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ד

e"hyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

‰Êהשקל מחצית השקל גרה עשרי� גו' השקל מחצית הפקודי� על העובר כל יתנו
להוי' גרה1תרומה עשרי� של�, דשקל הסכו� לומר הכתוב צרי� למה להבי�, וצרי� .

שיתנו למימר ליה הוה וא�ֿכ� של�, שקל ולא השקל מחצית רק לית� צרי� הרי השקל,
בקדושה והרי דוקא, השקל מחצית לתת היא שהמצוה מה להבי� צרי� ועוד גרה. עשר
אמה חצי ג� יש הארו� שבמדת שמצינו מה דהנה, כו'. ואדרבה מעלה, אינו המחצה ,2עני�

ומושקע ב�ֿתורה שהוא בתורה, מקושר ישראל איש כאשר דג� להורות כדי זה הרי
מחצה רק שהוא לידע צרי� בנוגע3בתורה, האד� להרגש רק שיי� זה עני� אמנ�, ,

כתיב הרי לה', לתת שצרי� להעניני� בנוגע אבל עצמו, וכמו4למציאות להוי', חלב כל
הרמב"� הדי�5שכתב ולכ� הטוב, ומ� הנאה מ� שיהיה טוב האֿל לש� שהוא דבר שכל

דוקא השלימה מ� א� כי הפרוסה ומ� המחצה מ� נותני� שאי� ותרומה וא�ֿכ�,6בקדשי� ,
מחצית מצות שהרי מוב�, אינו וביותר דוקא. מחצית לית� שצרי� השקל, מחצית עני� מהו

שכתוב כמו העגל, חטא על תקו� היא העגל7השקל שחטא וכיו� נפשותיכ�, על לכפר
עני� היותו וע� כללי, עני� הוא השקל מחצית מצות שג� בהכרח הרי כללי, חטא הוא
בכתוב שנאמר שהטע� לומר ואי� דוקא. מחצית א� כי של�, להיות צרי� אינו כללי,
אלא גרה, עשר (גרה), ופחותה קטנה מטבע על לסמ� רוצה שאינו לפי הוא השקל מחצית
יכול היה הכתוב שהרי השקל, מחצית גו' יתנו זה אומר ולכ� (שקל), חשובה מטבע על

ב שמצינו (כפי בקע שיתנו אחרלומר במקו� במטבע8כתוב השקל דמחצית הסכו� שזהו ,(

על תקו� שהוא זה כללי שעני� מוב�, דוקא, השקל מחצית מדייק שהכתוב ומזה שלימה.
נותני� שישראל הוא, בזה העני� דכללות דוקא, המחצית עני� עלֿידי הוא העגל חטא
זה הכתוב לשו� כפל שזהו השניה, מחצית מלמעלה נותני� ועלֿידיֿזה השקל, מחצית

השקל). מחצית פעמי� (ב' להוי' תרומה השקל מחצית גו' השקל מחצית גו' יתנו

תחלהÔ·ÂÈÂב) בהקדי� חיי�9זה בע� דאיתא ד'10הא ישנ� ההשתלשלות שבכללות
וכנגד הוי', דש� אותיות ד' כנגד וה� והיכלות, לבושי� כלי� אורות שה� מדריגות
והיכלות לבושי� כלי� אורות המדריגות שד' וכיו� אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה. עולמות ד'
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epziו df

שמד' היינו, למד, ונמצא ללמד בא זה הרי אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה, עולמות ד' כנגד ה�
לבושי� כלי� אורות המדריגות ד' של ענינ� יוב� אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה, העולמות
אחד, הוא בכללות ענינ� והיכלות לבושי� דכלי� המדריגות שג' היות דע� והיינו, והיכלות.
יותר, בפרטיות מכלֿמקו�, פעולתו, ויפעול בגילוי שיהיה האור את מגלי� שה� הכלי�, עני�
הוא, העני� וביאור ועשיה. יצירה בריאה העולמות ג' שבי� החילוק דוגמת ביניה� חילוק יש
המדריגות שד' לעיל מהאמור כמוב� ובריאה, אצילות כמו הוא ואורות דכלי� היחס דהנה,
אי� בחינת הוא שאצילות וכיו� אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה. עולמות ד' כנגד ה� הנ"ל

יש בחינת הוא ה�11ובריאה והכלי� אי� בחינת ה� שהאורות וכלי�, באורות הוא כמוֿכ� ,
האורות לגבי יש ויש,12בחינת אי� כמו הער� בריחוק מזה זה רחוקי� היות� ע� אמנ�, .

נאצלו והכלי� בהכלי�, בהתיישבות שיהיו כזה באופ� נאצלו שהאורות כיו� מכלֿמקו�,
אלו עניני� ב' מצד הנה עמו, ויתאחדו האור, את יקבלו האורות, את שיסבלו כזה באופ�
דאיהו עני� וזהו לזה. זה באי�ֿערו� ה� מהות� עצ� שמצד א� וכלי�, דאורות היחוד נעשה

א חד חדוחיוהי וגרמוהי יחוד13יהו דומה שאינו לפי חד, פעמי� ב' ואומר שמחלק דא� ,
מקבלי� והכלי� בהכלי� מתיישבי� שהאורות זה מצד מכלֿמקו�, האורות, ליחוד הכלי�
הכלי�. ע� האורות יחוד עני� שהוא חד, וגרמוהי איהו נעשה עלֿידיֿזה הנה האורות, את

Ô·ÂÈÂ�האד את עשה אלקי� שבצל� דכיו� למטה, באד� שהוא מכמו שהאד�14זה ,

יוב� למטה האד� מעניני הנה לכ�, הכסא, שעל העליו� האד� דוגמת הוא שלמטה
אורות המקובלי� בלשו� נקרא שלמעלה דמה ידוע דהנה למעלה. וכלי� האורות עני�
מכלֿמקו� מזה, זה רחוקי� היות� דע� וצורה, דחומר העני� למטה זה הרי וכלי�,
הצורה התלבשות ועלֿידי דוקא, החומר אופ� לפי הוא הצורה שגילוי זה, ע� זה מתאחדי�
חומר כמו הנפש, לכחות כלי� שה� הגו� באברי וכמו בהחומר. זיכו� נעשה בהחומר
(דע� גשמי הוא העי� שחומר א� הנה בו, המתלבש הראיה אור לצורת כלי שהוא העי�
מתגלה הראיה צורת מכלֿמקו�, גשמי), הוא הרי שבגשמיות, רוחניות וכמו מזוכ�, היותו
דורכזיכטיקער), (א ספירי עצ� שהוא מזוכ�, הוא העי� דחומר דוקא, העי� חומר אופ� ַלפי
הצורה שגילוי והיינו הראיה, צורת גילוי יהיה כ� שבו והשחור בהלב� העי� כלי מזג ולפי
טובה עי� עני� שהוא ברוחניות, ג� הוא שכ� מזה, ויתרה דוקא. החומר אופ� לפי הוא
ד� יש העי� דבחומר הגשמי, העי� חומר מזג לפי תלוי זה עני� שג� טובה, דעי� וההיפ�
יהיה אזי אדמוני, שזהו בריבוי, הוא שהד� באופ� היא העי� חומר מזיגת וכאשר ומי�,
טובה. עי� של באופ� יהיה אזי בריבוי ה� המי� וכאשר טובה, עי� היפ� של באופ�
וכמו דוקא, החומר אופ� לפי שהוא המוח, בחומר המתלבש השכל בצורת ג� הוא וכמוֿכ�
ולח קר שהוא המוח דחומר היינו ויבש, ח� הוא הבינה ומוח ולח קר הוא החכמה שמוח
ויבש ח� שהוא המוח וחומר חסדי�), (בחינת לדבק המי� דטבע השכל, נקודת בו מתלבש
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ובכ"מ.12) ב. ד, בראשית תו"א ראה

סע"ב).13) (ג, בהקדמה תקו"ז

כז.14) א, בראשית ע"פ
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הגבורות, (בחינת לפרר האש דטבע פרטי�, התחלקות שענינו השכל חלק בו מתלבש
בסופה דיני� מתערי� מינה דבינה חומר15כידוע אופ� לפי שהוא הדעת בבחינת הוא וכ� ,(

וא� המוח. חומר הרכבת באופ� ג�ֿכ� תלויה ולגבורות לחסדי� הנטיה וג� המוח.
ובחסידות בזהר וכמו16שמבואר הנפש, עצ� מצד היא ולגבורות לחסדי� שהנטיה

וביתֿהלל מהגבורות שרש� שביתֿשמאי לפי מקילי�, וביתֿהלל מחמירי� ביתֿשמאי
מהחסדי� החומר17שרש� בני� שכללות וצורה, דחומר הבני� בכללות רק הוא זה עני� הרי ,

וכל החומר. ומזג טבע כפי ה� הצורה התגלות אופני פרטי אבל הצורה, אופ� לפי הוא
חומר לפי היא הכחות צורת אור התגלות שלכ� בהצורה, החומר התאחדות מצד הוא זה
באי�ֿערו� שה� דא� וכלי�, אורות בבחינת העליו� באד� למעלה יוב� וכמוֿכ� הכלי�.
ע� מיוחד הוא והכלי דוקא, הכלי אופ� לפי הוא האור גילוי הנה מכלֿמקו�, לזה, זה
המאיר האור ממשל יותר והוא ענינו. כפי האור את לגלות הוא הכלי עני� שכל עד האור,
בהאור הגוו� נקנה לא במשל שהרי האור, גוו� הוא כ� הזכוכית גוו� שכפי זכוכית עלֿידי
בהאור באמת פועל הכלי הרי למעלה וכלי� באורות אמנ� זה, בגוו� נראה רק והוא
ה� עצמ� מצד האורות שהרי בהאור, הכלי פעולת שזוהי דוקא, הכלי אופ� כפי שיתגלה
שהאורות "דבריֿהכל" הכלי� לגבי הרי פשוטי�, אינ� שהאורות להשיטה וג� פשוטי�,

פשוטי� שהאורות18ה� לפי והיינו הכלי, עני� כפי בהאור ציור נעשה הכלי� ועלֿידי ,
הכלי�. עני� כפי שיאיר האור את לגלות הוא הכלי� עני� וכל הכלי�, ע� מתייחדי�

שג�‡Ì�Óג) היות דע� והיינו, האור, על ומסתירי� מעלימי� שה� הוא הלבושי� עני�
אותו, מגלי� שהכלי� האור בחינת מכלֿמקו�, האור, על מעלימי� ה� הכלי�
אי� ה� וכלי� שאורות לעיל נתבאר דהנה, עמו. מיוחדי� ה� הרי האור, חיצוניות דהיינו
שהוא כמו האור בחינת ומתגלה אי�, בחינת שהוא כמו האור על מעלימי� והכלי� ויש,
ה� הכלי� הרי הכלי�, עלֿידי שמתגלה האור לבחינת בנוגע ומכלֿמקו�, במציאות,
ה� הלבושי� מהֿשאי�ֿכ� האור. את מגלי� ה� שלכ� שבאור, זו בחינה ע� מיוחדי�

מהאור ופירוד שעני�בהבדלה דכש� בהאד�, שהוא כמו ג�ֿכ� זה ויוב� עליו. ומעלימי� ,
האד�. מלבושי הלבושי� עני� ג� יוב� כמוֿכ� באד�, שה� כמו מהכלי� לעיל נתבאר הכלי�
הראש לבושי דומה אינו שלכ� אליו, שייכות איזה לה� שיש היות ע� האד� לבושי דהנה,
להיות צריכי� הלבושי� (שהרי בלבד במדת� אינו שביניה� והחילוק והרגל, הגו� ללבושי
ודקות הגסות אופ� דלפי ודקות�, בגסות� ג� אלא בה�), המלובש למדת מתאימי�
לבושי בי� החילוק דזהו בהלבושי�, והגסות הדקות ג� תהיה זה אופ� לפי הנה שבהאברי�
נפרדי� ה� שהלבושי� בפשיטות מוב� הרי מכלֿמקו�, הרגל, ולבושי הגו� לבושי הראש,
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הגבורות, (בחינת לפרר האש דטבע פרטי�, התחלקות שענינו השכל חלק בו מתלבש
בסופה דיני� מתערי� מינה דבינה חומר15כידוע אופ� לפי שהוא הדעת בבחינת הוא וכ� ,(

