¦§¨¨©§¦¦¨¨¥¦§¨
,ïäazyxtzn 'oda' zaize,àeä ïäa ä÷ìçeäL,dlk`yk `leàëä ìáà ¨¤¤§§¨¨¤£¨¨¨

,`ziixaa,'ïäa' éðz÷ àìå ,ä÷feä íà éðz÷y xazqnéðz÷c àeä äìéëà ¨¨¥¦§¨§Ÿ¨¨¥¨¤£¦¨§¨¨¥
,`xnbd zx`an .dligza daezkd dlik`a dwfedy `ziixad zpeek -

Cãéàå,oda dwlgedy yxity ,ovxzd -àðL àì ,Cì øîàwlgl oi` - §¦¨¨©¨Ÿ§¨
oda dwlgedy zxacn `ziixad s`e ,aezk `ly oiae ,'oda' aezkyk oia

.dlk`yk `le

:`ziixan cer dywn `xnbdñéðëä ,òîL àzz`úéaä ìòa øöçì BøBL ¨§©¦§¦©£©©©©©¦
ìëàå ,úeLøa àlLxeydæéøúäå ,ïéhç,miirn ilega dlgp -øeèt ,úîe ¤Ÿ¦§§¨©¦¦§¦§¦¥¨

.xvgd lra.áéiç øöçä ìòa ,úeLøa ñéðëä íàå,dyweéànàårecn - §¦¦§¦¦§©©¤¨¥©¨§©©
ixd ,aiigdéì äåäxeyd lr did -ìëàé àlL.oihigd on £¨¥¤ŸŸ©

,`xnbd zvxznúéîø÷ úeLøa àlMà úeLøa ,àáø øîàjpd ike - ¨©¨¨¦§©¤Ÿ¦§¨¨¦
qipkdyk `weecy ,wlgl yi ixd ,zeyxa `ly lr zeyxa qipkdn dywn

`ly dl dide ,dxiny envr lr laiw `ly oeik ,ax xht zeyxa `ly

qipkdyk la` .lk`z,úeLøaixdBøBL úøéîLqipknd lyìa÷lra ¦§§¦©¦¥
xvgdeléôàå ,åéìòm`Bîöò úà ÷ðçmb jkle ,xvgd lra zriyta ¨¨©£¦¨©¤©§

:aiig ,zne oihig lk`yk

lr lawn ,exvgl qipkdl zeyx ozep xvgd lrayk minkgly ,x`azd

m`d zwtzqn `xnbd .yexita z`f lawnyk wx iaxle ,dxiny envr

:exeyn wfei `ly wxy e` ,mixg` iwfpn mb zeixg` envr lr lawn

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -àúeøéèð déìò ìéa÷c àëéä- ¦©§¨§¥¨§©¦£¥§¦¨
,dxiny envr lr laiw xvgd lraykeäîmiwfpn wx m`d ,oicd dn - ©

déLôðc,ealk e` exey ly -déìò ìéa÷c àeäla` ,envr lr laiw - §©§¥§©¦£¥
,`l mixg`nàîìc Bày ,xn`p `ny -àîìòc àúeøéèð eléôà`ly - ¦§¨£¦§¦¨§¨§¨

mb ,mixg`n wfeidéìò ìéa÷.envr lr laiw - ©¦£¥
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úeLøa,xvgd lraìòa ìL Baìk BëLpL Bà ,úéaä ìòa ìL BøBL Bçâðe ¦§§¨¤©©©©¦¤§¨©§¤©©
øeèt ,úéaäm`e .mlylnàeä çâðz` ,qipknd ly xeyd -ìL BøBL ©©¦¨¨©¤
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,dizyl miie`x mpi`eáéiçm`e .mlylBða Bà åéáà äéäziad lra ly ©¨¨¨¨¦§

BëBúì,ezne ,xead jeza -øôBkä úà ílLîoick ,oad e` a`d iyxeil §§©¥¤©¤
xey.(.`n) lirl x`eand ,mc` zindy,úeLøa ñéðëä íàåici lr wfede §¦¦§¦¦§

,xvgd lra ly ealk e` exeyáéiç øöçä ìòa.mlyl ©©¤¨¥©¨
ïleëa ,øîBà éaøs` ,qipknd ivtg ewefip m` ,epipyy mipte`d lka - ©¦¥§¨

xvgd lra ,zeyxa qipkdykáéiç Bðéàzxiny laiw `ly meyn ,mlyl ¥©¨
,eivtg lr xenyi qipknd `l` ,qipknd ivtg z`åéìò ìa÷iL ãòlra ©¤§©¥¨¨

yexita xvgdìøBîL.qipknd ivtg z` ¦§

àøîâ
,zeyxa `ly ziad lra xvgl eizexicw qipkdy xcwd ,dpyna epipy

,`xnbd zwcwcn :qipknd aiig ,xvgd lra ly eznda oda dwfedeàîòè©§¨
meyn ,aiig `edy mrhd -úeLøa àlLc,qipkdàäm`y ,rnyn - §¤Ÿ¦§¨
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xvgd lra znda dwfedyke ,wifi `ly xenyl eilr lawn zeyxa

,zexicwa.mlyl aiig
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`tiqd z` dpyy `pzde .zeyx ozpyk s` xehty xaeq `l` ,mlyl aiig

lr miwleg minkgy xaeq ,zexicwd iwfpa aiig ,zeyx xvgd lra ozpyky

lra znda iwfpa zexicwd lra aiig zeyxa qipkdyk s`y mixaeqe ,iax

.xvgd

.sqep uexiz d`ian `xnbddlek ,øîà àáøzhiy ,dpynd zligz lk - ¨¨¨©¨
,àéä ïðaødne ,xenyl aiig ,dxiny envr lr lawny yxit `lyk s`e ©¨¨¦

wx df oi` ,xvgd lra iwfpa aiig epi` zeyxa qipkdyky `yixa rnyny

,minkgl s` `l` ,iaxlúeLøáe,qipkdl zeyx ozpyk -úBøéã÷ úøéîL ¦§§¦©§¥
øöçä ìòa åéìò ìa÷,mdilr xenyiy xn` eli`keléôàåm`eøaLð ¦¥¨¨©©¤¨¥©£¦¦§§
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éøét eðééäcipicn xeht ok it lr s`e ,elke`l dieyre ,zexitk `edy - §©§¥¥
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úéaä ìòa ìöàmiigix xikyndìòa ìL Bzîäa ïúìëàå ,úeLøa àlL ¥¤©©©©¦¤Ÿ¦§©£¨¨¨§¤§¤©©
,øeèt ,úéaäe .mlk`z `ly xenyl jixv epi`yä÷feä íàlr dndad ©©¦¨¦§¨
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,`xnbd zl`eydì éøà÷ éàî dì éøà÷ãedzlr dn z`f dywdy in - §¨¨¥¨©¨¨¥¨
,`xnbd daiyn .odn dlk`y dpynak cinrdl `le ,zeywdl ezrca
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lr lawn ,exvgl qipkdl zeyx ozep xvgd lrayk minkgly ,x`azd
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KixR d"ynE DiWtp `zeexn wNqnE dWil zrWA dizFrFxf dNbOW `zEripv§¦¨¤§©¨§¤¨¦§©¦¨§©¥©§¨¨©§¥¨¦
dvx `le oFghl dqpkPW dX`dn Dilr£¥¥¨¦¨¤¦§§¨¦§§Ÿ¨¨
zFxicw oizipznC KPd lMn zFWwdl§©§¦¨©¨§©§¦¦§¥
Kxtnl Dil `gip dX`nC xFWe zFxitE¥§§¥¦¨¦¨¥§¦§©
ith EdiiWtp `zeexn iwNqn dX`C c"qC§§¦¨§©§¥©§¨¨©§©§§¥

:cEgi mEXn¦¦
â"òà.xFA xFW `le xFA Wi` xn xn`C§¨©©¦§Ÿ

xFhtl Epl did KM KFYnE xnFlM§©¦©¨¨¨¦§
opihrnn `l i`C y"k z"`e xvgd lrA©©¤¨¥§§¦Ÿ§©£¦¨
dedC xvgd lrA xFhtl iE`x didW xFW¤¨¨¨¦§©©¤¨¥©£¨
l"ie xFXd lrA` `aEIg inxinl Dil¥§¦§¥¦¨©©©©§
xFW `le xFA Wi` xn xn`C b"r` w"dC§§¨©©¦§Ÿ

dide xFAxFaA mc` lM xFhtl iE`x §¨¨¨¦§¨¨¨§
Epl did KM KFYnE xnFlM xFW dxMW¤¨¨§©¦©¨¨¨
wEqRn Wxcinl l"dC xvgd lrA xFhtl¦§©©¤¨¥§§¦§©¦¨
dxMW xFaA mc` mEW aiIgzi `NW df¤¤Ÿ¦§©¥¨¨§¤¨¨
oeiM `N` KM WFxcl `xaq oi` df xFW¤¥§¨¨¦§©¤¨¥¨
d`xpe inC DiixMC o`nM DiiENnl DilrC©£¥§¦¥§©§©§¥¨¥§¦§¤
`Ed `aEIg xaC mc` Fxtg m` 'it`C©£¦¦¨§¨¨§©¦¨
DiciC Dilre xFA iwfpA xvgd lrA aiIg©¨©©¤¨¥§¦§¥©£¥¦¥
:r"ve xvgd iwfpA mNWn xtFgde DiiENnl§¦¥§©¥§©¥§¦§¥¤¨¥§

Léàlirl `de z"`e .xFA xFW `le xFA ¦§Ÿ§§¨§¥
(.ak sc)dkqkq `NWM lnBd lrA opixhR©§¦¨©©©¨¨§¤Ÿ¦§§¨

aizM `lC b"r` FpFnn mEXn FX` c"nl§¦¦¨§Ÿ§¦
iOp mzdC l"ie W` xFW `le W` Wi ¦̀¥§Ÿ¥§§¨¨©¦
dxrAd z` xiraOd mNWi mNW aizM§¦©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨
`Ed Fnvr xiraOWM `weC rnWnC§©§©©§¨§¤©§¦©§

:mNWn§©¥
eôpéèå`Ed la` eilM `weC d"t .eilM §¦§¥¨©§¨¥¨£¨

xFXd lrA aiIg [wGEd[ Fnvr©§©©¨©©©
xFW `le xFA Wi` mEXn Dil opixhR `le§Ÿ©§¦¨¥¦¦§Ÿ
dlitp zrWA DiliC dedC icin lkC xFA§¨¦¥©£¨¦¥¦§©§¦¨
Dcinrd `le FNnB dltp oke millbA oFbM§¦§¨¦§¥¨§¨§©§Ÿ¤¡¦¨
`l Edi`C b"r` xFA mEXn Dil zaiIgnC¦§©§¨¥¦§¦Ÿ
zrWaC oeiM EdxM lnBd `N` DiixM©§¥¤¨©¨¨¨¨¥¨§¦§©
DiwENql inx Dilre `Ed DiciC diIxM§¦¨¦¥©£¥¨¥§¦¥
aB lr s` inC DiixMC o`nM DiwNq `le§Ÿ©§¥§©§©§¥¨¥©©©
FxFWl inC `le `YrW xzA Edl xiwtnC§©§¦§¨©©§¨§Ÿ¨¥§
DiciC e`l dxitgC x"dxA xFA xtgW¤¨©¦©£¦¨©¦¥
eil`n lFbpxYd lbxA xEWTd lilcE `Ed§¦©¨§¤¤©©§§¥¥¨
KFYn rnWn l"kr `Ed DiciC e`l lilcC¦§¦©¦¥©§©¦
ixEwt` millB mYq opiwQnC i`nl d"t§©§©§¦¨§©§¨¦©§¥
`weC eilM `N` opixhR `lC Edl xwtn©§©§§Ÿ©§¦¨¤¨¥¨©§¨
i`CeC d`xp i"xlE aiIg Fnvr `Ed la £̀¨©§©¨§¦¦§¤§©©
`N` xhR `l Dixwt` `lC c"qC `xTirn¥¦¨¨§§Ÿ©§§¥Ÿ¨©¤¨
Edl xwtnC xn`C `pwQOd itl la` eilM¥¨£¨§¦©©§¨¨§¨©§©§©§
xiwtO` dedC icin xEhR Fnvr `Ed 'it £̀¦©§¨¦¥©£¨©©§¦
FNnB zlitpE qpF` zlitp xg`l eiwfp§¨¨§©©§¦©¤§¦©§©
F` DiNnB DiA `lwz`e lwz`C opinwFn§¦¨§¦§©§¦§§¨¥§©¥
la` rWFR iedC `xdpC `zrxU KxC¤¤©§£¨§©£¨©£¥¥©£¨
did `l m`W t"r` rWR `lC `kd̈¨§Ÿ¨©¤¦Ÿ¨¨
`YWd n"n wNql aiIg did xiwtn©§¦¨¨©¨§©¥©§¨
`NW FxFW qipkOW `Ed rWFRW driWR zlitp xg`l oiwfp xiwtn i`d aiWge eilM `N` xhR `NX dOn xfFgW d`xp oi`W xzFi d`xp d"tE xEhR DxiwtdC§¦§¦¨¨¦§¤¥¤¥¦§¤¤¥¦©¤Ÿ¨©¤¨¥¨§¨¦©©§¦§¨¦§©©§¦©§¦¨¤¥©¤©§¦¤Ÿ

:millB uiAxdl FMxCW zEWxA¦§¤©§§©§¦§¨¦
B÷éfägipOd wxRA `id oizipzn z"`e .xEhR d"a(mye :al sc lirl)d la` xg` i"dxA wiGde i"dxA rTaOWM aiIgC rTan iABl"ie xEhR cigId zEWx FzF`A wiG ¦¦¨§©§¦¦¦§¤¤©¥¦©©¥§©¥©§©¨§¤§©¥©¦§¦¦¦©¥£¨¦¦§§©¨¦¨§

:wGEie mW mc` mEW `ai `l mbe zfYp zrwA `dY `l `OW iwitq ixY `Mi`C mEXn mzd KYrC `wlq dedC©£¨©§¨©§¨¨¨¦§¦¨§¥§¥¥¤¨Ÿ§¥§©©¦¤¤§©Ÿ¨Ÿ¨¨¨§©
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àéåä úeLøa éøîà àkéà úeLøa àlL éàîe úeLøa éàî©¦§©¤Ÿ¦§¦¨©§¥¦§©§¨

àlL úáéiç ÷fépä úeLøa ïLå ÷fépä úeLøa ïL dì̈¥¦§©¦¨§¥¦§©¦¨©¤¤¤Ÿ

äøeèt íéaøä úeLøa ïLå ø"äøa ïL dì àéåä úeLøa¦§©§¨¨¥¦§¥¦§¨©¦§¨

àáe úeLøa àlL úéaä ìòa øöçì BøBL ñéðëä ù"ú¦§¦©£©©©©©¦¤Ÿ¦§¨

áéiç úeLøa ñéðëä íàå øeèt Bçâðå øçà íB÷nî øBL¦¨©¥§¨§¨§¦¦§¦¦§©¨

ìòa áéiçå øöç ìòa øeèt åàì áéiç ïàîe øeèt ïàî©¨©©¨©¨©©¨¥§©¨©©

éàî éëä éà øBMä ìòa áéiçå øBMä ìòa øeèt àì øöç̈¥Ÿ¨©©©§©¨©©©¦¨¥©

ïBôøè 'ø épî àä éøîà àkéà úeLøa àlL éàîe úeLøa¦§©¤Ÿ¦§¦¨©§¥¨©¦©§

ílLî íìL ÷æð ÷fépä øöça ïø÷ äpeLî øîàc àéä¦§¨©§¨¤¤©£©©¦¨¤¤¨¥§©¥

àlL íìL ÷æð ílLîe ÷fépä øöça ïø÷ dì àéåä úeLøa¦§©§¨¨¤¤©£©©¦¨§©¥¤¤¨¥¤Ÿ

éöç àlà àîlLî àìå ø"äøa ïø÷ dì àéåä úeLøa¦§©§¨¨¤¤¦§Ÿ§©§¨¤¨£¦

àúà àúéa àeääa àôéîì äúìòc àúzéà àéää :÷æð¤¤©¦¦§¨§¨§¨§¥¨§©¥¨¨¨

dáéiç úéîe ìéáç àLéìì dìëà àúéác éøîc àçøa©§¨§¨¥§¥¨¨§¨§¦¨¨¦¦¦§¨

ì àáøáø øîàc áøcà àâéìt àîéì àçøa éîc éîeìL ¨¨¦§¥§¥©§¨¥¨§¦¨©§©§¨©©

àlL íúä àzLä éëä éøîà ìëàz àlL dì àéåä©§¨¨¤ŸŸ©©§¥¨¥©§¨¨¨¤Ÿ

déìò ìéa÷ úeLøa àëä àúeøéèð déìò ìéa÷ àì úeLøa¦§Ÿ©¦£¥§¦¨¨¨¦§©¦£¥

ìöà ïéhç ïBçèì äñðëpL äMàäî àðL éàîe àúeøéèð§¦¨©§¨¥¨¦¨¤¦§§¨¦§¦¦¥¤

úéaä ìòa ìL Bzîäa ïzìëàå úeLøa àlL úéaä ìòa©©©©¦¤Ÿ¦§©£©§¨§¤§¤©©©©¦

úeLøa àä úeLøa àlL àîòè úáéiç ä÷feä íàå øeèẗ§¦§¨©¤¤©§¨¤Ÿ¦§¨¦§

éãéî àúeòéðö àéòa àìc ïåék íéhç ïBçèì éøîà øeèẗ©§¥¦§¦¦¥¨§Ÿ©§¨§¦¨¦¥

éîø déãéc déìòå eäééLôð øöçc àúååøî é÷lñî éòa àìŸ¨¥§©§¥©§¨¨§¨¥©§©§©£¥¦¥¨¥

àúååøî àúeòéðö àéä àéòác ïåék àôéîì ìáà àúeøéèð§¦¨£¨§¥¨¥¨§©§¨¦§¦¨©§¨¨

:àúeøéèð àéîø dãéc dìò Ckìä eäééLôð é÷lñî øöçc§¨¥§©§¥©§©§¦§¨£¨¦¨©§¨§¦¨

BøBL ñéðëä àáø øîà :úéaä ìòa øöçì BøBL ñéðëä¦§¦©£©©©©©¦¨©¨¨¦§¦

øa àlL úéaä ìòa øöçìïéçéL úBøBa da øôçå úeL ©£©©©©©¦¤Ÿ¦§§¨©¨¦¦

áéiç øöç ìòáe øöç é÷æða áéiç øBMä ìòa úBøòîe§¨©©©©¨§¦§¥¨¥©©¨¥©¨

àìå øBa Léà äøëé ék øî øîàc áb ìò óà øBaä é÷æða§¦§¥©©©©§¨©©¦¦§¤¦§Ÿ

éàäì déì úéàc ïåék àëä øBa øBLà÷ àìå dééelîì C ¨¨¥¨§¦¥§©¥§¦¥§Ÿ¨

øöçì BøBL ñéðëä àáø øîàå éîc dééøkc ïàîk dééìî©§¥§©§©§¥¨¥§¨©¨¨¦§¦©£©

ìòa Bà úéaä ìòa úà ÷éfäå úeLøa àlL úéaä ìòa©©©©¦¤Ÿ¦§§¦¦¤©©©©¦©©

øîà øeèt õáøc íeMîe øeèt õáø áéiç Ba ÷feä úéaä©©¦©©¨¨©¨¦§¨©¨¨©

ìòa ìL åéìk eôphðå íéììb õéaøäL õáø éàî àtt áø©¨¨©¨©¤¦§¦§¨¦§¦©§¥¨¤©©

úà Ba áéiçL øBa eðéöî àìå øBa íéììb àéåäc úéaä©©¦§©§¨§¨¦§Ÿ¨¦¤¦¥¤

ì àçéðä íéìkäàkéà éàî déì ø÷ôîc ãò øîàc áøì àlà àeä øBa äìwz ìk øîàc ìàeîL ©¥¦¨¦¨¦§¥§¨©¨©¨¨¤¨§©§¨©©§©§©¥©¦¨

úeLøa àlL úéaä ìòa øöçì ñðëð àáø øîàå eäì øé÷ôî éøe÷ôà íéììb ízñ éøîà øîéîì§¥©©§¥§©§¨¦©§¥©§¦§§¨©¨¨¦§©©£©©©©©¦¤Ÿ¦§

ïøîà àì àtt ø"à øeèt úéaä ìòa B÷éfä áéiç Ba ÷feä úéaä ìòa Bà úéaä ìòa úà ÷éfäå§¦¦¤©©©©¦©©©©¦©©¨¦¦©©©©¦¨¨¨Ÿ£¨¨

éäð déì øîàc íeMî è"î áéiç úéaä ìòa B÷éfä déa òãé äåä ìáà déa òãé äåä àìc àlà¤¨§Ÿ£¨¨©¥£¨£¨¨©¥¦¦©©©©¦©¨¦§¨©¥§¦

àtt áø àîézéàå àáø øîàc eäééîòèì ecæàå àúeLø Cì úéì é÷eæàì é÷eôàì àúeLø Cì úéàc§¦¨§¨©£¥©£¥¥¨§¨§©§§©§©§§¨©¨¨§¦¥¨©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc `nw `aa(ycew zay meil)

,àkéà úeLøa àlL éàîe úeLøa éàîqipkd m` oia wlgl jiiy dn ©¦§©¤Ÿ¦§¦¨
zexit da lk`e exiag xvgl qpkp df xey `lde ,zeyxa `ly oial zeyxa

.qpki `ly exnyl eilra lr dide

,`xnbd zvxznéøîàqipkdyky ,xnel yi -dì àéåä ,úeLøazaygp - ¨§¥¦§©§¨¨
dlik`d,÷fépä úeLøa ïLdpwd ,eizexit qipkdl zeyx el ozpyky oeik ¥¦§©¦¨

,exivga mewn el,úáéiç ÷fépä úeLøa ïLåqipkdyk la`,úeLøa àlL §¥¦§©¦¨©¤¤¤Ÿ¦§
dì àéåädlik`d zaygp -,íéaøä úeLøa ïL,wfipd xvga epi`y xnelk ©§¨¨¥¦§¨©¦

.äøeèt íéaøä úeLøa ïLå§¥¦§¨©¦§¨
lawn ,dxiny xvgd lra eilr laiwyk m` heytl `ziixa d`ian `xnbd

:mixg` mixeey edegbi `ly mbúéaä ìòa øöçì BøBL ñéðëä ,òîL àz̈§©¦§¦©£©©©©©¦
øçà íB÷nî øBL àáe ,úeLøa àlLxg` mc` ly -Bçâðely xeyl ¤Ÿ¦§¨¦¨©¥§¨

,zne qipknd.áéiç ,úeLøa ñéðëä íàå ,øeèt,`xnbd zxxanøeèt ïàî ¨§¦¦§¦¦§©¨©¨
áéiç ïàîe,epipyy aiigde xehtd edin -åàì,`l m`d -øeètqipkdyk ©©¨©¨

epiid zeyx `llìòadáéiçå ,øöçepiid ,zeyxa qipkdykìòad.øöç ©©¨¥§©¨©©¨¥
.mixg` mixeeyn elit` dxiny eilr lawny ixd

,`xnbd dgec,àì`l` ,xvgd lra aiigde xehtd oi`øeètepiidìòa Ÿ¨©©
áéiçå ,øBMäepiid.øBMä ìòadxiny envr lr laiw `l xvgd lra j` ©§©¨©©©
.mixg` iwfpn

,`xnbd dywnéëä éà,xeyd lra `ed xehte aiigy ok m` -úeLøa éàî ¦¨¦©¦§
àkéà úeLøa àlL éàîed m` oia wlgl jiiy dn -oial zeyxa qipk ©¤Ÿ¦§¦¨

.wfipd xvgl miaxd zeyx oia welig oi` oxwa `lde ,zeyxa `ly

,`xnbd zvxznéøîà,xnel yi -àä,`ziixad -épî,`id in zhiyk - ¨§¥¨©¦
zhiyøîàc ,àéä ïBôøè éaø(:ck lirl)ïø÷ äpeLî,oxwa dgibp - ©¦©§¦§¨©§¨¤¤

gbpyk ,jkl ekxc oi`y ,elbxdn dpiyy oeik 'dpeyn' z`xwpyøöça©£©
,ílLî íìL ÷æð ,÷fépäjkle ,wfp ivg mlyn miaxd zeyxa wxe ©¦¨¤¤¨¥§©¥

exey z` qipkdykdì àéåä ,úeLøa`id ixd -ílLîe ,÷fépä øöça ïø÷ ¦§©§¨¨¤¤©£©©¦¨§©¥
,íìL ÷æðqipkdyk j`dì àéåä ,úeLøa àlL`id ixd -úeLøa ïø÷ ¤¤¨¥¤Ÿ¦§©§¨¨¤¤¦§
,íéaøä,wfipd xvga dpi`y xnelkàîlLî àìåmlyn xeyd lra oi` - ¨©¦§Ÿ§©§¨

,÷æð éöç àlà,xeht zeyxa `ly qipkday epipyy dne ,ivgn xehte ¤¨£¦¤¤
:wfipd zeyxa gbepd xey mlyny mly wfpn xehty epiid

:`xnbd zxtqnàúéa àeääa àôéîì äúìòc àúzéà àéäädy` ± ©¦¦§¨§¨§¨§¥¨§©¥¨
eli`yn dide ,ziad lra xvga cner didy xepza dzqir zet`l dqpkp

,mixg`làçøa àúàxkf fr -àúéác éøîcziad lra ly ±äìëà ¨¨©§¨§¨¥§¥¨¨§¨
àLéìì,dy`d dyly dqird z` lk`e ±úéîe ìéáç±xzei eteb mngzp §¦¨£¦¦

.zne i`cnàáø dáéiç,dqird zlraléîeìMìziad lraléîcd,àçøa ©§¨¨¨§©¥§¥©§¨
.zenie lk`i `ny dqirdn frd lk`i `ly xenyl dkixv dzidy

:`xnbd zl`eyàîéì,`ax ly epicyáøcà àâéìt,ax lr wleg ±øîàc ¥¨§¦¨©§©§¨©
áøxvgd lra ly eznda mzlk`e zeyxa `ly eizexit qipkd m`y lirl ©

y meyn ,mlyln xeht dzneìëàz àlL dì àéåädkixv dzid `ly ± ©§¨¨¤ŸŸ©
aiigy dnne ,ok xnel yi o`k s`e .dnvr dwifd `ide ,zexitdn lek`l

.axk xaeq epi`y rnyn `ax

:`xnbd daiynàzLä éëä ,éøîà,dfl df mipte`d minec ike ±íúä ¨§¥¨¦©§¨¨¨
ixacaeizexit qipkd axúeLøa àlLjkle ,xvgd lradéìò ìéa÷ àì ¤Ÿ¦§Ÿ©¦£¥

àúeøéèðxehte ,eizexitn dndad wfez `ly xenyl eilr laiw `l ± §¦¨
j` ,mlylnàëädqpkp `ax lv`úeLøae ,ziad lradéìò ìéa÷ ¨¨¦§©¦£¥

àúeøéèðdaiig jkle ,ziad lra znda wfez `ly xenyl dilr dlaiw ± §¦¨
.`ax

:`xnbd dywnàðL éàîedf ote`î,`ziixaa epipyy dnäñðëpL äMàä ©§¨¥¨¦¨¤¦§§¨
ìòa ìL Bzîäa ïúìëàå ,úeLøa àlL úéaä ìòa ìöà ïéhç ïBçèì¦§¦¦¥¤©©©©¦¤Ÿ¦§©£¨¨¨§¤§¤©©

øeèt ,úéaä.mzxiny eilr laiw `ly oeik ,mlyln ziad lraíàå ©©¦¨§¦
ä÷feä,dlbx dxaype dwlgedy oebk ,mdn ziad lra zndaúáéiçmlyl §¨©¤¤

y x`eane .wfpd inc ziad lralàîòèdqpkpy meyn ,zaiigyàlL ©§¨¤Ÿ
àä ,úeLøadqpkp m`øeèt ,úeLøaznda wfid lr dy`d dxeht ± ¦§¨¦§¨

eznda wfez `ly xenyl eilr lawn xvgd lray meyn ,xvgd lra

`ly xenyl eilr lawn xvgd lra ,zeyxa dqpkpy o`k s`e .mihigdn

.mlyl `ax daiig recne ,dqirdn frd lk`i

éøîàdqpkpy ote`a ,mipte`d oia wlgl yi ,daiyid ipa evxiz ±ïBçèì ¨§¥¦§
éãéî àúeòéðö àéòa àìc ïåék ,íéhç`ly oeghl dkixv dpi`y oeik ± ¦¦¥¨§Ÿ¨£¨§¦¨¦¦

,dpighd zrya dizerexf zelbl jxcd oi`y ,zeripvae miyp` iptaàìŸ
eäééLôð øöçc àúååøî é÷lñî éòawlzqdl xvgd lra jixv did `l ± ¨¥§©§¥¨§¨¨§¨¥©§©§

,xvgdnàúeøéèð éîø déãéc déìòåwfez `ly xenyl lhen did eilre ± ©£¥¦¥¨¥§¦¨
.mihigdn ezndaìáàdqpkpykàôéîì,zet`l ±àéä àéòác ïåék £¨§¥¨¥¨§¨£¨¦

àúeòéðödlbny `ed jxcdy ,miyp` ipta `ly zet`l dkixvy oeik ± §¦¨
,dit`d zrya dizerexf z`eäééLôð é÷lñî øöçc àúååøîxvgd lra ± ¨§¨¨§¨¥§©§¥©§©§

,xenyl leki epi`e dry dze`a mewndn wlzqnàéîø dãéc dìò Ckìä¦§¨£¨¦¨©§¨
àúeøéèð.zaiige dilr dxinyd lhen jkl ± §¦¨

,dpyna epipyúéaä ìòa øöçì BøBL ñéðëäziad lra ly exey egbpe ¦§¦©£©©©©©¦
:aiig ziad lra ly exey `ed gbp ,xeht 'eke

a øöçì BøBL ñéðëä ,àáø øîàúBøBa da øôçå ,úeLøa àlL úéaä ìò ¨©¨¨¦§¦©£©©©©©¦¤Ÿ¦§§¨©¨
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mbe lwQi xFXd aizkC aEzMd zxifBn¦§¥©©¨¦§¦©¦¨¥§©
oi` dliwqA xFXd oi`W onf lM 'Fbe eilrA§¨¨§¨§©¤¥©¦§¦¨¥
dzid `NW df la` xtFM oinNWn milrA§¨¦§©§¦¤£¨¤¤Ÿ¨§¨
`N` Fz`crd oi` llM dliwq aEIg FA¦§¦¨§¨¥©£¨¨¤¨
opinwF`C wGiPd xvgA lbxe oW lW xtFkl§¤¤¥§¤¤©£©©¦¨§§¦¨
wGiPd xvgA wFpiY b"r dqxCW lbxA§¤¤¤¨§¨¦©£©©¦¨
`NWC aB lr s`e lbxA xtFM `Mi`C§¦¨¤§¤¤§©©©§¤Ÿ
`fgC p"de dliwqA xFXd oi`e `Ed dpeEkA§©¨¨§¥©¦§¦¨§§¨¨
oiEMznC `id oWC dclFY ltpe `wFxi§¨§¨©¨¨§¥¦§¦§©¥
oeiM oW Ef oi`e `Ed dPEWn z"`e Fz`pdl©£¨¨§§¤§¥¥¥¨
Kdl inwF`lE `Ed `gxE` Dil crii`C©£©¥¥§¨§§¥§©
`l dliwqA xFXde oiEMznA dpFxg` dlitp§¦¨©£¨§¦§©¥§©¦§¦¨Ÿ
xtFM `Mile `Ed mY dpeEM iAblC opivn̈¦¨¦§©¥©¨¨©§¥¨¤
: crii` `l `wFxi ifg `lC dOM lM `dC§¨¨©¨§Ÿ¨¥§¨Ÿ£©¥

.øîà ìàeîLeivg oizipznE mzA mlFrl §¥¨©§¨§©©§¦¦£¦
Dl miwFn `NEr :`id iqFi 'xe xn`w xtFM¤¨¨©§¥¦¨¦¨

:mlW xtFke mzA iOpåéáà éðz÷c eðééä ©¦§©§¤¨¥©§§¨¨¥¨¦
.Bða BàmNWnC wGiPd xvgA oxw iedC §©£¥¤¤©£©©¦¨¦§©¥

xtFM ivg xn`C l`EnWl `N` mlW xtFM¤¨¥¤¨¦§¥§¨©£¦¤
:'Ek `ixi` i`n.'eë eæ äðML éî`Wix ©¦§¨¦¤¨¨¥¨
:iAx `tiqe opAx.àéä éaø dlek`tiqe ©¨¨§¥¨¤¦¨¤¦¦§¥¨

`nYq `d DPin wFciY `l `Wixe `weC©§¨§¥¨Ÿ¦¦¨¨§¨¨
wGEd aiIg wiGd iOp `nYq i`CeC aiIg wGEd©©¨§©©§¨¨©¦¦¦©¨©
mlW wfp DiaEIgl FxnWe hwpC i`de xEhR̈§©§¨©§¨§§¦¥¤¤¨¥
`d xvg lrA lW FxFW wGEd m` xn`ẅ¨©¦©¤©©¨¥¨
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øBMä ìòa áéiç àîzñ àä øBMä ìòa øeèôe øöçä¤¨¥¨©©©¨§¨¨©¨©©©

àúeøéèð déìò ìa÷î àì àîzñác øöç ìòa øeèôe¨©©¨¥§¦§¨¨Ÿ§©¥£¥§¦¨

úéaä ìòa àúeøéèð déìò ìa÷iL ãò øîàc éaøì ïàúà£¨¨§¤¦§¨©©¤§©¥£¥§¦¨©©©©¦

ìéî àøáz øæòìà ø"à éaø àôéñå ïðaø àLéø øBîL ¦§¥¨©¨¨§¥¨¤¦¤§¨¨©§¨¦

éãéià àéä ïðaø dlek øîà àáø eæ äðL àì eæ äðML¤¨¨Ÿ¨¨¨¨¨©¨©¨¨¦©§¥

àtt áø epøîLà éðàå àôéñ àðz BøîL àLéø áéñðc§¨¦¥¨¨§¨¨¥¨©£¦¤§§¤©¨¨

ïø÷ øîàc ïBôøè 'øk dì øáñå àéä éaø dlek øîà̈©¨¤¦¦§¨©¨§©§§¨©¤¤

BøîL déì øîà Ckìä ílLî íìL ÷æð ÷fépä øöça©£©©¦¨¤¤¨¥§©¥¦§¨¨©¥¨§

÷fépä øöça ïø÷ déì àéåäå øöça íB÷î déì éð÷î àìŸ©§¥¥¨§¨¥§©§¨¥¤¤©£©©¦¨

øöça íB÷î déì éð÷à ééeð÷à BøîL déì øîà àì íìL ÷æð ílLî ÷fépä øöça ïø÷å§¤¤©£©©¦¨§©¥¤¤¨¥Ÿ¨©¥¨§©§¥©§¥¥¨§¨¥

eMä øöça ïø÷å ïéôzeMä øöç déì àéåäå:÷æð éöç àlà ílLî Bðéà ïéôz'éðúîøBL §©§¨¥£©©§¦§¤¤©£©©§¦¥§©¥¤¨£¦¤¤

ïéekúî äéäL íãàå úBãìå éîcî øeèt äéãìé eàöéå äMàä úà äkäå Bøéáçì ïéekúî äéäL¤¨¨¦§©¥©£¥§¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨¨¦§¥§¨§¨¨¤¨¨¦§©¥

úà ïéîL úBãìå éîc ílLî ãöék úBãìå éîc ílLî äéãìé eàöéå äMàä úà äkäå Bøéáçì©£¥§¦¨¤¨¦¨§¨§§¨¤¨§©¥§¥§¨¥©§©¥§¥§¨¨¦¤

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà äãìiMî äôé àéä änëå äãìé àlL ãò äôé àéä änk äMàä̈¦¨©¨¦¨¨©¤Ÿ¨§¨§©¨¦¨¨¦¤¨§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc `nw `aa(ycew zay meil)

m` ,cg` mewna ekldy mipyíäéðLmikldn,úeLøazeyxa oebk §¥¤¦§
,zeyxa xvgl eqpkpy e` ,xvga mitzey eidy e` ,miaxdBàm`íäéðL§¥¤

mikldn,úeLøa àlLuexl xzed `ly miaxd zeyxa mivx eidy oebk ¤Ÿ¦§
m` ,zeyxa `ly xvgl eqpkpy e` ,eae÷éfämiciaïéáéiç äæ úà äæ ¦¦¤¤¤©¨¦

oeike mlerl cren mc` oky ,dpeeka `ly ewifd m` s`e ,wfpd inelyza

dide ,zeyxa o`k jldn mc` cer `ny yeygl jixv did zeyxa qpkpy

`ny yeygl jixv did zeyxa `ly qpkp m` oke ,ewifi `ly xdfidl el

m`e .zeyxa `ly qpkp mc` cer,äæa äæ e÷feämdn cg` lk lwzpy oebk §¤¨¤
,wefipe exiaga.ïéøeèt§¦

,x`eaneàîòèmeyn ,mieey mdipyyàlL íäéðL Bà úeLøa íäéðLc ©§¨¦§¥¤¦§§¥¤¤Ÿ
ìáà ,úeLøam`ãçàdidãçàå ,úeLøadid exiage ±,úeLøa àlLoia ¦§£¨¤¨¦§§¤¨¤Ÿ¦§

,ewfed oiae ewifdúeLøáczeyxa jldn didy eze` ±,øeètewifd `l m` §¦§¨
yeygl jixv did `l xvgl mc` cer qpkpy d`x `ly oeiky ,dpeeka

jldy eze` j` ,zeyxa `ly jldn mc` cer `ny.áéiç ,úeLøa àlL¤Ÿ¦§©¨
ziad lra xvgl qpkpdy lirl `tt axe `ax exn`y dnl deey df oice

oia ,qpkpd iwfp lr xeht ziad lrae ,ziad lra iwfp lr aiig zeyxa `ly

:ewfed m` oiae ewifd m`

:dpyna epipyáéiç åéîéî Léàáäå BøBáì ìôð: ¨©§§¦§¦¥¨©¨
eðL àì ,àáø øîà,mind zy`ad lr aiigyàlàote`aúòLa LéàáäL ¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¦§¦¦§©