וא� המוח. חומר הרכבת באופ� ג�ֿכ� תלויה ולגבורות לחסדי� הנטיה וג� המוח.
ובחסידות בזהר וכמו16שמבואר הנפש, עצ� מצד היא ולגבורות לחסדי� שהנטיה

וביתֿהלל מהגבורות שרש� שביתֿשמאי לפי מקילי�, וביתֿהלל מחמירי� ביתֿשמאי
מהחסדי� החומר17שרש� בני� שכללות וצורה, דחומר הבני� בכללות רק הוא זה עני� הרי ,

וכל החומר. ומזג טבע כפי ה� הצורה התגלות אופני פרטי אבל הצורה, אופ� לפי הוא
חומר לפי היא הכחות צורת אור התגלות שלכ� בהצורה, החומר התאחדות מצד הוא זה
באי�ֿערו� שה� דא� וכלי�, אורות בבחינת העליו� באד� למעלה יוב� וכמוֿכ� הכלי�.
ע� מיוחד הוא והכלי דוקא, הכלי אופ� לפי הוא האור גילוי הנה מכלֿמקו�, לזה, זה
המאיר האור ממשל יותר והוא ענינו. כפי האור את לגלות הוא הכלי עני� שכל עד האור,
בהאור הגוו� נקנה לא במשל שהרי האור, גוו� הוא כ� הזכוכית גוו� שכפי זכוכית עלֿידי
בהאור באמת פועל הכלי הרי למעלה וכלי� באורות אמנ� זה, בגוו� נראה רק והוא
ה� עצמ� מצד האורות שהרי בהאור, הכלי פעולת שזוהי דוקא, הכלי אופ� כפי שיתגלה
שהאורות "דבריֿהכל" הכלי� לגבי הרי פשוטי�, אינ� שהאורות להשיטה וג� פשוטי�,

פשוטי� שהאורות18ה� לפי והיינו הכלי, עני� כפי בהאור ציור נעשה הכלי� ועלֿידי ,
הכלי�. עני� כפי שיאיר האור את לגלות הוא הכלי� עני� וכל הכלי�, ע� מתייחדי�

שג�‡Ì�Óג) היות דע� והיינו, האור, על ומסתירי� מעלימי� שה� הוא הלבושי� עני�
אותו, מגלי� שהכלי� האור בחינת מכלֿמקו�, האור, על מעלימי� ה� הכלי�
אי� ה� וכלי� שאורות לעיל נתבאר דהנה, עמו. מיוחדי� ה� הרי האור, חיצוניות דהיינו
שהוא כמו האור בחינת ומתגלה אי�, בחינת שהוא כמו האור על מעלימי� והכלי� ויש,
ה� הכלי� הרי הכלי�, עלֿידי שמתגלה האור לבחינת בנוגע ומכלֿמקו�, במציאות,
ה� הלבושי� מהֿשאי�ֿכ� האור. את מגלי� ה� שלכ� שבאור, זו בחינה ע� מיוחדי�

מהאור ופירוד שעני�בהבדלה דכש� בהאד�, שהוא כמו ג�ֿכ� זה ויוב� עליו. ומעלימי� ,
האד�. מלבושי הלבושי� עני� ג� יוב� כמוֿכ� באד�, שה� כמו מהכלי� לעיל נתבאר הכלי�
הראש לבושי דומה אינו שלכ� אליו, שייכות איזה לה� שיש היות ע� האד� לבושי דהנה,
להיות צריכי� הלבושי� (שהרי בלבד במדת� אינו שביניה� והחילוק והרגל, הגו� ללבושי
ודקות הגסות אופ� דלפי ודקות�, בגסות� ג� אלא בה�), המלובש למדת מתאימי�
לבושי בי� החילוק דזהו בהלבושי�, והגסות הדקות ג� תהיה זה אופ� לפי הנה שבהאברי�
נפרדי� ה� שהלבושי� בפשיטות מוב� הרי מכלֿמקו�, הרגל, ולבושי הגו� לבושי הראש,
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פ"ב. או"א) (שער יד שער פ"ח. א"א) (שער יג שער חיי� ע�
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רע"א).16) (ד, לתניא המלקט הקדמת ראה

שער17) יט). (כג, תצא פ' להרח"ו טעהמ"צ א. רמה, זח"ג

אגה"ק תניא ב. קמא, לזח"ג רמ"ז לו. הקדמה סו� הגלגולי�
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שה� רוחניי�, בלבושי� ג� הוא וכמוֿכ� גשמיי�. בלבושי� וזהו מהאד�. לגמרי ונבדלי�
באותיות ג� אלא ומעשה, בדיבור מבעי לא נפרדי�, שה� שהג� ומעשה, דיבור מחשבה
שבמחשבה, מחשבה יש במחשבה דהנה שבמחשבה. הנעלות במדריגות וג� המחשבה,
ביחד שבאות האותיות עני� הוא שבמחשבה מחשבה שבמחשבה. ומעשה שבמחשבה דיבור
שזוהי אותיות, ש� שיש לומר שבהכרח אלא כלל, אותיות ש� נרגש שאי� השכל, הברקת ע�
נרגשי� שאי� א� מהשכל, נפרדי� ה� אלו אותיות ג� הנה שבמחשבה, הנעלית המדריגה
הלבוש, עני� דזהו אחרות, באותיות השכל את להחלי� אפשר שהרי זה, על וראיה כלל.

תחליפ� השכל19כלבוש את יחליפו שכאשר וא� מהשכל. נפרדי� שה� מוכח ומזה ,
מלבישי� וכאשר האור, נרגש ההברקה שבאותיות כידוע האור, יתמעט אזי אחרות באותיות
הנה מכלֿמקו�, ההשגה, הוא ההרגש ועיקר האור, נרגש אי� אזי אחרות באותיות השכל את
"נפרדי�". ה� שהאותיות מוכח אחרות, באותיות השכל את להחלי� שאפשר גופא מזה
ישנ� השכל בהברקת שמיד הדבר טע� מקומות בכמה מבואר דהנה ביאור, בתוספת זה ויוב�
מעצ� או השכל מקדמות מהשכל, למעלה הוא האותיות ששרש לפי שזהו אותיות, כבר

לאיד�20הנפש אמנ� השכל. במקור כבר שישנ� לפי אותיות, ישנ� השכל בגילוי מיד ולכ� ,
השכל מצד מוכרח זה אי� הרי האותיות, יהיו השכל בהברקת שמיד שבהכרח א� הנה גיסא,
שבאה ההברקה שאותה לכ� הטע� שזהו מהשכל, למעלה הוא ששרש� מפני אלא עצמו,

באותיות זה רואי�באד� שאנו וכמו אחרות, באותיות אחר באד� היא הרי אלו,
אחרות, באותיות אומרו אחד וכל אחד שכל כול� אומרי� והר"� הרא"ש שה"תוספות",
ישנ� לכ� ובהתא� מהנפש, א� כי עצמה, ההברקה מצד באות אינ� שהאותיות לפי והיינו
באות אינ� שהרי מהשכל, ופירוד בהבדלה ה� שהאותיות מוב� ומזה בהאותיות. חילוקי�
שבמחשבה בדיבור ומכלֿשכ� שבמחשבה. במחשבה הוא זה וכל עצמו. השכל מצד
ה� שהאותיות פשיטא הרי המקבל, אופ� כפי האותיות את שמסדר שבמחשבה, ובמעשה
אור וגילוי האור, ע� מיוחדי� ה� שכלי� ולבושי�, כלי� בי� ההפרש וזהו מהשכל. נבדלות
השכל וגילוי נפרדי�, שה� בלבושי� מהֿשאי�ֿכ� דוקא, הכלי חומר אופ� לפי הוא הצורה
וההתחלקות אופני�, בכמה שיתגלה אפשר עצמו השכל מצד שהרי הלבושי�, אופ� כפי אינו
הנפש. בעצ� שרש� מצד חילוקי� יש עצמ� שבהאותיות אלא השכל, מצד אינה שבאותיות

„ÂÚÂ,�בה מתלבש שהאור עלֿידיֿזה חיות בה� יש שהכלי� ולבושי�, כלי� בי� יש הפרש
הגו� באברי וכמו האור. בה� שמלובש א� חיות, בה� אי� הלבושי� מהֿשאי�ֿכ�
וכמו חיות, בה� יש הנפש הארת התלבשות מצד הרי הנפש, כחות שה� הנפש אברי או

נ"א פרק בתניא שכתוב וכמו בו, השכל התלבשות מצד חיות בו שיש שהמוחי�21המוח
חכמהֿבינהֿ שה� ותכונת� מזג� לפי לה� הראוי והחיות הכח תחלה מקבלי� ה� שבראש
חיות שו� אי� הרי בלבושי�, אמנ� בו. המתלבש השכל מאור חי שהמוח הרי כו', דעת
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בדברי� בהתלהבות, עני� איזה מדבר שכאשר וא� בה�. השכל התלבשות עלֿידי בהאותיות
לעבעדיקערע), אוי� זיינע� אותיות (די באותיות ג� החיות נראה בודאי הרי מהלב, היוצאי�
שהוא עני� שאיזה א� כי חיות), זייער ניט איז (עס עצמ� האותיות חיות זה אי� מכלֿמקו�,
חיי� עצמ� שה� הכלי�, מהֿשאי�ֿכ� חיות, בה� אי� עצמ� האותיות אבל בה�, נמצא חי

נפרדי�. ה� והלבושי� מיוחדי�, ה� שהכלי� לפי הוא זה וכל שבה�. מהאור

‰�‰Âהיינו מדריגת�, מצד אינו בפירוד, ה� והלבושי� ביחוד ה� שהכלי� הדבר טע�
אדרבה, שהרי האור, ע� להתייחד יכולי� אי� ולכ� ביותר, למטה ה� שהלבושי�

שברוחניו הגשמי בחינת ה� המחשבה הגו�אותיות אברי שבחומר הרוחני ודקות הנפש, ת
הוא שברוחניות שגשמיות ידוע והרי שבגשמיות, רוחניות הוא הנפש צורת לקבל שמוכ�
הוא והחומר "נפרדי�" ה� האותיות ומכלֿמקו�, שבגשמיות, מרוחניות יותר למעלה
שכ� אלא מדריגת�, מצד אינו ולבושי� כלי� בי� שהחילוק מוכח ומזה הצורה. ע� מיוחד
בעני� ג� יוב� ומזה נפרדי�. ה� והלבושי� מיוחדי� ה� שהכלי� מהות�, עצ� מצד הוא
ה� והלבושי� אותו, ומגלי� האור ע� מיוחדי� ה� שהכלי� למעלה, ולבושי� כלי�

עליו. ומעלימי� מהאור נפרדי�

נמצא‡Ì�Óד) ולבושי�, כלי� בי� בהחילוק לעיל המבואר דלפי להבי�, צרי� עדיי�
חד, וגרמוהי איהו חד וחיוהי איהו שש� דוקא, באצילות הוא הכלי� שעני�

חד וגרמוהי איהו ולאו חד וחיוהי איהו דלאו בבריאה עני�13מהֿשאי�ֿכ� ש� שיי� לא ,

ש� שיי� לא היחוד, עני� אי� שבבריאה וכיו� היחוד, עני� הוא הכלי� עני� שהרי הכלי�,
פרחי� דמינייהו לו� תקינת לבושי� שכתוב דמה והיינו, הלבושי�. עני� א� כי הכלי� עני�

לבניֿנשא אמנ�,22נשמתי� הבריאה. עול� על ג� אלא דוקא, היצירה עול� על רק לא קאי ,
עולמות ד' כנגד ה� והיכלות לבושי� וכלי� אורות העניני� שד' לעיל שנתבאר ממה

בבריאה. ה� שהכלי� מוב�, אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה,

Í‡התלבשות כמו הוא בלבושי� הא' אופ� אופני�. ב' ישנ� גופא שבלבושי� הוא, העני�
הרי מכלֿמקו�, הכלי�, עני� ולא הלבושי� עני� שזהו היות דע� בזה, זה הפרצופי�
היות דע� והיינו העליו�, מצד שהוא כמו היא וההנהגה שהשליטה באופ� היא זו התלבשות
רואי� שאנו וכמו העליו�. הוא השליט מכלֿמקו� התחתו�, אופ� כפי ובא נשתנה שהעליו�

יעור השוחד וכמו בשכל, הרצו� בהתלבשות שאינו23למטה פשוט, הוא הרצו� דהנה ,

והרצו� ובתפיסא, בהתלבשות בא דשכל ושכל, רצו� בי� ההפרש שזהו ותפיסא, בהתלבשות
לרצו� טע� שאי� שזהו דוקא, גזירה בדר� ופועל בהתלבשות, בא שהשכל24אינו זאת, ועוד .

הרצו� כאשר והנה, כידוע. פרטי� בו אי� הרצו� מהֿשאי�ֿכ� פרטי�, התחלקות בו יש
בהתלבשות שבא השכל, כפי הרצו� משתנה וא�ֿכ� לרצו�, טע� יש אז הרי בהשכל מתלבש
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בדברי� בהתלהבות, עני� איזה מדבר שכאשר וא� בה�. השכל התלבשות עלֿידי בהאותיות
לעבעדיקערע), אוי� זיינע� אותיות (די באותיות ג� החיות נראה בודאי הרי מהלב, היוצאי�
שהוא עני� שאיזה א� כי חיות), זייער ניט איז (עס עצמ� האותיות חיות זה אי� מכלֿמקו�,
חיי� עצמ� שה� הכלי�, מהֿשאי�ֿכ� חיות, בה� אי� עצמ� האותיות אבל בה�, נמצא חי

נפרדי�. ה� והלבושי� מיוחדי�, ה� שהכלי� לפי הוא זה וכל שבה�. מהאור

‰�‰Âהיינו מדריגת�, מצד אינו בפירוד, ה� והלבושי� ביחוד ה� שהכלי� הדבר טע�
אדרבה, שהרי האור, ע� להתייחד יכולי� אי� ולכ� ביותר, למטה ה� שהלבושי�

שברוחניו הגשמי בחינת ה� המחשבה הגו�אותיות אברי שבחומר הרוחני ודקות הנפש, ת
הוא שברוחניות שגשמיות ידוע והרי שבגשמיות, רוחניות הוא הנפש צורת לקבל שמוכ�
הוא והחומר "נפרדי�" ה� האותיות ומכלֿמקו�, שבגשמיות, מרוחניות יותר למעלה
שכ� אלא מדריגת�, מצד אינו ולבושי� כלי� בי� שהחילוק מוכח ומזה הצורה. ע� מיוחד
בעני� ג� יוב� ומזה נפרדי�. ה� והלבושי� מיוחדי� ה� שהכלי� מהות�, עצ� מצד הוא
ה� והלבושי� אותו, ומגלי� האור ע� מיוחדי� ה� שהכלי� למעלה, ולבושי� כלי�

עליו. ומעלימי� מהאור נפרדי�

נמצא‡Ì�Óד) ולבושי�, כלי� בי� בהחילוק לעיל המבואר דלפי להבי�, צרי� עדיי�
חד, וגרמוהי איהו חד וחיוהי איהו שש� דוקא, באצילות הוא הכלי� שעני�

חד וגרמוהי איהו ולאו חד וחיוהי איהו דלאו בבריאה עני�13מהֿשאי�ֿכ� ש� שיי� לא ,

ש� שיי� לא היחוד, עני� אי� שבבריאה וכיו� היחוד, עני� הוא הכלי� עני� שהרי הכלי�,
פרחי� דמינייהו לו� תקינת לבושי� שכתוב דמה והיינו, הלבושי�. עני� א� כי הכלי� עני�

לבניֿנשא אמנ�,22נשמתי� הבריאה. עול� על ג� אלא דוקא, היצירה עול� על רק לא קאי ,
עולמות ד' כנגד ה� והיכלות לבושי� וכלי� אורות העניני� שד' לעיל שנתבאר ממה

בבריאה. ה� שהכלי� מוב�, אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה,

Í‡התלבשות כמו הוא בלבושי� הא' אופ� אופני�. ב' ישנ� גופא שבלבושי� הוא, העני�
הרי מכלֿמקו�, הכלי�, עני� ולא הלבושי� עני� שזהו היות דע� בזה, זה הפרצופי�
היות דע� והיינו העליו�, מצד שהוא כמו היא וההנהגה שהשליטה באופ� היא זו התלבשות
רואי� שאנו וכמו העליו�. הוא השליט מכלֿמקו� התחתו�, אופ� כפי ובא נשתנה שהעליו�

יעור השוחד וכמו בשכל, הרצו� בהתלבשות שאינו23למטה פשוט, הוא הרצו� דהנה ,

והרצו� ובתפיסא, בהתלבשות בא דשכל ושכל, רצו� בי� ההפרש שזהו ותפיסא, בהתלבשות
לרצו� טע� שאי� שזהו דוקא, גזירה בדר� ופועל בהתלבשות, בא שהשכל24אינו זאת, ועוד .

הרצו� כאשר והנה, כידוע. פרטי� בו אי� הרצו� מהֿשאי�ֿכ� פרטי�, התחלקות בו יש
בהתלבשות שבא השכל, כפי הרצו� משתנה וא�ֿכ� לרצו�, טע� יש אז הרי בהשכל מתלבש
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להלבישו. השכל יכול היה לא פרטי�, בו היו לא דא� פרטי�, בו שיש בהכרח וג� ותפיסא,
הרצו� התלבשות שהרי הרצו�, הוא השליט מכלֿמקו�, השכל, כפי משתנה שהרצו� וא�
מפני הדבר את לקיי� הוא מוכרח הטע�, את יודע אינו כאשר שג� באופ� הוא בהשכל
את ג� מבי� אזי לרצו�, טע� להיות בשכל מתלבש הרצו� שכאשר והיינו, הרצו�, הוא שכ�
שג� רצו�, בבחינת נשאר אלא שכלי, בבחינת שנעשה ענינו כל זה אי� אז ג� אבל הטע�,
ז"ל רבותינו מאמר ביאור וזהו הרצו�. את לקיי� הוא מוכרח הטע�, את יודע אינו 25כאשר

שוי�, שבחמורות וחמורות שבקלות דקלות תורה, של במצוותיה ושוקל יושב תהא אל
כמאמר העליו�, רצו� ה� המצוות וכיו�26דהנה, רצוני, ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת

עני� אמנ�, כו'. וחמורות קלות בי� כלל חילוק ש� אי� פרטי�, התחלקות אי� שברצו�
דקלות פרטי� התחלקות ישנ� ההשגה ומצד המצוות, וביאור פירוש השגה, הוא התורה
דתורה ההשגה שמצד א� הנה דתורה, בהשכל מתלבש דמצוות הרצו� וכאשר וחמורות.
שוי�, שבחמורות וחמורות שבקלות שקלות הוא יודע מכלֿמקו�, וחמורות, קלות ישנ�
שמצינו כפי למעלה, הוא ועלֿדר�ֿזה פרטי�. התחלקות בו שאי� הרצו�, הוא שהשליט לפי
לזרועות הלבישו ובינה) (חכמה ואמא" ש"אבא עלֿידיֿזה שהיתה מצרי� ביציאת

הכלי�,27דארי�ֿאנפי� עני� ולא הלבישו), (כהלשו� לבוש של עני� שזהו א� הנה ,

לא ואמא" ד"אבא ההנהגה מצד שהרי העליו�, הוא שהשליט באופ� זה הרי מכלֿמקו�,
כמאמר ואדרבה, כלל, הגאולה עני� להיות אפשר אבותינו28היה חיי את המצרי� שמררו

שכתוב כמו ובבחינ29במצרי�, ואמא", "אבא המוחי� ה� דאבותינו חייה�, את זווימררו ה
הוצר� ומכלֿמקו� דוקא. אנפי�) (ארי� הכתר מבחינת היתה והגאולה גו', וימררו עני� היה
זה הרי עצמו מצד שהוא כמו הכתר בבחינת כי ואמא", ב"אבא ההתלבשות עני� להיות

כאורה דכחשכה לישראל30באופ� ורפוא למצרי� דנגו� החילוק שיהיה וכדי הוצר�31, ,

זו התלבשות ומכלֿמקו�, דוקא. (בהשתלשלות) ואמא" ב"אבא הכתר התלבשות להיות
עני� להיות אפשר היה לא ואמא" "אבא מבחינת שהרי הכתר, הוא שהשליט באופ� היתה
דא� במדות, השכל בהתלבשות ג� הוא וכמוֿכ� דוקא. הכתר מבחינת א� כי כלל, הגאולה
שהמדות והיינו, השכל, הוא השליט הרי מכלֿמקו�, המדות, אופ� לפי משתנה שהשכל
מבי� דכאשר דוקא, השכל אופ� כפי הוא המדה דכל טבעיי�, מדות ולא שכליי� מדות ה�
מדת בו נמצא להיפ� בשכלו מבי� וכאשר החסד, מדת בו נמצא להתחסד שצרי� בשכלו
הוא והמנהיג שהשליט הלבושי�, בעני� הא' אופ� וזהו השכל. הוא שהשליט הרי הגבורה,
שגילוי א� הנה בכלי� שהרי הכלי�, לעני� דומה אינו זה אופ� שג� א� והנה, העליו�.
וכמו הצורה, הוא שנמצא מה הרי מכלֿמקו� (כנ"ל), החומר אופ� לפי הוא הצורה
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החומר, אופ� כפי שהוא אלא השכל הוא שהמציאות בהמוח, השכל בהתלבשות
וכמו הלבוש, הוא שנמצא מה הרי בזה, זה הפרצופי� התלבשות בעני� מהֿשאי�ֿכ�
ובפרט להעליו�, היא שהשליטה באופ� היא זו התלבשות מכלֿמקו� אבל הנ"ל, בדוגמאות
שלא בלבושי�, הב' אופ� יש אמנ� הכלי�. לעני� דומה זה הרי להעליו� היא שהשליטה זה
הלבוש. הוא והשליט להאור, בביטול ג� שאינו אלא האור, ע� מיוחד שאינו בלבד זו

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂוחיוהי איהו לאו הנה שבבריאה דא� בבריאה, הוא הכלי� שעני� מה יוב�
שדומה בלבושי� הנעלה אופ� זה הרי מכלֿמקו�, בפירוד, הוא אלא חד,
ה� הרי מכלֿמקו�, נפרדי�, היות� ע� הבריאה, דעול� שהנבראי� והיינו הכלי, לעני�
הנברא, מתנהג החיות אופ� ולפי החיות, הוא שהעיקר האלקית, להחיות לגמרי בטלי�

מתי� ה� מהי� שפורשי� דמיד שבי� דגי� חו�32וכמו מציאות איזה שה� א� הרי ,

להמקור. בביטול וה� מקור�, הוא שהעיקר אצל� נרגש מכלֿמקו�, מהמי�,

הב',Â‰�‰ה) באופ� הוא הלבושי� עני� ביצירה, אבל דוקא. בבריאה הוא זה כל
שאינו דנברא ההרגש שישנו והיינו הלבוש, אופ� כפי היא והשליטה שההנהגה

כו' דנורא פולסי� שיתי� כו' (שביצירה) למט"ט אפקוהו וכמו כו', עני�33בטל שעשה לפי ,
ורע טוב תערובות יש שביצירה וזהו הפרדה. שהוא נדמה שהיה רע34כזה ש� שאי� דא� ,