,äìéôðxikrdy e` ,mind eklklzp ezlitpae jlkeln xeyd didy oebke §¦¨
,eteba xeyd wifd df ote`ay ,ezlitp mr hihe ytxa mind z`ìáàm` £¨

wx yi`adäìéôð øçàì,mina ddyy zngn,àîòè éàî .øeètmeyn §©©§¦¨¨©©§¨
yíéìk íéîe øBa øBL éåädyrna wifd `l ixdy ,xeak aygp xeydy - ¨¥©¦¥¦

milkk md ixd minde ,mkeza ddyy ici lr ewefip mdy `l` mind z`

,xead jezl eltpy.íéìkä úà Ba áéiçL øBa eðéöî àìå§Ÿ¨¦¤¦¥¤©¥¦
:`xnbd dywnì àçéðäøîàc ìàeîLy (:gk) lirläìwz ìkgipdy ¨¦¨¦§¥§¨©¨©¨¨

,miaxd zeyxa mc`àeä øBa`l` aiig epi` o`k s` ,dxiwtd `l m` s`e

,mind lr xehte xea meynøîàc áøì àlàxea meyn aiig epi`yãò ¤¨§©§¨©©
déì ø÷ôîcwifdy epenn meyn eaiigl yi xiwtd `l m` j` ,dlwzl §©§©¥

,'xey'ke,øîéîì àkéà éàîxht recne ,milkd lr s` aiig xeyd ixd ©¦¨§¥©
.`ax

:xg` ote`a `ax ixac z` d`ian `xnbd,øîzéà éëä øîzéà éà ,àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©
eðL àì ,àáø øîà,mind zy`ad lr aiigyàlàote`aBôebî LéàáäL ¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¦§¦¦

,mind exkrp xeaa ezlitpae ,hiha jlkeln xeyd didy -ìáàm` £¨
eyi`adBçéøîmpi`e mind ecqtp dlapd gixne ,xead jeza zny ± ¥¥

,dizyl miie`xàeä àîìòa àîøb ,àîòè éàî .øeètznxeb dliapd - ¨©©§¨§¨¨§¨§¨
,eili`n `aiy oegxqlàîìòa àîøâeepennn mxbpy wfid lre ±àì §¨¨§¨§¨Ÿ

:áéiçéî¦©©
:dpyna epipy:øôBkä úà ílLî BëBúì Bða Bà åéáà äéä̈¨¨¦§§§©¥¤©¤
:`xnbd dywnéànàåe ,xtek mlyl aiig,àeä íz àäxtek aeig oi`e §©©¨¨

.minrt yly df ote`a mc` zind xaky cren xeya `l`

,áø øîàok`ïðé÷ñò úBøBáa íãà éða ìò ìBtéì ãòeîadpynd ± ¨©©§¨¦©§¥¨¨§©§¦¨
jkle ,zexeaa mc` ipa lr minrt yly envr litd xaky xeya zxacn

,`xnbd dywn .xtek ziriaxd mrtd lr aiigéëä éàenvr xeyd litdy ¦¨¦
,dpeekaàeä àìè÷ øamrta xake ,jk lr xeyd z` lewql jixv did ± ©§¨¨

xey s` ixdy ,lwqil epic did mc` zinde xeal envr litdy dpey`xd

`le minrt yly ok dyry jiiy ji`e ,lwqp dpeeka mc` zindy mz

,`xnbd zvxzn .edelwq,óñBé áø øîàlitdl cren didy ax zpeek oi` ¨©©¥
`l` ,xeaay mc` ipa lr dpeeka envrìôðå à÷Bøé àæçcayr d`xy ± ©£¨§¨§¨©

itl lwqp epi` jkle ,xead jezl ltp jk jezne ,elke`l dvxe xead it lr

s` xtek mlyi dzrn minrt yly ok dyr m` mpn` ,dpeeka `ly didy

s` xtek mlyny ,'lbx'e 'oy'a mc` zindy enk `ed ixdy ,lwqp epi`y

,oy ly dclez epi`e `ed dpeyn df ote`y xnel oi`e ,lwqp xeyd oi`y

dclez meyn aiige ok zeyrl ekxc dzrn minrt yly ok dyry oeiky

.ez`pdl oeekzny ,oy ly

:xg` ote`a uxzn l`eny,øîà ìàeîLlkne ,mz xeya zxacn dpynd §¥¨©
y ,xtek mlyn mewnøîàc àéä éìéìbä éñBé éaø ,épî àäxeyyíz ¨©¦©¦¥©§¦¦¦§¨©¨

øôBk éöç ílLî.wfp ivg mlyny myk §©¥£¦¤

:xg` ote`a uxzn `ler,øîà àleòzrck epizpyn ok`éìéìbä éñBé éaø ¨¨©©¦¥©§¦¦
àéäxtek mlyny dpynd zpeek mewn lkne ,xtek ivg mlyn mz xeyy ¦

meyn ,mlyøîàcxaeq `edy ±øîàc ,ïBôøè éaøky (:ck) lirlïø÷ §¨©§©¦©§§¨©¤¤
,ílLî íìL ÷æð ÷fépä øöça`l` wfp ivg mlyiy dxezd dxn` `le ©£©©¦¨¤¤¨¥§©¥

e ,miaxd zeyxaénð àëä,wfipd xvga zindy oeik.ílLî íìL øôBk ¨¨©¦¤¨¥§©¥
:`xnbd zl`eyàleòì àîìLaxvga zindy oeik mly xtek mlyny ¦§¨¨§¨

,wfipdéðz÷c eðééäy ote`a df oic dpynd dazk jkly oaen ±åéáà äéä ©§§¨¨¥¨¨¨¦
,BëBúì Bða Bàdf ixd ,xvga `vnidl zeyx mdl yiy mda `weecy §§

,mly xtek mlyne wfipd xvgkì àlàìàeîL,xtek ivg mlynyéàî ¤¨¦§¥©
,Bða Bà åéáà àéøéàixdeléôàmc` zind m`énð ,øçà,jk epic ¦§¨¨¦§£¦©¥©¦

,`xnbd zvxzn .xtek ivg mlynyéðz÷ àúléîc déçøBàdpynd - §¥§¦§¨¨¨¥
ok m` `l` exiag xvgay xea jeza ievn xf mc` oi`y ,libxd ote` dhwp

:xvgd lra ly epa e` eia` `ed

:dpyna epipy,['eë] áéiç øöç ìòa úeLøa ñéðëä íàåoleka xne` iax §¦¦§¦¦§©©¨¥©¨
xenyl eilr lawiy cr aiig epi`:

:df oica dkldd wqta `xnin d`ian `xnbdàúëìä øîà áø ,øîzéà¦§©©¨©¦§§¨
.éaøk àúëìä øîà ìàeîLe ,àn÷ àpúk§©¨©¨§¥¨©¦§§¨§©¦

,ïðaø eðz,xeyd lral xvgd lra xn` m`ñBðkz`EøBL,ixvglBøîLe ¨©¨¨§§§¨
m`y `ed oicd ,dz` epxnyze -÷éfäxeydáéiçm`e ,mlyl xeyd lra ¦¦©¨

÷feä,xvgd lra ly exeyn xeydøeètel xn`y oeik ,xvgd lra ©¨
,el xn` m`e .xeyd lr dxiny lawn epi`y yexitaéðàå EøBL ñBðk§§©£¦

,epøîLàm` jkle ,dxiny eilr laiw yexita ixd÷feäxeydáéiçlra ¤§§¤©©¨
m`e ,xvgd÷éfäxeydøeèt.mlyln xeyd lra ¦¦¨

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä`yixdn dnvr ixac zxzeq `ziixad ± ¨¨©§¨
,`tiqlzøîà,`yixa,øeèt ÷feä áéiç ÷éfä ,BøîLe EøBL ñBðk ¨§©§§§§¨¦¦©¨©¨
,rnyne,BøîL déì øîàc àîòè`ed oicd jkløeèôe øBMä ìòa áéiçc ©§¨§¨©¥§¨§©¨©©©¨

àîúñ àä ,øöç ìòarnyn ,exey lr xenyiy yexita el xn` `ly ©©¨¥¨§¨¨
e ,dxinyd z` xvgd lra eilr lawny,øBMä ìòa øeèôe øöç ìòa áéiç©¨©©¨¥¨©©©

meynàúeøéèð déìò ìa÷î àîúñácz` xvgd lra eilr lawn - §¦§¨¨§©¥£¥§¦¨
,mpn` .minkg zrck epiide ,dxinyd,àôéñ àîéà,da epipyyñBðk ¥¨¥¨§

,øeèt ÷éfä áéiç ÷feä ,epøîLà éðàå EøBL,rnynedéì øîàc àîòè §©£¦¤§§¤©©¨¦¦¨©§¨§¨©¥
àîúñ àä ,øBMä ìòa øeèôe øöçä ìòa áéiçîc àeä ,epøîLà éðàå©£¦¤§§¤¦§©¥©©¤¨¥¨©©©¨§¨¨

y `ed oicd ,xenyl lawny yexita xvgd lra xn` `lyìòa áéiç©¨©©
,øöç ìòa øeèôe øBMämeyn,àúeøéèð déìò ìa÷î àì àîúñác ©¨©©¨¥§¦§¨¨Ÿ§©¥£¥§¦¨

eéaøì ïàúàiaxk `ed df oice -øîàcziad lra aiig epi`yìa÷iL ãò £¨§©¦§¨©©¤§©¥
ì úéaä ìòa àúeøéèð déìò,øBîL,dywie.éaø àôéñå ïðaø àLéø £¥§¦¨©©©©¦¦§¥¨©¨¨§¥¨©¦

:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàz` df mixzeq `tiqde `yixd ± ¨©©¦¤§¨¨©§¨
y xnel jixve ,df,Bæ äðL àì Bæ äðML éîipyk `ziixad dzpyp ok`e ¦¤¨¨Ÿ¨¨

.mi`pz

,àéä ïðaø dlek ,øîà àáødne ,dxiny xvgd lra eilr lawn `nzqae ¨¨¨©¨©¨¨¦
wiicl oi` ,dxiny eilr lawny yexita xn`y `tiqa `ziixad dhwpy

`l` ,dxiny lawn epi` `nzqay jknBøîL àLéø áéñðc éãéiàab` ± ©§¥§¨¦¥¨§¨
df ote`y ,dxiny lawn epi`y yexita xn`y `yixa `ziixad dhwpy

jkl ,dxiny lawn ok` `nzqay xnel ,`ed `weecàôéñ àðzxn`y ¨¨¥¨
yexita,epøîLà éðàå.`ed `weec e`l mpn` ©£¦¤§§¤

,àéä éaø dlek ,øîà àtt áøxn` m` `l` dxiny eilr lawn epi`e ©¨¨¨©¨©¦¦
lawn epi`y yexita xn`y `yixa `ziixad dhwpy dne ,yexita

,xg` oica wlgl dzpeek ,dxinyøîàc ïBôøè éaøk dì øáñåyïø÷ §¨©¨§©¦©§§¨©¤¤
Ckìä ,ílLî íìL ÷æð ÷fépä øöçam`déì øîà,xvgd lraBøîL± ©£©©¦¨¤¤¨¥§©¥¦§¨¨©¥§¨

y `vnp ,dz` epxnyzøöça íB÷î déì éð÷î àìel dpwn epi`y ± Ÿ©§¥¥¨¤¨¥
zeyx `l` el ozp `ly ,exey z` my qipkdl xvga mewn dl`yda

,xeyd z` qipkdl÷fépä øöça ïø÷ déì àéåäålra ly xvgdy `vnpe - §©§¨¥¤¤©£©©¦¨
,xeyd lra ly `le `id cala xvgd.íìL ÷æð ílLî ,÷fépä øöça ïø÷å§¤¤©£©©¦¨§©¥¤¤¨¥

m` j`BøîL déì øîà àìepi`y s` ,`nzqa eqipkdl zeyx el ozp `l` Ÿ¨©¥§¨
mewn lkn ,dxiny eilr lawndéì àéåäå ,øöça íB÷î déì éð÷à ééeð÷à©§¥©§¥¥¨¤¨¥§©§¨¥

ïéôzeMä øöç,xeyd lra lye xvgd lra ly ±ïéôzeMä øöça ïø÷å £©©¨¦§¤¤©£©©¨¦
e ,miaxd zeyxk `id ixd.÷æð éöç àlà ílLî Bðéà`ziixad dhwp jkle ¥§©¥¤¨£¦¤¤

:mly wfp xeyd lra mlyn jkay ,'exny' xn`y `yixa
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc `nw `aa(ycew zay meil)

m` ,cg` mewna ekldy mipyíäéðLmikldn,úeLøazeyxa oebk §¥¤¦§
,zeyxa xvgl eqpkpy e` ,xvga mitzey eidy e` ,miaxdBàm`íäéðL§¥¤

mikldn,úeLøa àlLuexl xzed `ly miaxd zeyxa mivx eidy oebk ¤Ÿ¦§
m` ,zeyxa `ly xvgl eqpkpy e` ,eae÷éfämiciaïéáéiç äæ úà äæ ¦¦¤¤¤©¨¦

oeike mlerl cren mc` oky ,dpeeka `ly ewifd m` s`e ,wfpd inelyza

dide ,zeyxa o`k jldn mc` cer `ny yeygl jixv did zeyxa qpkpy

`ny yeygl jixv did zeyxa `ly qpkp m` oke ,ewifi `ly xdfidl el

m`e .zeyxa `ly qpkp mc` cer,äæa äæ e÷feämdn cg` lk lwzpy oebk §¤¨¤
,wefipe exiaga.ïéøeèt§¦

,x`eaneàîòèmeyn ,mieey mdipyyàlL íäéðL Bà úeLøa íäéðLc ©§¨¦§¥¤¦§§¥¤¤Ÿ
ìáà ,úeLøam`ãçàdidãçàå ,úeLøadid exiage ±,úeLøa àlLoia ¦§£¨¤¨¦§§¤¨¤Ÿ¦§

,ewfed oiae ewifdúeLøáczeyxa jldn didy eze` ±,øeètewifd `l m` §¦§¨
yeygl jixv did `l xvgl mc` cer qpkpy d`x `ly oeiky ,dpeeka

jldy eze` j` ,zeyxa `ly jldn mc` cer `ny.áéiç ,úeLøa àlL¤Ÿ¦§©¨
ziad lra xvgl qpkpdy lirl `tt axe `ax exn`y dnl deey df oice

oia ,qpkpd iwfp lr xeht ziad lrae ,ziad lra iwfp lr aiig zeyxa `ly

:ewfed m` oiae ewifd m`

:dpyna epipyáéiç åéîéî Léàáäå BøBáì ìôð: ¨©§§¦§¦¥¨©¨
eðL àì ,àáø øîà,mind zy`ad lr aiigyàlàote`aúòLa LéàáäL ¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¦§¦¦§©

,äìéôðxikrdy e` ,mind eklklzp ezlitpae jlkeln xeyd didy oebke §¦¨
,eteba xeyd wifd df ote`ay ,ezlitp mr hihe ytxa mind z`ìáàm` £¨

wx yi`adäìéôð øçàì,mina ddyy zngn,àîòè éàî .øeètmeyn §©©§¦¨¨©©§¨
yíéìk íéîe øBa øBL éåädyrna wifd `l ixdy ,xeak aygp xeydy - ¨¥©¦¥¦

milkk md ixd minde ,mkeza ddyy ici lr ewefip mdy `l` mind z`

,xead jezl eltpy.íéìkä úà Ba áéiçL øBa eðéöî àìå§Ÿ¨¦¤¦¥¤©¥¦
:`xnbd dywnì àçéðäøîàc ìàeîLy (:gk) lirläìwz ìkgipdy ¨¦¨¦§¥§¨©¨©¨¨

,miaxd zeyxa mc`àeä øBa`l` aiig epi` o`k s` ,dxiwtd `l m` s`e

,mind lr xehte xea meynøîàc áøì àlàxea meyn aiig epi`yãò ¤¨§©§¨©©
déì ø÷ôîcwifdy epenn meyn eaiigl yi xiwtd `l m` j` ,dlwzl §©§©¥

,'xey'ke,øîéîì àkéà éàîxht recne ,milkd lr s` aiig xeyd ixd ©¦¨§¥©
.`ax

:xg` ote`a `ax ixac z` d`ian `xnbd,øîzéà éëä øîzéà éà ,àlà¤¨¦¦§©¨¦¦§©
eðL àì ,àáø øîà,mind zy`ad lr aiigyàlàote`aBôebî LéàáäL ¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¦§¦¦

,mind exkrp xeaa ezlitpae ,hiha jlkeln xeyd didy -ìáàm` £¨
eyi`adBçéøîmpi`e mind ecqtp dlapd gixne ,xead jeza zny ± ¥¥

,dizyl miie`xàeä àîìòa àîøb ,àîòè éàî .øeètznxeb dliapd - ¨©©§¨§¨¨§¨§¨
,eili`n `aiy oegxqlàîìòa àîøâeepennn mxbpy wfid lre ±àì §¨¨§¨§¨Ÿ

:áéiçéî¦©©
:dpyna epipy:øôBkä úà ílLî BëBúì Bða Bà åéáà äéä̈¨¨¦§§§©¥¤©¤
:`xnbd dywnéànàåe ,xtek mlyl aiig,àeä íz àäxtek aeig oi`e §©©¨¨

.minrt yly df ote`a mc` zind xaky cren xeya `l`

,áø øîàok`ïðé÷ñò úBøBáa íãà éða ìò ìBtéì ãòeîadpynd ± ¨©©§¨¦©§¥¨¨§©§¦¨
jkle ,zexeaa mc` ipa lr minrt yly envr litd xaky xeya zxacn

,`xnbd dywn .xtek ziriaxd mrtd lr aiigéëä éàenvr xeyd litdy ¦¨¦
,dpeekaàeä àìè÷ øamrta xake ,jk lr xeyd z` lewql jixv did ± ©§¨¨

xey s` ixdy ,lwqil epic did mc` zinde xeal envr litdy dpey`xd

`le minrt yly ok dyry jiiy ji`e ,lwqp dpeeka mc` zindy mz

,`xnbd zvxzn .edelwq,óñBé áø øîàlitdl cren didy ax zpeek oi` ¨©©¥
`l` ,xeaay mc` ipa lr dpeeka envrìôðå à÷Bøé àæçcayr d`xy ± ©£¨§¨§¨©

itl lwqp epi` jkle ,xead jezl ltp jk jezne ,elke`l dvxe xead it lr

s` xtek mlyi dzrn minrt yly ok dyr m` mpn` ,dpeeka `ly didy

s` xtek mlyny ,'lbx'e 'oy'a mc` zindy enk `ed ixdy ,lwqp epi`y

,oy ly dclez epi`e `ed dpeyn df ote`y xnel oi`e ,lwqp xeyd oi`y

dclez meyn aiige ok zeyrl ekxc dzrn minrt yly ok dyry oeiky

.ez`pdl oeekzny ,oy ly

:xg` ote`a uxzn l`eny,øîà ìàeîLlkne ,mz xeya zxacn dpynd §¥¨©
y ,xtek mlyn mewnøîàc àéä éìéìbä éñBé éaø ,épî àäxeyyíz ¨©¦©¦¥©§¦¦¦§¨©¨

øôBk éöç ílLî.wfp ivg mlyny myk §©¥£¦¤

:xg` ote`a uxzn `ler,øîà àleòzrck epizpyn ok`éìéìbä éñBé éaø ¨¨©©¦¥©§¦¦
àéäxtek mlyny dpynd zpeek mewn lkne ,xtek ivg mlyn mz xeyy ¦

meyn ,mlyøîàcxaeq `edy ±øîàc ,ïBôøè éaøky (:ck) lirlïø÷ §¨©§©¦©§§¨©¤¤
,ílLî íìL ÷æð ÷fépä øöça`l` wfp ivg mlyiy dxezd dxn` `le ©£©©¦¨¤¤¨¥§©¥

e ,miaxd zeyxaénð àëä,wfipd xvga zindy oeik.ílLî íìL øôBk ¨¨©¦¤¨¥§©¥
:`xnbd zl`eyàleòì àîìLaxvga zindy oeik mly xtek mlyny ¦§¨¨§¨

,wfipdéðz÷c eðééäy ote`a df oic dpynd dazk jkly oaen ±åéáà äéä ©§§¨¨¥¨¨¨¦
,BëBúì Bða Bàdf ixd ,xvga `vnidl zeyx mdl yiy mda `weecy §§

,mly xtek mlyne wfipd xvgkì àlàìàeîL,xtek ivg mlynyéàî ¤¨¦§¥©
,Bða Bà åéáà àéøéàixdeléôàmc` zind m`énð ,øçà,jk epic ¦§¨¨¦§£¦©¥©¦

,`xnbd zvxzn .xtek ivg mlynyéðz÷ àúléîc déçøBàdpynd - §¥§¦§¨¨¨¥
ok m` `l` exiag xvgay xea jeza ievn xf mc` oi`y ,libxd ote` dhwp

:xvgd lra ly epa e` eia` `ed

:dpyna epipy,['eë] áéiç øöç ìòa úeLøa ñéðëä íàåoleka xne` iax §¦¦§¦¦§©©¨¥©¨
xenyl eilr lawiy cr aiig epi`:

:df oica dkldd wqta `xnin d`ian `xnbdàúëìä øîà áø ,øîzéà¦§©©¨©¦§§¨
.éaøk àúëìä øîà ìàeîLe ,àn÷ àpúk§©¨©¨§¥¨©¦§§¨§©¦

,ïðaø eðz,xeyd lral xvgd lra xn` m`ñBðkz`EøBL,ixvglBøîLe ¨©¨¨§§§¨
m`y `ed oicd ,dz` epxnyze -÷éfäxeydáéiçm`e ,mlyl xeyd lra ¦¦©¨

÷feä,xvgd lra ly exeyn xeydøeètel xn`y oeik ,xvgd lra ©¨
,el xn` m`e .xeyd lr dxiny lawn epi`y yexitaéðàå EøBL ñBðk§§©£¦

,epøîLàm` jkle ,dxiny eilr laiw yexita ixd÷feäxeydáéiçlra ¤§§¤©©¨
m`e ,xvgd÷éfäxeydøeèt.mlyln xeyd lra ¦¦¨

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä`yixdn dnvr ixac zxzeq `ziixad ± ¨¨©§¨
,`tiqlzøîà,`yixa,øeèt ÷feä áéiç ÷éfä ,BøîLe EøBL ñBðk ¨§©§§§§¨¦¦©¨©¨
,rnyne,BøîL déì øîàc àîòè`ed oicd jkløeèôe øBMä ìòa áéiçc ©§¨§¨©¥§¨§©¨©©©¨

àîúñ àä ,øöç ìòarnyn ,exey lr xenyiy yexita el xn` `ly ©©¨¥¨§¨¨
e ,dxinyd z` xvgd lra eilr lawny,øBMä ìòa øeèôe øöç ìòa áéiç©¨©©¨¥¨©©©

meynàúeøéèð déìò ìa÷î àîúñácz` xvgd lra eilr lawn - §¦§¨¨§©¥£¥§¦¨
,mpn` .minkg zrck epiide ,dxinyd,àôéñ àîéà,da epipyyñBðk ¥¨¥¨§

,øeèt ÷éfä áéiç ÷feä ,epøîLà éðàå EøBL,rnynedéì øîàc àîòè §©£¦¤§§¤©©¨¦¦¨©§¨§¨©¥
àîúñ àä ,øBMä ìòa øeèôe øöçä ìòa áéiçîc àeä ,epøîLà éðàå©£¦¤§§¤¦§©¥©©¤¨¥¨©©©¨§¨¨

y `ed oicd ,xenyl lawny yexita xvgd lra xn` `lyìòa áéiç©¨©©
,øöç ìòa øeèôe øBMämeyn,àúeøéèð déìò ìa÷î àì àîúñác ©¨©©¨¥§¦§¨¨Ÿ§©¥£¥§¦¨

eéaøì ïàúàiaxk `ed df oice -øîàcziad lra aiig epi`yìa÷iL ãò £¨§©¦§¨©©¤§©¥
ì úéaä ìòa àúeøéèð déìò,øBîL,dywie.éaø àôéñå ïðaø àLéø £¥§¦¨©©©©¦¦§¥¨©¨¨§¥¨©¦

:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàz` df mixzeq `tiqde `yixd ± ¨©©¦¤§¨¨©§¨
y xnel jixve ,df,Bæ äðL àì Bæ äðML éîipyk `ziixad dzpyp ok`e ¦¤¨¨Ÿ¨¨

.mi`pz

,àéä ïðaø dlek ,øîà àáødne ,dxiny xvgd lra eilr lawn `nzqae ¨¨¨©¨©¨¨¦
wiicl oi` ,dxiny eilr lawny yexita xn`y `tiqa `ziixad dhwpy

`l` ,dxiny lawn epi` `nzqay jknBøîL àLéø áéñðc éãéiàab` ± ©§¥§¨¦¥¨§¨
df ote`y ,dxiny lawn epi`y yexita xn`y `yixa `ziixad dhwpy

jkl ,dxiny lawn ok` `nzqay xnel ,`ed `weecàôéñ àðzxn`y ¨¨¥¨
yexita,epøîLà éðàå.`ed `weec e`l mpn` ©£¦¤§§¤

,àéä éaø dlek ,øîà àtt áøxn` m` `l` dxiny eilr lawn epi`e ©¨¨¨©¨©¦¦
lawn epi`y yexita xn`y `yixa `ziixad dhwpy dne ,yexita

,xg` oica wlgl dzpeek ,dxinyøîàc ïBôøè éaøk dì øáñåyïø÷ §¨©¨§©¦©§§¨©¤¤
Ckìä ,ílLî íìL ÷æð ÷fépä øöçam`déì øîà,xvgd lraBøîL± ©£©©¦¨¤¤¨¥§©¥¦§¨¨©¥§¨

y `vnp ,dz` epxnyzøöça íB÷î déì éð÷î àìel dpwn epi`y ± Ÿ©§¥¥¨¤¨¥
zeyx `l` el ozp `ly ,exey z` my qipkdl xvga mewn dl`yda

,xeyd z` qipkdl÷fépä øöça ïø÷ déì àéåäålra ly xvgdy `vnpe - §©§¨¥¤¤©£©©¦¨
,xeyd lra ly `le `id cala xvgd.íìL ÷æð ílLî ,÷fépä øöça ïø÷å§¤¤©£©©¦¨§©¥¤¤¨¥

m` j`BøîL déì øîà àìepi`y s` ,`nzqa eqipkdl zeyx el ozp `l` Ÿ¨©¥§¨
mewn lkn ,dxiny eilr lawndéì àéåäå ,øöça íB÷î déì éð÷à ééeð÷à©§¥©§¥¥¨¤¨¥§©§¨¥

ïéôzeMä øöç,xeyd lra lye xvgd lra ly ±ïéôzeMä øöça ïø÷å £©©¨¦§¤¤©£©©¨¦
e ,miaxd zeyxk `id ixd.÷æð éöç àlà ílLî Bðéà`ziixad dhwp jkle ¥§©¥¤¨£¦¤¤

:mly wfp xeyd lra mlyn jkay ,'exny' xn`y `yixa
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‡‰ÏBÚ ˙·‰ÏM‰ ‡‰zL „Ú Ck Ïk ¯B‡‰ Ì‰a ˙ÈvÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰ÎLÁÏ CeÓÒ ÌÈˆÚÓ ‰¯e„Ó ˙BNÚÏ ¯eÒ‡̈©£§¨¥¥¦¨©£¥¨¤¨¦¥©¦¨¤¨¨¨©¤§¥©©§¤¤¨

ıÚ ‡e‰ Ì‡Â ˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ÌÈˆÚ‰ „È�ÈÂ ˙aLa da ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Ê‚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚ ÚeiÒ ÈÏa ‰ÈÏ‡Ó¥¥¤¨§¦¦©¥¦£¥¦§¥¨¤¨§©¤¨§©¨§¨¦¨¥¦§¥¤©£¤©©§¤¤§¦¥

È¯ˆ È„ÈÁÈBÈ·Ú ·B¯·e BÙÈ˜‰ ·B¯a ÌBÈ „BÚaÓ ¯B‡‰ ÊBÁ‡iL C[`]ıeÁaÓe Bae¯ „Ú ıÚ‰ È·BÚa ¯B‡‰ ÒpÎiL e�ÈÈ‰c §¦¦¨¦¤¤¡¨¦§§¤¥¨§§©§¤¦¥¨§¦¨¥©¦©

:B„È�‰Ï ÏÏk C¯ËˆÈ ‡ÏÂ ˙aMa ÂÈÏ‡Ó ˜ÏcÈ Ê‡L BÙÈw‰ ·B¯ „Ú Î"‚ e�ÙÈ˜È©¦¤©¤¥¤¨¦¨¥¥¥¨§©¨§Ÿ¦§¨¥§¨§¨¦

·LeÁÏ ÔÈ‡ ·eML ÔÈ�Úa ˙aLa Ì‰ÈÏ‡Ó Î"Á‡ e˜Ï„e‰L Ù"Ú‡ ¯‡a˙pL ¯eÚÈLk ÌBÈ „BÚaÓ e˜Ï„e‰ ‡lL ÌÈˆÚ¥¦¤Ÿ§§¦§§¦¤¦§¨¥¤§§¥£¥¤§©¨§¦§©¤¥¨

„BÚaÓ e˜Ï„e‰ Ì‡ Ï·‡ ¯eqÈ‡a ÌBÈ „BÚaÓ e˜Ï„e‰L ÔÂÈk ˙aLa Ì‰Ó ˙B�‰Ï ¯eÒ‡ Î"ÙÚ‡ Ì‰a ‰zÁÈ ‡nL¤¨§©¤¨¤¨¥¨¥¤§©¨¥¨¤§§¦§§¦£¨¦§§¦§

‰¯B�Ó Èab ÏÚ Ì‰L ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ì‰L ÔÈa Ô¯B‡Ï LnzL‰Ïe Ìc‚�k ÌnÁ˙‰Ï ÏBÎÈ ¯‡a˙pL ¯eÚÈLk ÌBÈ§¦¤¦§¨¥¨§¦§©¥§¤§¨§¦§©¥§¨¥¤¥©©¥©§©¥¤¥©©¥§¨

¯‡a˙iL BÓk ‰ÙÈ Ì‰a ˙ÊÁ‡� d�È‡Â Ì‰a ˙ÎÒÎÒÓ ¯B‡‰L È�tÓ ¯�Ï ‰ÏÈ˙t Ì‰Ó ˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ elÈÙ‡Â©£¦¦§¨¦¤¨©£¥¤§¦¨§¥¦§¥¤¨§©§¤¤¨¤§¥¨¤¤¤¤¨¤¨¤§¤¦§¨¥

„"Ò¯ 'ÈÒa1ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯e„Ó Ì‰Ó ˙BNÚÏ ¯zeÓ[a]:B¯È·Á ˙‡ „Á‡‰ ¯ÈÚ·Ó ÏB„b ˜qÈ‰ ‡È‰L ‰¯e„naL ÈÙÏ §¦¨©£¥¤§¨§¨¨§¦¤©§¨¤¦¤¥¨©§¦¨¤¨¤©¥

‚ÌÈ˜ÏBc Ì‰L ÈÙÏ ¯zeÓ ‰Ê È¯‰ ÌBÈ „BÚaÓ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯B‡‰ Ì‰a ÊÁ‡ ‡Ï elÈÙ‡ ÔÈÓÁtaL ÌÈ¯ÓB‡ LÈ¥§¦¤¤¤¨¦£¦Ÿ¨©¨¤¨¤¨¨¤¦§£¥¤¨§¦¤¥§¦

:Ï˜n‰ ¯Á‡ CÏ‰ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„·e ‰Ê ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ Ì‰ÈÏ‡Ó ÌÈÎÏB‰Â§§¦¥£¥¤§¥§¦©¤§¦§¥§¦©¥©©©¥¥

„‡··‚e L˜ ÏLÂ ˙È¯Ùb ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó[b]Ì‰L ¯zeÓ ‰Ê È¯‰ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯B‡‰ Ô‰a ÊÁ‡ ‡Ï elÈÙ‡ §¨¤¤¤§¤¨§¦§¤©§¨¨£¦Ÿ¨©¨¤¨¤¨¨¤£¥¤¨¤¥

Ì‰ÈÏ‡Ó ÌÈÎÏB‰Â ÌÈ˜ÏBc[c]Ì‰ ÌÈpw‰ Ì‡ Ï·‡ ÌÈ„¯eÙÓ Ì‰Lk ÌÈ¯Óz È�ÈÚ¯b ÏLÂ ÌÈp˜ ÏL ‰¯e„Ó ÔÎÂ §¦§§¦¥£¥¤§¥§¨¤¨¦§¤©§¦¥§¨¦§¤¥§¨¦£¨¦©¨¦¥

ÔÈ‡L ÈÙÏ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏM‰ ‡‰zL ÔÈ�Úa Ck Ïk ¯B‡‰ Ì‰a ˙ÈviL ÌÈÎÈ¯ˆ ÏÒa Ì‰ ÌÈ�ÈÚ¯b‰Â ÌÈ„e‚‡£¦§©©§¦¦¥©©§¦¦¤©¦¨¤¨¨©§¦§¨¤§¥©©§¤¤¨¥¥¤¨§¦¤¥

:‰ÈÏ‡Ó Ì‰a Ò�kÏ ‰ÏBÎÈ ˙·‰ÏM‰©©§¤¤§¨¦¨¥¨¤¥¥¤¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

mixe`ia

åéáò áåøáå [àועביו הקיפו רוב צרי� אי� במדורה אבל �

חבירו. את ומסיק מסייע ע� כל מרובה שהאש דמתו�
íå÷î ìëá äøåãî [á�להתחמ אי� יחידי שבע� משמע �

עביו רוב השבת קוד� כשהוסק ג� לאורו להשתמש או
והיקפו.

àááâå ù÷ [â�מ הנלקטי� בזבל המעורב דק תב� �

2.השדה

íäéìàî íéëìåäå íé÷ìåã [ã�חמו תנור להפעיל מותר �

שהאש כיו� שבת, שעו� ידי על וכדומה גז על העובד
התנור בכל מיד 3.מתפשטת

zexewn

שהאור1). מדבר שבת של לנרות פתילה לעשות אסור א: סעי�
קופצת והשלהבת סביביו נסר� אלא בתוכו, ונכנס בו נאחז אינו
כדי הנר יטה שמא חוששי� יפה דולקי� שאינ� דכיו� . . .

ונמצא יפה וידלק הפתילה אל שבתוכו השמ� מאוד שיתקרב
לזה). דוגמאות ש� (וראה בשבת. מבעיר

ב.2). כ, שבת רש"י השדה, מ� (אוספי�) גובבי� מלשו�:
ועוד. א, משנה פי"ז כלי� הרע"ב פירוש

ויגדיל3). ישכח שמא שהחושש והוסי� ג, סעי� שלמה שולח�
אחר. היכר יעשה או הכפתור שיכסה החו�, יקטי� או

סעיפי� ד' ובו שבת הכנסת קוד� האש הכנת רנה, סימ� א חלק

•

rny z`ixw zekld - jexr ogley

בקרב‡ מתהל� אלהי� ה' כי וכו' וכסית ושבת בתורה כתוב
וגו' דבר ערות ב� יראה ולא קדוש מחני� והיה וגו' מחני�
עמנו מתהל� אלהינו שה' מקו� שבכל חכמי� למדו מכא�
תורה בדברי או ובתפלה שמע בקריאת עוסקי� כשאנו דהיינו
ושלא ש� מגולה צואה תהא שלא קדוש המחנה להיות צרי�
פניו כנגד ערוה דבר יהיה שלא דהיינו דבר ערות בנו ה' יראה
של מחנהו שעיקר מפני עיניו כמלא מתפלל או הקורא אד� של

יראה שלא קדוש זה מחנה שיהיה וצרי� פניו כנגד הוא אד�
ד ערות ה' התורה.בו מ� הוא זה ואיסור בר

שה� בקרבנו בה� שוכ� ה' אשר שהמקומות הוסיפו והחכמי�
יהיו שלא ג"כ צרי� מתפלל או הקורא אד� של ולבו ראשו
אחד מכסה תחת הערוה ע� יהיה שלא דהיינו הערוה את רואי�
משו� בזה אי� התורה שמ� (אע"פ ביניה� וחציצה הפסק בלי
א� לפיכ� אד�) בני נגד מכוסה שערותו כיו� כו' ב� יראה ולא
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חו� ראשו שהוציא אע"פ בטליתו ומתכסה ערו� יש� היה
יקרא לא זה הרי אחד מכסה תחת ערותו ע� יהיה שלא לטליתו
רואה שלבו לערוה לבו בי� להפסיק לבו על בטליתו שיחו� עד
חבירו ערות את רואה לבו א� הדי� והוא אסור הערוה את
שוכבי� ששניה� כגו� חבירו לערות לבו בי� הפסק שאי� דהיינו
בשר� שאי� מזה זה רחוקי� וה� אחד בטלית ומתכסי� ערומי�

זה: כנגד זה שפניה� אלא נוגע

צרי�· לערוה בינו להפסיק בבגד מכוסה לבו א� אפילו
לקרות אסור מגולה הוא וא� מכוסה כ� ג� ערותו שתהא
שעצ� או יראנה שלא ממנה פניו החזיר א� אפילו התורה מ�
ב� יראה לא אלא דבר ערות תראה לא נאמר לא שהרי עיניו
אצלו העומד לאחר נראה תהא שלא בעני� מכוסה שתהא כלומר
יראה שלא לחלו� חו� ראשו והוציא ערו� בבית העומד לפיכ�
כיו� יקרא לא זה הרי בבגד לבו שכיסה פי על א� ערותו

בבית. ונראית מגולה שערותו

ראשו והוציא טפחי� י' גבוה שאינו בכילה ערו� היש� אבל
בכילה מגולה שערותו אע"פ לבו על בבגד כיסה וג� לה חוצה
ש� טפחי� י' גבוה הכילה שאי� שכיו� בטלית כמכוסה ה"ז
וכיו� לעצמו רשות חלוק שהוא לבית דומה ואינה עליה כסוי

אסור: בתוכו נראית שהערוה

שיוציא‚ ובלבד לערוה כסוי חשובי� צלולי� ה� אפילו מי�
אחד מכסה תחת ערותו ע� יהיה שלא למי� חו� ולבו ראשו
משו� אסור צלולי� ה� א� המי� תו� לבו וא� א' סעי� כמ"ש
בה� נראי� איבריו שאי� עכורי� ה� וא� הערוה את רואה לבו
לבו בי� הפסק חשובי� שה� מפני והוא בתוכ� לקרות מותר
ד' מה� להרחיק צרי� שאז רע ריח� יהיה שלא והוא לערוה
ברגליו עוכר� קרקע גבי שעל צלולי� ומי� לקמ� כמ"ש אמות
ורוצה לעכר� אפשר שאי שבכלי צלולי� במי� והרוח� ומותר

ויבר�. ללבו ממטה בבגד יכסה המי� תו� לבו א� לשתות

ה� אחד גו� והיד שהלב כיסוי חשוב אינו בידו כסהו א� אבל

ראשו את מכסה א� הדי� והוא עצמו את לכסות יכול הגו� ואי�
כמ"ש הראש בגילוי כ� לבר� שיוכל כיסוי חשוב אינו בידיו

צ"א: בסי' לקמ�

הפס„ חשובה ה"ז בזרועותיו גופו מחבק האד� בי�א� קה
הפסקה חשובה כיסוי חשובה אינה שהיד שא� לערוה לבו

הערוה: את רואה לבו אי� מקו� שמכל כיו�

לבושות‰ כשה� ולהתפלל לבר� יכולות שהנשי� אומרי� יש
שערות� לפי מלב� למטה מפסיקות שאינ� אע"פ החלוק
ה� א� מקו� ומכל הערוה את רואה לב� ואי� מאד למטה
ולא משו� אסור לאחרי� ונראית מגולה שערות� כיו� ערומות
מטה של פניה אי� שאז יושבת היא וא� וגו' דבר ערות ב� יראה

ר"ו: בסי' כמ"ש ערומה שהיא אע"פ לבר� מותרת נראית

Âמאיבריו איזה א� אבל מותר הערוה את רואי� איבריו שאר
להתפלל או לקרות אסור חבירו בערות או בערותו נוגע
או בבגד להפסיק� צרי� עליה� שוכבת שהערוה ויריכותיו
א� לחוש אי� בכיס אבל בה� הגיד יגע שלא בעני� להרחיק�
משו� אלא בערותו נוגעי� אבריו אסרו שלא לפי בה� נוגע
בכיס לפיכ� הרהור לידי יבא שאז בערותו נוגעת ידו אטו גזירה
לגזור אי� בו נוגעת היתה א� א� הרהור משו� בו לחוש שאי�
גמורה ערוה שהוא אעפ"י הערוה את רואי� אבריו משו� בו
ב� יראה ולא משו� כנגדו לקרות אסור מגולה הוא שא� לעני�

וגו':

Êולמטה ממתניו לכסותו מתניו על לו חגורה טליתו היתה
שמע קריאת לקרות מותר ערו� הוא ולמעלה שממתניו אע"פ
אבל לערוה לבו בי� מפסקת הטלית וג� מכוסה שערותו כיו�
את לראות צרי� שבתפלה לפי לבו שיכסה עד אסור להתפלל
אבל באימה לעמוד שצרי� עמו ומדבר המל� לפני כעומד עצמו

המל�: ע� מדבר אינו שמע בקריאת

סעיפי� ז' ובו הערוה את רואי� כשאבריו לבר� שלא עד סימ� א חלק
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הפרק: ממהתוכ� הקב"ה; שביתת גדר � להוי'" "שבת

העול� בבריאת ח"ו עמל לא שהרי שבת,

.ïúëìäë úåúáù éúù ïéðò ë"â ïáåé äúòî äðäå
"עליית תוכ� בעני� לעיל שנתבאר מה ע"פ
נוכל הגו�) בתו� למטה ירידתה ידי (על הנשמה"
תתאה שבת שבת, שבכל הבחינות שתי עני� ג� להבי�

עילאה. ושבת

במאמר הפנימי הפירוש שזהו לעיל, וכמבואר
כהלכת� שבתות שתי ישראל משמרי� "אלמלא רז"ל
שבת שבכל הבחינות שתי על דקאי נגאלי�", מיד

ושבת.