שהלבושי� וזהו רע. שהוא להידמות אפשר השתלשלות בריבוי מכלֿמקו�, חסֿושלו�,
ההפרש זה הרי האותיות ובעני� הלבוש. אופ� כפי היא שההנהגה באופ� ה� שביצירה
נפרדי� ג�ֿכ� שה� א� הנה המחשבה דאותיות המחשבה, לאותיות הדיבור אותיות שבי�
להעני� צוגעטראג�) (זיי� מקושר להיות הוא מוכרח שחושב בשעה מכלֿמקו�, ָכנ"ל,
ממה היפ� לדבר יכול כזה באופ� שמשכיל בשעה ג� הנה בדיבור מהֿשאי�ֿכ� שמשכיל,
האור, על מעלימות הדיבור אותיות ולכ� לגמרי. נפרד הוא שהדיבור לפי והיינו שהשכיל,

דרביה אדעתא קאי שני� ארבעי� לאחר הנה הדיבור אותיות עלֿידי שג� מכלֿמקו�,35דא� ,

האור. על ומעלימות לגמרי נפרדות ה� האותיות

Í‡זה כל א� לגלות. הוא אותיות של ענינ� שהרי לגמרי, העל� אינ� הדיבור אותיות ג�
הפרסאות, עני� שהוא מסודרות בלתי באותיות אבל מסודרות, ה� האותיות כאשר הוא
מהאר� הרגל את מפסיק שהמנעל המנעל, לבוש כמו הוא זה ועני� לגמרי. מעלימות ה� אזי
ועובר בדקות, ה� הלבושי� דכל המנעל, ללבוש הלבושי� שאר בי� ההפרש וזהו לגמרי,
שהוא במנעל מהֿשאי�ֿכ� מפסיקי�, ה� גוש דבר על ורק לח, דבר דור�) לאז� (זיי ָדרכ�
ההיכלות עני� וזהו לגמרי. מפסיק והוא לח דבר ג� ידו על עובר אי� הרי הבהמה, מעור
עלֿידי הוא וחיות� אור� שקבלת המלאכי� ג� כולל הנבראי�, מעמד הוא (שש� דעשיה

לגמרי. ומעלימות מפסיקות שה� הפרסאות עלֿידי היא שהתהוות� דוקא), ועני�ההיכלות
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החומר, אופ� כפי שהוא אלא השכל הוא שהמציאות בהמוח, השכל בהתלבשות
וכמו הלבוש, הוא שנמצא מה הרי בזה, זה הפרצופי� התלבשות בעני� מהֿשאי�ֿכ�
ובפרט להעליו�, היא שהשליטה באופ� היא זו התלבשות מכלֿמקו� אבל הנ"ל, בדוגמאות
שלא בלבושי�, הב' אופ� יש אמנ� הכלי�. לעני� דומה זה הרי להעליו� היא שהשליטה זה
הלבוש. הוא והשליט להאור, בביטול ג� שאינו אלא האור, ע� מיוחד שאינו בלבד זו

‰ÊŒÈÙŒÏÚÂוחיוהי איהו לאו הנה שבבריאה דא� בבריאה, הוא הכלי� שעני� מה יוב�
שדומה בלבושי� הנעלה אופ� זה הרי מכלֿמקו�, בפירוד, הוא אלא חד,
ה� הרי מכלֿמקו�, נפרדי�, היות� ע� הבריאה, דעול� שהנבראי� והיינו הכלי, לעני�
הנברא, מתנהג החיות אופ� ולפי החיות, הוא שהעיקר האלקית, להחיות לגמרי בטלי�

מתי� ה� מהי� שפורשי� דמיד שבי� דגי� חו�32וכמו מציאות איזה שה� א� הרי ,

להמקור. בביטול וה� מקור�, הוא שהעיקר אצל� נרגש מכלֿמקו�, מהמי�,

הב',Â‰�‰ה) באופ� הוא הלבושי� עני� ביצירה, אבל דוקא. בבריאה הוא זה כל
שאינו דנברא ההרגש שישנו והיינו הלבוש, אופ� כפי היא והשליטה שההנהגה

כו' דנורא פולסי� שיתי� כו' (שביצירה) למט"ט אפקוהו וכמו כו', עני�33בטל שעשה לפי ,
ורע טוב תערובות יש שביצירה וזהו הפרדה. שהוא נדמה שהיה רע34כזה ש� שאי� דא� ,

שהלבושי� וזהו רע. שהוא להידמות אפשר השתלשלות בריבוי מכלֿמקו�, חסֿושלו�,
ההפרש זה הרי האותיות ובעני� הלבוש. אופ� כפי היא שההנהגה באופ� ה� שביצירה
נפרדי� ג�ֿכ� שה� א� הנה המחשבה דאותיות המחשבה, לאותיות הדיבור אותיות שבי�
להעני� צוגעטראג�) (זיי� מקושר להיות הוא מוכרח שחושב בשעה מכלֿמקו�, ָכנ"ל,
ממה היפ� לדבר יכול כזה באופ� שמשכיל בשעה ג� הנה בדיבור מהֿשאי�ֿכ� שמשכיל,
האור, על מעלימות הדיבור אותיות ולכ� לגמרי. נפרד הוא שהדיבור לפי והיינו שהשכיל,

דרביה אדעתא קאי שני� ארבעי� לאחר הנה הדיבור אותיות עלֿידי שג� מכלֿמקו�,35דא� ,

האור. על ומעלימות לגמרי נפרדות ה� האותיות

Í‡זה כל א� לגלות. הוא אותיות של ענינ� שהרי לגמרי, העל� אינ� הדיבור אותיות ג�
הפרסאות, עני� שהוא מסודרות בלתי באותיות אבל מסודרות, ה� האותיות כאשר הוא
מהאר� הרגל את מפסיק שהמנעל המנעל, לבוש כמו הוא זה ועני� לגמרי. מעלימות ה� אזי
ועובר בדקות, ה� הלבושי� דכל המנעל, ללבוש הלבושי� שאר בי� ההפרש וזהו לגמרי,
שהוא במנעל מהֿשאי�ֿכ� מפסיקי�, ה� גוש דבר על ורק לח, דבר דור�) לאז� (זיי ָדרכ�
ההיכלות עני� וזהו לגמרי. מפסיק והוא לח דבר ג� ידו על עובר אי� הרי הבהמה, מעור
עלֿידי הוא וחיות� אור� שקבלת המלאכי� ג� כולל הנבראי�, מעמד הוא (שש� דעשיה

לגמרי. ומעלימות מפסיקות שה� הפרסאות עלֿידי היא שהתהוות� דוקא), ועני�ההיכלות
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מוגה בלתי

יתנו.‡. זה ד"ה מאמר אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

רש"י1העני�·. כפירוש לרבקה, אליעזר שנת� בה"בקע" מרומז השקל ישראל2דמחצית לשקלי רמז "בקע, :
לגולגולת". בקע

לבני�" סימ� אבות ש"מעשה לפי – הדבר הבני�,3וטע� של העניני� כל על כח ונתינת הסימ� בא מהאבות :

מת�ֿתורה .4לאחרי

הנישואי�: לעני� בשייכות ה"בקע" אליעזר נת� ולכ�

בפרט ורבקה יצחק ונישואי בכלל, שנקראת5נישואי� כנס"י ע� חת� שנקרא הקב"ה של היחוד על רומזי� ,
כלה.

בנ"י ע� הקב"ה של היחוד על לרמז – השקל מחצית בדוגמת – הבקע דנתינת העני� ג� ש� הי' ,6ולכ�

שלמעלה השקל המחצית המשכת ופועלת מעוררת עבודתה, ע"י ישראל, .7שכנסת

במת�ֿתורה רק נפעלה האחדות אמיתית ואילו לבני�, כח ונתינת סימ� אלא אינ� אבות שמעשה שכיו� אלא
ממטה המעלה את שהבדילה ה"גזירה" היתה אז שעד של8(כיו� באופ� האחדות אז היתה לא עדיי� לכ�, – (

"בקע" של באופ� אלא השקל", :9"מחצית

פועל שאחד דברי� שני של אחדות כמו הי' זה עני� אבל מלמעלה, ההמשכה אמנ� פעלה שלמטה העבודה
השני .10על

לאחרי ברי�ורק וקודשא ישראל אחד, עני� ה� שניה� – "מחצית" של באופ� האחדות נעשית מת�ֿתורה
חד כולא .11הוא
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ונדפס1) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעי�
ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 927 ע' ח"ג בלקו"ש

מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ,
כב.2) כד, שרה חיי
ל�3) ר"פ אוה"ת יו"ד. יב, ו. יב, ל� ל� רמב"� ו. פ"מ, ב"ר ראה
ל�.

למחצית4) (שרומז לרבקה אליעזר שנת� הבקע שייכות תוב� ובזה
שרה חיי יקר כלי (ראה ללוחות* הרומזי� צמידי� השני ע� השקל)
העני� ע"ד שהוא ומטה, מעלה יחוד הוא דמ"ת החידוש כי – ש�)

השקל. דמחצית
עבודת5) מצד (שבאו בתורה שנזכרו הראשוני� נישואי� ולכ�

יצחק נישואי ה� וחוה*)) אד� (כנישואי למעלה מצד ולא האד�,
שרה (חיי שיחת� יפה ד"ה אוה"ת ג), (צו, ברכה לקו"ת וראה ורבקה.
וב"�**. מ"ה יחוד עני� כללות הוא ורבקה יצחק שנישואי ב), קכז,
הדברות לעשרת "רמז – משקל�" זהב ב"עשרה ג� ומרומז (*
עשרה ע� ג� קשורי� הדברות עשרת והרי ש�), (פרש"י שבה�"
"עשרה בעני� כידוע רפ"ה), (אבות העול� נברא שבה� מאמרות
דעשרת החיבור שהו"ע פו), ז, (נשא הקודש" בשקל הכ� עשרה
כא� ג� נרמז זה ועני� ב), יא, (זח"ג מאמרות העשרה ע� הדברות

מוגה). בלתי (מהנחה
הקב"ה "שנעשה א) סא, (ברכות כמארז"ל הקב"ה, ע"י שהיו (*

כמ"ש המצוות, כל את מקיי� הקב"ה שהרי – כו'" לאדה"ר שושבי�
"הוא לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד יט) קמז, (תהלי�
כח נתינת מהוה זה ועני� – כב) יא, עקב (פרש"י וכו'" חסדי� גומל
מוגה). בלתי (מהנחה אד� בידי ושושבינות השידוכי� עני� לכללות
אליעזר של פרשה בתורה נכפלה – שבזה המעלה גודל ומצד (**

מוגה). בלתי (מהנחה ורבקה יצחק לנישואי בנוגע ח) פ"ס, (ב"ר

ע"י6) שנפעל אלקות, ע� דעול� החיבור – יותר ובכללות
ש דאליעזר, קפא,השליחות (במהנ"ע). ב קכו, זח"א (ראה עול� של רו

(מהנחה ליצחק רבקה את להביא זה)), פסוק (בתוד"ה ב טז, יבמות ב.
מוגה). בלתי

שהרי7) עצמו, בפני דבר שאינו מורה השקל" "מחצית כלומר:
מעוררת למטה שהעבודה אלא, בלבד, "מחצית" אלא אינו עצמו מצד
עני� כללות מרומז השקל" שב"מחצית ונמצא, דלמעלה. העניני� את

ש�). ח"ג לקו"ש ג� (ראה העבודה
השקל מחצית של שענינו כה), עמ' (לקמ� בהמאמר וכמשנת"ל
דנפש כחות עשר ע� הבהמית דנפש הכחות עשר את לקשר הוא

מוגה). בלתי (מהנחה העבודה עני� כללות שזהו האלקית,
רומי8) בני ואמר שגזר למל� למה"ד "משל ג: פי"ב, שמו"ר ראה

את הקב"ה כשברא כ� לרומי יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא
כשביקש אד� לבני נת� והאר� לה' שמי� השמי� ואמר גזר העול�

כו'". ראשונה גזירה ביטל התורה לית�
רק9) זה הראב"עfnxp)oniqשבש� (פי' המחצית עני� לבני�)

משא"כ וכיו"ב. השקל" "בקע במפורש בא לא אבל ש�), שרה חיי
אשר נתפרש תיכ� הרי "בקע" כשנאמר א� הרי – בבני� מ"ת, לאחר

dzr"השקל מחצית לגולגולת "בקע כ"א עצמו, בפני עני� זה אי�
בפע� צ"ל: איפכא שלכאורה מה – יוב� ובזה כו). לח, (פקודי

dpey`xd– (שזהו בקע מהו לביאור מקו� – בכתוב בקע שמובא
כנ"ל ולא כבר. הביאור על סומ� – שלאח"ז ובהפע� השקל) מחצית

וק"ל. דוקא. הב' בפע� לפרש –
הסימ�10) מצד הוא מ"ת שאחרי הבני� עבודת ג� שמ"מ אלא

הלוחות, עני� ורבקה יצחק בנישואי נרמז ולכ� האבות של כח ונתינת
כנ"ל.

רע"ב.11) צג, זח"ג ראה

epzi df

לבוש ג�ֿכ� שה� א� הדיבור, אותיות דהנה, לגמרי, זר בדבר שהוא המשל, כמו הוא זה
מהֿשאי�ֿכ� אחר, בעני� הפסק בזה אי� הרי מכלֿמקו�, הלבוש, הוא שהשליט באופ�

דעשיה. ההיכלות ה� כזה ובאופ� לגמרי. השכל מעני� שלא זר דבר שהוא המשל

Ì�Ó‡המדריגות דכל עצמו, מצד שהוא כמו ההשתלשלות בסדר הוא הנ"ל כל
שיהיו אפשר אי עצמ� מצד הרי ביותר, התחתונות מדריגות ג� שבהשתלשלות,
מדריגה מצד שזהו לאלקות, מנגד הוא הרי החטא עני� אמנ� לאלקות. ניגוד של באופ�
וחידה משל בי� הפרש יש דהנה לגמרי. שמעלי� החידה עני� כמו והוא ביותר. ,36תחתונה

הרב שכאשר ותלמיד, ברב וכמו לגלות, הוא ענינו הרי מכלֿמקו�, זר, דבר היותו ע� דמשל
איֿאפשר המושג עומק מצד או המשיג קוצר שמצד אלא לתלמידו, שכל להשפיע רוצה
דבר הוא שהמשל א� וא�ֿכ�, במשל, השכל את אומר אזי שהוא, כמו השכל לו שישפיע
שזהו להעלי�, שרוצה באופ� הוא החידה עני� מהֿשאי�ֿכ� לגלות. הוא ענינו מכלֿמקו� זר,
ההפרש כללות וזהו כו'. החטא עני� להיות אפשר דחידה המדריגה ומצד כידוע. החידה עני�
שהיה א� החטא, דקוד� החטא, ואחרי החטא קוד� כמו שהוא וחידה, דמשל העניני� ב' בי�
שהוא המשל כמו בגשמיות, היה שהגילוי אלא אלקות, גילוי היה מכלֿמקו� ממש, גשמיות
לגמרי. העל� של עני� שהוא החידה דוגמת זה הרי החטא אחרי מהֿשאי�ֿכ� זר, בדבר

כמוֿכ�Â‰�‰ו) ההתלבשות, בעניני אופני� כמה ישנ� השתלשלות דסדר שבמדריגות כש�
אפשר זו שבהתלבשות הבהמית, ונפש בהגו� להתלבש הנשמה בירידת ג� הוא
תברר שהנשמה כדי היא בגו� להתלבש הנשמה בירידת שהכוונה וכיו� אופני�. כמה להיות

תקו� צריכה אינה עצמה הנשמה (שהרי הבהמית נפש את ההתלבשות37ותתק� אופ� הרי ,(

זה הפרצופי� בהתלבשות כמו הפחות לכל או בכלי�, דאורות ההתלבשות כמו להיות צרי�
האלקית מנפש חיותה מקבלת הבהמית ונפש האלקית, לנפש היא השליטה שאז בזה,
לנפש ג� להסביר שיוכל כאלו בעניני� ההתבוננות להיות צריכה שלכ� ידה, על ומזדככת
הבהמית, לנפש תהיה שהשליטה באופ� תהיה שההתלבשות ג� אפשר אמנ�, הבהמית.
העל� החטא עלֿידי נעשה השתלשלות שבסדר דכש� החטא. עלֿידי נתחדש זה שעני�
לנפש תהיה שהשליטה להיות אפשר החטא שאחרי בהנשמה, הוא כמוֿכ� לגמרי, והסתר
ומצב מעמד שיהיה התקו� נעשה ידה שעל השקל, מחצית מצות ניתנה זה ועל הבהמית.

נברא מלואו על שעול� הבריאה, בתחלת שהיה זוהמא38כמו ירדה החטא בשעת דהנה .

זוהמת� פסקה תורה מת� ובשעת חזרה39לעול�, העגל חטא ובשעת מצות40, ניתנה ולזה .
נפשותיכ� על לכפר שענינה השקל, בשעת7מחצית כמו ומצב המעמד יהיה שעלֿידיֿזה ,

הבהמית נפש ורוחניות, דגשמיות החיבור שיהיה והיינו נברא, מלואו על דעול� הבריאה,
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ועוד.36) תתקעג. ע' ח"ב תער"ב המש� ג� ראה

פל"ז37) בתניא הובא – פ"א הצל�) (שער כו שער ע"ח

ב). (מח,

ש�).38) (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, ש� וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה

קצג,39) ח"ב ב. נב, ח"א זהר ואיל�. סע"ב קמה, שבת ראה

ב.

ש�.40) זהר

המשך בעמוד כה
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מוגה בלתי

יתנו.‡. זה ד"ה מאמר אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

רש"י1העני�·. כפירוש לרבקה, אליעזר שנת� בה"בקע" מרומז השקל ישראל2דמחצית לשקלי רמז "בקע, :
לגולגולת". בקע

לבני�" סימ� אבות ש"מעשה לפי – הדבר הבני�,3וטע� של העניני� כל על כח ונתינת הסימ� בא מהאבות :

מת�ֿתורה .4לאחרי

הנישואי�: לעני� בשייכות ה"בקע" אליעזר נת� ולכ�

בפרט ורבקה יצחק ונישואי בכלל, שנקראת5נישואי� כנס"י ע� חת� שנקרא הקב"ה של היחוד על רומזי� ,
כלה.

בנ"י ע� הקב"ה של היחוד על לרמז – השקל מחצית בדוגמת – הבקע דנתינת העני� ג� ש� הי' ,6ולכ�

שלמעלה השקל המחצית המשכת ופועלת מעוררת עבודתה, ע"י ישראל, .7שכנסת

במת�ֿתורה רק נפעלה האחדות אמיתית ואילו לבני�, כח ונתינת סימ� אלא אינ� אבות שמעשה שכיו� אלא
ממטה המעלה את שהבדילה ה"גזירה" היתה אז שעד של8(כיו� באופ� האחדות אז היתה לא עדיי� לכ�, – (

"בקע" של באופ� אלא השקל", :9"מחצית

פועל שאחד דברי� שני של אחדות כמו הי' זה עני� אבל מלמעלה, ההמשכה אמנ� פעלה שלמטה העבודה
השני .10על

לאחרי ברי�ורק וקודשא ישראל אחד, עני� ה� שניה� – "מחצית" של באופ� האחדות נעשית מת�ֿתורה
חד כולא .11הוא
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ונדפס1) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעי�
ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 927 ע' ח"ג בלקו"ש

מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ,
כב.2) כד, שרה חיי
ל�3) ר"פ אוה"ת יו"ד. יב, ו. יב, ל� ל� רמב"� ו. פ"מ, ב"ר ראה
ל�.

למחצית4) (שרומז לרבקה אליעזר שנת� הבקע שייכות תוב� ובזה
שרה חיי יקר כלי (ראה ללוחות* הרומזי� צמידי� השני ע� השקל)
העני� ע"ד שהוא ומטה, מעלה יחוד הוא דמ"ת החידוש כי – ש�)

השקל. דמחצית
עבודת5) מצד (שבאו בתורה שנזכרו הראשוני� נישואי� ולכ�

יצחק נישואי ה� וחוה*)) אד� (כנישואי למעלה מצד ולא האד�,
שרה (חיי שיחת� יפה ד"ה אוה"ת ג), (צו, ברכה לקו"ת וראה ורבקה.
וב"�**. מ"ה יחוד עני� כללות הוא ורבקה יצחק שנישואי ב), קכז,
הדברות לעשרת "רמז – משקל�" זהב ב"עשרה ג� ומרומז (*
עשרה ע� ג� קשורי� הדברות עשרת והרי ש�), (פרש"י שבה�"
"עשרה בעני� כידוע רפ"ה), (אבות העול� נברא שבה� מאמרות
דעשרת החיבור שהו"ע פו), ז, (נשא הקודש" בשקל הכ� עשרה
כא� ג� נרמז זה ועני� ב), יא, (זח"ג מאמרות העשרה ע� הדברות

מוגה). בלתי (מהנחה
הקב"ה "שנעשה א) סא, (ברכות כמארז"ל הקב"ה, ע"י שהיו (*

כמ"ש המצוות, כל את מקיי� הקב"ה שהרי – כו'" לאדה"ר שושבי�
"הוא לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד יט) קמז, (תהלי�
כח נתינת מהוה זה ועני� – כב) יא, עקב (פרש"י וכו'" חסדי� גומל
מוגה). בלתי (מהנחה אד� בידי ושושבינות השידוכי� עני� לכללות
אליעזר של פרשה בתורה נכפלה – שבזה המעלה גודל ומצד (**

מוגה). בלתי (מהנחה ורבקה יצחק לנישואי בנוגע ח) פ"ס, (ב"ר

ע"י6) שנפעל אלקות, ע� דעול� החיבור – יותר ובכללות
ש דאליעזר, קפא,השליחות (במהנ"ע). ב קכו, זח"א (ראה עול� של רו

(מהנחה ליצחק רבקה את להביא זה)), פסוק (בתוד"ה ב טז, יבמות ב.
מוגה). בלתי

שהרי7) עצמו, בפני דבר שאינו מורה השקל" "מחצית כלומר:
מעוררת למטה שהעבודה אלא, בלבד, "מחצית" אלא אינו עצמו מצד
עני� כללות מרומז השקל" שב"מחצית ונמצא, דלמעלה. העניני� את

ש�). ח"ג לקו"ש ג� (ראה העבודה
השקל מחצית של שענינו כה), עמ' (לקמ� בהמאמר וכמשנת"ל
דנפש כחות עשר ע� הבהמית דנפש הכחות עשר את לקשר הוא

מוגה). בלתי (מהנחה העבודה עני� כללות שזהו האלקית,
רומי8) בני ואמר שגזר למל� למה"ד "משל ג: פי"ב, שמו"ר ראה

את הקב"ה כשברא כ� לרומי יעלו לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא
כשביקש אד� לבני נת� והאר� לה' שמי� השמי� ואמר גזר העול�

כו'". ראשונה גזירה ביטל התורה לית�
רק9) זה הראב"עfnxp)oniqשבש� (פי' המחצית עני� לבני�)

משא"כ וכיו"ב. השקל" "בקע במפורש בא לא אבל ש�), שרה חיי
אשר נתפרש תיכ� הרי "בקע" כשנאמר א� הרי – בבני� מ"ת, לאחר

dzr"השקל מחצית לגולגולת "בקע כ"א עצמו, בפני עני� זה אי�
בפע� צ"ל: איפכא שלכאורה מה – יוב� ובזה כו). לח, (פקודי

dpey`xd– (שזהו בקע מהו לביאור מקו� – בכתוב בקע שמובא
כנ"ל ולא כבר. הביאור על סומ� – שלאח"ז ובהפע� השקל) מחצית

וק"ל. דוקא. הב' בפע� לפרש –
הסימ�10) מצד הוא מ"ת שאחרי הבני� עבודת ג� שמ"מ אלא

הלוחות, עני� ורבקה יצחק בנישואי נרמז ולכ� האבות של כח ונתינת
כנ"ל.