הסוד, (שבתורת הלשו� ביאור יקדי� תחילה [א�

" נקרא) השבת ביו� העולמות �העולמותעלייתשמצב "

" משמע זה דמלשו� לעיל, דוקאוהקשינו למעלה ,"שעולי�

הוא שבת קדושת עני� כלומר, מיני', פנוי אתר לית והלא

ב סו� אי� אור ו"גילוי בעול�, הלא"ה אליו, עלי' צרי� למה

ג למטה להיות יוכל שלו למעלה"הגילוי כמו )."כ

הכוונה אי� העולמות עליית עני� דבאמת מפרש, ולכ�

מזדככי� שהעולמות אלא למעלה, עלומתעלי�שעולי�

המחי' לאלקות וביטול� יותר לרוחני מהות� השתנות ידי

והוא האלקי, האור את לקבל ראויי� כלי� ונעשי� אות�,

שלעת ידי"כמו על בגופי� בנשמות האלקי האור יתגלה ל

ב סו� אי� לאור ה."ביטול�

שממשי�:] וזהו
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קכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

חו� ראשו שהוציא אע"פ בטליתו ומתכסה ערו� יש� היה
יקרא לא זה הרי אחד מכסה תחת ערותו ע� יהיה שלא לטליתו
רואה שלבו לערוה לבו בי� להפסיק לבו על בטליתו שיחו� עד
חבירו ערות את רואה לבו א� הדי� והוא אסור הערוה את
שוכבי� ששניה� כגו� חבירו לערות לבו בי� הפסק שאי� דהיינו
בשר� שאי� מזה זה רחוקי� וה� אחד בטלית ומתכסי� ערומי�

זה: כנגד זה שפניה� אלא נוגע

צרי�· לערוה בינו להפסיק בבגד מכוסה לבו א� אפילו
לקרות אסור מגולה הוא וא� מכוסה כ� ג� ערותו שתהא
שעצ� או יראנה שלא ממנה פניו החזיר א� אפילו התורה מ�
ב� יראה לא אלא דבר ערות תראה לא נאמר לא שהרי עיניו
אצלו העומד לאחר נראה תהא שלא בעני� מכוסה שתהא כלומר
יראה שלא לחלו� חו� ראשו והוציא ערו� בבית העומד לפיכ�
כיו� יקרא לא זה הרי בבגד לבו שכיסה פי על א� ערותו

בבית. ונראית מגולה שערותו

ראשו והוציא טפחי� י' גבוה שאינו בכילה ערו� היש� אבל
בכילה מגולה שערותו אע"פ לבו על בבגד כיסה וג� לה חוצה
ש� טפחי� י' גבוה הכילה שאי� שכיו� בטלית כמכוסה ה"ז
וכיו� לעצמו רשות חלוק שהוא לבית דומה ואינה עליה כסוי

אסור: בתוכו נראית שהערוה

שיוציא‚ ובלבד לערוה כסוי חשובי� צלולי� ה� אפילו מי�
אחד מכסה תחת ערותו ע� יהיה שלא למי� חו� ולבו ראשו
משו� אסור צלולי� ה� א� המי� תו� לבו וא� א' סעי� כמ"ש
בה� נראי� איבריו שאי� עכורי� ה� וא� הערוה את רואה לבו
לבו בי� הפסק חשובי� שה� מפני והוא בתוכ� לקרות מותר
ד' מה� להרחיק צרי� שאז רע ריח� יהיה שלא והוא לערוה
ברגליו עוכר� קרקע גבי שעל צלולי� ומי� לקמ� כמ"ש אמות
ורוצה לעכר� אפשר שאי שבכלי צלולי� במי� והרוח� ומותר

ויבר�. ללבו ממטה בבגד יכסה המי� תו� לבו א� לשתות

ה� אחד גו� והיד שהלב כיסוי חשוב אינו בידו כסהו א� אבל

ראשו את מכסה א� הדי� והוא עצמו את לכסות יכול הגו� ואי�
כמ"ש הראש בגילוי כ� לבר� שיוכל כיסוי חשוב אינו בידיו

צ"א: בסי' לקמ�

הפס„ חשובה ה"ז בזרועותיו גופו מחבק האד� בי�א� קה
הפסקה חשובה כיסוי חשובה אינה שהיד שא� לערוה לבו

הערוה: את רואה לבו אי� מקו� שמכל כיו�

לבושות‰ כשה� ולהתפלל לבר� יכולות שהנשי� אומרי� יש
שערות� לפי מלב� למטה מפסיקות שאינ� אע"פ החלוק
ה� א� מקו� ומכל הערוה את רואה לב� ואי� מאד למטה
ולא משו� אסור לאחרי� ונראית מגולה שערות� כיו� ערומות
מטה של פניה אי� שאז יושבת היא וא� וגו' דבר ערות ב� יראה

ר"ו: בסי' כמ"ש ערומה שהיא אע"פ לבר� מותרת נראית

Âמאיבריו איזה א� אבל מותר הערוה את רואי� איבריו שאר
להתפלל או לקרות אסור חבירו בערות או בערותו נוגע
או בבגד להפסיק� צרי� עליה� שוכבת שהערוה ויריכותיו
א� לחוש אי� בכיס אבל בה� הגיד יגע שלא בעני� להרחיק�
משו� אלא בערותו נוגעי� אבריו אסרו שלא לפי בה� נוגע
בכיס לפיכ� הרהור לידי יבא שאז בערותו נוגעת ידו אטו גזירה
לגזור אי� בו נוגעת היתה א� א� הרהור משו� בו לחוש שאי�
גמורה ערוה שהוא אעפ"י הערוה את רואי� אבריו משו� בו
ב� יראה ולא משו� כנגדו לקרות אסור מגולה הוא שא� לעני�

וגו':

Êולמטה ממתניו לכסותו מתניו על לו חגורה טליתו היתה
שמע קריאת לקרות מותר ערו� הוא ולמעלה שממתניו אע"פ
אבל לערוה לבו בי� מפסקת הטלית וג� מכוסה שערותו כיו�
את לראות צרי� שבתפלה לפי לבו שיכסה עד אסור להתפלל
אבל באימה לעמוד שצרי� עמו ומדבר המל� לפני כעומד עצמו

המל�: ע� מדבר אינו שמע בקריאת

סעיפי� ז' ובו הערוה את רואי� כשאבריו לבר� שלא עד סימ� א חלק
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הפרק: ממהתוכ� הקב"ה; שביתת גדר � להוי'" "שבת

העול� בבריאת ח"ו עמל לא שהרי שבת,

.ïúëìäë úåúáù éúù ïéðò ë"â ïáåé äúòî äðäå
"עליית תוכ� בעני� לעיל שנתבאר מה ע"פ
נוכל הגו�) בתו� למטה ירידתה ידי (על הנשמה"
תתאה שבת שבת, שבכל הבחינות שתי עני� ג� להבי�

עילאה. ושבת

במאמר הפנימי הפירוש שזהו לעיל, וכמבואר
כהלכת� שבתות שתי ישראל משמרי� "אלמלא רז"ל
שבת שבכל הבחינות שתי על דקאי נגאלי�", מיד

ושבת.

הסוד, (שבתורת הלשו� ביאור יקדי� תחילה [א�

" נקרא) השבת ביו� העולמות �העולמותעלייתשמצב "

" משמע זה דמלשו� לעיל, דוקאוהקשינו למעלה ,"שעולי�

הוא שבת קדושת עני� כלומר, מיני', פנוי אתר לית והלא

ב סו� אי� אור ו"גילוי בעול�, הלא"ה אליו, עלי' צרי� למה

ג למטה להיות יוכל שלו למעלה"הגילוי כמו )."כ

הכוונה אי� העולמות עליית עני� דבאמת מפרש, ולכ�

מזדככי� שהעולמות אלא למעלה, עלומתעלי�שעולי�

המחי' לאלקות וביטול� יותר לרוחני מהות� השתנות ידי

והוא האלקי, האור את לקבל ראויי� כלי� ונעשי� אות�,

שלעת ידי"כמו על בגופי� בנשמות האלקי האור יתגלה ל

ב סו� אי� לאור ה."ביטול�

שממשי�:] וזהו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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åðééä äééìòäå ,úåîìåòä úééìò àåä úáùä äðä éë
àáì ãéúòìã äééìò ïéðò åîëå ,ìåèéá úðéçá ë"â

.ì"ðä ìåèéá úðéçá ë"â àåäù
(דיו� העולמות" "עליית דלשו� העני�, א� �

לבא לעתיד הנשמה "עליית" לשו� כמו הוא השבת)
עולה שהיא הכוונה שאי� הזה), בעול� עבודתה (ע"י
יהי' דלעתיד הגילוי אדרבה, דהא עליוני�, לעולמות
הוא שכר קיבול דעיקר (וכנ"ל, דוקא בגופי� לנשמות

בגופי�). נשמות היינו המתי�, תחיית בזמ�

העלאת � הוא ה"עלי'" עני� פירוש וזיכו�אלא

שנעשה עד ב"ה,כליהנברא, סו� אי� אור להשראת
ישותו את מבטל שהאד� שע"י בארוכה, וכמשנת"ל
גופו אברי נעשי� בעוה"ז) ומצוות התורה (בקיו�
ב"ה, סו� אי� אור להשראת לבא לעתיד "כלי�" ונפשו

אלקות. לגלות הוא עניינ� שכל עד

ביאור: ליתר

בעול�: אלקות בגילוי אופני� שני יש

מלמעלה (ירידה) "המשכה נקרא אחד אופ�
"למט בי' דכתיב דמ"ת הגילוי ע"ד והוא ה'וירדה",

נמש� שאלקות הוא ה"ירידה" שעני� סיני", הר על
היינו ו"למטה" � למטה תחתונהונתגלה ,במדרגה

אלא ומדרגתו, בבחינתו שהוא "כמו נשאר שהעול�
אלקות". גילוי בו שנמש�

ובעצמו בכבודו שהקב"ה דאע"פ שמצינו וזהו
הר נשתנה לא למטה, אז נתגלה אלקי�") ה' ("אנכי
סלוק "סימ� � היובל "במשו� [שלכ� ממהותו כלל סיני
באיסור ההר נשאר ולא בהר" יעלו המה שכינה"
גילוי בעת שהי' בהר" עלות לכ� ד"השמרו הקוד�
בסילוק הרי ההר, נשתנה שלא דמכיו� השכינה,
ש"לא ישראל בבני וכ� הקוד�], למצבו חזר השכינה
בה�", מלובש הי' שהגילוי רק גופ� מהות נשתנה
שה"משפיע" � למטה" מלמעלה "ירידה עני� וזהו

המקבל ע� "להתייחד ונמצאבמקומויורד (ומדרגתו),
המקבל". בכלי כלל שינוי נעשה שלא

למעלה" מלמטה "העלאה הנקרא השני האופ� א�
עולה (המקבל) שה"מטה" הוא, ועניינו בכ�, שונה
ונזדכ� לגמרי, ממהותו המקבל כלי ש"נשתנה ומזדכ�,
שהמשפיע כמו המשפיע מהות לקבל שיוכל עד
שהמהות "ביטול", בחינת וזהו במדרגתו". במקומו
חדשה מהות נוצרת ותחתי' מתבטלת הקודמת

לאלקות. כלי להיות הראוי' ונעלה, ומזוככת

אז שיהי' כמ"ש לעת"ל, שיהי' העלי' עני� וזהו
ממהותה תשתנה האר� ש"ג� דעה", האר� "מלאה
באד� יהי' וכ� ה'". את דעה האר� שתמלא עד ותזדכ�
ויוכל לגמרי ממהותו שישתנה עד הגו� זיכו� "שיהי'
לזה, וראי' בגילוי. סו� אי� מאור וחיות שפע לקבל
אמרו אי� עכשיו שה� באופ� הגופי� יהיו שא�
יוכל ואי� שתי', ולא אכילה לא בו אי� הבא שבעול�
שישתנה לומר וע"כ אכילה, בלא להיות גשמי גו�

עלי'". בחינת וזוהי לגמרי, ממהותו ויזדכ�

העולמות" "עליית לשו� לעני� הוא הדבר ואותו
עצמו העול� השבת שביו� בזה, שהכוונה דשבת,
שמתבטל דהיינו ממדריגתו ו"עולה" משתנה
"העלאה עני� שזהו � לאלקות ומתקרב מ"ישותו"

למעלה". מלמטה

גילוי ולכ� הבא, עול� מעי� היא דשבת וכידוע
אלקות גילוי שיש באופ� אינו השבת דיו� האלקות
אלא ומדריגתו", "במקומו נשאר שהעול� כפי בעול�

בו פועל כמועלי'שהוא ומתעלה, ומזדכ� שהול� ,

לעת"ל. הבא בעול� שיהי'

עבודתה ידי על הנשמה עליית בי� הבדל יש [א�

ביו� העולמות לעליית מעשיות, מצוות בקיו� למטה

השבת:

והכנעת בביטול עבודתה ידי על באה הנשמה עליית

שנעשי� עד הנפש ואת הגו� את מזככת זו שעבודה היש,

ב סו� אי� אור לגילוי לעת"כלי� המתי�;"ה בתחיית ל

" [וכ�זיכו�ואילו השבת ביו� והעלאתו העול� "

החול ימות כל של טובי� ומעשי� התורה עליית

ע נגרמי� אינ� בשבת)] למעלה האד�"שמתעלי� מעשי י

נעשי� ממילאאלא הבאהבדר� שבת קדושת מצד ,

שהיא באופ� בעול� נמשכת זו דקדושה מלמעלה,

ביטולמעלה"" לידי להגיע באד� כח ונותנת העול� את

לאלקות.

המיוחד והאופי התוכ� את � ומבאר שהול� וזהו

" הגורמת שבת, העולמותדקדושת :"עליית

."éòéáùä íåéá úáùéå" ùåøéô äðä éë ,ïéðòäå
צרי� הקב"ה הי' שלא דמאחר ביאור, צרי�
"לא רז"ל (כמאמר העולמות בבריאת ח"ו "לעמול"
בדבר אלא עולמו את הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל
השביתה עני� מהו א"כ נעשו"), שמי� וכבר ה'

" ומהו ית', אצלו השביעי".וישבותומנוחה ביו�
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

פירושו:] [א�

áúåëù åîë äëàìî äæéà äùòù íãàî î"ãò àåä
ùáìúéù ãò ãøéì åìëù êéøö äðä ,ìëù äæéà
íìåë íéãøåé ë"çàå ,äáùçîäå úåãîäá
åúëàìîî çðù øçàå ,äùòîä çëá íéùáìúîå
ìëùä çëá íéììëðå íéìòúîå úåçëä ìë íéøæåç

.'åë ùôðä úåîöòáå
שאנו דכש� משל, הוא השביתה שעני� אלא
לאחרי נח שכשאד� להבדיל, וד� בשר אצל רואי�
עצמי" אל "שבתי עצמו על אומר הוא קשה עבודה
כי הוא, לכ� שהטע� זי�"), צו געקומע� בי� ("אי�
עשיית שבעת לפי היא מלאכה מעשיית העייפות סיבת
נפשו כוחות כל את ומלביש מכניס האד� מלאכה,
כוחותיו את יותר "מנתק" שהוא וככל במלאכה,
ויגע; עיי� יותר נעשה במלאכתו להכניס� מעצמותו
למקור�, חוזרי� כוחותיו כל המלאכה עשיית ובגמר

לעצמו"). (ש"חוזר "מנוחה" של גדר וזהו

א לצמצ�ולדוגמא, צרי� שכלי, רעיו� הכותב ד�
ולהוריד� ורגשותיו שכלו ואת נפשו כוחות את
שהוא שבידיו, המעשה לכח עד ה"מעשה", למדריגת
את וכשגומר הנייר; גבי על הרעיו� את "יעביר"
חוזרי� ומדותיו שכלו כוחות הכתיבה, מלאכת
ברוממות ונפשו, במוחו שה� כפי למקור� ומתעלי�

המעשה. כח ממדריגת ובהבדלה

והשפלת לירידת גורמת מלאכה שעשיית ונמצא,
הכוחות עליית � הוא המנוחה וגדר למטה, הכוחות
במה והתלבשות� ירידת� (לאחרי ומקור� לשרש�

מה�). שלמטה

äîëçä úãéøé åðééä ,'ä äùò íéîé úùù î"ãò êëå
äøùòá ùáìúäì íéîåöîö äîë éãé ìò úåãîäå

.'åë úåøîàî
ואת השמי� את ה' עשה ימי� "ששת כתיב
בזהר, ופירש ימי�", "בששת כתיב ולא האר�",
עד (מחסד עליונות מדות ששה על קאי ימי� דששת
בורא יד� שעל האלקיי� הכוחות ה� שה� יסוד),

מאמרות. בעשרה ואר� שמי� הקב"ה

" אתעשהועני� "השפיל" שהקב"ה � הוא ה'"
לפי והיינו "עשי'", בבחינת עליונות מדותיו ששת
מרוממי� ה� הקדושות) מדותיו (של אלו שכוחות
מקור להיות יכולי� שאי� עד למעלה לגמרי ומובדלי�
להחיות� בנבראי� להתלבש שיוכלו וכדי לנבראי�,

ממדריגת� ולירד להתצמצ� תחילה צריכי� ולקיימ�
כדי המעשה בכח השכל והתלבשות ירידת (כעי�

מלאכה). איזו לעשות

àåäù ,úéùàøá äùòîá íé÷ìà íù ìëä øëæð ïëìå
.'åë íéîåöîö úðéçá

� שענינו הדי�, מדת הוא אלקי� שש� ידוע
שמצד החיות והמשכת התפשטות (מניעת "צמצומי�"
"אלקי�" ש� ע"י היתה שהבריאה וזהו החסד), מדת
יהי אלקי� ויאמר אלקי�, ברא בראשית (כמ"ש דוקא
החיות של וירידות צמצומי� ריבוי ע"י היינו � גו')

עשי'". בבחינת "שנשפלו עד העליונות ממידות

å÷ñôå åìëù åðééä ,"íé÷ìà ìëéå" áéúë úáùáå
úðéçá àåäù 'éåä íùá ììëðå äìåòå ,íéîåöîöä
ìëùä úééìò ì"ðä î"ãò åîëå ,ïéîìò ìë ááåñ

.ïùøùì íéìòúîå íéøæåçù åìôùðù úåãîäå
עני� ית'המנוחהוזהו שכוחותיו ית', אצלו דשבת

לשרש� ועולי� וחוזרי� בצמצו� להיות מפסיקי�
למעלהומ שהוא כפי ב"ה סו� אי� באור הראשו� קור�

"שכלו � אלקי�" "ויכל (וזהו "צמצו�" של מגדר
וחוזרת אלקי� בש� הרמוזי� הצמצומי�" ופסקו
לפני שהיתה כפי הוי' בש� נכללת להיות החיות
וד� בשר מנוחת ודוגמת מעי� הוא זה וכל � הצמצו�)
למקור�, ממלאכת� חוזרי� נפשו שכוחות להבדיל,

הנפש". ל"עצמות עד

.'éåäì úáù ù"æå
"שבת � בשבת שנאמר מה שלפילהוי'זהו ,"

שביתת על זה קאי הפנימי השבת,הקב"ההפירוש ביו�
כביכול, הוי' ש� של ומנוחה שביתה היא שהשביתה
על הוי' דש� החיות וצמצו� והשפלת ירידת דתמורת
החיות עולה בשבת הרי החול, בימות אלקי� ש� ידי
עלמי�. כל סובב בבחינת הוי', בש� ומקורה לשרשה

"אור הוא שהוא העצ�", "ש� נקרא הוי' דש�
מגדר לגמרי למעלה והוא (הנ"ל) עלמי�" כל הסובב
את המחי' האלקי החיות שפע ובשבת, העולמות,
שזהו הוי', בש� ועולה חוזר צמצומו) (ע"י העולמות
"צמצו�". שו� בלי בעצמו ב"ה סו� אי� אור גילוי בחינת

כלומר:

את המרגישי� נבראי� ע� עולמות שיתהוו כדי
צמצו� להיות צרי� מאלקות, נפרד ודבר כ"יש" עצמ�
(שעל אלקי� ש� עני� והוא והסתרתו, האלקי האור
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קכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

פירושו:] [א�

áúåëù åîë äëàìî äæéà äùòù íãàî î"ãò àåä
ùáìúéù ãò ãøéì åìëù êéøö äðä ,ìëù äæéà
íìåë íéãøåé ë"çàå ,äáùçîäå úåãîäá
åúëàìîî çðù øçàå ,äùòîä çëá íéùáìúîå
ìëùä çëá íéììëðå íéìòúîå úåçëä ìë íéøæåç

.'åë ùôðä úåîöòáå
שאנו דכש� משל, הוא השביתה שעני� אלא
לאחרי נח שכשאד� להבדיל, וד� בשר אצל רואי�
עצמי" אל "שבתי עצמו על אומר הוא קשה עבודה
כי הוא, לכ� שהטע� זי�"), צו געקומע� בי� ("אי�
עשיית שבעת לפי היא מלאכה מעשיית העייפות סיבת
נפשו כוחות כל את ומלביש מכניס האד� מלאכה,
כוחותיו את יותר "מנתק" שהוא וככל במלאכה,
ויגע; עיי� יותר נעשה במלאכתו להכניס� מעצמותו
למקור�, חוזרי� כוחותיו כל המלאכה עשיית ובגמר

לעצמו"). (ש"חוזר "מנוחה" של גדר וזהו

א לצמצ�ולדוגמא, צרי� שכלי, רעיו� הכותב ד�
ולהוריד� ורגשותיו שכלו ואת נפשו כוחות את
שהוא שבידיו, המעשה לכח עד ה"מעשה", למדריגת
את וכשגומר הנייר; גבי על הרעיו� את "יעביר"
חוזרי� ומדותיו שכלו כוחות הכתיבה, מלאכת
ברוממות ונפשו, במוחו שה� כפי למקור� ומתעלי�

המעשה. כח ממדריגת ובהבדלה

והשפלת לירידת גורמת מלאכה שעשיית ונמצא,
הכוחות עליית � הוא המנוחה וגדר למטה, הכוחות
במה והתלבשות� ירידת� (לאחרי ומקור� לשרש�

מה�). שלמטה

äîëçä úãéøé åðééä ,'ä äùò íéîé úùù î"ãò êëå
äøùòá ùáìúäì íéîåöîö äîë éãé ìò úåãîäå

.'åë úåøîàî
ואת השמי� את ה' עשה ימי� "ששת כתיב
בזהר, ופירש ימי�", "בששת כתיב ולא האר�",
עד (מחסד עליונות מדות ששה על קאי ימי� דששת
בורא יד� שעל האלקיי� הכוחות ה� שה� יסוד),

מאמרות. בעשרה ואר� שמי� הקב"ה

" אתעשהועני� "השפיל" שהקב"ה � הוא ה'"
לפי והיינו "עשי'", בבחינת עליונות מדותיו ששת
מרוממי� ה� הקדושות) מדותיו (של אלו שכוחות
מקור להיות יכולי� שאי� עד למעלה לגמרי ומובדלי�
להחיות� בנבראי� להתלבש שיוכלו וכדי לנבראי�,

ממדריגת� ולירד להתצמצ� תחילה צריכי� ולקיימ�
כדי המעשה בכח השכל והתלבשות ירידת (כעי�

מלאכה). איזו לעשות

àåäù ,úéùàøá äùòîá íé÷ìà íù ìëä øëæð ïëìå
.'åë íéîåöîö úðéçá

� שענינו הדי�, מדת הוא אלקי� שש� ידוע
שמצד החיות והמשכת התפשטות (מניעת "צמצומי�"
"אלקי�" ש� ע"י היתה שהבריאה וזהו החסד), מדת
יהי אלקי� ויאמר אלקי�, ברא בראשית (כמ"ש דוקא
החיות של וירידות צמצומי� ריבוי ע"י היינו � גו')

עשי'". בבחינת "שנשפלו עד העליונות ממידות

å÷ñôå åìëù åðééä ,"íé÷ìà ìëéå" áéúë úáùáå
úðéçá àåäù 'éåä íùá ììëðå äìåòå ,íéîåöîöä
ìëùä úééìò ì"ðä î"ãò åîëå ,ïéîìò ìë ááåñ

.ïùøùì íéìòúîå íéøæåçù åìôùðù úåãîäå
עני� ית'המנוחהוזהו שכוחותיו ית', אצלו דשבת

לשרש� ועולי� וחוזרי� בצמצו� להיות מפסיקי�
למעלהומ שהוא כפי ב"ה סו� אי� באור הראשו� קור�

"שכלו � אלקי�" "ויכל (וזהו "צמצו�" של מגדר
וחוזרת אלקי� בש� הרמוזי� הצמצומי�" ופסקו
לפני שהיתה כפי הוי' בש� נכללת להיות החיות
וד� בשר מנוחת ודוגמת מעי� הוא זה וכל � הצמצו�)
למקור�, ממלאכת� חוזרי� נפשו שכוחות להבדיל,

הנפש". ל"עצמות עד

.'éåäì úáù ù"æå
"שבת � בשבת שנאמר מה שלפילהוי'זהו ,"

שביתת על זה קאי הפנימי השבת,הקב"ההפירוש ביו�
כביכול, הוי' ש� של ומנוחה שביתה היא שהשביתה
על הוי' דש� החיות וצמצו� והשפלת ירידת דתמורת
החיות עולה בשבת הרי החול, בימות אלקי� ש� ידי
עלמי�. כל סובב בבחינת הוי', בש� ומקורה לשרשה

"אור הוא שהוא העצ�", "ש� נקרא הוי' דש�
מגדר לגמרי למעלה והוא (הנ"ל) עלמי�" כל הסובב
את המחי' האלקי החיות שפע ובשבת, העולמות,
שזהו הוי', בש� ועולה חוזר צמצומו) (ע"י העולמות
"צמצו�". שו� בלי בעצמו ב"ה סו� אי� אור גילוי בחינת

כלומר:

את המרגישי� נבראי� ע� עולמות שיתהוו כדי
צמצו� להיות צרי� מאלקות, נפרד ודבר כ"יש" עצמ�
(שעל אלקי� ש� עני� והוא והסתרתו, האלקי האור
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c"agקכד i`iyp epizeax zxezn

לירידת הגור� והצמצו�, הדי� מדת העול�), נברא ידו
שמתלבשת עד צמצומי� כמה ידי על החיות והשפלת

מאמרות; בעשרה

הוי' בש� למקורה החיות עולה השבת ביו� א�
וקיימי� חיי� העולמות ואז צמצו�), הוי'(בלי .מש�

" בחינת הוא הוי' שש� מוכיח המוסגר סובב[ובמאמר

עלמי� :]"כל

éðàù éôìù ,úåéìë ïçåá áì ø÷åç 'éåä éðà ù"îëå
åîë äèîì àåäù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá ,'éåä
íéîù ,õøàáå íéîùá úåàøì éìéôùîä ,äìòîì
íåù ïéàù ,úåéìëå áì ø÷åç éðà ïëì ,íéåù õøàå

.'åë äøåàë äëùçëå ,'úé åéðôì øéúñî øáã
בוח� לב חוקר הוי' "אני הכתוב לשו� דיוק ג� זהו
ית' (שהוא ית' והשגחתו ידיעתו שבעני� כליות",
דוקא. הוי' ש� הכתוב נקט כליות") בוח� לב "חוקר

הקב"ה שאי� אומרי� העול� שאומות ידוע דהנה
הש זו כי בנבראי�, להשגיחמשגיח ית' לפניו פלה

אבל כבודו"), השמי� "על דרק אומרי� (ולכ� למטה
כל סובב מבחינת היא ית' שהשגחתו היא, האמת
דרגי�) כל (ריש עילאה החכמה ית' ש"אצלו עלמי�,
כמו א"כ שווי�, שניה� דרגי�) כל (סו� ועשיי'
בעשי' משגיח ממש כ� עילאה בחכמה שמשגיח
וכל וקומו ושבתו הלוכו האד� מעשה ובכל הגשמיות

ובאר�". בשמי� לראות המשפילי והיינו צרכיו..

השגחה אי� עושהזוכלומר: (ואינה לפניו השפלה
אור מצד היא זו השגחה כי � ית') בו שינוי ,הסובבשו�

לנבראי� ומתצמצ� (שיורד "התלבשות" בדר� שאינו
עלמי�, כל הממלא אור כעני� עליה�, להשגיח כדי
ההשגחה עני� הי' שאילו לנבראי�), ומתצמצ� שיורד

באמתרק זו היתה עלמי� כל ממלא בחינת ידי על
"מקי� של באופ� רק אלא ית', לפניו וירידה השפלה

היא ובאר� בשמי� ההשגחה שלכ� .בשווהמלמעלה",

"אני שהואהוי'וזהו דלפי כליות", בוח� לב חוקר
העולמות מכל לגמרי ומרומ� עלמי� כל סובב ית'
"רואה" והוא לפניו, שווי� ואר� שמי� כ� על כול�,
מקפת ית' שידיעתו ונמצא בשמי�. כמו באר� ומשגיח
דבר אי� (כי אד� תעלומות וא� הגשמי, עוה"ז את ג�

כאורה). כחשכה כמ"ש ית', לפניו מסתיר

ית', אצלו דשבת המנוחה � ראשו� לעני� חוזר [ועתה

" � דוקא:]להוי'שבתשענינה "

úðéçá úåéìò åðééä ,'éåäì úáù øîàðù úáùá ïëìå
.ïéîìò ìë ááåñá ïéîìò ìë àìîî

עלמי�, כל סובב בחינת הוא הוי' שש� מאחר
בש� למקורה השבת ביו� החיות עליית שעני� נמצא,
ממלא בחינת "עליית הוא � דייקא להוי' שבת � הוי'
עלמי�" כל "ממלא כי עלמי�", כל בסובב עלמי� כל
צמצומי� (ע"י בעולמות המתלבש האלקי האור הוא
לש� השבת ביו� "עולה" זה ואור להחיות�, רבי�)

כנ"ל. עלמי�, כל סובב בחינת הוי',

íäì ùé úåîìåòä íâù ,úåîìåòä úåéìò àåä ïëìå
íéìèáúîù ìåèéá úðéçá ë"â åðééäå ,äééìòùéî

.ïéàì
ש "עולה"חיותמאחר עלמי�) כל (ממלא הנבראי�

עצמ� הנבראי� שג� פשוט הרי יותר, גבוהה למדריגה
עלי'. לה� יש זו) מחיות וקיימי� (שחיי�

� (כנ"ל) הוא העלי' הנברא,הזדככותועני�
לאי�). היש (ביטול מישותו שמתבטל

כלומר:

אלקי אור גילוי תוספת הי' שבת קדושת גדר א�
עלי' (בהכרח) פועל זה הי' לא אזי בלבד, בעול�
דמת� הגילוי (וכדוגמת עצמ� בנבראי� והזדככות

סיני); בהר ושינוי זיכו� פעל שלא תורה

עצמה הנברא שחיות הוא, שבת קדושת עני� אבל
עלמי�" כל "סובב בבחינת ושרשה למקורה מתעלית
אלקות), מלבד מציאות לאיזו מקו� שו� אי� (שש�
מחיות הוא וחיותו (שקיומו הנברא שג� מוב� שמזה

לאלקות. ומתקרב ועולה מישותו מתבטל זו)

והביטול העלי' אי� שמ"מ בגשמיות[אלא ניכרי�

הוא דשבת העולמות עליית שעני� ידוע כי העול�,
[היינו העולמות" "פנימיות האלקיתבבחינת בחיות

העולמות", "חיצוניות בבחינת ולא העול�] שבתו�
אד� משל דר� "על ממש, העול� בגשמיות היינו
ידיו". בפעולת שינוי שו� ניכר שלא במחשבה ששובת

א� גשמית, ממנוחה הנ"ל במשל כמו כלומר:
שהוא בשעה מתחזק אד� של שבידו הגשמי שהכח
אי� � ומקורו לשרשו ועולה וחוזר ממלאכתו נח

הכחות וניכרתהתחזקות ואינונראית הגשמית, ביד
המתרחש פנימי עני� (א�בכחאלא היד שבתו� האד�

שייכת האד� ביד הכחות שהתחזקות ופשוט שמוב�
ועי"ז חדשי�, כחות נתוספו הגשמית שליד עצמה, ליד
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

א� מחודשי�, בכחות מלאכה ולעשות לחזור יכולה
השינוי הגשמית).ניכראי� ביד

"עליית היא שהשבת דזה בנמשל, הוא וכ�
בעול� אלקי אור גילוי תוספת רק (ולא העולמות"
עולה גופא הנברא שחיות בזה, הכוונה גרידא),
אלא הנברא; לישות מקו� שאי� כזו למדריגה לשרשה,

זו עלי' וניכרתשאי� בשרנראית הנבראבגשמיותלעיני
מרגישי� גדולי�, צדיקי� ובפרט ה', עובדי (ורק עצמו

בג המלובשת בחיות המתרחש העול�].בשינוי שמיות

ïåùì åìåëéå ,'åë õøàäå íéîùä åìåëéå ùåøéô åäæå
úðéçáá íä úáùáù ,'åë ìåèéáå ùôðä úåìë

.ïî÷ìãëå ìåèéáå äééìò
שינוי שיש הוא, השבת יו� של (שענינו זה עני�
ומתקרבי� מישות� מתבטלי� שה� הנבראי�, במהות
והאר�" השמי� "ויכולו הכתוב בלשו� נרמז לאלקות)
מהות השבת שביו� � הנפש" "כלות מלשו� ויכולו �

והאר� בה�השמי� שיש משתנה, בה�) אשר (וכל
לאלקות. וביטול כליו�

.(ìåèéá ïéðò àåäù äúáùä ë"â úáù ïåùì ïëå)
פירוש ג� ביטוללשו�זהו לשו� הוא שג� "שבת",

רעה"). חי' "והשבתי שאור", "תשביתו (כמו וכילוי

æ"éòù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éåìéâ úîçî åðééäå
.äåöî äåöî øëù ïéðòá ì"ðë ,ìåèéáä êùîð

שבנבראי� החיות עליית היא זה לביטול הסיבה
זה והרי � בארוכה כנ"ל עלמי�" כל "סובב לבחינת
על דקאי מצוה", מצוה "שכר בעני� משנת"ל ע"ד
האלקי האור גילוי שע"י לבא, לעתיד הסובב אור גילוי

אמיתי". ל"ביטול הנבראי� יבואו צמצומי� בלי

[לסיכו�:

היכולת � הוא החסידות משנת לפי שבת שביתת עני�

מציאות שכל עד האלקי, באור גמורה התבטלות לידי לבא

מקו� שישאר מבלי באלקות כולה חדורה תהי' האד�

ה הבריאה,"אני"להרגשת בעצ� בשבת מוטבע זה וכח ;

" העולמותמחמת החיות"עליית השבת שביו� פירוש, ,

ומקורה, לשרשה עולה והנבראי� העולמות של האלקית

להכלל כ�, ג� להתעלות אד� לכל היכולת ניתנה ובמילא

צ ובזה אלקות, ע� האד�"ולהתאחד ויגיעת עבודת ל

" להרגיש השבת, תתבטלעלי'ביו� שישותו עד זו "

ממציאותה.