רע"ב.11) צג, זח"ג ראה
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אלקות:‚. ע� העול� את לקשר – הוא השקל מחצית של ענינו
נברא מילואו על שעול� – פסקה12ובהקדמה מ"ת ובשעת לעול�, זוהמא ירדה הדעת ע� חטא שע"י אלא ,

זוהמת�13זוהמת� חזרה העגל ובחטא ,14.

כמ"ש השקל, מחצית מצות ע"י הוא העגל חטא על שהתיקו� שעי"ז15וכיו� נמצא, – נפשותיכ�" על "לכפר
שכינה שעיקר הבריאה, בתחלת שהי' כפי בעול�, אלקות גילוי להיות .16היתהmipezgzaחוזר

גבר" תסובב ד"נקבה העני� יתקיי� שאז – לבוא לעתיד יהי' זה דעני� השלימות שתורגש17ותכלית דהיינו ,
מעלתdhndמעלת ,inybd sebdבכל לא – בתחתוני�" שכינה ד"עיקר העני� אמיתית שזהו מישראל, דכאו"א

דוקא אלא לה"עצמות", דישראל הגו� שבי� הכוונה.sebdaהמדריגות תכלית היא בו דישראל,

שבגו�" נשמות כל שיכלו עד בא דוד ב� "אי� שהרי – דנישואי� המעלה ניכרת זה בעני� הטע�18וג� וזהו .
ורבו" "פרו המצוה19שמצות .dpey`xdהיא . ("תמתי להקב"ה שותפי� בנ"י נעשי� שעי"ז כיו� – בתורה

הכוונה.20תאומתי" ושלימות גמר יהי' שאז המשיח, ביאת את מקרבי� ועי"ז ,(

ביותר גדולה היא שבנישואי� השמחה שמצינו21ולכ� וכפי ,22" היא ביותר גדולה לשמחה zpezgשהדוגמא

הפתג� כידוע מישראל, לכאו"א השיי� עני� שזהו – יחידו" הקב"ה23בנו של יחידו בנו הוא מישראל .24שכאו"א

גדר" פור� ש"שמחה ו"עלה25וכיו� הגדרי�, כל מתבטלי� זו שמחה ע"י הרי –uxetd"�דקאי26לפניה ,

משיח נאמר27על שאודותיו תולדות28, תולדותuxt"ואלה ,"`ln29�העול כוונת תושל� המשיח שבביאת כיו� ,
נברא".e`elinש"על

מעלת בגילוי שתורגש גבר", תסובב ד"נקבה העני� יקויי� שאז רקsebdוכאמור, לא – מישראל דכאו"א
yecigלהיותו xac"המדברת "צפור כמשל הגו�30, מעלת אלא ,envr cvn.העצמות גילוי הוא דוקא שבו –

***

שנאמר„. תחלה לתובע אלא נזקקי� ד"אי� העני� שנזקקי�31נתבאר פעמי� . . אליה� יגש דברי� בעל מי
דקא דמי והיכי תחלה נכסי'"לנתבע "תביעת"32זילי על השבועה מחומר להפטר שהעצה האד�, בעבודת –

ד" באופ� העבודה היא iqkp'היצה"ר ilifפנאי לו ואי� הקב"ה שליחות למלא כחותיו כל את מנצל שהאד� ,"

ואיל� 269 ע' חט"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – היצה"ר ע� תורה" .33ל"דיני

שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיי�

ע"י היא לזה הדר� הרי – כו' והסתרי� ההעלמות כל את ולהסיר זה, עני� בעצמו לפעול ,dgnyוכדי

גדר". פור� ש"שמחה

בשמחה" "מרבי� שבו אדר, בחודש מברכי�34ובפרט משבת כבר מתחיל זה שעני� הוסיפו ז"ל וחכמינו ,
.35ואיל�
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ז.12) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
וש"נ.13) רע"א. קמו, שבת
סע"ב.14) קצג, ח"ב ב. קכו, ב. נב, ח"א זהר
טו.15) ל, תשא
רפ"ה.16) שהש"ר ז. פי"ט, ב"ר
כא.17) לא, ירמי'
וש"נ.18) סע"א. סב, יבמות
רע"ד.19) לח, שה"ש לקו"ת וראה כח. א, בראשית
ב.20) פ"ה, שהש"ר ראה
וש"נ.21) .173 ע' חי"א התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
ועוד.22) ב. שכב, שמות תו"ח ראה
וש"נ.23) סקס"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה
(24) קצת ).l"endחסר

ועוד.25) ואיל�. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
יג.26) ב, מיכה
ש�.27) ובפרש"י יד פפ"ה, ב"ר ראה
יח.28) ד, רות
ג.29) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר
(30– מנח� תורת וראה ואיל�. סע"ג מח, שלח לקו"ת

וש"נ. .18 ע' ש� התוועדויות
יד.31) כד, פרשתנו
ב.32) מו, ב"ק
תשי"ב.33) משכלה תהי' לא מד"ה חלק ע� בשילוב
סע"א.34) כט, תענית
סתתל"ו.35) ושלו� חיי� דרכי ראה
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לגאולה" גאולה ו"מסמ� פורי�, לשמחת מיד עוברי� מברכי� דשבת ו"כימי36ומהשמחה דפסח, להגאולה –
נפלאות" אראנו מצרי� מאר� בימינו.37צאת� במהרה לבוא, לעתיד –

***

בתפלת‰. שבת באותה עוד – מיד מתחילי� אזי בתורה, פרשה קריאת מסיימי� שכאשר ישראל, של מנהג�
ג� הוא וכ� תרומה. פרשת קורי� – משפטי� דש"פ המנחה בתפלת ובנדו"ד, הבאה. הפרשה בקריאת – המנחה

תרומה. פרשת במנחה קורי� אז שג� שקלי�, בפרשת חל משפטי� ש"פ כאשר
התנאי אמנ� בה שיש נתינה אודות מדובר שקלי� שבפרשת – ותרומה שקלי� הפרשיות בי� חילוק יש והנה,

ירבה" לא ד"העשיר התנאי ג� בה יש לאיד� אבל ימעיט", לא תרומה15ש"הדל שבפרשת בהנדבות משא"כ ;

יצא38נאמר לא עני מנחת שהביא והעשיר לבו", ידבנו אשר איש כל .39"מאת

ברוחניות: והעני�

בנ"י. כל שוי� שבזה עול, קבלת הוא בעבודה שענינו המשכ�, יסוד האדני�, נעשו – השקל ממחצית
מקיפי�). כחות הו"ע בעבודה (וענינו בנ"י כל שוי� בה� שג� ציבור, קרבנות ג� באו השקל וממחצית

שלימות לצאת40אמנ�, אפשר אי ובזה ומדות. שכל פנימיי�, הכחות את ג� להקב"ה לית� – היא העבודה
דורשי� אחד מכל יצא. לא עני מנחת שהביא עשיר קרבנות: גבי הוא שהדי� כפי אלא השקל, במחצית י"ח

את להקב"ה.lkeשכלוlkלית� מדותיו

ש� נאמר גיסא המפרשי�39ולאיד� וכפירוש יצא, עשיר מנחת שהביא שעני בדיעבד,41– רק לא ש"יצא"
ברכה". עליו "תבוא מזה: ויתירה לכתחילה", "אפילו אלא

ברוחניות: בזה והעני�

בדעת עני שילמד42ג� תובעי� ממנו ג� – בהידור המצוות בקיו� ואפילו דתורה נגלה בלימוד לו שחסר ,

עשיר, מנחת התורה, פנימיות

שתתעשר" בשביל עשיר) עצמ� (עשה "עשר בו שיקויי� – ברכה עליו שתבוא יפעל גופא עשיר43וזה ואי� ,
בדעת שלו,41אלא והיכולת בהחושי� ברוחניות, עשיר שיהי' היינו, ,

רויחי. ומזוני חיי בבני בגשמיות, כפשוטו בעשירות ג� ויומש�
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אלקות:‚. ע� העול� את לקשר – הוא השקל מחצית של ענינו
נברא מילואו על שעול� – פסקה12ובהקדמה מ"ת ובשעת לעול�, זוהמא ירדה הדעת ע� חטא שע"י אלא ,

זוהמת�13זוהמת� חזרה העגל ובחטא ,14.

כמ"ש השקל, מחצית מצות ע"י הוא העגל חטא על שהתיקו� שעי"ז15וכיו� נמצא, – נפשותיכ�" על "לכפר
שכינה שעיקר הבריאה, בתחלת שהי' כפי בעול�, אלקות גילוי להיות .16היתהmipezgzaחוזר

גבר" תסובב ד"נקבה העני� יתקיי� שאז – לבוא לעתיד יהי' זה דעני� השלימות שתורגש17ותכלית דהיינו ,
מעלתdhndמעלת ,inybd sebdבכל לא – בתחתוני�" שכינה ד"עיקר העני� אמיתית שזהו מישראל, דכאו"א

דוקא אלא לה"עצמות", דישראל הגו� שבי� הכוונה.sebdaהמדריגות תכלית היא בו דישראל,

שבגו�" נשמות כל שיכלו עד בא דוד ב� "אי� שהרי – דנישואי� המעלה ניכרת זה בעני� הטע�18וג� וזהו .
ורבו" "פרו המצוה19שמצות .dpey`xdהיא . ("תמתי להקב"ה שותפי� בנ"י נעשי� שעי"ז כיו� – בתורה

הכוונה.20תאומתי" ושלימות גמר יהי' שאז המשיח, ביאת את מקרבי� ועי"ז ,(

ביותר גדולה היא שבנישואי� השמחה שמצינו21ולכ� וכפי ,22" היא ביותר גדולה לשמחה zpezgשהדוגמא

הפתג� כידוע מישראל, לכאו"א השיי� עני� שזהו – יחידו" הקב"ה23בנו של יחידו בנו הוא מישראל .24שכאו"א

גדר" פור� ש"שמחה ו"עלה25וכיו� הגדרי�, כל מתבטלי� זו שמחה ע"י הרי –uxetd"�דקאי26לפניה ,

משיח נאמר27על שאודותיו תולדות28, תולדותuxt"ואלה ,"`ln29�העול כוונת תושל� המשיח שבביאת כיו� ,
נברא".e`elinש"על

מעלת בגילוי שתורגש גבר", תסובב ד"נקבה העני� יקויי� שאז רקsebdוכאמור, לא – מישראל דכאו"א
yecigלהיותו xac"המדברת "צפור כמשל הגו�30, מעלת אלא ,envr cvn.העצמות גילוי הוא דוקא שבו –

***

שנאמר„. תחלה לתובע אלא נזקקי� ד"אי� העני� שנזקקי�31נתבאר פעמי� . . אליה� יגש דברי� בעל מי
דקא דמי והיכי תחלה נכסי'"לנתבע "תביעת"32זילי על השבועה מחומר להפטר שהעצה האד�, בעבודת –

ד" באופ� העבודה היא iqkp'היצה"ר ilifפנאי לו ואי� הקב"ה שליחות למלא כחותיו כל את מנצל שהאד� ,"

ואיל� 269 ע' חט"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – היצה"ר ע� תורה" .33ל"דיני

שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיי�

ע"י היא לזה הדר� הרי – כו' והסתרי� ההעלמות כל את ולהסיר זה, עני� בעצמו לפעול ,dgnyוכדי

גדר". פור� ש"שמחה

בשמחה" "מרבי� שבו אדר, בחודש מברכי�34ובפרט משבת כבר מתחיל זה שעני� הוסיפו ז"ל וחכמינו ,
.35ואיל�
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טו.15) ל, תשא
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וש"נ.21) .173 ע' חי"א התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
ועוד.22) ב. שכב, שמות תו"ח ראה
וש"נ.23) סקס"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה
(24) קצת ).l"endחסר

ועוד.25) ואיל�. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
יג.26) ב, מיכה
ש�.27) ובפרש"י יד פפ"ה, ב"ר ראה
יח.28) ד, רות
ג.29) פ"ל, שמו"ר ו. פי"ב, ב"ר
(30– מנח� תורת וראה ואיל�. סע"ג מח, שלח לקו"ת