ב' יש גופא זה וביטול שבעלי' יבואר, הבאי� בפרקי�

לעיל שנתבארו בביטול המדריגות שתי (כעני� מדרגות

יֿיא)]. פרק
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Â‰ÊÂזהו למלכו עוז וית� מ"ש דהנה משיחו קר� ויר�
מבחי' היינו כו' עו"ז לבש גיאו' מל� ה' מ"ש
מעלה למעלה העולה שהוא כו' דרפ"ח דגבו' הברורי'
שז"ש דוקא, דימי� בחסד נוס� כח וית� הגבורו' כל במקור
ירו� מ"ש ואמנ� כו', מאת� וחסד"י וכו' ימושו ההרי� כי
שהוא מא"ד עד דע"י חג"ת מבחי' שה� וגבה ונשא
ויר� מ"ש והוא דמשיח, ב' עלי' בחי' היינו ממש בעצמו'
מדרגתו מעצ� למעלה עוד קרנו שירי� פי' משיחו קר�
התשוב' ע"י כי כו' דרפ"ח הברורי' מבחי' למעלה והוא
ב' שה� ואו"י דאו"ח ע"ס בחי' היינו או"ח בבחי' סומע"ט
אד"� מבחי' למעלה מא"ד מ"ש אבל כו', דאד"� קומות
מבחי' מעלה למעלה שהגדיל הגדיל דוד עד מ"ש והוא
ג� שלמעלה ממש אא"ס עצמו' בבחי' והיינו דאד"� מ"ה
בחי' שכל לפי כנ"ל, בלבד עצמו שמצד מההתנשאו'
והשתוות ער� בזה ויש עכ"פ מל' בבחי' הוא התנשאו'
בעצמו ששיער והשיעור, הצמצו� בסיבת יסתע� אשר לכל

בחי' אבל כו', טה"ע שנק' בפועל להיו' שעתיד מה בכח
שיי� ולא ולמטה למעלה בהיותו הוא שוה ממש עצמותו
דמ"ש למטה ירידה ל' ולא בהתנשאו' למעלה עילוי לשו�
אע"פ תכלית אי� עד ולמטה ק� אי� עד למעלה דאא"ס
התפשטו' בחי' עכ"פ הוא אבל שבעצמו', חו"ג בחי' שה�
תכלית, אי� עד והיריד' ק� אי� עד העלי' בו שיתכ� אורו
וירידה עלי' ל' שיי� לא ומהותו בעצמותו שהוא כמו א�
שמתנשא דאד"� התנשאו' בי� ההפרש (והוא כידוע כלל
הברואי' כל על התנשאו' בו שיש האד"� כטבע זולתו על
שיי� לא אד"� מבחי' למעלה אבל בו, כלולי' שכול� לפי
רק כו' עדיי� בכח בעצמו שיער שלא מאחר התנשאות ל'
כלל ומטה מעלה עני� ש� יתכ� שלא העצמו' בבחי' הכל
בבחי' רק יתכ� לא עצמו שמצד התנשאו' ג� א"כ וכלל,
קר� ויר� וזהו וד"ל). עצמו הא"ס במהות ולא דא"ס אור
לפני"ו ונח"י' וזהו ממש לעצמו' בדומה להיו' משיחו

וד"ל. ממש

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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א� מחודשי�, בכחות מלאכה ולעשות לחזור יכולה
השינוי הגשמית).ניכראי� ביד

"עליית היא שהשבת דזה בנמשל, הוא וכ�
בעול� אלקי אור גילוי תוספת רק (ולא העולמות"
עולה גופא הנברא שחיות בזה, הכוונה גרידא),
אלא הנברא; לישות מקו� שאי� כזו למדריגה לשרשה,

זו עלי' וניכרתשאי� בשרנראית הנבראבגשמיותלעיני
מרגישי� גדולי�, צדיקי� ובפרט ה', עובדי (ורק עצמו

בג המלובשת בחיות המתרחש העול�].בשינוי שמיות

ïåùì åìåëéå ,'åë õøàäå íéîùä åìåëéå ùåøéô åäæå
úðéçáá íä úáùáù ,'åë ìåèéáå ùôðä úåìë

.ïî÷ìãëå ìåèéáå äééìò
שינוי שיש הוא, השבת יו� של (שענינו זה עני�
ומתקרבי� מישות� מתבטלי� שה� הנבראי�, במהות
והאר�" השמי� "ויכולו הכתוב בלשו� נרמז לאלקות)
מהות השבת שביו� � הנפש" "כלות מלשו� ויכולו �

והאר� בה�השמי� שיש משתנה, בה�) אשר (וכל
לאלקות. וביטול כליו�

.(ìåèéá ïéðò àåäù äúáùä ë"â úáù ïåùì ïëå)
פירוש ג� ביטוללשו�זהו לשו� הוא שג� "שבת",

רעה"). חי' "והשבתי שאור", "תשביתו (כמו וכילוי

æ"éòù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éåìéâ úîçî åðééäå
.äåöî äåöî øëù ïéðòá ì"ðë ,ìåèéáä êùîð

שבנבראי� החיות עליית היא זה לביטול הסיבה
זה והרי � בארוכה כנ"ל עלמי�" כל "סובב לבחינת
על דקאי מצוה", מצוה "שכר בעני� משנת"ל ע"ד
האלקי האור גילוי שע"י לבא, לעתיד הסובב אור גילוי

אמיתי". ל"ביטול הנבראי� יבואו צמצומי� בלי

[לסיכו�:

היכולת � הוא החסידות משנת לפי שבת שביתת עני�

מציאות שכל עד האלקי, באור גמורה התבטלות לידי לבא

מקו� שישאר מבלי באלקות כולה חדורה תהי' האד�

ה הבריאה,"אני"להרגשת בעצ� בשבת מוטבע זה וכח ;

" העולמותמחמת החיות"עליית השבת שביו� פירוש, ,

ומקורה, לשרשה עולה והנבראי� העולמות של האלקית

להכלל כ�, ג� להתעלות אד� לכל היכולת ניתנה ובמילא

צ ובזה אלקות, ע� האד�"ולהתאחד ויגיעת עבודת ל

" להרגיש השבת, תתבטלעלי'ביו� שישותו עד זו "

ממציאותה.

ב' יש גופא זה וביטול שבעלי' יבואר, הבאי� בפרקי�

לעיל שנתבארו בביטול המדריגות שתי (כעני� מדרגות

יֿיא)]. פרק
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miqxhpew mixn`n

Â‰ÊÂזהו למלכו עוז וית� מ"ש דהנה משיחו קר� ויר�
מבחי' היינו כו' עו"ז לבש גיאו' מל� ה' מ"ש
מעלה למעלה העולה שהוא כו' דרפ"ח דגבו' הברורי'
שז"ש דוקא, דימי� בחסד נוס� כח וית� הגבורו' כל במקור
ירו� מ"ש ואמנ� כו', מאת� וחסד"י וכו' ימושו ההרי� כי
שהוא מא"ד עד דע"י חג"ת מבחי' שה� וגבה ונשא
ויר� מ"ש והוא דמשיח, ב' עלי' בחי' היינו ממש בעצמו'
מדרגתו מעצ� למעלה עוד קרנו שירי� פי' משיחו קר�
התשוב' ע"י כי כו' דרפ"ח הברורי' מבחי' למעלה והוא
ב' שה� ואו"י דאו"ח ע"ס בחי' היינו או"ח בבחי' סומע"ט
אד"� מבחי' למעלה מא"ד מ"ש אבל כו', דאד"� קומות
מבחי' מעלה למעלה שהגדיל הגדיל דוד עד מ"ש והוא
ג� שלמעלה ממש אא"ס עצמו' בבחי' והיינו דאד"� מ"ה
בחי' שכל לפי כנ"ל, בלבד עצמו שמצד מההתנשאו'
והשתוות ער� בזה ויש עכ"פ מל' בבחי' הוא התנשאו'
בעצמו ששיער והשיעור, הצמצו� בסיבת יסתע� אשר לכל

בחי' אבל כו', טה"ע שנק' בפועל להיו' שעתיד מה בכח
שיי� ולא ולמטה למעלה בהיותו הוא שוה ממש עצמותו
דמ"ש למטה ירידה ל' ולא בהתנשאו' למעלה עילוי לשו�
אע"פ תכלית אי� עד ולמטה ק� אי� עד למעלה דאא"ס
התפשטו' בחי' עכ"פ הוא אבל שבעצמו', חו"ג בחי' שה�
תכלית, אי� עד והיריד' ק� אי� עד העלי' בו שיתכ� אורו
וירידה עלי' ל' שיי� לא ומהותו בעצמותו שהוא כמו א�
שמתנשא דאד"� התנשאו' בי� ההפרש (והוא כידוע כלל
הברואי' כל על התנשאו' בו שיש האד"� כטבע זולתו על
שיי� לא אד"� מבחי' למעלה אבל בו, כלולי' שכול� לפי
רק כו' עדיי� בכח בעצמו שיער שלא מאחר התנשאות ל'
כלל ומטה מעלה עני� ש� יתכ� שלא העצמו' בבחי' הכל
בבחי' רק יתכ� לא עצמו שמצד התנשאו' ג� א"כ וכלל,
קר� ויר� וזהו וד"ל). עצמו הא"ס במהות ולא דא"ס אור
לפני"ו ונח"י' וזהו ממש לעצמו' בדומה להיו' משיחו

וד"ל. ממש
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‰�‰Â�תלי) נאמנה הוי' עדות כמ"ש עדות נק' המצות כל
פי' י"ד) קי"ט (תלי� ששתי עדותי� בדר� ח') י"ט

ש ההעל� גילוי הוא העדות דברכמו על לפנינו מעידי�
מעשה כל כ� שהוא, כמו ענינו כל ומספרי� ראינוהו שלא
שלמעלה למצות ועדות דוגמא ה� שלמטה המצות
שה� במ"א כמ"ש בציצית ומתעט� תפילי� מניח שהקב"ה
פרשיות ד' עושי� אנו כ� החכמה נתיבות ול"ב מוחי' ד'
באתערותא כי למעלה מעוררי� אנו ועי"ז חוטי� ול"ב
במעלת במ"א וכמ"ש בזהר כדאי' לעילא אתער דלתתא
מילה מצות ע' מעלה למעלה לעורר מעשיות המצות

וכמ"כ יעו"ש, פ"ב אחדות ומצות
‰"‚‰

שיטות כמה בזה שיש הידיעה עני� נתברר מכא� (*

עצמו ובידיעת והידוע והדיעה היודע שהוא כ' הרמב"�
כול�. נמצאו מציאותו שמאמתת לפי הנבראי� כל יודע
משני עליו נחלק ה' גבורות לס' בהקדמתו מפראג ומהר"ל
למעלה שהזכרתי כמו מיוחד גדר אינו שעצמותו א' טעמי�
כמו לה� סיבה שאינו דברי� ידע עצמו בידיעת אי� ב'
שעצמותו כ' לפיכ� כו' רצונו נגד שה� העבירות מעשה
ר"ל נפעלי� ה� והידיעה והשכל כנ"ל שכל בגדר אינו
כמו הידיעה וברא שפעל כ"ה) ב' (שמות אלקי� וידע מ"ש
ב'. שיטה זוהי כ"א) א' (בראשית אלקי� ויברא שאמר
מ"ש א� כנ"ל צודקי� דבריו שכל אינו שעצמותו ובמ"ש
סברא, אב"א קרא אב"א אינו זה בריאה היא שהידיעה
מתייחסת שהידיעה נראה הפסוקי� שמלשונות קרא אב"א
קמ"ז (תלי� מספר אי� ולתבונתו כמ"ש אמיתי לתואר לו
סברא אב"א כ'), ג' (משלי נבקעו תהומות בדעתו ה')
הנפעלי� שיודע ומה מעצמותו, הידיעה מסלק אתה דא"כ
צודקי� בזה לפיכ� כו' שברא בבריאה אלא בעצמותו אינו
בער� לא א� אלקות ג"כ היא שהידיעה הרמב"� ד'
הרמ"ק כמ"ש א' שיטות ב' יש בזה וג� כמשי"ת: עצמותו
ה� והאורות אורות ובתוכ� כלי� ה� והשכל שהידיעה
ה� א� ענינ� מה האלו שהכלי� צ"ע וזה כו' העיקר
בער� אינו שהאלהות אומר אתה הרי יפלא א"כ אלהות

הרי א"כ נפרדי� כלי� שה� אומר אתה וא� פרטי גדר
ע"י היא הידיעה שעיקר ואע"פ ממנו שחו� בידיעה יודע
אתה אומר שא� ועוד הכלי, באמצעות הוא הרי מ"מ האור
חו"ב פרטי� גדרי� ג"כ יש אלהות ודאי שה� שבהאורות
כמו ומחוורתא לאלהות, פרטי גדר נות� אתה א"כ ודעת
החו"ב ה� ה� שהכלי� האריז"ל קבלת ע"פ שעולה
מהותו אינ� ומ"מ געטלי� ר"ל אלהות וה� והידיעה
המקו� עני� כידוע עצו� צמצו� ע"י נאצלו כי ועצמותו
ומ"מ מהר"ל, כמ"ש מיוחד מגדר למעלה ועצמותו פנוי,
ולפיכ� בריאה כמו ולא הרמב"� כמ"ש אלהות הכלי�
אלהות ג"כ הידיעה שהרי ממנו שחו� בידיעה יודע אינו
אלא אינו זה כי באלהות פרטי גדר נות� שאתה ולק"מ
האורות ועני� כנ"ל, הצמצו� לאחר שנאצלו בי"ס
מיוחד בגדר שאינו פשוט מהות המה בכלי� המתלבשי�
ממש ית' במהו"ע וג� באורות הידיעה מגיע הכלי� וע"י
שלאחר שבאלהותו שהידיעה וידוע גלוי ע"ד שהוא אלא
וש� מהצמצו� שלמעלה במהו"ע ידוע כלי� הנק' הצמ'
פ"ג (אבות צפוי הכל כמ"ש כללית הידיעה עני� הוא
שבעצמותו זו ידיעה כי למטה אעפ"כ יש והבחירה מט"ו)
לפי מזה מתפעל הנברא אי� כי מכרחת ואינה מקי� היא
אלקי� וידע ומ"ש כו' תחתו� דעת משא"כ מקי� שהוא
ג� ועד"ז כלי� בחי' תחתו� בדעת הידיעה שהגיע ר"ל
תחתו� בדעת והגיע שעשה אחר עושה שאד� העבירה
בהיות המעשה קוד� משא"כ החיצוני� ויניקת רוש� עשה
במעשה ועד"ז מזה רוש� הי' לא במהו"ע עדיי� הידיעה
מצוה ע' נקיה, סולת הוא כי בכ"ז היטב ודו"ק המצות

הג"ה: ע"כ כ"ה.
הנ"ל עבריי� עבדי� לו יש שהקב"ה זו מצוה בעני�
הוא א' בכל ובפרט שני אלפי שית ה� שש כל ועובדי�
חפשי ומשלח� כידוע הבהמית שבנפשו מדות ששה בירור
הקב"ה ציונו כמ"כ כנ"ל הז' אל� הוא בשביעית במנוחה
ושנשלחהו עברי עבד קני� די� הוא ליוצרה צורה להדמות
כל למעלה כ� נעורר שעי"ז לפי השביעית בשנה חפשי

העולמי�: לחיי והמנוחה הנ"ל הנפלא העני�
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˜"‰ÂÊ·1ידידות מה פתח יוסי ר' ע"א. דע"ז ל� ל� פ'
נשא לבני לו� אית כמה צבאות ה' משכנותי�
על ואינו� עלמא קאי� מה על מסתכלי ולא ידעי לא כו'
וממי� מאש שמיא עביד עלמא קוב"ה ברא דכד קיימי� מה
ברוחא וקיימי אגלידו ולבתר גלדי הוי ולא כחדא מתערבי�
סמכי� ואינו� סמכי� על לקיימא עלמא שתל ומתמ� עילאה
אסתלק דרוחא ובשעתא רוחא, בההיא אלא קיימי� לא
אר� המרגיז הה"ד אירתת ועלמא וזעי� מרפפ� כולהו
דכד אורייתא על קאי� וכולא יתפלצו� ועמודי' ממקומה
בגמ' איתא ועד"ז כו' עלמא קאי� באורייתא משתדלי
שרואי' לבריות אוי הנ"ל יוסי ר' בש� ב' די"ב חגיגה
על ועמודי' עמודי� על עומדת האר� כו' יודעי� ואינ�
וצ"ל ע"ש. כו' הרוח על והרי� ההרי� על ומי� המי�
כו', ידידות דמה להפסוק שייכות מהו וג� הנ"ל זהר מאמר

ל�. דל� פ' על הנ"ל הפ' כל שייכות מהו וג�
ÔÈ�Ú‰,חו"ג בחי' הוא וממיא מאש עביד דשמיא הוא

השפעה, חסד בחי' הוא לנמו� מגבוה יורדי' מי�
העול� התהוות כי הגבורה מדת הוא לעלות טבעו ואש
חסד עול� אמרתי כי כמ"ש חו"ג דוקא המדות ב' ע"י הוא
לבד החסד מדת ע"י עול� קיו� להיות יוכל לא אמנ� יבנה
א"א מלוכה שהנהגת דארעא במלכותא רואי� שאנו כמו
אר� יעמיד במשפט מל� כמ"ש ומשפט די� ע"י ג� כ"א
התנהגות להיות א"א זה ובלא ומשפט די� להיות שצרי�
יכול הי' לא העולמות התהוות למעלה וכ� כלל, המלוכה
התכללות להיות צרי� והי' בלבד החסד מדת ע"י להיות
הפכי� ב' ה� ומי� אש והנה ומי�. אש היינו דוקא חו"ג
שלו� עושה כמ"ש אות� מחבר ת"ת הוא והרוח בטבע�
ע"י והוא זא"ז מכבי� שאי� וגבריאל מיכאל בי� במרומיו

משניה� גבוה היותר מל�2בחי' שלמה הקב"ה נק' ולכ�
אלקות גילוי ע"י חו"ג הבחי' ב' שמחבר שלו שהשלו�

בחי' וזהו למי� אש מחבר ג"כ הוא הרוח וכמו"כ בעצמו,
אש ב"ה אוא"ס להשראת כלי מ"ה מכח שנמש� רהתיקו�
התכללות הוא ועי"ז כלל, איהו מדות אינו� מכל לאו

חו"ג. המדות
˘"ÊÂאמ"ש אמות שלש אש3בס"י מי� אויר הוא

כמו יותר גבוה אויר כי לאש מי� מחבר שהאויר
נתפסי� והמי� הראות בחוש נתפס שהאש למטה שרואי�
שאינו יותר בדקות הוא האויר אבל המישוש, בחוש ג�
ומי�, אש המחבר הוא האויר ולכ� הנ"ל, בחושי' נתפס
וקיימו אגלידו ולבתר גלדי הוו לא דמתחלה בזוהר וז"ש
שנקרשו ור"ל המי� אגלידו הרוח דע"י עילאה ברוחא
בחוזק הולכי� כשהולכי' המי� כי וקרח, גלד ונעשו המי�
נגלדי� כשה� אבל רבי� מי� כקול כמ"ש יש בבחי' וה�
גדול ובקרירות בתוק� בה� שמנשבת צפונית רוח ע"י
בחי' על ועומדי� ממהות� ביטול הוא וגלד קרח ונעשה

חרק אותיות וקרח בחי'4א', א' נקודה רק הוא החירק כמו
בתו� רקיע יהי מאמר על בראשית ברבות וז"ש ביטול,
מתחילה אלא דבראשית ממאמר שמי� נברא והרי המי�,
עילאה רוחא ע"י והיינו אתקרישו, ולבתר קרשי הוו לא

כחדא. ונתגלדו ומי� באש ביטול בחי' בה� נמש�
Î"Á‡Âאורייתא כי אורייתא, על קאי� וכולא בזהר איתא

מזה ולכ� ב"ה אוא"ס שורה ובחכ' נפקת מחכ'
הקול כי התורה קול ע"י והוא המדות התכללות נמש�
מהבל יוצא הקול כי רוח מי� אש יסודות מג' ג"כ מורכב
המי� יסוד הוא הלב על מרחפת והריאה האש יסוד הוא הלב
רואי' ולכ� הקול יוצא והריאה והלב הקנה התחברות וע"י
קלא וע"י כו', בקול שינוי יש א' יסוד התגברות באד� כשיש
העולמות קיו� הי' עי"ז נפקת מחכ' דאורייתא דתורה
כלל מדות מכל דלאו בחי' לגבי כי חג"ת המדות והתכללות
שמי�. בבריאת הוא וכ"ז כא', ונכללי� בהמדות ביטול נעשה
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(1zecici dn gzt iqei 'x ..w"defaממאמר הנחה הוא זה מאמר :

ל� גו' ויאמר ד"ה המאמרי� מיוסדי� עליו אשר הצ"צ, אדמו"ר כ"ק
זה מאמר � ואיל�. לד וע' ואיל� כ ע' לעיל שנדפסו תרל"א ל�
לפני א) יג, 1061 (מס. תרל"א של גוכי"ק בבו� מעתיק בכת"י נמצא
כת"י בש"ו בס' ג� ונמצא הנ"ל. ל� ל� גו' ויאמר ד"ה המאמרי�
קאליסקער בערל ר' הרה"ח הנחות כולל זה [כת"י ואיל� א כה, 1063

הצ"צ]. אדמו"ר ממאמרי
ואיל�. ג ח, לאדהאמ"צ ביאוה"ז בס' זה ד"ה על מיוסד המאמר
ל� ל� גו' ויאמר ד"ה וראה ואיל�. נא ע' ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי

ואיל�. ב תרעו, ד) (כר� ל� ל� באוה"ת
(2mdipyn deab xzeid 'iga i"r ..einexna mely dyer�בש הובא :

אדה"ז ומאמרי ג. ח, ש� לאדהאמ"צ בביאוה"ז ממעזריטש הה"מ
כג, תזריע לקו"ת א). (קיז, סי"ב אגה"ק ג� וראה נב. ע' ש� תקס"ג
סה"מ תמ. ע' ח"ב תקס"ב יב. ע' לאזניא אתהל� אדה"ז מאמרי רע"ג.

וש"נ. רלאֿב. ע' ח"א תר"� תקד. ע' ח"ב תרל"ג
(3y"n` zen` yly i"qa y"fe.ג מט, שה"ש לקו"ת ג� ראה :
(4wixigd enk wxg zeize` gxweלשמע"צ דרושי� לקו"ת ראה :

מארז"ל על אדה"ז מאמרי הה"מ). ב� אברה� ר' הרה"ק (בש� ב פז,
ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ב. כו, שה"ש לקו"ת ג� וראה תב. ע'
(כר� שה"ש אוה"ת ג. מה, לאדהאמ"צ ביאוה"ז קעו. ע' תקס"ז תנב.

קנח. קנו. ע' ח"א תרס"ג תכז. ע' תרכ"ז סה"מ שצטֿק. ס"ע ב)



קכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

˜"‰ÂÊ·1ידידות מה פתח יוסי ר' ע"א. דע"ז ל� ל� פ'
נשא לבני לו� אית כמה צבאות ה' משכנותי�
על ואינו� עלמא קאי� מה על מסתכלי ולא ידעי לא כו'
וממי� מאש שמיא עביד עלמא קוב"ה ברא דכד קיימי� מה
ברוחא וקיימי אגלידו ולבתר גלדי הוי ולא כחדא מתערבי�
סמכי� ואינו� סמכי� על לקיימא עלמא שתל ומתמ� עילאה
אסתלק דרוחא ובשעתא רוחא, בההיא אלא קיימי� לא
אר� המרגיז הה"ד אירתת ועלמא וזעי� מרפפ� כולהו
דכד אורייתא על קאי� וכולא יתפלצו� ועמודי' ממקומה
בגמ' איתא ועד"ז כו' עלמא קאי� באורייתא משתדלי
שרואי' לבריות אוי הנ"ל יוסי ר' בש� ב' די"ב חגיגה
על ועמודי' עמודי� על עומדת האר� כו' יודעי� ואינ�
וצ"ל ע"ש. כו' הרוח על והרי� ההרי� על ומי� המי�
כו', ידידות דמה להפסוק שייכות מהו וג� הנ"ל זהר מאמר

ל�. דל� פ' על הנ"ל הפ' כל שייכות מהו וג�
ÔÈ�Ú‰,חו"ג בחי' הוא וממיא מאש עביד דשמיא הוא

השפעה, חסד בחי' הוא לנמו� מגבוה יורדי' מי�
העול� התהוות כי הגבורה מדת הוא לעלות טבעו ואש
חסד עול� אמרתי כי כמ"ש חו"ג דוקא המדות ב' ע"י הוא
לבד החסד מדת ע"י עול� קיו� להיות יוכל לא אמנ� יבנה
א"א מלוכה שהנהגת דארעא במלכותא רואי� שאנו כמו
אר� יעמיד במשפט מל� כמ"ש ומשפט די� ע"י ג� כ"א
התנהגות להיות א"א זה ובלא ומשפט די� להיות שצרי�
יכול הי' לא העולמות התהוות למעלה וכ� כלל, המלוכה
התכללות להיות צרי� והי' בלבד החסד מדת ע"י להיות
הפכי� ב' ה� ומי� אש והנה ומי�. אש היינו דוקא חו"ג
שלו� עושה כמ"ש אות� מחבר ת"ת הוא והרוח בטבע�
ע"י והוא זא"ז מכבי� שאי� וגבריאל מיכאל בי� במרומיו

משניה� גבוה היותר מל�2בחי' שלמה הקב"ה נק' ולכ�
אלקות גילוי ע"י חו"ג הבחי' ב' שמחבר שלו שהשלו�

בחי' וזהו למי� אש מחבר ג"כ הוא הרוח וכמו"כ בעצמו,
אש ב"ה אוא"ס להשראת כלי מ"ה מכח שנמש� רהתיקו�
התכללות הוא ועי"ז כלל, איהו מדות אינו� מכל לאו

חו"ג. המדות
˘"ÊÂאמ"ש אמות שלש אש3בס"י מי� אויר הוא

כמו יותר גבוה אויר כי לאש מי� מחבר שהאויר
נתפסי� והמי� הראות בחוש נתפס שהאש למטה שרואי�
שאינו יותר בדקות הוא האויר אבל המישוש, בחוש ג�
ומי�, אש המחבר הוא האויר ולכ� הנ"ל, בחושי' נתפס
וקיימו אגלידו ולבתר גלדי הוו לא דמתחלה בזוהר וז"ש
שנקרשו ור"ל המי� אגלידו הרוח דע"י עילאה ברוחא
בחוזק הולכי� כשהולכי' המי� כי וקרח, גלד ונעשו המי�
נגלדי� כשה� אבל רבי� מי� כקול כמ"ש יש בבחי' וה�
גדול ובקרירות בתוק� בה� שמנשבת צפונית רוח ע"י
בחי' על ועומדי� ממהות� ביטול הוא וגלד קרח ונעשה

חרק אותיות וקרח בחי'4א', א' נקודה רק הוא החירק כמו
בתו� רקיע יהי מאמר על בראשית ברבות וז"ש ביטול,
מתחילה אלא דבראשית ממאמר שמי� נברא והרי המי�,
עילאה רוחא ע"י והיינו אתקרישו, ולבתר קרשי הוו לא

כחדא. ונתגלדו ומי� באש ביטול בחי' בה� נמש�
Î"Á‡Âאורייתא כי אורייתא, על קאי� וכולא בזהר איתא

מזה ולכ� ב"ה אוא"ס שורה ובחכ' נפקת מחכ'
הקול כי התורה קול ע"י והוא המדות התכללות נמש�
מהבל יוצא הקול כי רוח מי� אש יסודות מג' ג"כ מורכב
המי� יסוד הוא הלב על מרחפת והריאה האש יסוד הוא הלב
רואי' ולכ� הקול יוצא והריאה והלב הקנה התחברות וע"י
קלא וע"י כו', בקול שינוי יש א' יסוד התגברות באד� כשיש
העולמות קיו� הי' עי"ז נפקת מחכ' דאורייתא דתורה
כלל מדות מכל דלאו בחי' לגבי כי חג"ת המדות והתכללות
שמי�. בבריאת הוא וכ"ז כא', ונכללי� בהמדות ביטול נעשה
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c"agקכח i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dltzd qxhpew

ביגיעת‡Ì�Óד. בתפלה ביגיעה היא האמיתי' העבודה
בעיו� המוח יגיעת דהיינו בשר ויגיעת נפש
צוא שטארקע א (מיט גדולה ובהתקשרות גדול
זמ� אריכות לזה שצריכי� בהמושכל, גיטראגינקייט)
בריבוי וההתבוננו' ההשגה את להרחיב ויותר כשעה
הסברי� ע"פ העני� את לעצמו ולקרב דוקא. שבו הפרטי�
וכ"ז מעשה. בעת אצלו שמתחדשי� מה או לו הידועי�
עצמי בהתקשרות כ"א עני�. איזה בלבד כלומד לא יהי'
לו הגור� הוא וזה במוחו. המושג המושכל נושא בעצ�
קוד� שידע ממה יותר ג� שבהמושכל הפרטי� ריבוי לידע
לקרב במה רבי� עניני� אצלו ויתחדשו בהעני�. בלמודו
העני� כללות וכ� שבו ופרט פרט וכל לעצמו. העני� את
את מביא שהעצ� מה (והוא יותר הרבה בעומק יהי'

כ הכוונה ואי� כו'. שלו. נקודתההתגלות עצ� על א�
שיוקלט עד כו') המושג העני� עצ� על כ"א ההשכלה
דער ע� בא אפ זי� לייגט (עס במוחו היטב העני� ויונח
האור ויאיר במוחו) ריי� זייער או� גוט זייער האלקי עני�
ונרגש שנחקק הלב אל נמש� ומהמוח במוחו. ממש בגילוי
העני� את ומרגיש שומע שהלב מה והוא בלבו. האור
המתפשט שבמוח הדעת ע"י והוא במוחו. המושג האלקי
דהנה כו'). אהוי"ר שה� לחו"ג (ונחלק ללב ג� ובא
במוחו מתפעל ה"ה במוחו בגילוי מאיר האלקי כשהעני�
ההשגה אופ� לפי ביראה או באהבה (א� האלקות על
שבמוחי� המדות התפעלות והיינו כנ"ל) וההתבוננות
כי המוח. אחר ג"כ הלב נמש� ואז שכלי. התפעלות שהיא
הלב את שמוש� הדעת) בחי' (והוא בשכל המוש� כה יש
ג� יש הלב (ומשיכת המוח מהתפעלות היא ג� שתתפעל
כללית בדר� היא כשההתבוננות היינו המוחי� בקטנות

זו הלב משיכת ג� שש� אלא כנ"ל. כו' לבד מקי� ובדר�
להתפעלות שבמוחי� המדות התפעלות בי� ממוצע היא
מאיר כשהאור דוקא והיינו שבלב. המורגשות המדות
במוח ממש ונקלט ממש ובגילוי גדולה בהתרחבות במוח
בבחי' הוא במוחו ההתפעלות ג� וממילא פנימיות. בבחי'
ממוצע והיא אמיתית היא הלב המשכת ג� ואז פנימיות.
באהוי"ר עי"ז שיתפעל בלב נרגש להיות האור את להביא
לבד. מקי� בבחי' הוא במוח כשהאור משא"כ בהתגלות.
הוא המוח אחר שנמש� בלב קצת שמתפעל היות ע� הנה
כלא והי' תומ"י ומסתלק ומתעל� לבד מקי� בדר� ג"כ
הלב משיכת יש שלא והוא יותר קטנות בחי' (ויש כו' הי'
שער בע"ח ועמ"ש כו'. כלל דעת לו שאי� קט� והו"ע כלל.
הוא כ� במוחי� האור לפ"ע כי וד"ו) ג' דרוש הצל� דרושי
שבמוח השכל שיתפעל שמיד בחוש וכנראה כו'). בלב
הלב ג� יומש� מיד במוחו. מאד שהוכשר מה דבר באיזה
אלא כלל יגיעה בלי שבמוח זאת התפעלות אחר פתאו�
הדבר אותו אל הלב התפעלות נמש� ומאליו ממילא
שהוא המוש� כח מצד והוא שבמוח. השכל נתפעל שממנו
התפעלות באותה להתפעל הלב את שמוש� הדעת בחי'
עדיי� בהעל� היא שבלב הזאת התפעלות אמנ� שבמוח.
לאופ� מתדמה היא (ולכ� מורגשת בהתפעלות ולא
שעולה הנ"ל הלב משיכת ע"י א� כו'). שבמוח ההתפעלות
בלב. ממש בגילוי מלמעלמ"ט האור אח"כ בא מלמטלמ"ע

כו'. בלבו האלקי העני� ונרגש שנחקק מה והוא

:¯ÂˆÈ˜מוחו לייגע הוא האמתית העבודה כי יבאר
בדר� הלב התפעלות תהי' ואז גדולה בהתקשרות

הלב. משיכת עני� שהוא ממילא

•

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

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"yz'd mixn`n

תחתון" "דעת חושית. ראיה תהיה דבינה בהתבוננות שגם בינה, עם חכמה מחברת עליון" "דעת
משה אלקות. שירגישו בהמה, דזרע בנשמות גם דעת ממשיך רבינו משה במדות. מוחין מחברת

הוי' את דעה הארץ ומלאה – אחרון גואל הוי'. אני כי וידעתם – ראשון גואל

‰�ÈÁa‰Âהיא �ינה ע� חכמה �מז�גת המח�רת הממ�עת ¿«¿ƒ»ְַ�ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ח�ה", את ידע "והאד� �כתיב וזה� ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָה�עת,
א� �ינה, היא וח�ה חכמה, ה�א אד� ה�ה – ��פיר�ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ענינ�

�בינה החכמה �התק�ר�ת ידע" "והאד� ה���ת, �ל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָה�ני�
�עמק לה' מק�ר ��היה ה�א �בעב�דה ה�עת, ידי על ְֶַָֹ�ְְְֲִֵֶֶַַַַָָה�א
�� �אי� מה ��ת��נ�, ה�ינה �מח�בת ה�ב �נימ��ת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�ְנק�ת
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עמק ואפ�� לבד, ��ח�בה העני� הי�ת היא לב�� ְְְֱֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ�ינה
אבל �לל, לל�� �הינ� לעצמ�ת� נ�גע אינ� ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָה�ח�בה

�ל�א רע�תא �בחינת �דבק�ת�טז��[י]היה לבב� התלהב�ת ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ח��י �כל מאד �ב�ק �העני� ��� ��היה עד ��ח�ב ְְְְִֵָָָָֹ�ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ�העני�
��תח�ר ��ר� ה�א ה�ה ה�עת, �חינת עני� ��ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ��פ�,
עד ההת��ננ�ת חזק �רב ��גר�� �הינ� ל�ינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהחכמה
וה�ה החכמה. רא�ת ח��ית, רא�ה �חינת �ה�ינה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ��היה
עלי��", "�עת נקראת ה�ינה ע� חכמה המח�ר �עת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ�חינת
ה�חי� התק�ר�ת להי�ת המח�ר �ח��� �עת �חינת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַֹוי�

�חינת והינ� עליו����ת, ר�נ� מ�ה וה�ה ה���ת. �נימ��ת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
�נ�מ�ת �עת �חינת �מ��יע ��מ�י� �ד�ל, �ח� ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹה�ל��
��� ��קראי� �בריאהֿיצירהֿע��ה ���מ�ת �� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָי�ראל,
והר��ה ה�רה �עת �חינת �ה� ��היה �המה", ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"זרע
אבי�", אלקי את "�ע כ�', ה���" "וידע� להי�ת ְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�אלק�ת
��היה לבינה חכמה �חינת �ממ�י� המז�ג ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוה�א
ה�א ה�ל�� עליו ר�נ� מ�ה �י רא�ה, �חינת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�ההת��ננ�ת
�מפרנס �ר�עה ר�עי�, מ�בעה המיחד אחד מהימנא, ְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְֲֵֶַַָָָָרעיא
�ר�� ��ה� ה�עת, מח אליה� �ה��עת� י�ראל נ�מ�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת
רא��� ��אל ה�א �לכ� האמ�נה, את ��פרנס מהימנא, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָרעיא
ה�עת, �חינת לה� ה���יע �ה�א ��אל �ר�� אחר��, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָוג�אל
אני �י "וידע�� לה� אמר ע�ה� ���ר� �תח�ת ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�הרי
מ�ה "ויד�ר �כתיב וארא, �ר�ת �רי� ��ת�ב �מ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהויה",

�היה הע�", "ו�אמ� �תיב לזה �מ�ד� י�ראל", �ני אל ��ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
�כמ� ה�עת, �חינת לה� ה��יע �מ�ה לבד, אמ�נה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָָ�בחינת
הויה", את �עה האר� "�מלאה להי�ת אחר�� ��אל ה�א ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָכ�
�י והינ� א�תי", ידע� כ��� "�י להוי', וטפל �טל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלהי�ת
�ל ממ�א �בחינת רק זה� מצרי� �גא�ת ��מ�� ְְְִִִִֵֶַַַַַָ�ְְִִֶַַַַה�עת

עלמי�יזעלמי� �ל ס�בב �בחינת �� ה�עת ��היה אבל –יח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
וזה� אמ�. �ימינ�, �מהרה צדקנ� מ�יח �ביאת יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
�ה', ��טח להי�ת צרי� ה�ל �רא�ית �הויה", ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ"�טח
�לבד �ד��ר רק יהיה ��א והינ� �בר, �פעל יהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹוה��ח��
מ��, �פעל ט�ב" "וע�ה אמר� וה�א �פעל, ��היה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא�א
�מהימנ�תא וה�יכלא מנ�חה, �ל ח�י� ל� יהיה זה ידי יטועל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את �מקרב ��ק�ר ה�עת ה�א האמ�נה את �מפרנס ���ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
�מצו�ת ה��רה את א�הבי� ה� י�ראל �ל �ה�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה�בר,
י�ראל וכל ה�צו�ת, את �לק�� ��רה ללמד ��מחי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹו��י�
על ה�א זה �ל אבל אלקי�, יראי וה� העבר�ת את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ��נאי�
קד�ת את להר�י� ה�א ה�עת ועני� �ת�רה, והבנה ה�כל ַ�ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�י

��רה אי� וואס הייליקייט �י �ה�עתכה��רה, ה�"ל וכ��ל , ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
�פחד חרדה מטיל א� ו�מח �� �ה�א ט�ב ה�בר את ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמקרב
נע�ה ה�עת ידי �על ה�א �� ה�ה הרע, ה�בר מ� ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�ד�ל
�ד�לה אימה עליו ��טיל וכ� ה�צו�ת, �ק��� �ד�לה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�מחה
��� �מהימנ�תא, מיכלא ה�א �ה�עת וזה� חטא, ירא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהי�ת

האמ�נה. את ְְֱֵֶַָָ�מפרנס
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כתוב פורים נס ונעשים8על נזכרים האלה "והימים

ועיר, ועיר ומדינה מדינה ומשפחה משפחה ודור דור בכל

לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי

מזרעם". יסוף

ביותר חשוב אך לכל. המובנות אלו, לפרשמלים למותר

יעברו לא האלה הפורים "וימי הכפול הביטוי על להעיר

פורים ושלנס מזרעם", יסוף לא "וזכרם היהודים" מתוך

ומצוות. תורה על נפש מסירות בעלי ל"יהודים" זקוקים

את לנו להזכיר צריכים הנוכחים העולם מאורעות

הדגשה. ביתר עתה החוזרת המן, של העתיקה התקופה

"ויאמרו ה', עם שהם שכחו ישראל מעם מסויים חלק

חפצנו" לא דרכיך ודעת ממנו סור יהודי9לא�ל קם ,

על ושכחו דחו ומצוות, תורה ובלי אמונה בלי "עברי"

בגלות. שנמצאים ועל מחצבתם מקור

הגלות חיי את העבריים היהודים קבלו המן של בימיו

לדעת רצו לא הם שירתית. ובשמחה פתוחות בזרועות

לא מטופשים תאווה בעלי בהיותם קרבים, הגאולה שימי

מרדכי של אזהרתו מדברי לעגו הגאולה, על לשמוע רצו

שפוט של ימים אלה היו מלאכי. של ומנבואתו

בצורה מעיז היה ביותר הקטן הרכוש בעל השופטים,

וכאשר התורתיות. הדמויות ראשי כנגד ביותר המחוצפת

פוליטיקאים אותם וחשו ראו הגדול, האסון עליהם ניתך

לאותה יש ערך איזה המותרות ומתבוללי עבריים

לעשירותם. יש בטחון ואיזה פוליטיקה
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עמק ואפ�� לבד, ��ח�בה העני� הי�ת היא לב�� ְְְֱֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ�ינה
אבל �לל, לל�� �הינ� לעצמ�ת� נ�גע אינ� ְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָה�ח�בה

�ל�א רע�תא �בחינת �דבק�ת�טז��[י]היה לבב� התלהב�ת ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
ח��י �כל מאד �ב�ק �העני� ��� ��היה עד ��ח�ב ְְְְִֵָָָָֹ�ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ�העני�
��תח�ר ��ר� ה�א ה�ה ה�עת, �חינת עני� ��ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ��פ�,
עד ההת��ננ�ת חזק �רב ��גר�� �הינ� ל�ינה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהחכמה
וה�ה החכמה. רא�ת ח��ית, רא�ה �חינת �ה�ינה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ��היה
עלי��", "�עת נקראת ה�ינה ע� חכמה המח�ר �עת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ�חינת
ה�חי� התק�ר�ת להי�ת המח�ר �ח��� �עת �חינת ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַֹוי�

�חינת והינ� עליו����ת, ר�נ� מ�ה וה�ה ה���ת. �נימ��ת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
�נ�מ�ת �עת �חינת �מ��יע ��מ�י� �ד�ל, �ח� ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹה�ל��
��� ��קראי� �בריאהֿיצירהֿע��ה ���מ�ת �� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָי�ראל,
והר��ה ה�רה �עת �חינת �ה� ��היה �המה", ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"זרע
אבי�", אלקי את "�ע כ�', ה���" "וידע� להי�ת ְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�אלק�ת
��היה לבינה חכמה �חינת �ממ�י� המז�ג ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוה�א
ה�א ה�ל�� עליו ר�נ� מ�ה �י רא�ה, �חינת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�ההת��ננ�ת
�מפרנס �ר�עה ר�עי�, מ�בעה המיחד אחד מהימנא, ְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְֲֵֶַַָָָָרעיא
�ר�� ��ה� ה�עת, מח אליה� �ה��עת� י�ראל נ�מ�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת
רא��� ��אל ה�א �לכ� האמ�נה, את ��פרנס מהימנא, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָרעיא
ה�עת, �חינת לה� ה���יע �ה�א ��אל �ר�� אחר��, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָוג�אל
אני �י "וידע�� לה� אמר ע�ה� ���ר� �תח�ת ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�הרי
מ�ה "ויד�ר �כתיב וארא, �ר�ת �רי� ��ת�ב �מ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהויה",

�היה הע�", "ו�אמ� �תיב לזה �מ�ד� י�ראל", �ני אל ��ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
�כמ� ה�עת, �חינת לה� ה��יע �מ�ה לבד, אמ�נה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָָ�בחינת
הויה", את �עה האר� "�מלאה להי�ת אחר�� ��אל ה�א ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָכ�
�י והינ� א�תי", ידע� כ��� "�י להוי', וטפל �טל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלהי�ת
�ל ממ�א �בחינת רק זה� מצרי� �גא�ת ��מ�� ְְְִִִִֵֶַַַַַָ�ְְִִֶַַַַה�עת

עלמי�יזעלמי� �ל ס�בב �בחינת �� ה�עת ��היה אבל –יח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
וזה� אמ�. �ימינ�, �מהרה צדקנ� מ�יח �ביאת יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
�ה', ��טח להי�ת צרי� ה�ל �רא�ית �הויה", ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹ"�טח
�לבד �ד��ר רק יהיה ��א והינ� �בר, �פעל יהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹוה��ח��
מ��, �פעל ט�ב" "וע�ה אמר� וה�א �פעל, ��היה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא�א
�מהימנ�תא וה�יכלא מנ�חה, �ל ח�י� ל� יהיה זה ידי יטועל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את �מקרב ��ק�ר ה�עת ה�א האמ�נה את �מפרנס ���ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
�מצו�ת ה��רה את א�הבי� ה� י�ראל �ל �ה�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה�בר,
י�ראל וכל ה�צו�ת, את �לק�� ��רה ללמד ��מחי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹו��י�
על ה�א זה �ל אבל אלקי�, יראי וה� העבר�ת את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ��נאי�
קד�ת את להר�י� ה�א ה�עת ועני� �ת�רה, והבנה ה�כל ַ�ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�י

��רה אי� וואס הייליקייט �י �ה�עתכה��רה, ה�"ל וכ��ל , ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
�פחד חרדה מטיל א� ו�מח �� �ה�א ט�ב ה�בר את ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמקרב
נע�ה ה�עת ידי �על ה�א �� ה�ה הרע, ה�בר מ� ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�ד�ל
�ד�לה אימה עליו ��טיל וכ� ה�צו�ת, �ק��� �ד�לה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�מחה
��� �מהימנ�תא, מיכלא ה�א �ה�עת וזה� חטא, ירא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהי�ת

האמ�נה. את ְְֱֵֶַָָ�מפרנס
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כתוב פורים נס ונעשים8על נזכרים האלה "והימים

ועיר, ועיר ומדינה מדינה ומשפחה משפחה ודור דור בכל

לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי

מזרעם". יסוף

ביותר חשוב אך לכל. המובנות אלו, לפרשמלים למותר

יעברו לא האלה הפורים "וימי הכפול הביטוי על להעיר

פורים ושלנס מזרעם", יסוף לא "וזכרם היהודים" מתוך

ומצוות. תורה על נפש מסירות בעלי ל"יהודים" זקוקים

את לנו להזכיר צריכים הנוכחים העולם מאורעות

הדגשה. ביתר עתה החוזרת המן, של העתיקה התקופה

"ויאמרו ה', עם שהם שכחו ישראל מעם מסויים חלק

חפצנו" לא דרכיך ודעת ממנו סור יהודי9לא�ל קם ,

על ושכחו דחו ומצוות, תורה ובלי אמונה בלי "עברי"

בגלות. שנמצאים ועל מחצבתם מקור

הגלות חיי את העבריים היהודים קבלו המן של בימיו

לדעת רצו לא הם שירתית. ובשמחה פתוחות בזרועות

לא מטופשים תאווה בעלי בהיותם קרבים, הגאולה שימי

מרדכי של אזהרתו מדברי לעגו הגאולה, על לשמוע רצו

שפוט של ימים אלה היו מלאכי. של ומנבואתו

בצורה מעיז היה ביותר הקטן הרכוש בעל השופטים,

וכאשר התורתיות. הדמויות ראשי כנגד ביותר המחוצפת

פוליטיקאים אותם וחשו ראו הגדול, האסון עליהם ניתך

לאותה יש ערך איזה המותרות ומתבוללי עבריים

לעשירותם. יש בטחון ואיזה פוליטיקה
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יש אז. למצב היהודי העולם של המצב דומה כיום

העבריים היהודים לנו יש שלנו, ה"המנים" לנו

המותרות מתבוללי היהודים לנו יש הפוליטיים,

מסויים חלק השם ברוך לנו ויש בעשירותם, הבוטחים

ויתירה מרדכי, לנו חסר אך, "יהודים". ישראל בני של

השופטים שפוט של מהמכה אנו סובלים בכלמזו

למה שומעים לא בפרט, זו ובמדינה בכלל המדינות

רוחם על שעולה מה יאמר שהרב רוצים אומר, שהרב

עבריים. פוליטיקאים אותם של

צרות, של בים נמצאים המדינות בכל יהודים

כאן אנו האש, בתוך נמצאים לים מעבר היהודים

טובים דברים הרבה אמנם עושים לאש, מסביב נמצאים

עדיין זה אבל צדקה, נותנים לים, שמעבר לאחינו לעזור

והראשי העיקרי הדבר לעשות, שצריכים מה כל לא

תשובה. הוא לעשות שצריכים

ולא מוטעה, להיות ולא בעינים האמת את לראות יש

שהצרות להבין צריכים כולם שוא. בהבלי להינחם

שבני השמים מן קריאה מהוות העולם של הנוכחיות

טהורה ליהדות ליהדות, וישובו בתשובה יחזרו ישראל

הטפשיים הפיתוים את ולשרש לדחות ומצוות, תורה של

לנו. יעזרו הפוליטיות שהחכמות

הלב את הצרות עוררו לים שמעבר מדינות בהרבה

למשמעות נתפסו יהודים מאד הרבה והרבה, היהודי,

שומרי יהודים ונעשו השמים מן הקריאה של האמיתית

וכו'. תפילין טהרה, כשרות, שבת, שומרי ומצוות, תורה

*

להתיאש. ליהודים אסור ביותר הגדולה בסכנה גם

יהודים על רגיל, והבלתי המאויים הנוכחי במצב גם

להסתפק אין בהשי"ת. ובבטחונם בתקותם להתחזק

רק להסתמך אופן בשום ואסור גשמי, בנשק אופן בשום

המגינים ידי השי"ת יחזק האנושיים, העזרה כוחות על

אנו אך, היכולת. בכל להם לעזור ההכרח מן הצדק, על

הבטוח האלקי בנשק גם להשתמש צריכים ישראל בני

תלכו" בחקותי "אם של שבת,10והנצחי שמירת תשובה, ,

מצוות. וקיום תפילין הנחת טהרה, שמירת כשר, אכילת

חלישות, לגלות צריכים לא להתיאש, ליהודים אסור

הזקן רבנו בימי חסידים. במסיבת כאן מדברים הרי

לאחר ברבים, חצות תיקון של הענין היה הראשונים

חצות תיקון ענין נקבע החסידות התפשטות עם מכן,

לבכות יש צדק", ה"צמח פעם שאמר כפי ביחידות,

שאין יודעים חסידים בריקוד. ל"עולם" ולצאת ביחידות

לעשות וצריכים האמת את לדעת צריכים ביאוש, ליפול

להתפלל, חסידות, ללמוד ללמוד, צריכים שנדרש, מה

חסידות. בעניני שידברו ולהשתדל הזולת את לעורר

יצחק בנו עם השלום עליו אבינו אברהם כשהלך

כתוב שנודע11לעקידה, לאחרי יחדו". שניהם "וילכו

ימים שלשה "יחדו". כתוב כן גם העקידה דבר ליצחק

למדו בודאי – ימים? באותם עשו הם ומה הלכו, הם

שנה, מאה בן בהיותו בן נולד לאבא ניגנו, רקדו, חסידות,

כך ריקוד. תוך לעקידה אותו מוביל והוא יצחק, כמו ובן

ליפול לא יהודים, אצל ובכלל חסידים אצל להיות צריך

כללית בישועה השי"ת יעזור האמת. את ולדעת ביאוש,

אמן. ממש, בקרוב ישראל לכללות

*

ילדי אותם רבן, בית של תינוקות הם שלנו החיל

נפש מסירות מתוך שלהם שבהכרזה הנפש מסירות

מאד מעטים הרב לצערנו אך המן, של לתלייתו הביאו

היטב משתדלים שלא מפני זו, במדינה כאלה ילדים

נפש. מסירות בהם לנטוע

שומרי אינם התורה בתלמודי מהמורים גדול חלק

כיצד שבת. שומרים ואינם תפילין מניחים אינם מצוה,

הילדים בלבבות לנטוע כאלה ומלמדים מורים יכולים

בעלי ישנם הגויים בין יהדותו?! על נפש ומסירות אמונה

את עושים מורים אותם אך הם, באמונתם אמונה

יהדות. שישנאו הדת, לשונאי לאפיקורסים, הילדים

� ילדיהם שגורל לדעת מוכרחים ואם אב כל

המלמד וכאשר המלמד, בידי נתון � יהודים שישארו

את בכך מובילים הם – תפילין מניח ואינו שבת מחלל

ר"ל. לשמד ילדיהם

בעלי תורה תלמודי של רשימה לפרסם ההכרח מן

בצורה לפרסם ההכרח ומן שמים, יראי יהודיים מלמדים

אינם שמלמדיהם התורה תלמודי את ביותר הגלויה

תורה. שומרי

ואינו תפילין מניח ושאינו שבת מחלל שהוא מלמד

הם בידיו ילדיהם את המוסרים וההורים וכו' כשר אוכל

ילדיהם. של הרוחניים�דתיים הרוצחים
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את ידעו הכול הדיי�. אריה צבי ר' מחותנו את ממינסק הזמי� שחיי� הידיעה התפשטה בוויטבסק
לשלוח והחליטו אסיפה קיימו וויטבסק ולמדני רבני מתאימה. קבלתֿפני� לו והכינו האורח, של ערכו

העירה. וללוותו בדרכו האורח פני את לקד� משלחת

על היטב ידע הוא ש�. לפגשו כדי לאסטרובנה נסע בדר�, נמצא כבר שאביו לייב לדוד כשנודע
על הדרושי� ההסברי� את מראש שיקבל כדי משהו לעשות והחליט לוויטבסק, אביו הוזמ� מה שו�

שהוא. כפי המצב

תקופה ובמש� אביו, ע� התראה לא חותנו שולח� על סמו� לייב דוד שהיה השני� שמונה במש� �

סתומה בתחושה עליו הסתכל והדיי� מיד, אליו התוודע לא לאביו כשהגיע פניו. מראה השתנה זו
באסטרובנה של� יו� שהות לאחר הוא. מי להיזכר הצליח לא שני ומצד כמוכר לו נראה אחד כשמצד
הפציר לייב דוד בר�, שחר. ע� לש� להגיע כדי לוויטבסק בדר� ערב לעיתותי לצאת אריה צבי ר' עמד
� לקבלו מוכ� והיה לבקשתו ניאות הדיי� כאשר אליו. חשוב דבר לו יש כי באסטרובנה להישאר בו

המחותני�. ידי על הזמנתו סיבת את לו וסיפר אליו, התוודע

לא הלה שכ� גדול, למד� שבנו התברר אריה צבי לר' תורה. בדברי ובנו האב שוחחו הלילה כל
ליהנות החלטתו טיב ואת בסנדלרות, לעסוק החל מדוע לאביו הסביר לייב דוד ממנו. כלל עצמו הסתיר
דוד א� לדר�, אריה צבי ר' יצא התפילה, לאחר השכ� בבוקר בדרכיו. כ"נסתר" ולהיות כפיו מיגיע

על למישהו שייוודע מבלי לוויטבסק לפניו לבוא להקדי� כדי ממנו ונפרד דר�, כברת רק ליווהו לייב
הנסתרת. דרכו ועל למדנותו על לאיש ירמוז שלא אביו את ביקש הפרידה לפני פגישת�.

ליוותה � לעיר מחו� אל לקראתו שיצאה המשלחת כבוד. ברוב הדיי� התקבל בוויטבסק הופיעו ע�
העיר. נכבדי התאספו ש� מחותנו, לבית הובא המכובדת הפני� קבלת לאחר בכניסתו. אותו

ובבית הקהל התפזר תורה, דברי השמיע אריה צבי שרבי ולאחר ה"כיבודי�", סידרת תו� ע�

והמ לייב דוד ר' [=בנו] אריה, צבי ר' רק הדיי�,נשארו לפני ליב� את המחותני� שפכו עתה חותני�.
אמר � הלילה ירד שבינתיי� כיוו� לסנדלר. שנעשה בכ� עליה� חתנ� שהמיט והביזיונות החרפה על
הדי� פסק את אפוא, נדחה, הבה לדי�, כשר הלילה "אי� לדבריה�: במתינות שהאזי� אריה, צבי ר'

ללמוד. התיישב מכ� לאחר למחרת".

החלטתו, את השהה לא שהוא אלא בבנו, שיגער בציפייה המחותני� שוב אצלו הופיעו למחרת
"אהוב אומרת: מפורשת משנה והרי במלאכה, עוסק שבני כ� על הינכ� רוגזי� מדוע אות�: בשאלו
רבות ראיות בהביאו המלאכה של משמעותה את לה� הסביר הדיי� הרבנות"?! את ושנא המלאכה את

בזה. וכיוצא אבות", מזכות מלאכה "חביבה רבה: במדרש המאמר את ציי� הוא ז"ל. חכמינו מדברי

הרעיו� ע� להשלי� יכלו לא ה� בנו. את שהצדיק הדיי�, דברי את המחותני� קלטו רב בקושי
סנדלר. יהי' שחתנ�

בא, שלשמו הנושא אל שוב חזרו לא המחותני� שבועות. חמשה בוויטבסק שהה אריה צבי ר'
את ניצל � התורה ללימוד לילותיו את שהקדיש � לייב דוד מאיד�, יועילו. לא שהדברי� בהבינ�

חקירה. בספרי איתו ללמוד כדי בוויטבסק אביו שהות תקופת
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את ידעו הכול הדיי�. אריה צבי ר' מחותנו את ממינסק הזמי� שחיי� הידיעה התפשטה בוויטבסק
לשלוח והחליטו אסיפה קיימו וויטבסק ולמדני רבני מתאימה. קבלתֿפני� לו והכינו האורח, של ערכו

העירה. וללוותו בדרכו האורח פני את לקד� משלחת

על היטב ידע הוא ש�. לפגשו כדי לאסטרובנה נסע בדר�, נמצא כבר שאביו לייב לדוד כשנודע
על הדרושי� ההסברי� את מראש שיקבל כדי משהו לעשות והחליט לוויטבסק, אביו הוזמ� מה שו�

שהוא. כפי המצב

תקופה ובמש� אביו, ע� התראה לא חותנו שולח� על סמו� לייב דוד שהיה השני� שמונה במש� �

סתומה בתחושה עליו הסתכל והדיי� מיד, אליו התוודע לא לאביו כשהגיע פניו. מראה השתנה זו
באסטרובנה של� יו� שהות לאחר הוא. מי להיזכר הצליח לא שני ומצד כמוכר לו נראה אחד כשמצד
הפציר לייב דוד בר�, שחר. ע� לש� להגיע כדי לוויטבסק בדר� ערב לעיתותי לצאת אריה צבי ר' עמד
� לקבלו מוכ� והיה לבקשתו ניאות הדיי� כאשר אליו. חשוב דבר לו יש כי באסטרובנה להישאר בו

המחותני�. ידי על הזמנתו סיבת את לו וסיפר אליו, התוודע

לא הלה שכ� גדול, למד� שבנו התברר אריה צבי לר' תורה. בדברי ובנו האב שוחחו הלילה כל
ליהנות החלטתו טיב ואת בסנדלרות, לעסוק החל מדוע לאביו הסביר לייב דוד ממנו. כלל עצמו הסתיר
דוד א� לדר�, אריה צבי ר' יצא התפילה, לאחר השכ� בבוקר בדרכיו. כ"נסתר" ולהיות כפיו מיגיע

על למישהו שייוודע מבלי לוויטבסק לפניו לבוא להקדי� כדי ממנו ונפרד דר�, כברת רק ליווהו לייב
הנסתרת. דרכו ועל למדנותו על לאיש ירמוז שלא אביו את ביקש הפרידה לפני פגישת�.

ליוותה � לעיר מחו� אל לקראתו שיצאה המשלחת כבוד. ברוב הדיי� התקבל בוויטבסק הופיעו ע�
העיר. נכבדי התאספו ש� מחותנו, לבית הובא המכובדת הפני� קבלת לאחר בכניסתו. אותו

ובבית הקהל התפזר תורה, דברי השמיע אריה צבי שרבי ולאחר ה"כיבודי�", סידרת תו� ע�

והמ לייב דוד ר' [=בנו] אריה, צבי ר' רק הדיי�,נשארו לפני ליב� את המחותני� שפכו עתה חותני�.
אמר � הלילה ירד שבינתיי� כיוו� לסנדלר. שנעשה בכ� עליה� חתנ� שהמיט והביזיונות החרפה על
הדי� פסק את אפוא, נדחה, הבה לדי�, כשר הלילה "אי� לדבריה�: במתינות שהאזי� אריה, צבי ר'

ללמוד. התיישב מכ� לאחר למחרת".

החלטתו, את השהה לא שהוא אלא בבנו, שיגער בציפייה המחותני� שוב אצלו הופיעו למחרת
"אהוב אומרת: מפורשת משנה והרי במלאכה, עוסק שבני כ� על הינכ� רוגזי� מדוע אות�: בשאלו
רבות ראיות בהביאו המלאכה של משמעותה את לה� הסביר הדיי� הרבנות"?! את ושנא המלאכה את

בזה. וכיוצא אבות", מזכות מלאכה "חביבה רבה: במדרש המאמר את ציי� הוא ז"ל. חכמינו מדברי

הרעיו� ע� להשלי� יכלו לא ה� בנו. את שהצדיק הדיי�, דברי את המחותני� קלטו רב בקושי
סנדלר. יהי' שחתנ�

בא, שלשמו הנושא אל שוב חזרו לא המחותני� שבועות. חמשה בוויטבסק שהה אריה צבי ר'
את ניצל � התורה ללימוד לילותיו את שהקדיש � לייב דוד מאיד�, יועילו. לא שהדברי� בהבינ�

חקירה. בספרי איתו ללמוד כדי בוויטבסק אביו שהות תקופת
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מוויטבסק, שאינו בו הבחי� לייב דוד לתיקו�. נעליו ומסר לייב דוד לבית יהודי שנכנס פע� אירע
מגוריו מקו� להעתיק לו הציע הלה קליסק. ליד אטינקה בכפר דר שהוא לו נודע איתו ובשיחה

בריווח. להתפרנס לדבריו, יוכל, ש� לאטינקה,

הדבר מתאי� "לדעתי אשתו. ע� כ� על מכ� לאחר ששוחח לייב, דוד של דעתו על התקבל הרעיו�
לא מאיד� ש�. מכירני אינו שאיש כיוו� חופשי עצמי להרגיש אוכל ובמיוחד הבחינות, מכל עבורנו
הסכימה היא לרעייתו. לייב דוד אמר כ� � העי�" מ� רחוק שאהיה כיוו� בגיני כלֿכ� הורי� יצטערו

באטינקה. לדור עברו וה� מיד, איתו

עלה ולא אחריו, ש� עקב לא איש כסנדלר. ש� להתפרנס והחל ביתֿמלאכה באטינקה פתח לייב דוד
האנשי� ע� ישב בביתֿהמדרש בלילות. בתורה ועוסק "נסתר" הוא זה סנדלר כי אד� של דעתו על
כשדוד שני�, חמש עברו כ� מזה. ליותר מסוגל שאינו כמי ובמדרש, יעקב" ב"עי� לשיעור והאזי� הפשוטי�
חו�. כלפי נראה שהיה ממה יותר בו ראה לא כשאיש רוחו, לפי בדיוק התנהלו הדברי� בחלקו. שמח לייב

המסוגל איֿמי בכפר נמצא לא א� להיוודע רצה הוא לאחרי�. בוחנת עי� הקדיש לייב שדוד אלא
היתה זו הרי "נסתרי�". ביניה� נמצאי� שמא אורח, לעוברי לב ש� במיוחד כמותו. עצמו את להסתיר

היהודי�דרכ שרויי� בה� במקומות דווקא נידחות, יהודיות ולעיירות לכפרי� לבוא הנסתרי�: של �
בנפש� ולעורר טובי� למעשי� להעלות� דרכ� לפי עליה� להשפיע ולהשתדל ונחשל, נחות במצב

ואפשרויותיו. דרכו לפי איש איש � תורה ללמוד חשק

את וללמוד אליה� להתקרב כדי הללו, הנודדי� הנסתרי� אל להתוודע מעוניי� היה לייב דוד
רק א� "נסתר". אינו א� אורח בכל והתבונ� הכנסתֿאורחי�, למקו� ביתו את הפ� כ� משו� דרכיה�.
שאלות עליו המטיר הוא לנפשו. הניחו לא שוב � ידע או חכמה על המצביעה כלשהי מלה מאורח שמע

לפניו. להתגלות נאל� היה שהלה עד וקושיות

היהודי� ע� דרכו לפי שיחה ברחוב, או המדרש בבית מנהל, היה א�רח ש"נסתר" אירע ֵַתכופות
דוד טובי�. ולמעשי� לתורה תשוקה לעורר הלה השתדל מאד, פשוטות במלי� זו, בשיחה הכפריי�.
שאלה, לו מציג היה � המשוחח של בטיבו בטוח להיות וכדי הדברי�, במשמעות מיד הבחי� לייב
שלא כמי ת� פני להעמיד אז ניסה ה"נסתר" "חשד". עליו שקיי� הלה הבי� שממנו חוקר מבט בצירו�
לפניו כי העובדה את לייב דוד בעיני אישרה זו פני� העמדת שדווקא אלא השאלה. את כלל הבי�

לפניו. להתגלות נאל� שהלה עד האורח מ� הרפה לא שוב נסתר. צדיק

"מה ואומר: בפדחתו לעצמו מגרד היה והלה ל"נסתר", שאלה הציג לייב כשדוד אירע, לעתי�
היו הנוכחי� ממני"? ומלומדי� נבוני� לאנשי� השאלה את שואל אינו מדוע זה? יהודי ממני רוצה
א� ידע כבר לייב דוד בר�, הראוי". במקו� לא מסמר הפע� תקע "הסנדלר ואומרי� בצחוק, פורצי�

לאו. א� הראוי במקו� ה"מסמר" את תקע

רבי�. ל"נסתרי�" לייב דוד התוודע זו בדר�

צהובות, זק� ושערות ראש שערות בעל יהודי היה לאטינקה לפע� מפע� מגיעי� שהיו האורחי� בי�
שכינוהו היו ונלבב. עליז יהודי היה הוא כה�. היה שכ� הצהוב", "הכה� בתואר באטינקה כונה שבגלל�

אנוש. לבבות שימח בה� צחות ואמרות בדיחות בפיו היו שתמיד משו� עליזי�", "קרביי� בתואר

עומד כשהוא ותפוחי� אגוזי� לה� מחלק והיה השתעשע שאית� לילדי�, בחיבתו הצטיי� במיוחד
היה כ� כדי תו� אמ�. יענו ושהשומעי� ר� בקול לבר� מדריכ� היה הוא וסו�. תחילה שיברכו כ� על
חשק בה� מחדיר היה הוא אות�. בוח� והיה ב"חדר" לימודיה� לתוכ� בקשר שיחה אית� מנהל
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תרפ"ח שבט כ"א א' ב"ה

שי' עוז ידידי

וברכה! שלו�

כי הדבר אמת העבר לחדש מט"ו מכתבו על במענה

רק זה אמנ� נהורא, והדר חשוכא ברישי' עול� של בברייתו

דהתהוות והיינו העל�, הוא דעול� בלבד, עול� של בברייתו

בכדי הנה ולזאת האור, העל� ע"י רק להיות יכול העולמות

והצמצו� הצמצו�, שהו"ע חשוכא, ברישי' הוא העול� שיהי'

וכמו והסילוק, המניעה שהו"ע חש� בש� נקרא הראשו�

ומעכב, מונע שאינו מצו"צ) מניעה (עני� יחש� ולא ית� וצדיק

הראשו� האור סילוק ופעל שגר� להיות הראשו� והצמצו�

הקו, אור גילוי שהוא נהורא הדר אבל חש�, בש� נק' לגמרי

בארוכה. ענינו כמבואר הצמצו� שלפני באוא"ס ודבוק שנוגע

הצמצו�, שצ"ל העולמות בריאת בתחלת הוא זה כל והנה

שנבראו לאחר אבל מתבטלי� העולמות כל היו זאת לולי אשר

שבתחלה מה האור את ג� לקבל ה� יכולי� הרי העולמות,

הצמצו� עני� בטע� בע"ח כמבואר לקבל לה� אפשר הי' לא

וטוב. אור כולו להיות וצרי� החש�, עני� למה א"כ כו',

צ"ל העבודה סדר כי אמר נ"ע הבעש"ט עינינו מאור

החמור, אל הקל מ� דוקא, והדרגה בסדר כו' מצער ראשית�

ולאט שבער�, במה כ"א ונפלאות בגדולות ללכת לבלי כלומר

לדרגא. מדרגא עילוי, אחר בעילוי עולה לאט

כבדה היא ער� לפי ג� שתהי' איזה עבודה דכל וידוע

וכאשר בשר, ויגיעת נפש יגיעת עצומה יגיעה וצריכי� ביותר,

העבודה. אל גדולה מניעה זה הנה אז בחלישות הוא הגו�

קצר זמ� על א� להתפרד הנסיעה, בהכרח העבר, את

עז, רוש� עשה יחיו בגו"ר וידידי� אוהבי� מאת ית') (בעזרתו

זו, דסביבה יחיו נאמני� והאוהבי� הידידי� של הקירוב וכל

כולנו עלינו וירח� יחוס הוא והשי"ת כלל, ודוגמא בער� אינ�

בגו"ר. שמחות בשובע בקרוב להתראות ונזכה בגו"ר,

יחיו. ור"י לרי"ל בשמי ברכה יגיד

המברכו. ידידו

[`l 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]

להידמות תשוקה בילדי� מעוררי� כשהדברי� וצדיקי�, חכמי� בתלמידי סיפורי� עלֿידי ללימודי�

בדרכיה�. וללכת לה�

נדודיו מטרת מה מוצאו, מני� שמו, מה בדיוק ידעו לא א� אודותיו. דבר ידע לא באטינקה איש

אלה. שאלות על תשובה היתה לא לאיש לאטינקה. הגיע מה ולש�

העשויה מצידו פעולה באיזו שיבחי� הניח הוא צעדיו. על ולהתחקות אחריו לעקוב ניסה לייב דוד
לדברי לב בתשומת להאזי� הרבה לייב דוד בתוהו. עלו מאמציו כל א� "נסתר", היותו את להבהיר

על תכופות מדבר היה ה"צהוב" בו, להיתלות שיוכל משהו מה� לדלות יצליח שמא הצהוב", "הכה�

לנטוע שעניינו ברור זה. לנושא בקשר ז"ל חכמינו ואגדות סיפורי� תמיד מספר והיה ישראל אהבת
לצל�, רחמנא יתחילו, שיהודי� סכנה להיות עלולה שכ� בדבר ההכרח על ולהצביע ישראל לע� אהבה

העצמית. בחשיבות� ולזלזל רעהו את איש לשנוא

הוא מי סו� סו� בלעג, דבריו את קיבלו אחרי� ה"צהוב". לדברי בהקשיב� חייכו פשוטי� אנשי�
למרות להשגת�, מעבר היו האורח של והדברי� יתכ� א� כאלה? ענייני� על לדבר ראוי שיהא הוא ומה

בעלמא. אורח שאיננו ה"צהוב" של דבריו משמעות היתה לייב דוד עבור ומוב�. פשוט באופ� שדיבר

הילדי� את המדרש בבית סביבו אוס� היה שה"צהוב" מכ� לייב דוד התרש� במיוחד עז רוש�
בהתלהבות מזמרי� היו יחד שירתו. אל להצטר� ומעורר� בשירה לפניה� פוצח והיה הקטני�

עליזה. היתה והאווירה לריקוד, אית� יוצא א� היה כ� אחר ובחדווה.
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תרפ"ח שבט כ"א א' ב"ה

שי' עוז ידידי

וברכה! שלו�

כי הדבר אמת העבר לחדש מט"ו מכתבו על במענה

רק זה אמנ� נהורא, והדר חשוכא ברישי' עול� של בברייתו

דהתהוות והיינו העל�, הוא דעול� בלבד, עול� של בברייתו

בכדי הנה ולזאת האור, העל� ע"י רק להיות יכול העולמות

והצמצו� הצמצו�, שהו"ע חשוכא, ברישי' הוא העול� שיהי'

וכמו והסילוק, המניעה שהו"ע חש� בש� נקרא הראשו�

ומעכב, מונע שאינו מצו"צ) מניעה (עני� יחש� ולא ית� וצדיק

הראשו� האור סילוק ופעל שגר� להיות הראשו� והצמצו�

הקו, אור גילוי שהוא נהורא הדר אבל חש�, בש� נק' לגמרי

בארוכה. ענינו כמבואר הצמצו� שלפני באוא"ס ודבוק שנוגע

הצמצו�, שצ"ל העולמות בריאת בתחלת הוא זה כל והנה

שנבראו לאחר אבל מתבטלי� העולמות כל היו זאת לולי אשר

שבתחלה מה האור את ג� לקבל ה� יכולי� הרי העולמות,

הצמצו� עני� בטע� בע"ח כמבואר לקבל לה� אפשר הי' לא

וטוב. אור כולו להיות וצרי� החש�, עני� למה א"כ כו',

צ"ל העבודה סדר כי אמר נ"ע הבעש"ט עינינו מאור

החמור, אל הקל מ� דוקא, והדרגה בסדר כו' מצער ראשית�

ולאט שבער�, במה כ"א ונפלאות בגדולות ללכת לבלי כלומר

לדרגא. מדרגא עילוי, אחר בעילוי עולה לאט

כבדה היא ער� לפי ג� שתהי' איזה עבודה דכל וידוע

וכאשר בשר, ויגיעת נפש יגיעת עצומה יגיעה וצריכי� ביותר,

העבודה. אל גדולה מניעה זה הנה אז בחלישות הוא הגו�

קצר זמ� על א� להתפרד הנסיעה, בהכרח העבר, את

עז, רוש� עשה יחיו בגו"ר וידידי� אוהבי� מאת ית') (בעזרתו

זו, דסביבה יחיו נאמני� והאוהבי� הידידי� של הקירוב וכל

כולנו עלינו וירח� יחוס הוא והשי"ת כלל, ודוגמא בער� אינ�

בגו"ר. שמחות בשובע בקרוב להתראות ונזכה בגו"ר,

יחיו. ור"י לרי"ל בשמי ברכה יגיד

המברכו. ידידו

[`l 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]

להידמות תשוקה בילדי� מעוררי� כשהדברי� וצדיקי�, חכמי� בתלמידי סיפורי� עלֿידי ללימודי�

בדרכיה�. וללכת לה�

נדודיו מטרת מה מוצאו, מני� שמו, מה בדיוק ידעו לא א� אודותיו. דבר ידע לא באטינקה איש

אלה. שאלות על תשובה היתה לא לאיש לאטינקה. הגיע מה ולש�

העשויה מצידו פעולה באיזו שיבחי� הניח הוא צעדיו. על ולהתחקות אחריו לעקוב ניסה לייב דוד
לדברי לב בתשומת להאזי� הרבה לייב דוד בתוהו. עלו מאמציו כל א� "נסתר", היותו את להבהיר

על תכופות מדבר היה ה"צהוב" בו, להיתלות שיוכל משהו מה� לדלות יצליח שמא הצהוב", "הכה�

לנטוע שעניינו ברור זה. לנושא בקשר ז"ל חכמינו ואגדות סיפורי� תמיד מספר והיה ישראל אהבת
לצל�, רחמנא יתחילו, שיהודי� סכנה להיות עלולה שכ� בדבר ההכרח על ולהצביע ישראל לע� אהבה

העצמית. בחשיבות� ולזלזל רעהו את איש לשנוא

הוא מי סו� סו� בלעג, דבריו את קיבלו אחרי� ה"צהוב". לדברי בהקשיב� חייכו פשוטי� אנשי�
למרות להשגת�, מעבר היו האורח של והדברי� יתכ� א� כאלה? ענייני� על לדבר ראוי שיהא הוא ומה

בעלמא. אורח שאיננו ה"צהוב" של דבריו משמעות היתה לייב דוד עבור ומוב�. פשוט באופ� שדיבר

הילדי� את המדרש בבית סביבו אוס� היה שה"צהוב" מכ� לייב דוד התרש� במיוחד עז רוש�
בהתלהבות מזמרי� היו יחד שירתו. אל להצטר� ומעורר� בשירה לפניה� פוצח והיה הקטני�

עליזה. היתה והאווירה לריקוד, אית� יוצא א� היה כ� אחר ובחדווה.
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exzigioey`xקלד meiqelwpe`

çéàBøúé òîLiåïåùàøúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnò ìàøNéìe äLîì íéäìà äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

íéøönî ìàøNé-úà äBäé àéöBä-éki''yx: ¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
áúLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤

äéçelL øçà äLîi''yx:âäéðá éðL úàå ¤®©©−¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨
éúééä øb øîà ék íLøb ãçàä íL øLà£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦

:äiøëð õøàaãéäìà-ék øæòéìà ãçàä íLå §¤−¤¨§¦¨«§¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³
äòøt áøçî éðìviå éøæòa éáài''yx:(éåì)äàáiå ¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ

äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬

íéäìàäi''yx:åðúç éðà äLî-ìà øîàiåE ¨«¡Ÿ¦«©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬
éìà àa Bøúédnò äéðá éðLe EzLàå Ei''yx: ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

È‰eÓÁא ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È ‰LÓ„¿…∆»»ƒ¬«¿»¿…∆

˙È ÈÈ ˜Èt‡ È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈«≈¬≈«≈¿»»

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈבB¯˙È ¯·„e ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿

˙z‡ ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«

:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓגÔÈ¯z ˙ÈÂ …∆»«¿«¿«¿»¿≈

È¯‡ ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰�a¿»»ƒ«≈¿…«≈

:‰‡¯Îe� ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‡Ï‰‡ד È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»

È�·ÊLÂ È„ÚÒ· ‰Â‰ ‡a‡„¿«»¬»¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ

:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓהB¯˙È ‡˙‡Â ≈«¿»¿«¿…«¬»ƒ¿

˙ÂÏ d˙z‡Â È‰B�·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈¿»

Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

B¯˙Èו CeÓÁ ‡�‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿

‡‰�a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â C˙ÂÏ È˙‡»≈¿»»¿ƒ¿»¿≈¿»»

é"ùø

(‡)B¯˙È ÚÓLiÂ.?בא� �מע �מ�עה קריעתמה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק �מלחמת ס�� קטז)י� �בע.B¯˙È:(זבחי� ְֲִֵֶֶַָƒ¿ֶַ

חבר, ח�בב, יתר�, יתר, רע�אל, ל�: נקרא� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָ�מ�ת

��טיאל �ר�ה(מכילתא)קיני, ���ר �� על יתר, . ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

לכ��ת��ר יתר�, תחזה". "וא�ה ���רה: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָאחת

ח�בב, �מ�. על אחת א�ת ל� ה�סיפ� ה�צות, ְְְִִִֵַַַַָֹוק��

יתר�, ה�א וח�בב ה��רה, את ��אמר:�ח�ב ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ

ד) א�מרי�:(שופטי� וי� מ�ה". חת� חבב ְְְִִֵֵֵֶָֹֹֹ"מ�ני

היה, יתר� �ל אביו א�מררע�אל ב)�מה� (לעיל ְְִִֵֵֶַָָָ

ק�רי� �ה�ינ�ק�ת אביה�"? רע�אל אל ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ"ו�באנה

�ספרי: א�א. אביה�: LÓ‰לאבי Ô˙Á.(מכילתא) ְְֲֲִִִֵֶַַָ…≈…∆
ה�ל�, ח�ת� אני �מ�ה: מת��ד יתר� היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�א�

��אמר: �חמיו, ה�ד�ה ��לה מ�ה היה ְֱִֶֶַָָ�ְְֶֶֶַַָָָֹ�ל�עבר

ח�תנ�": יתר אל Ï‡¯NÈÏe"ו��ב ‰LÓÏ.ק�ל� ְֶֶֶַָָ¿…∆¿ƒ¿»≈ָ

י�ראל:מ�ה �ל Ïk�נגד ˙‡‰NÚ ¯L‡.�לה ְְִֵֶֶֶָָֹ≈»¬∆»»ֶָ

�בעמלק: �ב�אר ה��, B‚Â'�ירידת '‰ ‡ÈˆB‰ Èk. ְֲִִֵֵַַַַָָƒƒ¿
��� על �ד�לה ÈÁelL‰(·):(מכילתא)ז� ¯Á‡. ְַָ�ָ««ƒ∆»

�ב "ל� �מדי�: ה�א �ר�� ה�ד�� ל� �ְְְִֵֶַַָָָָ��אמר

וג�'", �ניו ואת א��� את מ�ה ו��ח ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹמצרי�...