וש"נ. .18 ע' ש� התוועדויות
יד.31) כד, פרשתנו
ב.32) מו, ב"ק
תשי"ב.33) משכלה תהי' לא מד"ה חלק ע� בשילוב
סע"א.34) כט, תענית
סתתל"ו.35) ושלו� חיי� דרכי ראה
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לגאולה" גאולה ו"מסמ� פורי�, לשמחת מיד עוברי� מברכי� דשבת ו"כימי36ומהשמחה דפסח, להגאולה –
נפלאות" אראנו מצרי� מאר� בימינו.37צאת� במהרה לבוא, לעתיד –

***

בתפלת‰. שבת באותה עוד – מיד מתחילי� אזי בתורה, פרשה קריאת מסיימי� שכאשר ישראל, של מנהג�
ג� הוא וכ� תרומה. פרשת קורי� – משפטי� דש"פ המנחה בתפלת ובנדו"ד, הבאה. הפרשה בקריאת – המנחה

תרומה. פרשת במנחה קורי� אז שג� שקלי�, בפרשת חל משפטי� ש"פ כאשר
התנאי אמנ� בה שיש נתינה אודות מדובר שקלי� שבפרשת – ותרומה שקלי� הפרשיות בי� חילוק יש והנה,

ירבה" לא ד"העשיר התנאי ג� בה יש לאיד� אבל ימעיט", לא תרומה15ש"הדל שבפרשת בהנדבות משא"כ ;

יצא38נאמר לא עני מנחת שהביא והעשיר לבו", ידבנו אשר איש כל .39"מאת

ברוחניות: והעני�

בנ"י. כל שוי� שבזה עול, קבלת הוא בעבודה שענינו המשכ�, יסוד האדני�, נעשו – השקל ממחצית
מקיפי�). כחות הו"ע בעבודה (וענינו בנ"י כל שוי� בה� שג� ציבור, קרבנות ג� באו השקל וממחצית

שלימות לצאת40אמנ�, אפשר אי ובזה ומדות. שכל פנימיי�, הכחות את ג� להקב"ה לית� – היא העבודה
דורשי� אחד מכל יצא. לא עני מנחת שהביא עשיר קרבנות: גבי הוא שהדי� כפי אלא השקל, במחצית י"ח

את להקב"ה.lkeשכלוlkלית� מדותיו

ש� נאמר גיסא המפרשי�39ולאיד� וכפירוש יצא, עשיר מנחת שהביא שעני בדיעבד,41– רק לא ש"יצא"
ברכה". עליו "תבוא מזה: ויתירה לכתחילה", "אפילו אלא

ברוחניות: בזה והעני�

בדעת עני שילמד42ג� תובעי� ממנו ג� – בהידור המצוות בקיו� ואפילו דתורה נגלה בלימוד לו שחסר ,

עשיר, מנחת התורה, פנימיות

שתתעשר" בשביל עשיר) עצמ� (עשה "עשר בו שיקויי� – ברכה עליו שתבוא יפעל גופא עשיר43וזה ואי� ,
בדעת שלו,41אלא והיכולת בהחושי� ברוחניות, עשיר שיהי' היינו, ,

רויחי. ומזוני חיי בבני בגשמיות, כפשוטו בעשירות ג� ויומש�
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שקלי�‡ פ' קורי� שבה� השני� כברוב � שקלי� פ' שבת וג� אדר, חודש מברכי� שבת היא זו שבת .

אדר. חודש מברכי� בשבת
קביעות אבל � מברכי�) בשבת (ולא אדר ר"ח בשבת שקלי� פ' קורי� בשבת, חל אדר ר"ח כאשר דהנה,
אדר חודש מברכי� בשבת שקלי� פ' קורי� השני� ברוב ואילו שני�, במיעוט רק היא בשבת) אדר (דר"ח זו

זו). שנה (כבקביעות

שלכ� אדר, לחודש שקלי� פ' בי� ושייכות קשר שישנו מוב�, פרטית, בהשגחה הוא עני� שכל מאחר והנה,
אדר. חודש מברכי� בשבת שקלי� פ' קורי�

שקלי� פ' קורי� בשבת, חל אדר ר"ח כאשר ג� כי � השני� בכל הוא אדר לחודש שקלי� פ' שבי� והקשר
שקלי� דפ' הקשר מתחיל בשבת, חל אדר ר"ח שכאשר � הוא הקביעות) (שבאופ� והחילוק אדר, ר"ח בשבת
לחודש שקלי� דפ' הקשר מתחיל השבוע, באמצע חל אדר ר"ח כאשר ואילו עצמו, אדר מר"ח אדר לחודש

אדר. חודש מברכי� שבת � שלפניו השבת ביו� אדר

בנוגע הוראה ישנה זה בעני� ג� הרי � בחיי� הוראה חיי�", ו"תורת אמת" "תורת התורה, עניני וככל
כדלקמ�. האד�, לעבודת

אדר:· לחודש שקלי� דפ' השייכות ביאור .

שנאמר המגילה, לקריאת כשר החודש שכל בירושלמי וכמבואר הפורי�. חג � הוא אדר חודש של תוכנו
אדר. חודש לכל שיי� דפורי� העני� שכללות היינו, גו'", נהפ� אשר "והחודש

שקלי� לשקול המ� שעתיד העול� והי' שאמר מי לפני וידוע "גלוי סע"ב) יג, (מגילה מארז"ל ידוע והנה,
ובאופ� המ�, גזירת דביטול העני� שכללות אומרת, זאת כו'", לשקליו שקליה� הקדי� לפיכ� ישראל, על

לשקליו". שקליה� "הקדי� � שקלי�) דפ' התוכ� (שזהו השקל מחצית נתינת ע"י נפעל � הוא" ד"ונהפו�

ד"עשרת למספר מתאי� הראשונה בפע� בנ"י שנתנו השקל דמחצית שהמספר בספרי� המבואר ע"פ [ובפרט
גו'"]. ביהודי� המל� גנזי אל "לשקול המ� שרצה כס�" ככר אלפי�

חודש של (תוכנו דפורי� הנס כללות כי � אדר לחודש שקלי� דפ' והשייכות הקשר בפשטות מוב� עפ"ז
נפעל לשקליו".אדר) שקליה� "הקדי� � שקלי�) (פ' השקל מחצית מצות ע"י

וע"ד‚ קיי�. הי' שביהמ"ק בזמ� השקל מחצית נתינת במקו� באה שקלי� דפ' בתורה הקריאה והנה, .
עולה". הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל מארז"ל

מחצית דנתינת המצוה נתבטלה (כאשר בבל גלות בהתחלת כבר התחילה שקלי� פ' שקריאת מוב� ועפ"ז
כמה שעברו לאחרי � גופא ובזמנו אחשורוש, של בזמנו שהי' דפורי� הנס קוד� � נבוכדנצר של בזמנו השקל),

דפורי�. הנס � וביטולה המ� דגזירת למאורע עד שני�

דפ' הקשר מהו מוב�: אינו � פורי� נס קוד� ג� היתה אדר) לחודש (בסמיכות שקלי� פ' שקריאת ומאחר
אדר? לחודש שקלי�

שקלי� דפ' שהשייכות לעניננו, בנוגע לומר אפשר וכמו"כ העתיד, ע"ש שנקראי� עניני� כמה שמצינו ואע"פ
מוב� הרי � למכה רפואה הקדי� שהקב"ה חז"ל ובלשו� העתיד, ע"ש היא דפורי�) הנס (קוד� אדר לחודש

בלבד). העתיד ע"ש הוא זה שעני� רק (ולא בהוה ושייכות קשר ג� שישנו נאמר בא� יותר שיומתק

בזה: והביאור

השקלי�". על משמיעי� באדר "באחד שקלי�) (ריש במשנה איתא

בחדשו, חודש עולת זאת קרא "דאמר החדשה, מתרומה הקרבנות את להקריב צרי� בניס� בא' אומרת: זאת
הוא ראשו� דכתיב מניס�, שנה שנה "וגמרי ב), כט, (מגילה חדשה" מתרומה קרב� והבא חדש תורה אמרה
חודש על קאי השנה" לחדשי בחדשו חודש עולת "זאת שמ"ש למדי� ומזה א), ז, (ר"ה השנה" לחדשי לכ�

ניס�.
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שקליה�, את להביא יספיקו שבנ"י כדי השקלי�", על "משמיעי� � באדר באחד � לפנ"ז יו� שלושי� ולכ�,
החדשה. מתרומה בניס� מא' החל הקרבנות את להקריב יוכלו ועי"ז

העתיד ע"ש רק לא � היא פורי� דנס הזמ� קוד� אדר לחודש שקלי� דפ' והשייכות שהקשר מוב� ועפ"ז
החדשה. מתרומה קרבנות להקריב שיוכלו כדי ההוה, מצד ג� אלא לשקליו"), שקליה� ("הקדי�

(הובא כמרז"ל ציבור, קרבנות ע� קשור הי' הראשונה בפע� השקל מחצית נתינת מצות קיו� מזו: ויתירה
ומזה ושנה". שנה כל של ציבור קרבנות מה� לקנות . . והשנית . . כא� נכתב תרומות "ג' טו) ל, תשא בפרש"י

הראשונה. בפע� בנ"י שנצטוו מאז � הוא אדר לחודש שקלי� דפ' שהקשר מוב�

פוע„ שקלי� דפ' העני� שכללות בלבד זו לא והנה, כדי. השקלי�" על משמיעי� באדר ("באחד בהוה ל
המ� גזירת (ביטול בעתיד ג� פועל ד"שקלי�" שהעני� בלבד זו ולא חדשה), מתרומה תהי' הקרבנות שהקרבת
העבר. עניני את ולתק� לשנות ג� פועל ד"שקלי�" העני� מזו: יתירה אלא � לשקליו") שקליה� "הקדי� �

בזה: והביאור

עני� נפעל השקל מחצית נתינת שע"י היינו, נפשותיכ�", על "לכפר נאמר השקל מחצית לנתינת בנוגע
בעגל, שחטאו אלו על קאי הפקודי�" על העובר "כל שמ"ש ה"ג) פ"ב (שקלי� בירושלמי שמבואר ועד הכפרה.
שהתחיל העגל חטא את לבטל כדי � יתנו" "זה נאמר ולכ� העגל. חטא על לכפר באה השקל מחצית ונתינת
ד"כי העני� את מהפכי� יתנו" "זה שע"י אומרת, זאת לו". הי' מה ידענו לא גו' האיש משה זה "כי באמירת

לנהורא. חשוכא דאתהפכא באופ� העגל), חטא התחיל (שבזה גו'" ידענו לא האיש משה זה

לכפרה ועד הכפרה, עני� � העבר עניני ותיקו� לשינוי בנוגע ג� פועל ה"שקלי�" עני� שכללות מוב� ועפ"ז
החטאי�. דכל השורש שזהו העגל, חטא על

בפשטות מוב� אעפ"כ, [אבל כו' חזרה העגל חטא וע"י זוהמת�, פסקה מ"ת שבשעת מארז"ל ידוע דהנה,
עצו� חילוק ישנו בודאי כי � ח"ו מ"ת קוד� שהיתה הזוהמה בדוגמת אינה העגל חטא ע"י שחזרה שהזוהמה
שלולי אומרת, זאת בארוכה], כמ"פ כמדובר ב)), פו, שבת (ראה להלכה בנוגע (ג� זה בעני� לאוה"ע בנ"י בי�
"וביו� מ"ש וזהו העגל. מחטא הוא החטאי� ושורש החטאי�, עני� לכללות אפשרות היתה לא העגל חטא
שחטא מאחר ובפרש"י), לד לב, (תשא העגל" עו� מפרעו� קצת בה שאי� כו' פורענות "אי� ופקדתי", פקדי
(הכפרה השקל מחצית שע"י נפשותיכ�" על ד"לכפר שהפעולה מוב� ומזה החטאי�. דכל השורש הוא העגל
נתינת שע"י היינו, העגל), חטא � (ששרש� החטאי� עני� לכללות בנוגע � הזמני� בכל שייכת העגל) חטא על
חטא. של לעני� האפשרות כללות את לגמרי ומבטלי� ששוללי� ועד כו', העבר עניני את מתקני� השקל מחצית

גזירת ביטול ועתיד: הוה דעבר המצבי� לכל שיי� ד"שקלי�" העני� שכללות מוב�, לעיל האמור כל וע"פ
על ו"לכפר בהוה, � חדשה מתרומה ציבור קרבנות להקריב כדי השקלי�" על "משמיעי� העתיד, ע"ש � המ�

העבר. עניני תיקו� � נפשותיכ�"

ה‰ בעבודת מזה ההוראה אד�:.
ומאחר סתרצ"ד). או"ח לשו"ע שע"ת (ראה הצדקה מצות על קאי � הזה בזמ� השקל דמחצית העני� כללות
כנסיות בתי עבור צדקה בנתינת זה עני� מתבטא הזה שבזמ� מוב�, � ביהמ"ק ע� קשורה השקל מחצית שנתינת

וכיו"ב. מדרשות, ובתי

לקנות יכול הי' אלו ובמעות ש"הואיל (פל"ז) בתניא המבואר ע"פ מוב� צדקה, שבמצות העילוי גודל והנה,
ה'". "תרומת � השקל דמחצית העני� בדוגמת � לה'" נפשו חיי נות� הרי נפשו, חיי

בתכלית � נות�" יפה בעי� הנות� ד"כל באופ� להיות צריכה הצדקה שנתינת היינו, � יתנו" "זה ועז"נ
השלימות.