אמר האלהי�" �הר "ו�פ��ה� לקראת� אהר� ְְְְְֱֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹויצא

א��י היא 'ז� ל�: אמר ה�ל�'? ה� 'מי ְִִִִֵַַָָל�:

א�ה 'להיכ� ל�: אמר �ני'. וא�� �מדי�, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָ���אתי

'על ל�: אמר 'למצרי�'. ל�: אמר ְְִִִַַַַָָָמ�ליכ�'?

לה�סי� �א וא�ה מצטערי�, אנ� ְְְֲִִִִִַַָָָָהרא��ני�

�ני נטלה אבי�'. לבית 'לכי ל�: אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליה�'?

ל�:�ניה Ú¯t‰(„)והלכה ·¯ÁÓ È�ÏviÂ. ְְֶָָָָָ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…
להרג �ב�� ה�צרי �בר על ואביר� �ת� �����ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

�י�. �ל �ע��ד צ�אר� נע�ה מ�ה, :(מכילתא)את ְֲִֶֶֶַַַַָָֹ

(‰)¯a„n‰ Ï‡.,היה ���ד�ר י�דעי� אנ� א� ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ

י��ב �היה ה�ת�ב, ��ר יתר� �ל ��בח� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א

ה�ד�ר, אל לצאת ל�� �נדב� ע�ל� �ל ְְְִִִֵֶֶַָָָָ�כב�ד�

��רה: �ברי ל�מע �ה�, ‡Ï(Â)מק�� ¯Ó‡iÂ ְְְִִֵַָֹֹ«…∆∆
‰LÓ.:ליח� ידי B‚Â'על B¯˙È E�˙Á È�‡.�א …∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ִ

א���, �גי� צא �גיני, י�צא א�ה אי�אי� וא� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָ

exzigioey`x mei qelwpe`

æBì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiåeàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ

äìäàäi''yx:ç-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå ¨«Ÿ¡¨©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨
úãBà ìò íéøöîìe äòøôì äBäé äNò øLà£¤̧¨¨³§¨Æ§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ
Cøca íúàöî øLà äàìzä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤

äBäé íìviåi''yx:(ìàøùé)è-ìk ìò Bøúé cçiå ©©¦¥−§¨«©¦´©§¦§½µ©¨
øLà ìàøNéì äBäé äNò-øLà äáBhä©½̈£¤¨¨¬§−̈§¦§¨¥®£¤¬

íéøöî ãiî Bìéväi''yx:éCeøa Bøúé øîàiå ¦¦−¦©¬¦§¨«¦©»Ÿ¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà äåäé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
-ãé úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©

íéøöîi''yx:àéäBäé ìBãâ-ék ézòãé äzò ¦§¨«¦©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈
íäéìò eãæ øLà øácá ék íéäìàä-ìkîi''yx: ¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

áéíéäìàì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®

:dnÚז˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ù�e ƒ«¿«…∆¿«»

eÏÈ‡Le dÏ ˜ÈL�e „È‚Òe È‰eÓÁ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ

elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡�kLÓÏח‰LÓ ÈÚzL‡Â ¿«¿¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

‰Ú¯ÙÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ«¬ƒ»»ƒ¬«¿»¿«¿…

Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»

‡Á¯‡a Ôe�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»

:ÈÈ Ôe�·ÊLÂטÏk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ ¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿«»

Èc Ï‡¯NÈÏ ÈÈ „·Ú Èc ‡˙·Ë«¿»ƒ¬«¿»¿ƒ¿»≈ƒ

:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe�·ÊLי¯Ó‡Â ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈«¬«

ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿

Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓƒ»¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ

˙Â¯Ó ˙BÁzÓ ‡nÚ ˙È ·ÈÊL≈ƒ»«»ƒ¿«¿«

:È‡¯ˆÓיאÈÈ ·¯ È¯‡ ‡�Ú„È ÔÚk ƒ¿»≈¿«»«¿»¬≈«¿»

‡Ób˙Ùa È¯‡ dpÓ ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ¿≈¡»«ƒ≈¬≈¿ƒ¿»»

NÈ ˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁcÏ‡¯ ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»ƒ¿»≈

:Ôep�c daיבÈ‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â ≈»ƒ¿»ƒƒ¿¬ƒ

Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�Â ÔÂÏÚ ‰LÓ„¿…∆¬»»¿ƒ¿«¿ƒ√»

Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ¿»«¬»«¬…¿…»≈ƒ¿»≈

é"ùø

�ניה. �ני �גי� צא א���, �גי� י�צא ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָא�ה

LÓ‰(Ê):(מכילתא) ‡ˆiÂ.נת��ד �ד�ל �ב�ד «≈≈…∆ְִֵַָָ

אהר�, יצא מ�ה, ��צא �יו� �עה, �א�ת� ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹיתר�

ולא י�צאי�, א�� את �ראה ה�א �מי ואביה�א, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹנדב

BÏיצא?: ˜MiÂ eÁzLiÂ.ה��חוה מי י�דע איני ָָ«ƒ¿««ƒ«ְֲִִִֵֵַַָ

ה�ר�י מי לרעה�", "אי� א�מר: ��ה�א ְְְִִִֵֵֵֶַָלמי.

מ�ה" "והאי� ��אמר: מ�ה, זה :(מכילתא)אי�? ְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

(Á)B�˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ.�לקרב ל�� את למ�� «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰:(מכילתא)ל��רה Ïk ו�ל.‡˙ ה�� �על ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ

היס�ד.‰Ïz‡‰:(מכילתא)עמלק מ� אל"� למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶַַָ

מ��� ה��פל ויס�ד ���� ה�א וה�י"ו �בה, ְִִִֵֵֶֶַַָָ�ל

�נ�אה: �ק�מה, �נ�פה, �ר�מה, וכ�: ְְְְְְִִֵָָָָָלפרקי�,

(Ë)B¯˙È cÁiÂ.,�ט��� זה� יתר�, וי�מח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ

צד) ��ר�(סנהדרי� 'נע�ה א�דה: ח��די��מדר� ְְֲִִִַַַָָָָ

�אמרי הינ� מצרי�, א��ד על מצר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָח��די�',

אר�אה �בזי לא �רי ע�רה עד "���רא ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָאינ�י:

Ú‰·Bh‰ŒÏk�א�י�": Ï.וה�אר ה��, ט�בת ְֵַ«»«»ְְֵַַַָ

עד מצרי�'. מ�ד ה�יל� 'א�ר ��� ועל ְֲִִִִִֶַַַָ�ְְַַָוה��רה.

�היתה מ�צרי�, לברח יכ�ל עבד היה לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעכ�ו

ר��א ��י� יצא� וא�� מס�רת, :(מכילתא)האר� ְֶָָ�ְְִִִֵֶֶָ

(È)ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡.ק�ה :א�ה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒ�ָָָ

‰Ú¯t „iÓe.:ק�ה ÌÈ¯ˆÓמל� „È ˙ÁzÓ. ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
ה�ד �מר�ת, ר��י ל��� מכ�ידי��תר��מ�: �הי� ְְְְִִִֶַַַָָָ

העב�דה: היא ÈzÚ„È(È‡)עליה�, ‰zÚ.�מ�יר ֲֲִֵֶָָ«»»«¿ƒִַ

ל�עבר, �י�תרהייתי ÏkÓ:(מכילתא)ועכ�ו ְְְְִִֵֶַַָָָƒ»
ÌÈ‰Ï‡‰.�אלילי עב�דת �כל מ�יר �היה מל�ד »¡…ƒְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ

עבד���ע�ל�, ��א אלילי� עב�דת ה�יח ��א ֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

Ì‰ÈÏÚ:(מכילתא) e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk.:�תר��מ� ƒ«»»¬∆»¬≈∆ְְַ

�מי�: נאבד� וה� לא�ד�, ��� e„Ê�מי� ¯L‡. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ¬∆»
�ר ור��תינ� הר�יע�. יא)��ה�א�ר ל���(סוטה ְְְְֲִִֵֶַָ

כה) א�ר(בראשית ��דרה נזיד": יעקב ְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹ"ו�זד

נת��ל�: �� �היא.ÏÚ‰(È·)��ל�, �מ�מע�, ְְְִִַָ…»ְְִֶַָָ



קלה exzigioey`x mei qelwpe`

æBì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiåeàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ

äìäàäi''yx:ç-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå ¨«Ÿ¡¨©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨
úãBà ìò íéøöîìe äòøôì äBäé äNò øLà£¤̧¨¨³§¨Æ§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ
Cøca íúàöî øLà äàìzä-ìk úà ìàøNé¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤

äBäé íìviåi''yx:(ìàøùé)è-ìk ìò Bøúé cçiå ©©¦¥−§¨«©¦´©§¦§½µ©¨
øLà ìàøNéì äBäé äNò-øLà äáBhä©½̈£¤¨¨¬§−̈§¦§¨¥®£¤¬

íéøöî ãiî Bìéväi''yx:éCeøa Bøúé øîàiå ¦¦−¦©¬¦§¨«¦©»Ÿ¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà äåäé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
-ãé úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©

íéøöîi''yx:àéäBäé ìBãâ-ék ézòãé äzò ¦§¨«¦©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈
íäéìò eãæ øLà øácá ék íéäìàä-ìkîi''yx: ¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

áéíéäìàì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®

:dnÚז˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ù�e ƒ«¿«…∆¿«»

eÏÈ‡Le dÏ ˜ÈL�e „È‚Òe È‰eÓÁ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ

elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡�kLÓÏח‰LÓ ÈÚzL‡Â ¿«¿¿»¿ƒ¿»ƒ…∆

‰Ú¯ÙÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ«¬ƒ»»ƒ¬«¿»¿«¿…

Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»

‡Á¯‡a Ôe�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»

:ÈÈ Ôe�·ÊLÂטÏk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ ¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿«»

Èc Ï‡¯NÈÏ ÈÈ „·Ú Èc ‡˙·Ë«¿»ƒ¬«¿»¿ƒ¿»≈ƒ

:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe�·ÊLי¯Ó‡Â ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈«¬«

ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿

Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓƒ»¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ

˙Â¯Ó ˙BÁzÓ ‡nÚ ˙È ·ÈÊL≈ƒ»«»ƒ¿«¿«

:È‡¯ˆÓיאÈÈ ·¯ È¯‡ ‡�Ú„È ÔÚk ƒ¿»≈¿«»«¿»¬≈«¿»

‡Ób˙Ùa È¯‡ dpÓ ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ¿≈¡»«ƒ≈¬≈¿ƒ¿»»

NÈ ˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁcÏ‡¯ ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»ƒ¿»≈

:Ôep�c daיבÈ‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â ≈»ƒ¿»ƒƒ¿¬ƒ

Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ�Â ÔÂÏÚ ‰LÓ„¿…∆¬»»¿ƒ¿«¿ƒ√»

Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ¿»«¬»«¬…¿…»≈ƒ¿»≈

é"ùø

�ניה. �ני �גי� צא א���, �גי� י�צא ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָא�ה

LÓ‰(Ê):(מכילתא) ‡ˆiÂ.נת��ד �ד�ל �ב�ד «≈≈…∆ְִֵַָָ

אהר�, יצא מ�ה, ��צא �יו� �עה, �א�ת� ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹיתר�

ולא י�צאי�, א�� את �ראה ה�א �מי ואביה�א, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹנדב

BÏיצא?: ˜MiÂ eÁzLiÂ.ה��חוה מי י�דע איני ָָ«ƒ¿««ƒ«ְֲִִִֵֵַַָ

ה�ר�י מי לרעה�", "אי� א�מר: ��ה�א ְְְִִִֵֵֵֶַָלמי.

מ�ה" "והאי� ��אמר: מ�ה, זה :(מכילתא)אי�? ְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

(Á)B�˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ.�לקרב ל�� את למ�� «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰:(מכילתא)ל��רה Ïk ו�ל.‡˙ ה�� �על ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ

היס�ד.‰Ïz‡‰:(מכילתא)עמלק מ� אל"� למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶַַָ

מ��� ה��פל ויס�ד ���� ה�א וה�י"ו �בה, ְִִִֵֵֶֶַַָָ�ל

�נ�אה: �ק�מה, �נ�פה, �ר�מה, וכ�: ְְְְְְִִֵָָָָָלפרקי�,

(Ë)B¯˙È cÁiÂ.,�ט��� זה� יתר�, וי�מח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ

צד) ��ר�(סנהדרי� 'נע�ה א�דה: ח��די��מדר� ְְֲִִִַַַָָָָ

�אמרי הינ� מצרי�, א��ד על מצר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָח��די�',

אר�אה �בזי לא �רי ע�רה עד "���רא ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָאינ�י:

Ú‰·Bh‰ŒÏk�א�י�": Ï.וה�אר ה��, ט�בת ְֵַ«»«»ְְֵַַַָ

עד מצרי�'. מ�ד ה�יל� 'א�ר ��� ועל ְֲִִִִִֶַַַָ�ְְַַָוה��רה.

�היתה מ�צרי�, לברח יכ�ל עבד היה לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹעכ�ו

ר��א ��י� יצא� וא�� מס�רת, :(מכילתא)האר� ְֶָָ�ְְִִִֵֶֶָ

(È)ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡.ק�ה :א�ה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒ�ָָָ

‰Ú¯t „iÓe.:ק�ה ÌÈ¯ˆÓמל� „È ˙ÁzÓ. ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
ה�ד �מר�ת, ר��י ל��� מכ�ידי��תר��מ�: �הי� ְְְְִִִֶַַַָָָ

העב�דה: היא ÈzÚ„È(È‡)עליה�, ‰zÚ.�מ�יר ֲֲִֵֶָָ«»»«¿ƒִַ

ל�עבר, �י�תרהייתי ÏkÓ:(מכילתא)ועכ�ו ְְְְִִֵֶַַָָָƒ»
ÌÈ‰Ï‡‰.�אלילי עב�דת �כל מ�יר �היה מל�ד »¡…ƒְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ

עבד���ע�ל�, ��א אלילי� עב�דת ה�יח ��א ֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

Ì‰ÈÏÚ:(מכילתא) e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk.:�תר��מ� ƒ«»»¬∆»¬≈∆ְְַ

�מי�: נאבד� וה� לא�ד�, ��� e„Ê�מי� ¯L‡. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ¬∆»
�ר ור��תינ� הר�יע�. יא)��ה�א�ר ל���(סוטה ְְְְֲִִֵֶַָ

כה) א�ר(בראשית ��דרה נזיד": יעקב ְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹ"ו�זד

נת��ל�: �� �היא.ÏÚ‰(È·)��ל�, �מ�מע�, ְְְִִַָ…»ְְִֶַָָ



exzigiipyקלו meiqelwpe`

ìëå ïøäà àáiå|íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤
íéäìàä éðôì äLî ïúç-íòi''yx:(ìåçá ë''ò)éðù ¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«

âéì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©

áøòäi''yx:ãé-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå ¨¨«¤©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤
øLà äfä øácä-äî øîàiå íòì äNò àeä¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧
Ecáì áLBé äzà òecî íòì äNò äzà©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³¥Æ§©¤½

éìò ávð íòä-ìëå:áøò-ãò ø÷a-ïî E §¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤
åèíòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈

íéäìà Løãìi''yx:æèàa øác íäì äéäé-ék ¦§¬¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´
ézòãBäå eäòø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²

‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„˜יג‡ÓBiÓ ‰Â‰Â √»¿»«¬»ƒ»

˙È ÔcÓÏ ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«»

ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆיד‡ÊÁÂ «¿»««¿»«¬»

„·Ú ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈

Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ

·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ „·Ú z‡«¿»≈¿«»»≈«¿»≈

CÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏaƒ¿»¿»«»»¿ƒƒ»»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓטו¯Ó‡Â ƒ«¿»««¿»«¬«

È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

È˙ÂÏטז Ô˙‡ ‡�Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ

d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b ÔÈa ‡��È‡„Â¿»ƒ¿»≈«¿»≈«¿≈

ÈÈ„ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡�Ú„B‰Óe¿«¿»¿»¿»«»«¿»

é"ùø

�ליל: ���ÌÈÁ·Ê.:�למי�'B‚Â Ô¯‰‡ ‡·iÂ. �ִָָ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿
וגר� לקראת� ��צא ה�א והלא הל�, היכ� ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ�מ�ה

�מ��� ע�מד �היה א�א ה�ב�ד? �ל את ְֵֵֶֶֶַַָָָָָל�

‰‡ÌÈ‰Ïלפניה�: È�ÙÏ.מ�ע�ה �ה�הנה מ�א� ְִֵֶƒ¿≈»¡…ƒְֱִִֶֶֶַָ�ָ

מ�יו נהנה �א�� ,�� מס�י� חכמי� ְֱִִִִֶֶָ�ְְֲִִֵֶַָ��למידי

כד)ה�כינה ÁnÓ¯˙(È‚):(ברכות È‰ÈÂ.מ�צאי ְִַָ«¿ƒƒ»√»ֵָ

�מה� ��פרי. �נינ� �� היה, ה���רי� ְִִִִֵַַַָָָָי��

אימ�חרת? �רח� ועל ההר. מ� רד�� למחרת ְְְְֲֳֳִִִִַָָָָָָָ

�הרי ה���רי�, י�� מ�חרת א�א ל�מר ְֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָאפ�ר

אתֿ "וה�דע�י ל�מר: אפ�ר אי ��רה מ�� ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹקד�

לא ה���רי�, י�� עד ��רה �מ���נה וג�'" ְְִִִִֵֶַַָָֹ�ח�י

ירד �ת��ז �י"ז �הרי הע�, את ל��ט מ�ה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹי�ב

ו�הה �ה��מה עלה �למחר ה��ח�ת, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָו�בר

ז� �ר�ה ואי� ה���רי�. �י�� וירד י�� ְְְְִִִֵַַָָָָֹ�מני�

��דר, עד�ת�בה מ�חרת", "ויהי נאמר: ��א ְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

��רה מ�� קד� יתר� הא�מר לדברי א� �נ�ה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�נה

�נ�ה, �נה עד א�א היה לא ארצ� אל ���ח� ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ�א,

�מצינ� אתֿחתנ�", מ�ה "וי��ח �א�: נאמר ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�הרי

מ�ה: ל� �אמר ה�גלי� י)�מ�ע "נ�סעי�(במדבר ְְְִִֶֶַַַַָָֹ

וא� א�תנ�". �עזב נא אל וג�' ה�ק�� אל ְְְֲֲִֶַַַַָָָֹאנחנ�

והל�, מ��לח� ��רה, מ�� קד� מצינ�ז� היכ� ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ח�בב, א�א יתר� נאמר לא �� �אמר: וא� ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�חזר?

�הרי יתר�, ה�א ח�בב ה�א היה, יתר� �ל ְְְֲִִֵֶֶָָָ�בנ�

ד)יב:�ת מ�ה":(שופטי� ח�ת� ח�בב LiÂ·"מ�ני ְְִִֵֵֶָֹ«≈∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ.,�ע�מדי וכ�� �מל� י��ב …∆¿««¬…»»ְְֵֶֶ�ְִָ

�ל �כב�ד� מזלזל �היה ליתר� ה�בר ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ�ְוהק�ה

,�� על וה�כיח� א�הי�ראל, "מ��ע ��אמר: ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ

נ�בי�: וכ�� לב��" ‰Ú¯·י��ב „Ú ¯˜a‰ ÔÓ. ְְֵֶַ�ִִָָƒ«…∆«»»∆
י) ��?(שבת ל�מר אמתאפ�ר �י� ��� ��� �ל א�א ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

�א�� ה�ת�ב עליו מעלה אחת, �עה אפ�� ְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָלאמ��

לה�ד�� ��� נע�ה �כא�� ה��� �ל ���רה ְַָָ�ְֲִֵַַַָָָע�סק

�רא�ית �מע�ה ה�א ערב�ר�� "ויהי :�� ��אמר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
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נ�מעי�: �בריה� יהי� �� ידי �על �בריה�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

Úˆ· È‡�N.ההיא� ��י�, ממ�נ� את ���נאי� ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ

�דינא, מי�� ממ�נא דמ�קי� ד�נא '�ל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ�אמרינ�:

ה�א' ד�נא נח)לאו ‡ÌÈÙÏ:(ב"ב È¯N.�� הי� ה� ַָָָ»≈¬»ƒֵֵָ

אל� מא�ת ל�� �רי� יח)מא�ת È¯N:(סנהדרי� ְִֵֵֵֶֶָ»≈
˙B‡Ó.:�הי אלפי� ÌÈMÓÁ��ת È¯N.:�אל י"ב ≈ֲִֵֶָָ»≈¬ƒƒֶֶ

˙B¯NÚ È¯NÂ.אל על��י� ר�"י ��ר� (מה .� ¿»≈¬»ִִִֵֵֶֶֶַַַ

צר�, ללא לכא�רה וה�א הי�, ��ה ה�רי� ְְְִִֶַַָָָָָֹֹ�ל

�קח�יב ��ס�ק ק�יה ותר� �זה ��� �אמת ְְֲִַָָָ�ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶָוה�ה

קד� מר�ה ה�ס�ר ל�מר: רצה למ�ה, ֶֶֹ�ְְְְְִִַַַַָָָָָמלמעלה

מ�ח�ה א�א לפר�, ל� היה ולא ה��עט, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמס�ר

.��� �הדרגה �� ואחר �רא��נה, ע�ר�ת ָ�ְְְֲִֵַַַָָָָָָָ�רי

צא ה�רי�, מני� סכ�� �פרט �הז�יר �ר��� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ�לפי

��יר: אתי �לג�יה� �מנינ�, �כ��דק�ק ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹוח�ב

נראה �� �הדרגה, �� ואחר �ח�ה, ה��עט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָמס�ר

וד�ק): נכ��, צ��י:ויד�נ��,.eËÙLÂ(Î·)לי ל��� ְִָ¿»¿ְִִ
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מא��: ריב�ת�:.‡˙ÌÈ¯·c‰Œמ��טי� �ברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ

(‡Î)‰ÊÁ˙ ‰z‡Â.�ה�ד ‡�ŒÈL:�עלי��ר�ח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈
ÏÈÁ.:�ני� �לה�יר להחני� צריכי� �אי� ע�ירי�, «ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ

˙Ó‡ ÈL�‡.�לסמ �דאי �ה� הבטחה �עלי א�� «¿≈¡∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

נ�מעי�: �בריה� יהי� �� ידי �על �בריה�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

Úˆ· È‡�N.ההיא� ��י�, ממ�נ� את ���נאי� ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ

�דינא, מי�� ממ�נא דמ�קי� ד�נא '�ל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ�אמרינ�:

ה�א' ד�נא נח)לאו ‡ÌÈÙÏ:(ב"ב È¯N.�� הי� ה� ַָָָ»≈¬»ƒֵֵָ

אל� מא�ת ל�� �רי� יח)מא�ת È¯N:(סנהדרי� ְִֵֵֵֶֶָ»≈
˙B‡Ó.:�הי אלפי� ÌÈMÓÁ��ת È¯N.:�אל י"ב ≈ֲִֵֶָָ»≈¬ƒƒֶֶ

˙B¯NÚ È¯NÂ.אל על��י� ר�"י ��ר� (מה .� ¿»≈¬»ִִִֵֵֶֶֶַַַ

צר�, ללא לכא�רה וה�א הי�, ��ה ה�רי� ְְְִִֶַַָָָָָֹֹ�ל

�קח�יב ��ס�ק ק�יה ותר� �זה ��� �אמת ְְֲִַָָָ�ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶָוה�ה

קד� מר�ה ה�ס�ר ל�מר: רצה למ�ה, ֶֶֹ�ְְְְְִִַַַַָָָָָמלמעלה

מ�ח�ה א�א לפר�, ל� היה ולא ה��עט, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמס�ר

.��� �הדרגה �� ואחר �רא��נה, ע�ר�ת ָ�ְְְֲִֵַַַָָָָָָָ�רי

צא ה�רי�, מני� סכ�� �פרט �הז�יר �ר��� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ�לפי

��יר: אתי �לג�יה� �מנינ�, �כ��דק�ק ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹוח�ב

נראה �� �הדרגה, �� ואחר �ח�ה, ה��עט ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָמס�ר

וד�ק): נכ��, צ��י:ויד�נ��,.eËÙLÂ(Î·)לי ל��� ְִָ¿»¿ְִִ



exzihiiriaxקלח meie iyily meiqelwpe`

éìà eàéáé ìãbä øácä-ìkïèwä øácä-ìëå E ¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ
éìòî ì÷äå íä-eètLéCzà eàNðå Ei''yx: ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«

âëíéäìà Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½
àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò zìëéå§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ

íBìLái''yx:éùéìùãëBðúç ìB÷ì äLî òîLiå §¨«©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®
:øîà øLà ìk Nòiåäë-éLðà äLî øçáiå ©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«©¦§©̧¤³©§¥

íòä-ìò íéLàø íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®
éøNå íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà éøN̈¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬

:úøNòåë-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå £¨«Ÿ§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤
Lwä øácäøácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé ä ©¨¨³©¨¤Æ§¦´¤¤½§¨©¨¨¬

íä eèetLé ïèwäi''yx:æë-úà äLî çlLéå ©¨−Ÿ¦§¬¥«©§©©¬¤−¤
Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúçi''yx:ôéòéáø «Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

èéàìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàîi''yx: ¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áìàøNé íL-ïçiå øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®©¦«©¨¬¦§¨¥−
øää ãâði''yx:âøää-ïî äBäé åéìà àø÷iå íéäìàä-ìà äìò äLîe ¤¬¤¨¨«¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ¦¨¨´

aÚz„כג ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈

Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â ÈÈ Cp„wÙÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈»¿«»

:ÌÏLa C‰È d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈««¿≈¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯‡כד ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»

:¯Ó‡ Èc Ïk „·ÚÂ È‰eÓÁ„«¬ƒ«¬«…ƒ¬»

ÏÈÁc‡כה ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»

ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe Ï‡¯NÈ ÏkÓƒ»ƒ¿»≈«ƒ»¿≈ƒ

‡˙Â‡Ó È�a¯ ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ‡nÚ ÏÚ««»«»≈«¿ƒ«»≈»»»

:‡˙È¯BOÚ È�a¯Â ÔÈLÓÁ È�a«̄»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

È˙כו ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈ�È„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»

ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ ÈL˜ Ìb˙tƒ¿«»≈»¿»¿»…∆¿»

:Ôe�‡ ÔÈ�Èc ¯ÚÊ Ìb˙tכזÁlLÂ ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ¿««

dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ…∆»¬ƒ«¬«≈

:dÚ¯‡Ïא‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa ¿«¿≈¿«¿»¿ƒ»»

‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�a ˜tÓÏ¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬

:È�ÈÒ„ ‡¯a„ÓÏבeÏË�e ¿«¿¿»¿ƒ»¿»

È�ÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«

Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈

:‡¯eË Ï·˜Ïג˜ÏÒ ‰LÓe »√≈»…∆¿≈

é"ùø

EÈÏÚÓ Ï˜‰Â.להקל זה �מ��בר והקל, מעלי�. ¿»≈≈»∆ְְְֵֵֵֶֶָָָָָ

ה�וה: ל��� מ�אב", את "וה��ת ל��", את ְְְְִֵֶֶֶַַָ"והכ�ד

(‚Î)„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï‡ EeˆÂ.,ב�רה�� ה�ל� ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִֵַָָ

עמד, ��כל – �� לע��ת א�ת� יצ�ה (מכילתא)א� ְְֲֲִֶַַַָֹ

לעמד: ��כל לא – יד� על יע�ב Ïkוא� Ì‚Â ְְְֲִֵַַַַָֹֹ¿«»
‰f‰ ÌÚ‰.�ה�לוי זקני� וע' ואביה�א נדב אהר�, »»«∆ְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹ

ע�� ית.eËÙLÂ(ÂÎ):(מכילתא)ע�ה ודיני� ִַָָ¿»¿ְְִָָ

‰Ì:�מית.Ôe‡È·Èע�א: eËetLÈ.,'�י��ט' �מ� ַָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְִֹ

ב)וכ�(בחול�) 'לא(רות �מ�: �עב�רי" "לא ְְֲִֵַֹֹ

העלי�ני� מקרא�ת אנ��. �יני� ותר��מ�: ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ�עברי',

יד�נ��, יית�� ויד�נ�� מתר�מי� לכ� צ��י, ל��� ְְְִִַָ�ְְְִָָהי�

ע��ה: ל��� ה�ל� ‡Ï(ÊÎ)�מקרא�ת BÏ CÏiÂ ְְֲִִַָָָ«≈∆∆
Bˆ¯‡.מ��ח��לג�ר ÌBia(‡):(מכילתא)�ני «¿ְְְְִֵֵַַ«

‰f‰.(פו לכ�ב(שבת צרי� היה לא חד�. �רא� «∆ְְִִֶָָָֹֹֹֹ

�ברי ��הי� ה�ה? ���� מה� הה�א. ���� ְְִִֵֶֶֶַַַַַָא�א

נ�נ�: ה��� �א�� עלי� חד�י� eÚÒiÂ(·)��רה ְְֲִִִֶַָָָ«ƒ¿
ÌÈ„ÈÙ¯Ó.,�נסע מהיכ� �לפר� לחזר הצר� ל�ה ≈¿ƒƒָָ�ְְְֲֵֵֵַַָָָֹ

�יד�ע ח�ני�, הי� ��רפידי� �תב �בר ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוהלא

מרפידי� נסיעת� לה�י� א�א נסע�? ����ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

סיני למד�ר �יאת� מה סיני: למד�ר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאת�

�ת��בה מרפידי� נסיעת� א� :(מכילתא)�ת��בה, ְְְְִִִִִֵַָָָָ

Ï‡¯NÈ ÌLŒÔÁiÂ.,אחד �לב אחד אבל�אי� «ƒ«»ƒ¿»≈ְְֲִֵֶֶָָָ

�במחלקת �תרע�מ�ת החנ��ת �ל :(מכילתא)�אר ְְְְֲֲִֶַַַָָֹ

¯‰‰ �א�ה(מכילתא).�‚„ מק�� וכל למזרח�, ∆∆»»ְְְִֶַָָָָ

נגד, ל�זרח:מ�צא ÏÚ‰(‚)�ני� ‰LÓe.���� ְִִֵֶֶַָָ…∆»»ַ

��אמר:ה�ני, הי�, �ה��מה על��תיו (לקמ�וכל ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

exzihiiying mei qelwpe`

éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬
ìàøNéi''yx:ãéúéNò øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦

àáàå íéøLð éôðk-ìò íëúà àOàå íéøöîì§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬
éìà íëúài''yx:äeòîLz òBîL-íà äzòå ¤§¤−¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ

älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe éì÷a§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ
õøàä-ìk éì-ék íénòä-ìkîi''yx:åízàå ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯

älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácäi''yx: ©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

éùéîçæíNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤
eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤Àµ¥¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈

:äBäéçîàiå åcçé íòä-ìë eðòiåìk eø §¨«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ

‡¯eË ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ïƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»

·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô�„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ÈeÁ˙eדÔez‡ ¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«

˙ÈÏË�e ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙È·¯˜Â ÔÈ¯L� ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

:È�ÁÏÙÏ ÔBÎ˙ÈהÌ‡ ÔÚÎe »¿¿»¿»ƒ¿«ƒ

˙È Ôe¯h˙Â È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa«̃»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ¿̃»ƒ¿√»««ƒƒƒ»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡ ‡iÓÓÚ«¿«»¬≈ƒƒ»«¿»

ÔÈ�‰kו ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ

Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ LÈc˜ ÌÚÂ¿««ƒƒ≈ƒ¿»«»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ˙ז‡˙‡Â ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»

¯cÒÂ ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ…∆¿»¿»≈«»¿««

ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:ÈÈ d„˜Ùcח‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â ƒ«¿≈¿»«¬ƒ»«»

ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák«¬»«¬»…ƒ«ƒ¿»

é"ùø

ב�קר":לד) מ�ה ˙‡Ó¯"ו���� ‰k.ה�ה ����� ְֵֶֶַַַֹֹ……«ֶַַָ

ה�ה פו)וכ�דר ÚÈ˜·:(שבת ˙È·Ï.,�ה��י א�� ְֵֶֶַַ¿≈«¬…ִֵַָ

ר�ה: �ל��� לה� Ï‡¯NÈ�אמר È�·Ï „Èb˙Â. ְֶַַָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
ה��י� �ברי� ל�כרי� �ר� ודק��קי�, ְְְְֳִִִִִִֵַַָָָָָענ�י�

¯‡Ì˙È(„):(מכילתא)�גידי� Ìz‡.(פו לא(שבת ְִִ«∆¿ƒ∆ֹ

לכ�, מ��ר אני �דברי� ולא �ידכ�, היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמסרת

ראית�" "א�� א�א עליכ�, מעיד אני �עדי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלא

למצרי�, ע�יתי ח�בי�א�ר הי� עבר�ת ��ה על ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

על א�א מה�, נפרע�י ולא לכ� ��ז��ג� קד� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלי

‡˙ÌÎ:ידכ� ‡O‡Â.(מכילתא)�א�� ��� זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ֶֶָ

אר� �כל מפ�רי� י�ראל �הי� לרעמסס, ְִֶֶָָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָי�ראל

נק�צ� ולצאת, לי�ע ���א� ק�ה �ל�עה ,���ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

'�נטלית 'וא�א', �ר��: וא�נקל�ס לרעמסס. ����ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

�ר� ה���ר, את ��� � אתכ�, וא�יע �מ� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָיתכ��',

למעלה: �ÌÈ¯L�ב�ד ÈÙ�k ÏÚ.ה���א���ר ְְַָָ««¿≈¿»ƒֵֶֶַַ

את נ�תני� הע�פ�ת �אר ��ל �נפיו, על ְְְִֶֶַָָָָָָָ��זליו

אחר מע�� ��תיראי� לפי רגליה�, �י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�ניה�

מתירא אינ� ה�ה ה��ר אבל ��יה�, על ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ���רח

ע�� �אי� לפי ח�, �� יזרק ��א האד� מ� ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹא�א

א�מר: �נפיו, על נ�תנ� לכ� ��יו. על ��רח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר

:�� ע�יתי אני א� �בני. ולא �י הח� י�נס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמ�טב

מצרי� מחנה �י� ו�בא וג�', האלהי� מלא� ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"ו��ע

ואבני ח�י� ז�רקי� מצרי� והי� ְְְְְְִִִִִֵַַָוג�'",

מק�ל� והענ� ‡ÈÏ:��יסטרא�ת, ÌÎ˙‡ ‡·‡Â. ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»
�ק�ל�.zÚÂ‰(‰)�תר��מ�: ע�ה עליכ�,א� ְְַ¿«»ְְֲִֵֶַַָ

ק��ת התחל�ת ��ל ואיל�, מ�א� לכ� ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָיערב

פז) שבת ‡˙È˙È¯aŒ:(מכילתא. Ìz¯ÓLe.אכרת� ¿«¿∆∆¿ƒƒְֶֶֹ

ה��רה:ע�כ� �מירת חביב,.l‚Ò‰על א�צר ְִִֶַַַָָ¿À»ִָָ

ב)�מ�: ואבני�(קהלת �ליֿיקר מלכי�", "�סג�ת ְְ�ְְְֲִִֵַַָָָ

לי �הי� א�� �� א�ת�, ��נזי� �ה�לכי� ְְְִִִִֶֶַַָָָט�ב�ת

��י לב�כ� א�� �אמר� ולא א��ת, מ�אר ְְְְִֶֶֶַַֹֹ�ְִָָ�ְסג�ה

��הא ע�ד לי �� �מה ע�כ�, אחרי� לי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָואי�

�לפני �עיני וה� האר�", �ל לי "�י נ�רת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָח�תכ�

ÌÈ�‰k(Â)לכל��: ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â. ְִ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ
אמר: �א� �מה ח)�רי�, ב �וד(שמואל "�בני ְְְְִִֵֵַַָָָ

הי�" ‰ÌÈ¯·c:�הני� ‰l‡.:י�תר ולא �ח�ת לא ֲִָֹ≈∆«¿»ƒְֵָֹֹ

(Á)'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ.��י� «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ

עלה. �ה��מה �הרי �לי�י, י�� �ה�א ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָה�חרת,

ה�ת�ב �א א�א לה�יב? מ�ה היה צרי� ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹוכי

וי�דע ה�איל אמר: ��א מ��ה, אר� �ר� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלל�ד�



קלט exzihiiying mei qelwpe`

éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬
ìàøNéi''yx:ãéúéNò øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦

àáàå íéøLð éôðk-ìò íëúà àOàå íéøöîì§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬
éìà íëúài''yx:äeòîLz òBîL-íà äzòå ¤§¤−¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ

älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe éì÷a§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ
õøàä-ìk éì-ék íénòä-ìkîi''yx:åízàå ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯

älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácäi''yx: ©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

éùéîçæíNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤
eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤Àµ¥¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈

:äBäéçîàiå åcçé íòä-ìë eðòiåìk eø §¨«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ

‡¯eË ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ïƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»

·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô�„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ÈeÁ˙eדÔez‡ ¿«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«

˙ÈÏË�e ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙È·¯˜Â ÔÈ¯L� ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

:È�ÁÏÙÏ ÔBÎ˙ÈהÌ‡ ÔÚÎe »¿¿»¿»ƒ¿«ƒ

˙È Ôe¯h˙Â È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa«̃»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿»

ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ¿̃»ƒ¿√»««ƒƒƒ»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡ ‡iÓÓÚ«¿«»¬≈ƒƒ»«¿»

ÔÈ�‰kו ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ

Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ LÈc˜ ÌÚÂ¿««ƒƒ≈ƒ¿»«»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ˙ז‡˙‡Â ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»

¯cÒÂ ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ…∆¿»¿»≈«»¿««

ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:ÈÈ d„˜Ùcח‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â ƒ«¿≈¿»«¬ƒ»«»

ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák«¬»«¬»…ƒ«ƒ¿»

é"ùø

ב�קר":לד) מ�ה ˙‡Ó¯"ו���� ‰k.ה�ה ����� ְֵֶֶַַַֹֹ……«ֶַַָ

ה�ה פו)וכ�דר ÚÈ˜·:(שבת ˙È·Ï.,�ה��י א�� ְֵֶֶַַ¿≈«¬…ִֵַָ

ר�ה: �ל��� לה� Ï‡¯NÈ�אמר È�·Ï „Èb˙Â. ְֶַַָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
ה��י� �ברי� ל�כרי� �ר� ודק��קי�, ְְְְֳִִִִִִֵַַָָָָָענ�י�

¯‡Ì˙È(„):(מכילתא)�גידי� Ìz‡.(פו לא(שבת ְִִ«∆¿ƒ∆ֹ

לכ�, מ��ר אני �דברי� ולא �ידכ�, היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמסרת

ראית�" "א�� א�א עליכ�, מעיד אני �עדי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלא

למצרי�, ע�יתי ח�בי�א�ר הי� עבר�ת ��ה על ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

על א�א מה�, נפרע�י ולא לכ� ��ז��ג� קד� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלי

‡˙ÌÎ:ידכ� ‡O‡Â.(מכילתא)�א�� ��� זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ֶֶָ

אר� �כל מפ�רי� י�ראל �הי� לרעמסס, ְִֶֶָָ�ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָי�ראל

נק�צ� ולצאת, לי�ע ���א� ק�ה �ל�עה ,���ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

'�נטלית 'וא�א', �ר��: וא�נקל�ס לרעמסס. ����ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָ

�ר� ה���ר, את ��� � אתכ�, וא�יע �מ� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָיתכ��',

למעלה: �ÌÈ¯L�ב�ד ÈÙ�k ÏÚ.ה���א���ר ְְַָָ««¿≈¿»ƒֵֶֶַַ

את נ�תני� הע�פ�ת �אר ��ל �נפיו, על ְְְִֶֶַָָָָָָָ��זליו

אחר מע�� ��תיראי� לפי רגליה�, �י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�ניה�

מתירא אינ� ה�ה ה��ר אבל ��יה�, על ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ���רח

ע�� �אי� לפי ח�, �� יזרק ��א האד� מ� ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹא�א

א�מר: �נפיו, על נ�תנ� לכ� ��יו. על ��רח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר

:�� ע�יתי אני א� �בני. ולא �י הח� י�נס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמ�טב

מצרי� מחנה �י� ו�בא וג�', האלהי� מלא� ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"ו��ע

ואבני ח�י� ז�רקי� מצרי� והי� ְְְְְְִִִִִֵַַָוג�'",

מק�ל� והענ� ‡ÈÏ:��יסטרא�ת, ÌÎ˙‡ ‡·‡Â. ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»
�ק�ל�.zÚÂ‰(‰)�תר��מ�: ע�ה עליכ�,א� ְְַ¿«»ְְֲִֵֶַַָ

ק��ת התחל�ת ��ל ואיל�, מ�א� לכ� ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָיערב

פז) שבת ‡˙È˙È¯aŒ:(מכילתא. Ìz¯ÓLe.אכרת� ¿«¿∆∆¿ƒƒְֶֶֹ

ה��רה:ע�כ� �מירת חביב,.l‚Ò‰על א�צר ְִִֶַַַָָ¿À»ִָָ

ב)�מ�: ואבני�(קהלת �ליֿיקר מלכי�", "�סג�ת ְְ�ְְְֲִִֵַַָָָ

לי �הי� א�� �� א�ת�, ��נזי� �ה�לכי� ְְְִִִִֶֶַַָָָט�ב�ת

��י לב�כ� א�� �אמר� ולא א��ת, מ�אר ְְְְִֶֶֶַַֹֹ�ְִָָ�ְסג�ה

��הא ע�ד לי �� �מה ע�כ�, אחרי� לי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָואי�

�לפני �עיני וה� האר�", �ל לי "�י נ�רת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָח�תכ�

ÌÈ�‰k(Â)לכל��: ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â. ְִ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒ
אמר: �א� �מה ח)�רי�, ב �וד(שמואל "�בני ְְְְִִֵֵַַָָָ

הי�" ‰ÌÈ¯·c:�הני� ‰l‡.:י�תר ולא �ח�ת לא ֲִָֹ≈∆«¿»ƒְֵָֹֹ

(Á)'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ.��י� «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ

עלה. �ה��מה �הרי �לי�י, י�� �ה�א ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָה�חרת,

ה�ת�ב �א א�א לה�יב? מ�ה היה צרי� ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹוכי

וי�דע ה�איל אמר: ��א מ��ה, אר� �ר� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלל�ד�



exzihiiyingקמ meiqelwpe`

éøác-úà äLî áLiå äNòð äBäé øac-øLà£¤¦¤¬§−̈©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬
äBäé-ìà íòäi''yx:èäLî-ìà äåäé øîàiå ¨−̈¤§¨«©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À

éìà àa éëðà äpäòîLé øeáòa ïðòä áòa E ¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³
ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnò éøaãa íòä̈¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬

äBäé-ìà íòä éøác-úà äLîi''yx:éøîàiå ¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«©Ÿ̧¤
íBiä ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà äBäé§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−

íúìîN eñaëå øçîei''yx:àéíBiì íéðëð eéäå ¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´
ék éLéìMä|ìMä íBiaéðéòì äBäé ãøé éL ©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§¨²§¥¥¬

éðéñ øä-ìò íòä-ìëi''yx:áé-úà zìaâäå ¨¨−̈©©¬¦¨«§¦§©§¨³¤
øäa úBìò íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä̈¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬¨−̈

úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðei''yx: §´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«
âéäøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½

ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½
øäá eìòé änäi''yx:ãéøää-ïî äLî ãøiå ¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄¤²¦¨−̈

ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ�«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚט‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â «»√»¿»«¬«¿»¿…∆

‡��Ú„ ‡·ÈÚa CÏ ÈÏb˙Ó ‡�‡ ‡‰»¬»ƒ¿¿ƒ»¿≈»«¬»»

CnÚ È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒƒ»

‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ Ôe�ÓÈ‰È Ca Û‡Â¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙t ˙Èי¯Ó‡Â »ƒ¿»≈«»√»¿»«¬«

ÔepnÊ˙e ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ

Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿

:ÔB‰ÈLe·ÏיאÔÈ�ÈÓÊ ÔB‰ÈÂ ¿≈ƒ¿ƒƒ

‡ÓBÈa È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ¿»¿ƒ»»¬≈¿»

‡nÚ ÏÎ È�ÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»

:È�ÈÒ„ ‡¯eË ÏÚיב˙È ÌÁ˙˙e «»¿ƒ»¿«≈»

¯ÓÈÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ«»¿¿¿≈«

‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»

·¯˜Èc Ïk dÙBÒa ·¯˜ÓÏe¿ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿«

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËaיג‡Ï ¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»

‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜ƒ̇¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»

Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ Ì‚¯˙Èƒ¿¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ

Ìi˜˙È ‡Ï ‡L�‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒ¡»»»ƒ¿«»

˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËaיד‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Á�e ¿»¿«…∆ƒ»

é"ùø

לה�יב: צרי� איני ��לחני, ‰Ô�Ú(Ë)מי ·Úa. ְְִִִִִֵֶַָָָ¿«∆»»
הענ�, ערפל:�מעבה Eaוזה� Ì‚Â.�נביאי� �� ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְִִִַ

אחרי� B‚Â':ה�אי� ‰LÓ „biÂ.��ה�חרת,�י ֲִֶַַָ««≈…∆¿ְֳַָָ

לחד�: רביעי B‚Â'�ה�א ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡.בה��� ְִִֶֶַֹ∆ƒ¿≈»»¿ְָ

מ��: ל�מע �רצ�נ� מה� �מע�י זה �בר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

מ�י ל��מע ה�ליח מ�י ה��מע ��מה ִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ'אינ�

רצ�ננ� מל�נ�':ה�ל�, את ‰'(È)לרא�ת ¯Ó‡iÂ ְְְִֵֵֶֶֶַַ«…∆
‰LÓŒÏ‡.אל ל� ע��, לד�ר ��זקיקי� �� א� ∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

ה���.ÌzLc˜Âהע�: עצמ� ��כינ� וז�נ��, ָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַַָָָ

�ÌÈ�Î(È‡)�מחר: eÈ‰Â.�מא�ה.מב�לי ָָ¿»¿…ƒ�ְִִֵָָ

‰ÈLÈÏM:(מכילתא) ÌBiÏ.(מכילתא)י�� �ה�א ««¿ƒƒִִֶ

ההר �חת ה�ז�ח את מ�ה �נה �בחמי�י ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ�חד�,

�פר�ת האמ�ר העני� �ל מ�בה. ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ���י�ֿע�רה

���רה: �מאחר מק�� ואי� ה���טי�", ַָָ�ְְָ�ְְְִִֵֵֶַָ"וא�ה

ÌÚ‰ ÏÎ È�ÈÚÏ.,ס�מא �ה� היה ��א מל�ד ¿≈≈»»»ְֵֶֶַָָָָֹ

��� קבע.zÏa‚‰Â(È·):(מכילתא)��תר�א� ְְִֶַ�ָ¿ƒ¿«¿»ְַ

והלאה: ה�ב�ל מ� יקרב� ��א לסימ� �ח�מי� ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹלה�

¯Ó‡Ï.�מ�א מעל�ת ה�מר� לה�: א�מר ה�ב�ל ≈…ְְֲִִֵֵֶַָָָ

:�� על �זהיר� וא�ה e‰ˆ˜aוהלאה, Ú‚�e.��אפ ְְְִֵַַַָָָָָ¿…«¿»≈ֲִ

iÈ¯‰(È‚)�קצה�: ‰¯È.(מא מ�א�(סנהדרי� ְֵָ»…ƒ»∆ִָ

�היה ה�קילה מ�ית למ�ה נדחי� �ה� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל�סקלי�

ק�מ�ת:�ב� �מ�.iÈ¯‰��י לאר�, למ�ה י�ל� ְֵַָֹƒ»∆�ְְְֶַַָָָ

טו) ���":(לעיל ‰Ï·i"ירה CLÓa.��מ��� ַָָָƒ¿…«…≈ְְִֶֹ

והפסקת �כינה ס��ק סימ� ה�א אר�, ק�ל ְְְִִִֵַַַַָָָֹה��בל

לעל�ת:ה��ל, ר�אי� ה� ��ס��ק, .‰Ï·iוכיו� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ«…≈
לדכרא ק�רי� �ער�יא ��� איל, �ל ��פר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה�א

איל� �ל ו��פר היה:י�בלא, יצחק ŒÔÓ(È„)�ל ְְְִֵֶֶָָָָָƒ
ÌÚ‰ŒÏ‡ ��נה.‰‰¯ מ�ה היה ��א מל�ד »»∆»»ְֵֶֶֶַָָֹֹ

exzihiiying mei qelwpe`
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הע�: אל ההר מ� א�א �ÌÈ�Î(ÂË)לעסקיו, eÈ‰ ֲִֶֶַָָָָָָָ¡¿…ƒ
ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ.,�ימי �ל�ת רביעי,לס�� י�� ה�א ƒ¿…∆»ƒְְְִִִֶָֹ

י�סי, ר�י �דברי מ�ע��, אחד י�� מ�ה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�ה�סי�

פז) נ�נ�.(שבת �חד� '���ה הא�מר: ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ�לדברי

ול�ל�ת �ל��. מ�ה ה�סי� לא ה��ר�ת', ְְְְֲִִִֶֶֶֶַֹֹֹע�רת

ה�לי�י: ל��� �מ� ‡M‡ŒÏ‰ימי�, eLbzŒÏ‡.ל� ְְִִִַַָ«ƒ¿∆ƒ»ָ

ל��� ט�בל�ת ה��י� ��הי� �די ה�ל�, ימי� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ל�ת

לק�ל טה�ר�ת ותהיינה �א�ה�לי�י ��רה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

הא�ה �פלט ��א ימי�, �ל�ה ��� ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹי����

אבל ותטמא, ותחזר טבילת�, לאחר זרע ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹ�כבת

ואינ� מסריח ה�רע �בר ימי� �ל�ה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמ��התה

ה��לטת את מ�ט�א וטה�ר להזריע, :רא�י ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

(ÊË)¯˜a‰ ˙È‰a.מה יד�, על �הק�י� מל�ד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ

ממ�י� הרב ��הא ,�� לע��ת וד� ��ר �ר� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�אי�

מצינ�: וכ� ג)ל�למיד, אלֿ(ביחזקאל צא "ק�� ְְִִֵֵֶַַָ

וה�הֿ�� אלֿה�קעה ואצא ואק�� וג�' ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָה�קעה

ע�מד": ‰‡ÌÈ‰Ï(ÊÈ)�ב�דֿה' ˙‡¯˜Ï.(מכילתא) ְֵƒ¿«»¡…ƒ
לקראת�, יצאה �ה�כינה ה��צאמ�יד �חת� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

��אמר: וזה� ��ה, לג)לקראת מ�יני(דברי� "ה' ְְֱִִִֶֶֶַַַַָ

�א' 'לסיני נאמר: ולא ‰‰¯:�א", ˙ÈzÁ˙a.לפי ְְֱִֶַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְִ

ההר ��תל� �מדר��, ההר. �רגלי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ���ט�:

עליה� ונכ�ה פח)�גיגיתמ�ק�מ� :(שבת ְְְְֲִִִִֵֶָ

(ÁÈ)Blk ÔLÚ.נ��ד �הרי �בר, �� זה ע�� אי� »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ

�מר, אמר, �מ�: �על, ל��� א�א ��ח, ְְִֶַַַַַָָָָֹה�י"�

�ננא, �ר�� ולא ,'��� '�נ� �ר��מ�: לכ�, ְְְִֵֵָָֹ�ְְֵַַָָָ�מע.

�� �ה� מ�ני קמ�, נק�די� ���קרא, ע�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכל

י�תר?.‰ÔL·k�בר: ולא זה �כב�� יכ�ל סיד. �ל ָָ«ƒ¿»ְְְִִֵֶֶָָֹ

��" ל�מר �מה�למ�ד ה�מי�". לב עד �א� ער ְִֵֵֵַַַַַַָָ

�היא מה האז� את לס�ר �ב��? ל�מר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�למ�ד

���צא לה�. ה��ר סימ� ל�ר��ת נ�ת� ל�מע, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיכ�לה

יא)��: �ארי,(הושע �ח נת� מי וכי י�אג". ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ"�אריה

מכ�י� אנ� א�א �אריה, מ��ל� וה�ת�ב ה�א, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָא�א

מה האז� את לס�ר �די לבר��תיו, א�ת� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�מד�י�

:�� ���צא ל�מע. מג)��כ�לה �ק�ל(יחזקאל "וק�ל� ְְְְִֵֶַַָֹ

ה�א, והלא ל�י�? ק�ל נת� מי וכי ר�י�". ְֲִִִִִַַַַַַָֹמי�

את לס�ר �די לבר��תיו, לד��ת� א�ת� מכ�ה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוא�ה

Ó‡„(ËÈ)האז�: ˜ÊÁÂ CÏB‰.ל� הדי�ט מנהג ֶָֹ≈¿»≈¿…ְְִֶַָ

אבל וכ�הה, מחלי� ק�ל� לתקע, מארי� �ה�א ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָֹזמ�

לס�ר מ�ח�ה ?�� ול�ה מאד". וחזק "ה�ל� ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹ�א�:

ל�מע: ��כ�לי� מה a„È¯אזניה� ‰LÓ.היה�� ְְְִִֵֶֶַַָֹ…∆¿«≈ְֶָָ
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הע�: אל ההר מ� א�א �ÌÈ�Î(ÂË)לעסקיו, eÈ‰ ֲִֶֶַָָָָָָָ¡¿…ƒ
ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ.,�ימי �ל�ת רביעי,לס�� י�� ה�א ƒ¿…∆»ƒְְְִִִֶָֹ

י�סי, ר�י �דברי מ�ע��, אחד י�� מ�ה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�ה�סי�

פז) נ�נ�.(שבת �חד� '���ה הא�מר: ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ�לדברי

ול�ל�ת �ל��. מ�ה ה�סי� לא ה��ר�ת', ְְְְֲִִִֶֶֶֶַֹֹֹע�רת

ה�לי�י: ל��� �מ� ‡M‡ŒÏ‰ימי�, eLbzŒÏ‡.ל� ְְִִִַַָ«ƒ¿∆ƒ»ָ

ל��� ט�בל�ת ה��י� ��הי� �די ה�ל�, ימי� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ל�ת

לק�ל טה�ר�ת ותהיינה �א�ה�לי�י ��רה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

הא�ה �פלט ��א ימי�, �ל�ה ��� ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹי����

אבל ותטמא, ותחזר טבילת�, לאחר זרע ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹ�כבת

ואינ� מסריח ה�רע �בר ימי� �ל�ה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמ��התה

ה��לטת את מ�ט�א וטה�ר להזריע, :רא�י ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

(ÊË)¯˜a‰ ˙È‰a.מה יד�, על �הק�י� מל�ד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ

ממ�י� הרב ��הא ,�� לע��ת וד� ��ר �ר� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�אי�

מצינ�: וכ� ג)ל�למיד, אלֿ(ביחזקאל צא "ק�� ְְִִֵֵֶַַָ

וה�הֿ�� אלֿה�קעה ואצא ואק�� וג�' ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָה�קעה

ע�מד": ‰‡ÌÈ‰Ï(ÊÈ)�ב�דֿה' ˙‡¯˜Ï.(מכילתא) ְֵƒ¿«»¡…ƒ
לקראת�, יצאה �ה�כינה ה��צאמ�יד �חת� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

��אמר: וזה� ��ה, לג)לקראת מ�יני(דברי� "ה' ְְֱִִִֶֶֶַַַַָ

�א' 'לסיני נאמר: ולא ‰‰¯:�א", ˙ÈzÁ˙a.לפי ְְֱִֶַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְִ

ההר ��תל� �מדר��, ההר. �רגלי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ���ט�:

עליה� ונכ�ה פח)�גיגיתמ�ק�מ� :(שבת ְְְְֲִִִִֵֶָ

(ÁÈ)Blk ÔLÚ.נ��ד �הרי �בר, �� זה ע�� אי� »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ

�מר, אמר, �מ�: �על, ל��� א�א ��ח, ְְִֶַַַַַָָָָֹה�י"�

�ננא, �ר�� ולא ,'��� '�נ� �ר��מ�: לכ�, ְְְִֵֵָָֹ�ְְֵַַָָָ�מע.

�� �ה� מ�ני קמ�, נק�די� ���קרא, ע�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכל

י�תר?.‰ÔL·k�בר: ולא זה �כב�� יכ�ל סיד. �ל ָָ«ƒ¿»ְְְִִֵֶֶָָֹ

��" ל�מר �מה�למ�ד ה�מי�". לב עד �א� ער ְִֵֵֵַַַַַַָָ

�היא מה האז� את לס�ר �ב��? ל�מר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�למ�ד

���צא לה�. ה��ר סימ� ל�ר��ת נ�ת� ל�מע, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיכ�לה

יא)��: �ארי,(הושע �ח נת� מי וכי י�אג". ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ"�אריה

מכ�י� אנ� א�א �אריה, מ��ל� וה�ת�ב ה�א, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָא�א

מה האז� את לס�ר �די לבר��תיו, א�ת� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�מד�י�

:�� ���צא ל�מע. מג)��כ�לה �ק�ל(יחזקאל "וק�ל� ְְְְִֵֶַַָֹ

ה�א, והלא ל�י�? ק�ל נת� מי וכי ר�י�". ְֲִִִִִַַַַַַָֹמי�

את לס�ר �די לבר��תיו, לד��ת� א�ת� מכ�ה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָוא�ה

Ó‡„(ËÈ)האז�: ˜ÊÁÂ CÏB‰.ל� הדי�ט מנהג ֶָֹ≈¿»≈¿…ְְִֶַָ

אבל וכ�הה, מחלי� ק�ל� לתקע, מארי� �ה�א ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָֹזמ�

לס�ר מ�ח�ה ?�� ול�ה מאד". וחזק "ה�ל� ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹ�א�:

ל�מע: ��כ�לי� מה a„È¯אזניה� ‰LÓ.היה�� ְְְִִֵֶֶַַָֹ…∆¿«≈ְֶָָ
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ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãéi''yx:éùùëãøiå §©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«©¥¤̄
äBäé àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò äBäé§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧§¨¯

äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîìi''yx: §¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«
àëíòa ãòä ãø äLî-ìà äBäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®

áø epnî ìôðå úBàøì äBäé-ìà eñøäé-ïti''yx: ¤¤«¤§³¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«
áëeLc÷úé äBäé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®

äBäé íäa õøôé-ïti''yx:âë-ìà äLî øîàiå ¤¦§¬Ÿ¨¤−§¨«©³Ÿ¤¤Æ¤
éðéñ øä-ìà úìòì íòä ìëeé-àì äåäé§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´¦¨®
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

BzLc÷åi''yx:ãëãø-Cì äBäé åéìà øîàiå §¦©§«©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½
íòäå íéðäkäå Cnò ïøäàå äzà úéìòå§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈

ía-õøôé-ït äBäé-ìà úìòì eñøäé-ìài''yx: ©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈¤¦§¨¨«
äëíäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiåi''yx:ñëàúà íéäìà øaãéå ©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«©§©¥´¡Ÿ¦½¥²

:Ï˜a dÏ È�Ú˙ÓכÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â ƒ¿¬≈≈¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«

ÈÈ ‡¯˜e ‡¯eË LÈ¯Ï È�ÈÒ„ ‡¯eË»¿ƒ«¿≈»¿»¿»

:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

‡È‰Ò„כא ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈

ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈc ‡nÚa¿«»ƒ¿»¿«¿√»¿»

:ÈbÒ ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏכבÛ‡Â ¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«

ÈÈ Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i�‰k»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»

:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

ÏBkÈכג ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ

z‡ È¯‡ È�ÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜qÓÏ ‡nÚ«»¿ƒ«¿»¿ƒ»¬≈«¿

˙È ÌÈÁz ¯ÓÈÓÏ ‡�a z„‰Ò‡«¿≈¿»»»¿≈««ƒ»

:dLc˜Â ‡¯eËכדÈÈ dÏ ¯Ó‡Â »¿«¿≈«¬«≈¿»

CnÚ Ô¯‰‡Â z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…ƒ»

˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i�‰ÎÂ¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜Ïƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

Ó‡Â¯כה ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Á�e¿«…∆¿«»«¬«

:ÔB‰ÏאÏk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe ¿«ƒ¿»»»

é"ùø

לא �הרי לי�ראל, ה��ר�ת �מ�מיע מד�ר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹמ�ה

ל�", יהיה ו"לא "אנכי" א�א ה�ב�רה, מ�י ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹ�מע�

ק�ל� להי�ת �ח �� לתת מס�ע� ה�א �ר�� ְְְְִֵַַַָָָֹוה�ד��

ונ�מע: ·˜ÏBמג�יר ep�ÚÈ.,ה��ל �בר על יענ�� ְְְִִַָ«¬∆¿ְֲֶַַַַ

יח)�מ�: א �בר(מלכי� על �א�", יענה "א�ר ְְֲֲֵֶֶַַַָ

לה�ריד�: È�ÈÒ(Î)הא� ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ.יכ�ל ְִֵָ«≈∆««ƒ«ָ

ל�מר: �למ�ד מ��? עליו כ)ירד מ�(לקמ� "�י ְִִַַַַָָָָ

ע�כ�". ��ר�י �הר�י�(מכילתא)ה�מי� מל�ד ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

ההר ��י על וה�יע� ותח��ני� העלי�ני� ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�מי�

עליה�: ה�ב�ד ��א וירד ה��ה, על ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ�מ�ע

(‡Î)ÌÚa „Ú‰.�ה� �הר:התרה לעל�ת ��א »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ

'B‚Â eÒ¯‰È Ôt.ידי על מ�ב� את יהרס� ��א ∆∆∆¿¿ְְֵֶֶֶֶַַָָֹ

ההר: לצד ויקרב� לרא�ת, ה' אל ÏÙ�Â��אות� ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ¿»«
·¯ epnÓ.(מכילתא)ה�א ואפ�� מה�, ���ל מה �ל ƒ∆»ֲִִֵֶֶַַָֹ

רב:יחידי, לפני eÒ¯‰Èח��ב Ôt.הריסה �ל ְְִִַָָָ∆∆∆¿ֲִָָ

אנ�י�, מ��ב ה�פרדי� א� ה�ני�, אסיפת ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמפרדת

ה��ב: את ‰ÌÈ�‰k(Î·)ה�רסי� Ì‚Â.�א ְִֶַַָ¿««…¬ƒַ

�ה� �העב�דה קטו)ה�כ�ר�ת ‡Ï:(זבחי� ÌÈLbp‰ ְֲֶֶַָָָ«ƒ»ƒ∆

על.‰' יסמכ� אל ה� א� קר�נ�ת, ְְְְְִִֵַַַַָָלהקריב

לעל�ת: להתי�ב.eLc˜˙Èח�יב�ת� מז�ני� יהי� ֲֲִַָƒ¿«»ְְִ�ְְִִֵַָ

עמד� �ה�.ı¯ÙÈŒÔt:על יהרג �רצה, ל��� ְַָָ∆ƒ¿…ְְֲִֶַָָֹ

�רצה: �ה� ‰ÌÚ(Î‚)ויע�ה ÏÎeÈŒ‡Ï.איני ְְֲִֶֶַָָ…«»»ִֵ

ה��� ה� וע�מדי� מ�תרי� �הרי �ה�, להעיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָצרי�

ר��ת: לה� �אי� לעל�ת, י�כל� ולא ימי�, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹ�ל�ת

(„Î)„¯ŒCÏ.(מכילתא)�זרזי�� �נית, �ה� והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶָָָ

א�ת� �מזרזי� וח�זרי� מע�ה, קד� האד� ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹאת

מע�ה: ÌÈ�‰k‰Â��עת CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ. ְֲִֶַַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒ
ע��? ה� א� א�ה".יכ�ל "ועלית ל�מר: �למ�ד ְְְִִֵַַַַָָָָ

לעצ מח�ה א�ה, מע�ה: מח�האמר ואהר�, מ�, ְְְְְֱֲִִֵַַַַָָָָָֹֹ

י�תר נ�� מ�ה לעצמ�. מח�ה וה�הני�, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמ�,

אל ע�ר �ל והע� ה�הני�, מ� י�תר ואהר� ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהר�,

ה': אל לעל�ת מ�ב� את א�.ÌaŒı¯ÙÈŒÔtיהרס� ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»ַ

�� מ�זרת�, זז אינ� קמ�, חט� נק�ד �ה�א �י ְֲִִִֵֶַַָָָָָָעל

�אה ��היא מלאפ��, ��ק�ת� �בה �ל ְְִֶָָָָָ�ְֵֶֶֶָָ�ר�

קמ�: לחט� ה���ד מ���ה Ó‡iÂ¯(Î‰)�מ��, ְְֲִִֶַַַַַָָָ«…∆
Ì‰Ï‡.:�ז ‡ÌÈ‰Ï(‡)התראה ¯a„ÈÂ.�אי ¬≈∆ְַָָ«¿«≈¡…ƒֵ
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øîàì älàä íéøácä-ìki''yx:ñáäBäé éëðà ¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ¨«Ÿ¦−§¨´
éäìàéúàöBä øLà Eúéaî íéøöî õøàî E ¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬
íéãáòi''yx:âíéøçà íéäìà Eì äéäé-àì £¨¦«Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−
éðt-ìòi''yx:ãäðeîz-ìëå ìñô Eì äNòú-àì ©¨¨«Ÿ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈

:¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tב‡�‡ ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»¬»

‡Ú¯‡Ó Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ג‡Ï ¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»»

:ÈpÓ ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È¿≈»¡»»√»«ƒƒ

eÓc˙ד ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿

‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓ ‡iÓL· Ècƒƒ¿«»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»
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�א� ���רה �ר���ת ��� לפי ,��� א�א ְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ'אלהי�'

מק�ל אינ� לאו, וא� �כר, מק�ל אד� ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָע�א�

�רענ�ת, ה��ר�ת(מכילתא)עליה� ע�רת א� יכ�ל ֲֵֶ�ְְֲִֶֶַַָָ

לה�רע: ��� אלהי�", "ויד�ר ל�מר: �למ�ד ?��ְְְֱִִֵֵַַַַַַָָֹ

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ה�ד��.‡˙ �אמר מל�ד ≈»«¿»ƒ»≈∆ְֵֶַַַָָ

�אי מה אחד, �ד��ר ה��ר�ת ע�רת ה�א ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָ�ר��

ל�מר �למ�ד מה ,�� א� .�� ל�מר לאד� ְְְִֵֵֶַַַַָָָאפ�ר

�ל על �פר� �חזר � ל�'? יהיה ו'לא 'אנכי' ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹע�ד

�ר��: כ�' �� א� (וק�ית עצמ�. �פני וד��ר ְִֵֵַ�ְְְְִִִֵַ���ר

��� הא�ה' ה�ברי� �ל מ'את ���כח זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפי

ה�א �ר�� ה�ד�� אמר ��� ה��ר�ת ע�רת ַַָָָָ�ְְֲִֶֶַָ�אר

"אנכי ל�מר: �למ�ד מה �� א� אחד, ְְִִִֵֶַַַָָֹ�ד��ר

��רט �מה לה�דיענ� �א מה ל�מר, רצה ְְְִֵֵֶַַַַָָָוג�'"?

�ל��� מ�ה�ציא� מה�אר, א�� ��ר�ת ב' ְְְְְִִִֵֵַָָָל���

מ�י �פרט �ני� א�� �וקא �ה��מע�ת, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָזה

ה�ד�� �מ�ה�, ��� זה לפי והלא יצא�, ְֶַָָ�ְְְֲִֶַַָָֹה�ב�רה

�חזר ותר� ��ר�? �בעצמ� �כב�ד� ה�א ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ�ר��

החזיר לא החזרה, �א�ת� ל�מר: ור�צה וכ�' ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹ�פר�

��י א�� ה�רט, על א�א יצא, ה�לל על ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלל�ד

וד�ק): �יח�ד רא��נ�ת �הי�.Ó‡Ï¯��ר�ת מל�ד ְְִִִ≈…ְֵֶַָ

לאו.ע�ני� לאו, ועל ה�, ה�, :(מכילתא)על ְִֵֵַַָָ

(·)ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡.היא �דאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ

לי.הה�צאה, מ�ע�די� �בר(מכילתא)��הי� ְְִֶַָָ�ְִִָָָ

מלחמה �ג��ר ��� ��גלה לפי �א�אחר: ונגלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

��אמר: רחמי�, מלא כד)�זק� רגליו(לקמ� "ותחת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

��עת לפניו היתה ז� ה��יר", לבנת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ�מע�ה

ואני ה�איל מ��גאל�. ה�מי�, �כעצ� ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָה�ע��ד,

ה�. ר���ת ��י �אמר�: אל �מרא�ת, ֵ�ְְְְְִֵֶַַַָֹמ���ה

�בר ה��. ועל מ�צרי� ה�צאתי� א�ר ה�א ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאנכי

הר�ה ק�ל�ת ��מעי� �הי� לפי ��אמר:אחר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָ

ה�מי� �מ� ר�ח�ת מד' �אי� ק�ל�ת ה��ל�ת", ִִִִֶַַַָָ"את

אמר ול�ה ה�. הר�ה ר���ת �אמר� אל האר�, ְְֵֵַַָָָ�ְִֶַָָָֹ�מ�

למ�ה �ה �תח�� לי�� "אלהי�"? יחיד: ְְְֱִִִֵֶֶֶָֹֹל���

�אמר: וזה� העגל, �מע�ה סנג�ריא (לקמ�לל�ד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

צ�ית:לב) לה� לא �ע��"? א�� יחרה ה' ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ"למה

לב�י: לי א�א אחרי�' אלהי� לכ� יהיה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ'לא

ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ.�א ל�, עבדי� �היית� �רעה מ�ית ƒ≈¬»ƒְֱֲִִִֵֶֶַָֹ

עבדי� �הי� עבדי�", "מ�ית א�א א�מר ֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָאינ�

מ�ד עבדי� מ�ית "ו�פ�� ל�מר: �למ�ד ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָלעבדי�?

הי� למל� עבדי� מע�ה, אמר מצרי�". מל� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�רעה

לעבדי�: עבדי� EÏ(‚)ולא ‰È‰ÈŒ‡Ï.ל�ה ְֲֲִִַָָֹ…ƒ¿∆¿ָָ

א�א לי אי� ל�", תע�ה "לא ��אמר: לפי ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹנאמר?

מ�י� �בר, הע��י יע�ה. �למ�ד��א יק��? ��א ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ל�" יהיה "לא ‡ÌÈ¯Á:(מכילתא)ל�מר: ÌÈ‰Ï‡. ְְִֶַֹ¡…ƒ¬≈ƒ
עליה� אלהי� ע�א�� אחרי� א�א אלה�ת, ֱֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ�אינ�

אחרי�"(מכילתא) "אלהי� לפר�: י�כ� ולא ,ְְֱֲִִִֵֵֵָָֹֹ

אלה�ת לקר�ת� מעלה �ל�י ה�א ��נאי ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹז�לתי,

אחרי� �ה� אחרי�", "אלהי� אחר: �בר ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹאצל�.

א�ת�, ע�ני� ואינ� אליה� צ�עקי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָלע�בדיה�,

מע�ל�: מ�יר� �אינ� אחר, ה�א �א�� ÏÚוד�מה ְְִִֵֵֵֶֶַַָ«
È�t.על נצט�� לא �אמר: ��א ק��, �אני זמ� �ל »«ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ה��ר א�ת� א�א זרה, .ÏÒt(„):(מכילתא)עב�דה ֲֶַָָָָ∆∆
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קמג exzikiyy mei qelwpe`

øîàì älàä íéøácä-ìki''yx:ñáäBäé éëðà ¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ¨«Ÿ¦−§¨´
éäìàéúàöBä øLà Eúéaî íéøöî õøàî E ¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬
íéãáòi''yx:âíéøçà íéäìà Eì äéäé-àì £¨¦«Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−
éðt-ìòi''yx:ãäðeîz-ìëå ìñô Eì äNòú-àì ©¨¨«Ÿ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈

:¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tב‡�‡ ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»¬»

‡Ú¯‡Ó Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ג‡Ï ¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»»

:ÈpÓ ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È¿≈»¡»»√»«ƒƒ

eÓc˙ד ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿

‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓ ‡iÓL· Ècƒƒ¿«»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»

é"ùø

�א� ���רה �ר���ת ��� לפי ,��� א�א ְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ'אלהי�'

מק�ל אינ� לאו, וא� �כר, מק�ל אד� ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָע�א�

�רענ�ת, ה��ר�ת(מכילתא)עליה� ע�רת א� יכ�ל ֲֵֶ�ְְֲִֶֶַַָָ

לה�רע: ��� אלהי�", "ויד�ר ל�מר: �למ�ד ?��ְְְֱִִֵֵַַַַַַָָֹ

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ה�ד��.‡˙ �אמר מל�ד ≈»«¿»ƒ»≈∆ְֵֶַַַָָ

�אי מה אחד, �ד��ר ה��ר�ת ע�רת ה�א ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָ�ר��

ל�מר �למ�ד מה ,�� א� .�� ל�מר לאד� ְְְִֵֵֶַַַַָָָאפ�ר

�ל על �פר� �חזר � ל�'? יהיה ו'לא 'אנכי' ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹע�ד

�ר��: כ�' �� א� (וק�ית עצמ�. �פני וד��ר ְִֵֵַ�ְְְְִִִֵַ���ר

��� הא�ה' ה�ברי� �ל מ'את ���כח זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפי

ה�א �ר�� ה�ד�� אמר ��� ה��ר�ת ע�רת ַַָָָָ�ְְֲִֶֶַָ�אר

"אנכי ל�מר: �למ�ד מה �� א� אחד, ְְִִִֵֶַַַָָֹ�ד��ר

��רט �מה לה�דיענ� �א מה ל�מר, רצה ְְְִֵֵֶַַַַָָָוג�'"?

�ל��� מ�ה�ציא� מה�אר, א�� ��ר�ת ב' ְְְְְִִִֵֵַָָָל���

מ�י �פרט �ני� א�� �וקא �ה��מע�ת, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָזה

ה�ד�� �מ�ה�, ��� זה לפי והלא יצא�, ְֶַָָ�ְְְֲִֶַַָָֹה�ב�רה

�חזר ותר� ��ר�? �בעצמ� �כב�ד� ה�א ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ�ר��

החזיר לא החזרה, �א�ת� ל�מר: ור�צה וכ�' ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹ�פר�

��י א�� ה�רט, על א�א יצא, ה�לל על ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלל�ד

וד�ק): �יח�ד רא��נ�ת �הי�.Ó‡Ï¯��ר�ת מל�ד ְְִִִ≈…ְֵֶַָ

לאו.ע�ני� לאו, ועל ה�, ה�, :(מכילתא)על ְִֵֵַַָָ

(·)ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡.היא �דאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ

לי.הה�צאה, מ�ע�די� �בר(מכילתא)��הי� ְְִֶַָָ�ְִִָָָ

מלחמה �ג��ר ��� ��גלה לפי �א�אחר: ונגלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

��אמר: רחמי�, מלא כד)�זק� רגליו(לקמ� "ותחת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

��עת לפניו היתה ז� ה��יר", לבנת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ�מע�ה

ואני ה�איל מ��גאל�. ה�מי�, �כעצ� ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָה�ע��ד,

ה�. ר���ת ��י �אמר�: אל �מרא�ת, ֵ�ְְְְְִֵֶַַַָֹמ���ה

�בר ה��. ועל מ�צרי� ה�צאתי� א�ר ה�א ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹאנכי

הר�ה ק�ל�ת ��מעי� �הי� לפי ��אמר:אחר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָ

ה�מי� �מ� ר�ח�ת מד' �אי� ק�ל�ת ה��ל�ת", ִִִִֶַַַָָ"את

אמר ול�ה ה�. הר�ה ר���ת �אמר� אל האר�, ְְֵֵַַָָָ�ְִֶַָָָֹ�מ�

למ�ה �ה �תח�� לי�� "אלהי�"? יחיד: ְְְֱִִִֵֶֶֶָֹֹל���

�אמר: וזה� העגל, �מע�ה סנג�ריא (לקמ�לל�ד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

צ�ית:לב) לה� לא �ע��"? א�� יחרה ה' ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ"למה

לב�י: לי א�א אחרי�' אלהי� לכ� יהיה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ'לא

ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ.�א ל�, עבדי� �היית� �רעה מ�ית ƒ≈¬»ƒְֱֲִִִֵֶֶַָֹ

עבדי� �הי� עבדי�", "מ�ית א�א א�מר ֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָאינ�

מ�ד עבדי� מ�ית "ו�פ�� ל�מר: �למ�ד ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָלעבדי�?

הי� למל� עבדי� מע�ה, אמר מצרי�". מל� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�רעה

לעבדי�: עבדי� EÏ(‚)ולא ‰È‰ÈŒ‡Ï.ל�ה ְֲֲִִַָָֹ…ƒ¿∆¿ָָ

א�א לי אי� ל�", תע�ה "לא ��אמר: לפי ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹנאמר?

מ�י� �בר, הע��י יע�ה. �למ�ד��א יק��? ��א ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ל�" יהיה "לא ‡ÌÈ¯Á:(מכילתא)ל�מר: ÌÈ‰Ï‡. ְְִֶַֹ¡…ƒ¬≈ƒ
עליה� אלהי� ע�א�� אחרי� א�א אלה�ת, ֱֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ�אינ�

אחרי�"(מכילתא) "אלהי� לפר�: י�כ� ולא ,ְְֱֲִִִֵֵֵָָֹֹ

אלה�ת לקר�ת� מעלה �ל�י ה�א ��נאי ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹז�לתי,

אחרי� �ה� אחרי�", "אלהי� אחר: �בר ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹאצל�.

א�ת�, ע�ני� ואינ� אליה� צ�עקי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָלע�בדיה�,

מע�ל�: מ�יר� �אינ� אחר, ה�א �א�� ÏÚוד�מה ְְִִֵֵֵֶֶַַָ«
È�t.על נצט�� לא �אמר: ��א ק��, �אני זמ� �ל »«ְְֲִִֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ה��ר א�ת� א�א זרה, .ÏÒt(„):(מכילתא)עב�דה ֲֶַָָָָ∆∆

øåáéöá äàéø÷ì úåøáãä úøùò
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BîL-úà àOé-øLà úà äåäé äwðé àì³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−

àåMìi''yx:ôçúaMä íBé-úà øBëæ ©¨«§¨²¤¬©©−̈
BLc÷ìi''yx:è-ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL §©§«¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨

Ezëàìîi''yx:éäBäéì úaL éòéáMä íBéå §©§¤«§Æ©§¦¦½©−̈©«¨´

:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

˙ÔepÁÏÙה ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»»≈«»«¿«

¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ≈¬»»«¿ƒ»»ƒ««

¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz„k È‡�NÏ ÈÚÈ· ¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»«

¯˙a ÈËÁÓÏ ‡i�a ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«

:ÔB‰˙‰·‡וÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ ¬»»¿¿»≈≈¿«¿≈

:È„BwÙ È¯Ë�Ïe ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„»ƒ¿«¬«¿»¿≈ƒ»

‡C‰Ïז ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»

ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï È¯‡ ‡�bÓÏ¿«»»¬≈»¿«≈¿»»ƒ≈≈

:‡¯˜LÏ dÓL·ח˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰ ƒ¿≈¿ƒ¿»¡≈¿ƒ»

:d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ»¿«¿»¿«»≈

Ïkט „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»

:Cz„·Úי‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»

„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL«¿»√»¿»¡»»»«¿≈

é"ùø

�� eÓz�‰��פסל:על ÏÎÂ.בר� �ל א�ר�מ�נת ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲֶַָָָ

˜p‡(‰)��מי�: Ï‡.(מכילתא)לה�רע מק�א ִַַָ≈«»ְְִֵַַָ

מ�ת� על ע�בר עב�דתואינ� עו� על למחל ְְֲֲִִֵֵַַַָֹֹ

נ�ת� �לע"ז, אנפרימנ"ט ק�א, ל��� �ל ְְֱִִֵַַַָָאלילי�.

לה�רע: ��א�חזי�.È‡�NÏלב מע�ה�תר��מ�, ְִֵַָ¿¿»ְְְֲֲִֵֶַַ

כז)�ידיה�אב�תיה� ÒÁ„(Â):(סנהדרי� ‰NÚÂ. ֲִֵֵֶֶ¿…∆∆∆
��ר, לאל�י� עד �כר ל��� ע��ה נמצאת�אד� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חמ� על אחת �רענ��ת מ�ת על יתרה ט�בה ְֲִֵַַַָ�ְִִֵַַָָָמ�ה

לאלפי� וז� ��ר�ת לאר�עה ��� יא)מא�ת. :(סוטה ְְְֲִֵֶַַָָָ

(Ê).‡ÂMÏמה� �תר��מ�), �קר ל��� (ה�ני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ

את ל���ת נ��ע �וא? �ב�עת זה� אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר

(הרא��� זהב �ה�א אב� �ל ע��ד על ִֶֶֶֶַַַַָָָָה�ד�ע:

מ��, עלל��� �להבל) לח�� ה���ע זה �תר��מ�, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

אב� אב�, ועל ע�, ע�, מכילתא)�ל כט. :(שבועות ְֵֵֶֶֶֶֶַ

(Á)¯BÎÊ.,�נאמר אחד �ד��ר ו�מ�ר וכ�זכ�ר »ְְְְִֵֶֶֶָָָ

לא) י�מת",(לקמ� מ�ת כח)"מח�ליה (במדבר ְְֶַָָ

וכ�: כב�י�" �ני ה��ת כב)"�בי�� "לא(דברי� ְְְְִֵֵַַָָֹ

וכ�: ל�", �ע�ה "�דלי� �עטנז", (ויקראתל�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

אחי�",יח) א�ת כב)"ערות יבא(דברי� "יבמ� ְְִֵֶֶַָָָָֹ

��אמר: ה�א סב)עליה". ��ר(תהלי� "אחת ֱִֶֶֶֶַַַָָ

ה�א, �ע�ל ל��� זכ�ר �מע�י". ז� ��י� ְְְֱִִִַָָָָֹאלהי�

כב)�מ�: ו�ת�",(ישעיה ג)"אכ�ל ב "הל��(שמואל ְְָָָ

י�� את �מיד לז�ר לב �נ� �תר�נ�: וכ� ְְְְִִִֵֵֶָָֹֹ�בכה",

מזמינ� �הא יפה, חפ� ל� נז��� �א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה��ת:

טז)ל��ת EzÎ‡ÏÓŒÏk(Ë):(ביצה ˙ÈNÚÂ. ְַָ¿»ƒ»»¿«¿∆
מלאכ�� �ל �א�� �עיני� יהא ��ת ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ���בא

א �הרהר ��א מלאכ��ע��יה, :(מכילתא)חר ְְְְְֲֵֶַַַַָֹ

(È)Ez·e E�·e ‰z‡.א�א אינ� א� קט�י�, א�� «»ƒ¿ƒ∆ְִֵֵֶַָ

øåáéöá äàéø÷ì úåøáãä úøùò

éäìà äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì õøàìíéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¨À̈¤«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²

lL-ìòìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL:éúBöî éøîLñàOú àì ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²

éäìà äåäé-íL-úà:àåMì BîL-úà àOé-øLà úà äåäé äwðé àì ék àåMì EñíBé-úà øBëæ ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á¤¸

éäìà äåäéì | úaL éòéáMä íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé úLL BLc÷ì úaMääNòú àì E ©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´©«¨´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´

exzikiyy mei qelwpe`

éäìàäzà äëàìî-ìë äNòú-àì E|ðáeE ¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧¨§¨¹̈©¨´¦§´
øLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecáò Ezáe¦¤À©§§³©«£¨«§Æ§¤§¤½§¥«§−£¤¬

éøòLaEi''yx:àéäåäé äNò íéîé-úLL ék ¦§¨¤«¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹
-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨
Cøa ïk-ìò éòéáMä íBia çðiå ía-øLà£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯

eäLc÷éå úaMä íBé-úà äBäéi''yx:ñáéãak §¨²¤¬©©−̈©§©§¥«©¥¬
éáà-úàéîé ïeëøàé ïòîì Enà-úàå Eìò E ¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½µ©

éäìà äBäé-øLà äîãàäCì ïúð Ei''yx:ñ ¨´£¨½̈£¤§¨¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
âéçöøú àìñ áðâú àì ñ óàðú àì ñ ¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½Ÿ

ø÷L ãò Eòøá äðòú-àìi''yx:ñãéãîçú àì Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ
Eòø úéaìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáòå Eòø úLà ãîçú-àì ñ ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ

Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»

Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â Cc·Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ

:CÂ¯˜·יא„·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ¿ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ¬«

‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÈÈ¿»»¿«»¿»«¿»»«»

‡ÓBÈa Á�Â ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿¿»¿»

‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»

:dLc˜Â ‡˙aL„יב˙È ¯wÈ ¿«¿»¿«¿≈««»

ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡»¿»ƒ»¿ƒƒ¿

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈

:CÏיג‡Ï .LÙ� ÏBË˜z ‡Ï »»ƒ¿¿»»

„‰Ò˙ ‡Ï .·e�‚z ‡Ï .Ûe‚z¿»ƒ¿»«¿≈

:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áaיד‡Ï ¿«¿»«¬»¿ƒ¿»»

˙z‡ „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ«̇¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«

d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈

é"ùø

לא א�א ה�, מזהרי� �בר הרי אמר�: ְִֵֶָָֹ�ְְְֲִֵַָָָ�ד�לי�?

וזה ה�ט�י�, �ביתת על �ד�לי� להזהיר א�א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ�א

קכא)��נינ�: אי�(שבת לכ��ת, ��א "קט� ְִֵֶֶַָָָָ

ל�", עלי�:��מעי� ��ביתת� Á�iÂ(È‡)מ�ני ְְְִִִֵֶֶָָ«»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBia.מנ�חה �עצמ� הכ�יב �ביכ�ל ««¿ƒƒְְְְְִִִַָָ

�עמל ��לאכ�� לאד� וחמר קל הימ�� ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹללמד

���ת: נח ��הא e‰Lc˜ÈÂ�ביגיעה .C¯a.�רכ� ְְִִֵֶַָָָ≈««¿«¿≈ְֵ

��א ,��� וק��� מ�נה, לח� ב��י, לכ�פל� ���ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

:�� י�רד EÈÓÈ(È·)היה ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ.(מכילתא) ֵָָ¿«««¬ƒ»∆
��רה ��ברי י�צר��, לאו, וא� יאריכ�� �כ�ד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָא�

לאו �מ�לל לאו, ה� מ�לל נדר�י� ה�: ְְְְִִִִִֵֵָָָָָנ�טריק��

˙�‡Û(È‚)ה�: ‡Ï.,�אי �א�ת א�א נא�� אי� ֵ…ƒ¿»ְִִֵֵֶֶָ

כ)��אמר: וה��אפת",(ויקרא ה��א� י�מת "מ�ת ְֱֵֶֶֶַַַַָ

יז)וא�מר: אי��(יחזקאל �חת המנאפת "הא�ה ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

זרי�": את ˙‚�·��ח ‡Ï.ה�ת�ב נפ��ת �ג�נב ִִֶַָ…ƒ¿…ְְֵַָָ

יט)מד�ר. א�(ויקרא ממ��. �ג�נב �גנב�", "לא ְְְִֵֵַָֹֹ

נפ��ת? �ג�נב �לה�� ממ�� �ג�נב זה א�א ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָאינ�

"לא תרצח", "לא מה מענינ�. ה�מד �בר ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹאמר�:

�ית מיתת עליה� �ח�בי� �דבר מד�ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָתנא�",

�ית מיתת עליו �ח�ב �בר תגנב", "לא א� ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�י�,

øåáéöá äàéø÷ì úåøáãä úøùò

ðáe | äzà äëàìî-ìëéøòLa øLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecáò Ezáe-Eäåäé äNò íéîé-úLL ék E ¨§¨¿̈©¨´¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹

úaMä íBé-úà äåäé Cøa ïk-ìò éòéáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

:eäLc÷éåñéáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïòîì Enà-úàå Eéäìà äåäé-øLà äîãàä ìò E:Cì ïúð Eñ ©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

:çöøz àìñ:óàðz àìñ:áðâz àìñ:ø÷L ãò Eòøá äðòú-àìñEòø úéa ãîçú àìñ −Ÿ¦§¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®

:Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáòå Eòø úLà ãîçú-àìô «Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«



קמה exzikiyy mei qelwpe`

éäìàäzà äëàìî-ìë äNòú-àì E|ðáeE ¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧¨§¨¹̈©¨´¦§´
øLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecáò Ezáe¦¤À©§§³©«£¨«§Æ§¤§¤½§¥«§−£¤¬

éøòLaEi''yx:àéäåäé äNò íéîé-úLL ék ¦§¨¤«¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹
-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨
Cøa ïk-ìò éòéáMä íBia çðiå ía-øLà£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯

eäLc÷éå úaMä íBé-úà äBäéi''yx:ñáéãak §¨²¤¬©©−̈©§©§¥«©¥¬
éáà-úàéîé ïeëøàé ïòîì Enà-úàå Eìò E ¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½µ©

éäìà äBäé-øLà äîãàäCì ïúð Ei''yx:ñ ¨´£¨½̈£¤§¨¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
âéçöøú àìñ áðâú àì ñ óàðú àì ñ ¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½Ÿ

ø÷L ãò Eòøá äðòú-àìi''yx:ñãéãîçú àì Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ
Eòø úéaìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáòå Eòø úLà ãîçú-àì ñ ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ

Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»

Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â Cc·Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ

:CÂ¯˜·יא„·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ¿ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ¬«

‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÈÈ¿»»¿«»¿»«¿»»«»

‡ÓBÈa Á�Â ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿¿»¿»

‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»

:dLc˜Â ‡˙aL„יב˙È ¯wÈ ¿«¿»¿«¿≈««»

ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡»¿»ƒ»¿ƒƒ¿

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈

:CÏיג‡Ï .LÙ� ÏBË˜z ‡Ï »»ƒ¿¿»»

„‰Ò˙ ‡Ï .·e�‚z ‡Ï .Ûe‚z¿»ƒ¿»«¿≈

:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áaיד‡Ï ¿«¿»«¬»¿ƒ¿»»

˙z‡ „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ«̇¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«

d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈

é"ùø

לא א�א ה�, מזהרי� �בר הרי אמר�: ְִֵֶָָֹ�ְְְֲִֵַָָָ�ד�לי�?

וזה ה�ט�י�, �ביתת על �ד�לי� להזהיר א�א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ�א

קכא)��נינ�: אי�(שבת לכ��ת, ��א "קט� ְִֵֶֶַָָָָ

ל�", עלי�:��מעי� ��ביתת� Á�iÂ(È‡)מ�ני ְְְִִִֵֶֶָָ«»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBia.מנ�חה �עצמ� הכ�יב �ביכ�ל ««¿ƒƒְְְְְִִִַָָ

�עמל ��לאכ�� לאד� וחמר קל הימ�� ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹללמד

���ת: נח ��הא e‰Lc˜ÈÂ�ביגיעה .C¯a.�רכ� ְְִִֵֶַָָָ≈««¿«¿≈ְֵ

��א ,��� וק��� מ�נה, לח� ב��י, לכ�פל� ���ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

:�� י�רד EÈÓÈ(È·)היה ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ.(מכילתא) ֵָָ¿«««¬ƒ»∆
��רה ��ברי י�צר��, לאו, וא� יאריכ�� �כ�ד, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָא�

לאו �מ�לל לאו, ה� מ�לל נדר�י� ה�: ְְְְִִִִִֵֵָָָָָנ�טריק��

˙�‡Û(È‚)ה�: ‡Ï.,�אי �א�ת א�א נא�� אי� ֵ…ƒ¿»ְִִֵֵֶֶָ

כ)��אמר: וה��אפת",(ויקרא ה��א� י�מת "מ�ת ְֱֵֶֶֶַַַַָ

יז)וא�מר: אי��(יחזקאל �חת המנאפת "הא�ה ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

זרי�": את ˙‚�·��ח ‡Ï.ה�ת�ב נפ��ת �ג�נב ִִֶַָ…ƒ¿…ְְֵַָָ

יט)מד�ר. א�(ויקרא ממ��. �ג�נב �גנב�", "לא ְְְִֵֵַָֹֹ

נפ��ת? �ג�נב �לה�� ממ�� �ג�נב זה א�א ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָאינ�

"לא תרצח", "לא מה מענינ�. ה�מד �בר ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹאמר�:

�ית מיתת עליה� �ח�בי� �דבר מד�ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָתנא�",

�ית מיתת עליו �ח�ב �בר תגנב", "לא א� ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�י�,

øåáéöá äàéø÷ì úåøáãä úøùò

ðáe | äzà äëàìî-ìëéøòLa øLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecáò Ezáe-Eäåäé äNò íéîé-úLL ék E ¨§¨¿̈©¨´¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹

úaMä íBé-úà äåäé Cøa ïk-ìò éòéáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

:eäLc÷éåñéáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïòîì Enà-úàå Eéäìà äåäé-øLà äîãàä ìò E:Cì ïúð Eñ ©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

:çöøz àìñ:óàðz àìñ:áðâz àìñ:ø÷L ãò Eòøá äðòú-àìñEòø úéa ãîçú àìñ −Ÿ¦§¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®

:Eòøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáòå Eòø úLà ãîçú-àìô «Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«



exzikiriayקמו meiqelwpe`

:Eòøì øLàôéòéáùåè-úà íéàø íòä-ìëå £¤¬§¥¤«§¨¨¨ÁŸ¦̧¤
-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä-úàå úìBwä©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤

÷çøî eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øääi''yx: ¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ
æèäòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨

:úeîð-ït íéäìà eðnò øaãé-ìàåæéøîàiå §©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«©Ÿ̧¤
úBqð øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìàä àa íëúà¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

eàèçú ézìáì íëéðt-ìòi''yx:çéíòä ãîòiå ©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈
ä-ìà Lbð äLîe ÷çøîíL-øLà ìôøò ¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½£¤−̈

íéäìàäi''yx:ñøéèôîèéäLî-ìà äBäé øîàiå ¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½
ék íúéàø ízà ìàøNé éða-ìà øîàú äk¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½µ¦

íënò ézøac íéîMä-ïîi''yx:ëïeùòú àì ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ©«£−Ÿ

:C¯·ÁÏ Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂטוÏÎÂ «¬»≈¿…ƒ¿«¿»¿»

‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ«»»»»»«»¿»»«»

Ô�z ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï˜ ˙ÈÂ¿»«»»¿»»»≈

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»¿»≈»ƒ

nÚ�‡טז z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»

Ì„˜ ÔÓ ‡�nÚ ÏlÓ˙È ‡ÏÂ Ïa˜�e¿«≈¿»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»

:˙eÓ� ‡ÓÏÈc ÈÈיז‰LÓ ¯Ó‡Â ¿»ƒ¿»¿«¬«…∆

ÏÈ„a È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ

‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡q�Ï¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»

ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙c ÏÈ„·e ÈÈ„«¿»¿ƒƒ¿≈««¿≈«

:Ôe·eÁ˙ ‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡«≈¿ƒ¿»¿

˜¯·יח ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈

„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡ „ˆÏ:ÈÈ ¿««ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

ÓÈz¯יט Ô�„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«

ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡ Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬≈ƒ

:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓLכ‡Ï ¿«»«≈ƒƒ¿»

ÔÏÁ„Â ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ«̇¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»

é"ùø

פו)�י� ¯ÎÂÌÈ‡B(ÂË):(סנהדרי� ÌÚ‰ Ï.מל�ד ִ¿»»»ƒְֵַ

�ה� היה ��א �מ�י� ס�מא. אחד �ה� היה ִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ��א

�מ�י� הע�", כל "ו�ענ� ל�מר: �למ�ד � ְֲִִִֵַַַַַָָָא��?

"נע�ה ל�מר: �למ�ד חר�? �ה� היה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א

‰ÏBw˙:(מכילתא)ונ�מע" ˙‡ ÌÈ‡B¯.את ר�אי� ְְִַƒ∆«…ִֶ

אחר �מק�� לרא�ת אפ�ר �אי ‡˙:(ש�)ה��מע, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ∆
˙ÏBw‰.�ה�ב�רה:ה��צאי אי�(ש�).eÚ�iÂמ�י «…ְְִִִַַָ«»Àֵ

א�א Á¯Ó˜זיע:נ�ע e„ÓÚiÂ.(�ש)�נר�עי הי� ִֶַַָ«««¿≈»…ְִִָָ

מחניה�, �אר� מיל, ע�ר �ני� ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאח�ריה�

להחזיר�, א�ת� �מס�עי� �אי� ה�רת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ�מלאכי

סח)��אמר: י�ד��":(תהלי� י�ד�� צבא�ת "מלכי ְְֱִִֵֶֶַַָֹֹ

(ÊÈ)ÌÎ˙‡ ˙Bq� ¯e·Ú·Ï.,�ע�ל� אתכ� לג�ל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

נגלה �כב�ד� �ה�א �א��ת �� לכ� ְְִִֶָ�ֵֵֵֶֶָָ��צא

�מ�:.�Bq˙עליכ�: �גד�ה, הרמה (ישעיהל��� ֲֵֶ«ְְֲָָ�ְָ

נס",סב) מט)"הרימ� נ�י",(ש� ל)"ארי� (ש� ֳִִִִֵָ

ה�בעה", על זק��:"וכ�ס È‰z‰�ה�א ¯e·Ú·e ְְִֵֶַַַָָ«¬ƒ¿∆
B˙‡¯È.י �דע�על �מא��, ירא�י א�ת� �ראית� די ƒ¿»ְְְִֵֶֶַָ�ְֵָ

מ�ניו: ותירא� ז�לת� אי� ‡Ï(ÁÈ)�י Lb� ְְִִִֵָָָƒ«∆

ÏÙ¯Ú‰.,וערפל ענ� ח��, מח��ת: מ�ל� לפני� »¬»∆ְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ

ח�� ה�מי� עדֿלב �א� ��ער "וההר ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��אמר:

"ה�ה ל�: �אמר הענ�, עב ה�א ערפל וערפל". ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָענ�

הענ�": �עב אלי� �א ˙‡Ó¯(ËÈ)אנכי ‰k. ְִֵֶֶַָָָָֹ……«
ה�ה: �����Ì˙È‡¯ Ìz‡.מה �י� הפר� י� ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְֵֵֵֶַ

��ה ל�: מ�יחי� �אחרי� למה ר�אה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ�אד�

חל�ק ���� �עמי� ל� מ�יחי� ְְֲִִִִִֵֶֶָָ�אחרי�

Èz¯ac:מ�האמי� ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk.אחד וכת�ב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ

ה�לי�י ה�ת�ב �א סיני". הר על ה' "ו�רד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָא�מר:

�יניה� ד)והכריע ה�מיע�(דברי� ה�מי� "מ� : ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

א�� את הרא� האר� ועל לי�ר� ק�ל� ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָאת

על �גב�רת� וא�� ��מי�, �ב�ד� ְְְְִִַַַַָָָה�ד�לה":

��מי(מכילתא)האר�. ה�מי� הר�י� אחר: �בר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א�מר: ה�א וכ� ההר, על וה�יע� (תהלי�ה�מי� ְְִִִֵֵַַַָָָָ

ו�רד":יח) �מי� ‡Èz(Î)"ו�ט ÔeNÚ˙ ‡Ï.לא ִֵֵַַַַָ…«¬ƒƒֹ

��ר��. לפני המ���י� ���י �מ�ת ְְְְֲִַַַַַַַָָָ�עש��

ÛÒÎ:(מכילתא) È‰Ï‡.�ה�ר�בי על להזהיר �א ¡…≈∆∆ְְְִִַַַָ

�א� �ס�, �ל יהי� ��א א�י לעמד ע��ה ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ�א�ה

exzikiriay mei qelwpe`

eùòú àì áäæ éäìàå óñë éäìà ézà¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−Ÿ
íëìi''yx:àëzçáæå él-äNòz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´

éúìò-úà åéìòéîìL-úàå Eðàö-úà EE ¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−
-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤

éìà àBáà éîLézëøáe EEi''yx:áëçaæî-íàå §¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³
ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯

äììçzå äéìò zôðä Eaøçi''yx:âë-àìå ©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ

:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

˜„ÈÓכא „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»

˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ Áa„ È‰˙e¿≈««¬ƒ»¬»»»¿»

C¯Bz ÔÓe C�Ú ÔÓ CL„e˜ ÒÎ�¿«¿»ƒ»»ƒ»

Èz�ÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»

:CpÎ¯·‡ÂכבÔÈ�·‡ Áa„Ó Ì‡Â ∆¡»≈ƒ»¿ƒ«¿««¿ƒ

ÔÏÈÒt Ô‰˙È È�·˙ ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz«¿≈√»«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒ»

:dpÏlÁ˙e dÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï»¿ƒ«¿»¬«¿«¿ƒ«

é"ùø

�אלה�ת לפני ה� הרי �ס�, �ל לע��ת� :��ית� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

·‰Ê È‰Ï‡Â.�א� ב': על י�סי� ��א להזהיר �א ≈…≈»»ְְִִִֶֶַַָֹ

זהב: �אלהי לפני ה� הרי ד', ˙eNÚע�ית ‡Ï ְֱֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ…«¬
ÌÎÏ.ב�י� �ר�בי� ע��ה הריני �אמר: לא »∆ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ

�בית ע��ה �אני �דר� מדר��ת, �בב�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ�נס��ת

לכ�": תע�� "לא נאמר: לכ� ְֱֲִֶֶַַָָָֹע�למי�,

(‡Î)ÊÓ.‰Ó„‡ Áaאדמה� עלמח�ר יבנ�� ��א ƒ¿«¬»»ְ�ְֲִֶֶַָָָָֹ

�סיס) אחרת: (נסחה �פיס ��י על א� ע��די�, ְִֶֶַָָ�ִִֵֵַַַַָ��י

מז�ח(מכילתא) חלל את ממ�א �היה אחר: �בר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חנ�ת�: ��עת אדמה ÈÏה�ח�ת ‰NÚz.הא�� ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ

ל�מי: ע��ת� ÂÈÏÚ�ח�ת zÁ·ÊÂ.:�מ� אצל�, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ

ב) מנ�ה"(במדבר מ�ה אינ�(מכילתא)"ועליו א� , ְְֵֵֶַַָָ

על וה�� "ה��ר ל�מר: �למ�ד מ��? עליו ְְֶַַַַַַָָָָָָָא�א

ה�ז�ח �רא� �חיטה ואי� אלהי�", ה' ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹֹמז�ח

נח) EÈÓÏLŒ˙‡Â:(זבחי� EÈ˙ÏÚ מ�אנ�א�ר.‡˙ ∆……∆¿∆¿»∆ְֲִֶֹ

E¯˜aŒ˙‡Â:�מ�קר� E�‡ˆŒ˙‡.ל"את �ר�� ְְִָ∆…¿¿∆¿»∆ְֵֶ

ואתֿ�למי�": ‡ÈkÊ¯עלתי� ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa ְְֶֶֶָֹֹ¿»«»¬∆«¿ƒ
ÈÓLŒ˙‡.�ה�פר �� להז�יר ר��ת ל� א�� א�ר ∆¿ƒְְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ

�כינתי א�רה �ברכ�י�', אלי� 'אב�א �� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��י,

למד א�ה מ�א� ��עלי�. להז�יר ר��ת נ�� ��א ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וזה� ,�� �אה �ה�כינה �מק�� א�א ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹה�פר�,

�� להז�יר ל�הני� ר��ת נ�� �� ה�חירה. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ�ית

הע�: את לבר� ��י� �נ�יאת Ì‡Â(Î·)ה�פר� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿ƒ
ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ.(מכילתא)ל� א�מר: י�מעאל ר�י ƒ¿«¬»ƒְִִֵֵַָָ

מז�ח "וא� מג': ח�� ר��ת ����רה וא� ְְְְִִִִִֶַַָא�

�ל��� מ��� זה א� הרי �ע�הֿ�י", ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאבני�

"לא אבני�', מז�ח �ע�הֿ�י 'וכא�ר ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹ�א�ר:

מז�ח לבנ�ת עלי� ח�בה �הרי �זית", אתה� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�בנה

��אמר: כז)אבני�, �בנה".(דברי� �למ�ת "אבני� ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָ

כב)וכ� ה�א,(לקמ� ח�בה �לוה", �ס� "א� ְְִֵֶֶֶַָ

טו)��אמר: זה(דברי� וא� �עביט��", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ

וכ�: �א�ר. �ל��� ב)מ��� �קריב(ויקרא "וא� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

ועל ח�בה. �היא העמר מנחת ז� ���רי�", ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹמנחת

�בל��� ו�אי�, א�א �ל�יי� ה�ל� 'א�' אי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ�רח�,

מ���י�: ה� ���סל�.ÈÊb˙'�א�ר' �זיזה, ל��� ְְֲִֵֶַַ»ƒְְְִֶָָ

�ברזל: ÈÏÚ‰�מכ�ת� zÙ�‰ Ea¯Á Èk.'י�' הרי ְְְְֶַַָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲִֵ

�ני� �� �ילמא, �ה�א '��' �ל��� מ��� ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָזה

עליה: הנפ�.ÏÏÁzÂ‰חר�� �א� למד�, הא ְְֶַָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶַַָָָָ

ח�ל� �רזל, דמדות)עליה ג' נברא(פרק �ה�ז�ח , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ימיו לק�ר נברא וה�רזל אד�, �ל ימיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלהארי�

ה�ארי�. על המק�ר ���נ� �די� זה אי� אד�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ל

לאביה� י�ראל �י� �ל�� מ�יל �ה�ז�ח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוע�ד,

והרי �מח�ל. ��רת עליו יבא לא לפיכ�, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ���מי�.

וחמר: קל ולא�ברי� ר�א�ת �אינ� אבני� �מה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

�ל��, ���יל�ת ידי על מד�ר�ת, ולא ְְְְְִֵֶַַַָֹ��מע�ת

ה��יל �רזל", עליה� �ני� "לא ��רה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרה

�י� למ��חה, מ��חה �י� לא���, אי� �י� ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ�ל��

�ב�אה� ��א וכ�ה ��ה אחת על לחבר�, ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹאד�

·ÏÚÓ˙(Î‚)�רענ�ת: ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ.א�ה�� �ְָ¿…«¬∆¿«¬…ְֶַָ

מעל�ת, מעל�ת �ע�ה� לא ל�ז�ח, �ב� ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹ��נה

�מ��ע: יהא חל�ק א�א �לע"ז, ָ�ְְְֵֶַַָָאשקלונ"ש

Ïb˙ ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ה�על�ת.‰ ידי �על ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְֲֵֶַַַ



קמז exzikiriay mei qelwpe`

eùòú àì áäæ éäìàå óñë éäìà ézà¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−Ÿ
íëìi''yx:àëzçáæå él-äNòz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´

éúìò-úà åéìòéîìL-úàå Eðàö-úà EE ¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−
-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤

éìà àBáà éîLézëøáe EEi''yx:áëçaæî-íàå §¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³
ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯

äììçzå äéìò zôðä Eaøçi''yx:âë-àìå ©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ

:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

˜„ÈÓכא „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»

˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ Áa„ È‰˙e¿≈««¬ƒ»¬»»»¿»

C¯Bz ÔÓe C�Ú ÔÓ CL„e˜ ÒÎ�¿«¿»ƒ»»ƒ»

Èz�ÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»

:CpÎ¯·‡ÂכבÔÈ�·‡ Áa„Ó Ì‡Â ∆¡»≈ƒ»¿ƒ«¿««¿ƒ

ÔÏÈÒt Ô‰˙È È�·˙ ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz«¿≈√»«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒ»

:dpÏlÁ˙e dÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï»¿ƒ«¿»¬«¿«¿ƒ«

é"ùø

�אלה�ת לפני ה� הרי �ס�, �ל לע��ת� :��ית� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

·‰Ê È‰Ï‡Â.�א� ב': על י�סי� ��א להזהיר �א ≈…≈»»ְְִִִֶֶַַָֹ

זהב: �אלהי לפני ה� הרי ד', ˙eNÚע�ית ‡Ï ְֱֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ…«¬
ÌÎÏ.ב�י� �ר�בי� ע��ה הריני �אמר: לא »∆ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ

�בית ע��ה �אני �דר� מדר��ת, �בב�י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ�נס��ת

לכ�": תע�� "לא נאמר: לכ� ְֱֲִֶֶַַָָָֹע�למי�,

(‡Î)ÊÓ.‰Ó„‡ Áaאדמה� עלמח�ר יבנ�� ��א ƒ¿«¬»»ְ�ְֲִֶֶַָָָָֹ

�סיס) אחרת: (נסחה �פיס ��י על א� ע��די�, ְִֶֶַָָ�ִִֵֵַַַַָ��י

מז�ח(מכילתא) חלל את ממ�א �היה אחר: �בר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חנ�ת�: ��עת אדמה ÈÏה�ח�ת ‰NÚz.הא�� ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ

ל�מי: ע��ת� ÂÈÏÚ�ח�ת zÁ·ÊÂ.:�מ� אצל�, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ

ב) מנ�ה"(במדבר מ�ה אינ�(מכילתא)"ועליו א� , ְְֵֵֶַַָָ

על וה�� "ה��ר ל�מר: �למ�ד מ��? עליו ְְֶַַַַַַָָָָָָָא�א

ה�ז�ח �רא� �חיטה ואי� אלהי�", ה' ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹֹמז�ח

נח) EÈÓÏLŒ˙‡Â:(זבחי� EÈ˙ÏÚ מ�אנ�א�ר.‡˙ ∆……∆¿∆¿»∆ְֲִֶֹ

E¯˜aŒ˙‡Â:�מ�קר� E�‡ˆŒ˙‡.ל"את �ר�� ְְִָ∆…¿¿∆¿»∆ְֵֶ

ואתֿ�למי�": ‡ÈkÊ¯עלתי� ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa ְְֶֶֶָֹֹ¿»«»¬∆«¿ƒ
ÈÓLŒ˙‡.�ה�פר �� להז�יר ר��ת ל� א�� א�ר ∆¿ƒְְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹ

�כינתי א�רה �ברכ�י�', אלי� 'אב�א �� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��י,

למד א�ה מ�א� ��עלי�. להז�יר ר��ת נ�� ��א ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וזה� ,�� �אה �ה�כינה �מק�� א�א ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹה�פר�,

�� להז�יר ל�הני� ר��ת נ�� �� ה�חירה. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ�ית

הע�: את לבר� ��י� �נ�יאת Ì‡Â(Î·)ה�פר� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿ƒ
ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ.(מכילתא)ל� א�מר: י�מעאל ר�י ƒ¿«¬»ƒְִִֵֵַָָ

מז�ח "וא� מג': ח�� ר��ת ����רה וא� ְְְְִִִִִֶַַָא�

�ל��� מ��� זה א� הרי �ע�הֿ�י", ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאבני�

"לא אבני�', מז�ח �ע�הֿ�י 'וכא�ר ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹ�א�ר:

מז�ח לבנ�ת עלי� ח�בה �הרי �זית", אתה� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�בנה

��אמר: כז)אבני�, �בנה".(דברי� �למ�ת "אבני� ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָ

כב)וכ� ה�א,(לקמ� ח�בה �לוה", �ס� "א� ְְִֵֶֶֶַָ

טו)��אמר: זה(דברי� וא� �עביט��", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ

וכ�: �א�ר. �ל��� ב)מ��� �קריב(ויקרא "וא� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

ועל ח�בה. �היא העמר מנחת ז� ���רי�", ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹמנחת

�בל��� ו�אי�, א�א �ל�יי� ה�ל� 'א�' אי� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ�רח�,

מ���י�: ה� ���סל�.ÈÊb˙'�א�ר' �זיזה, ל��� ְְֲִֵֶַַ»ƒְְְִֶָָ

�ברזל: ÈÏÚ‰�מכ�ת� zÙ�‰ Ea¯Á Èk.'י�' הרי ְְְְֶַַָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲִֵ

�ני� �� �ילמא, �ה�א '��' �ל��� מ��� ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָזה

עליה: הנפ�.ÏÏÁzÂ‰חר�� �א� למד�, הא ְְֶַָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶַַָָָָ

ח�ל� �רזל, דמדות)עליה ג' נברא(פרק �ה�ז�ח , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ימיו לק�ר נברא וה�רזל אד�, �ל ימיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלהארי�

ה�ארי�. על המק�ר ���נ� �די� זה אי� אד�, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�ל

לאביה� י�ראל �י� �ל�� מ�יל �ה�ז�ח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוע�ד,

והרי �מח�ל. ��רת עליו יבא לא לפיכ�, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ���מי�.

וחמר: קל ולא�ברי� ר�א�ת �אינ� אבני� �מה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

�ל��, ���יל�ת ידי על מד�ר�ת, ולא ְְְְְִֵֶַַַָֹ��מע�ת

ה��יל �רזל", עליה� �ני� "לא ��רה: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרה

�י� למ��חה, מ��חה �י� לא���, אי� �י� ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ�ל��

�ב�אה� ��א וכ�ה ��ה אחת על לחבר�, ְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֹאד�

·ÏÚÓ˙(Î‚)�רענ�ת: ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ.א�ה�� �ְָ¿…«¬∆¿«¬…ְֶַָ

מעל�ת, מעל�ת �ע�ה� לא ל�ז�ח, �ב� ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹ��נה

�מ��ע: יהא חל�ק א�א �לע"ז, ָ�ְְְֵֶַַָָאשקלונ"ש

Ïb˙ ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ה�על�ת.‰ ידי �על ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְֲֵֶַַַ



exzikiriayקמח meiqelwpe`

äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
åéìò Eúåøòi''yxôôô :ïîéñ á"ãðåé íé÷åñô á"ò ¤§¨«§−¨¨«

ÈÁa„Óכג ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒ

Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú ÈÏb˙˙ ‡Ïcƒ»ƒ¿¿ƒ∆¿¿»¬ƒ

é"ùø

�י על וא� �סיע�תי�, להרחיב צרי� ְְְְִִִִֶַַַַָָא�ה

"וע�ה �תיב �הרי מ��, ערוה ���י ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�אינ�

ה�סיע�ת הרחבת מק��, מ�ל מכנסיֿ�ד", ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלה�

מנהג �ה� נ�הג וא�ה ה�א, ערוה לג��י ְְְְִִֵֶֶַַָָָָקר�ב

ה�ל� אבני� �מה וחמר: קל �ברי� והרי ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ��י��.

אמרה �זי�נ�, על להק�יד �עת �ה� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�אי�

�ה� �נהג לא צר�, �ה� וי� ה�איל ְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ��רה:

�מק�יד י�צר� �דמ�ת �ה�א חבר� ��י��, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָמנהג

וכ�ה: ��ה אחת על �זי�נ�, ְְִַַַַַַָָעל

יתרו פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
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:äîîL äàMz äîãàäå íãà ïéàîáéáø÷a äáeærä äaøå íãàä-úà ýåýé ÷çøå ¥¥´¨½̈§¨«£¨−̈¦¨¤¬§¨¨«§¦©¬§Ÿ̈−¤¨«¨¨®§©¨¬¨«£−̈§¤¬¤
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:dzávî Lã÷ òøæ¤¬©−Ÿ¤©©§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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