בזה: והעני�

לא אומרת: זאת בתוכ�". ד"ושכנתי באופ� להקב"ה, ומקדש משכ� עניניו מכל לעשות � היא האד� עבודת
ה� עניניו כל אלא זה), על חשוד אינו יהודי בהיותו (כי רצויי� בלתי עניני� ע� שייכות לו שאי� בלבד זו
עניני כל כי כדבעי, אינה סת� שאכילה (פ"ז) בתניא וכמבואר (סת�). הרשות עניני לא אפילו � קדושה עניני

שמי�". "לש� � קדושה עניני להיות צריכי� האד�
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שקליה�, את להביא יספיקו שבנ"י כדי השקלי�", על "משמיעי� � באדר באחד � לפנ"ז יו� שלושי� ולכ�,
החדשה. מתרומה בניס� מא' החל הקרבנות את להקריב יוכלו ועי"ז

העתיד ע"ש רק לא � היא פורי� דנס הזמ� קוד� אדר לחודש שקלי� דפ' והשייכות שהקשר מוב� ועפ"ז
החדשה. מתרומה קרבנות להקריב שיוכלו כדי ההוה, מצד ג� אלא לשקליו"), שקליה� ("הקדי�

(הובא כמרז"ל ציבור, קרבנות ע� קשור הי' הראשונה בפע� השקל מחצית נתינת מצות קיו� מזו: ויתירה
ומזה ושנה". שנה כל של ציבור קרבנות מה� לקנות . . והשנית . . כא� נכתב תרומות "ג' טו) ל, תשא בפרש"י

הראשונה. בפע� בנ"י שנצטוו מאז � הוא אדר לחודש שקלי� דפ' שהקשר מוב�

פוע„ שקלי� דפ' העני� שכללות בלבד זו לא והנה, כדי. השקלי�" על משמיעי� באדר ("באחד בהוה ל
המ� גזירת (ביטול בעתיד ג� פועל ד"שקלי�" שהעני� בלבד זו ולא חדשה), מתרומה תהי' הקרבנות שהקרבת
העבר. עניני את ולתק� לשנות ג� פועל ד"שקלי�" העני� מזו: יתירה אלא � לשקליו") שקליה� "הקדי� �

בזה: והביאור

עני� נפעל השקל מחצית נתינת שע"י היינו, נפשותיכ�", על "לכפר נאמר השקל מחצית לנתינת בנוגע
בעגל, שחטאו אלו על קאי הפקודי�" על העובר "כל שמ"ש ה"ג) פ"ב (שקלי� בירושלמי שמבואר ועד הכפרה.
שהתחיל העגל חטא את לבטל כדי � יתנו" "זה נאמר ולכ� העגל. חטא על לכפר באה השקל מחצית ונתינת
ד"כי העני� את מהפכי� יתנו" "זה שע"י אומרת, זאת לו". הי' מה ידענו לא גו' האיש משה זה "כי באמירת

לנהורא. חשוכא דאתהפכא באופ� העגל), חטא התחיל (שבזה גו'" ידענו לא האיש משה זה

לכפרה ועד הכפרה, עני� � העבר עניני ותיקו� לשינוי בנוגע ג� פועל ה"שקלי�" עני� שכללות מוב� ועפ"ז
החטאי�. דכל השורש שזהו העגל, חטא על

בפשטות מוב� אעפ"כ, [אבל כו' חזרה העגל חטא וע"י זוהמת�, פסקה מ"ת שבשעת מארז"ל ידוע דהנה,
עצו� חילוק ישנו בודאי כי � ח"ו מ"ת קוד� שהיתה הזוהמה בדוגמת אינה העגל חטא ע"י שחזרה שהזוהמה
שלולי אומרת, זאת בארוכה], כמ"פ כמדובר ב)), פו, שבת (ראה להלכה בנוגע (ג� זה בעני� לאוה"ע בנ"י בי�
"וביו� מ"ש וזהו העגל. מחטא הוא החטאי� ושורש החטאי�, עני� לכללות אפשרות היתה לא העגל חטא
שחטא מאחר ובפרש"י), לד לב, (תשא העגל" עו� מפרעו� קצת בה שאי� כו' פורענות "אי� ופקדתי", פקדי
(הכפרה השקל מחצית שע"י נפשותיכ�" על ד"לכפר שהפעולה מוב� ומזה החטאי�. דכל השורש הוא העגל
נתינת שע"י היינו, העגל), חטא � (ששרש� החטאי� עני� לכללות בנוגע � הזמני� בכל שייכת העגל) חטא על
חטא. של לעני� האפשרות כללות את לגמרי ומבטלי� ששוללי� ועד כו', העבר עניני את מתקני� השקל מחצית

גזירת ביטול ועתיד: הוה דעבר המצבי� לכל שיי� ד"שקלי�" העני� שכללות מוב�, לעיל האמור כל וע"פ
על ו"לכפר בהוה, � חדשה מתרומה ציבור קרבנות להקריב כדי השקלי�" על "משמיעי� העתיד, ע"ש � המ�

העבר. עניני תיקו� � נפשותיכ�"

ה‰ בעבודת מזה ההוראה אד�:.
ומאחר סתרצ"ד). או"ח לשו"ע שע"ת (ראה הצדקה מצות על קאי � הזה בזמ� השקל דמחצית העני� כללות
כנסיות בתי עבור צדקה בנתינת זה עני� מתבטא הזה שבזמ� מוב�, � ביהמ"ק ע� קשורה השקל מחצית שנתינת

וכיו"ב. מדרשות, ובתי

לקנות יכול הי' אלו ובמעות ש"הואיל (פל"ז) בתניא המבואר ע"פ מוב� צדקה, שבמצות העילוי גודל והנה,
ה'". "תרומת � השקל דמחצית העני� בדוגמת � לה'" נפשו חיי נות� הרי נפשו, חיי

בתכלית � נות�" יפה בעי� הנות� ד"כל באופ� להיות צריכה הצדקה שנתינת היינו, � יתנו" "זה ועז"נ
השלימות.

בזה: והעני�

לא אומרת: זאת בתוכ�". ד"ושכנתי באופ� להקב"ה, ומקדש משכ� עניניו מכל לעשות � היא האד� עבודת
ה� עניניו כל אלא זה), על חשוד אינו יהודי בהיותו (כי רצויי� בלתי עניני� ע� שייכות לו שאי� בלבד זו
עניני כל כי כדבעי, אינה סת� שאכילה (פ"ז) בתניא וכמבואר (סת�). הרשות עניני לא אפילו � קדושה עניני

שמי�". "לש� � קדושה עניני להיות צריכי� האד�
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הצדקה, עני� כללות � לה'" תרומה השקל מחצית גו' יתנו "זה � השקל מחצית בנתינת מתבטא זה ועני�
לה'": נפשו חיי ש"נות�

ומזוני חיי בני � ביתו בני את לפרנס שיוכל כדי פרנסתו, לצור� העול� בעניני לעסוק אמנ� צרי� יהודי
נתינת � לזה העצה בלבד), הרשות דברי (ולא קדושה עניני ה� אלו שעניני� מודגש שיהי' כדי אבל רויחי.
יותר לוקח אינו לעצמו � ובפשטות לה'", "תרומה נות� ממונו שמחצית היינו, לה'", תרומה השקל "מחצית

קדושה. של עני� הוא העול� בעניני שעסקו מודגש שבזה צדקה), (עניני לה'" "תרומה שנות� ממה

מאחר ח"ו, הכרח מתו� זאת עושה שאינו היינו, נות�", יפה בעי� הנות� "כל � יתנו" "זה היא בזה וההדגשה
קדושה של באופ� הוא העול� בעניני עסקו שכל מאחר נות�", יפה "בעי� אדרבה: אלא וכו', ברירה לו שאי�

לה'". תרומה גו' השקל "מחצית לתת שיוכל כדי �

Âכמו"כ ועתיד, הוה דעבר המצבי� בכל פועל השקל דמחצית העני� שכללות לעיל שנתבאר כש� והנה, .
האד�: לעבודת בנוגע השקל דמחצית לעני� בנוגע מוב�

בהוה: � לראש לכל

של ציבור קרבנות מה� "לקנות � הי' השקל דמחצית העניני� שא' (ס"ג) לעיל והנה,נתבאר ושנה". שנה כל
מישראל כאו"א לעבודת בנוגע מוב� כ� כמו העיקרית, העבודה הקרבנות עבודת היתה ובביהמ"ק שבמשכ� כש�
כללות על קאי הקרבנות שעבודת � ואחד" אחד כל בתו� בתוכ�, ושכנתי מקדש לי "ועשו נאמר עליה� �

לקונו. האד� עבודת

ועלה השקל, מחצית ואחד אחד כל "שנתנו האדני�", "תרומת היתה הנ"ל התרומות ג' בי� לזה: ונוס�
המשכ� כל של היסוד ה� האדני� והרי וגו'". הכס� ככר מאת ויהי שנאמר האדני�, נעשו ומה� . . הככר למאת
נתוני� היו המשכ� וקרשי עומדי�", שטי� עצי למשכ� הקרשי� את "ועשית כמ"ש מקרשי�, נעשה המשכ� כי �
האד� לעבודת בנוגע מוב� ומזה המשכ�. כללות של והבסיס היסוד את מהווי� שהאדני� היינו, האדני�, בתו�

האד�. עבודת דכללות היסוד הוא השקל שמחצית �

נכללת האד� עבודת כללות כי � בהוה האד� עבודת כללות ע� קשור השקל דמחצית שהעני� מוב� ועפ"ז
היינו, חדשה, מתרומה קרבנות להקריב שיוכלו כדי השקלי�" על משמיעי� באדר ו"באחד הקרבנות, בעבודת

חדשה". מתרומה והבא "חדש � חידוש של באופ� להיות צריכה שעבודתו

חודש של תוכנו שזהו הפורי�, דחג העני� בדוגמת � לנהורא חשוכא דאתהפכא באופ� היא שעבודתו (ועד
כדלקמ�]. ויקר", וששו� ושמחה אורה היתה ש"ליהודי� ובאופ� גו'", נהפ� אשר "החודש � אדר

לפני' ובברכה ובפרהסיא, בציבור � אדר) לר"ח (סמו� שקלי� פ' מקריאת שלמדי� ההוראה כללות וזוהי
מוכיח גופא זה הרי נוס�, יו� לו שנית� שהיות ליהודי לו אומרי� באדר", "אחד מגיע שכאשר � ולאחרי'
הוספת מזו: ויתירה בה�"), חפ� לי אי� תאמר "אשר ימי� אות� הגיעו לא עדיי� (כי בעבודתו להוסי� שצרי�

חדשה". מתרומה והבא "חדש � בעבודתו חדש אופ�

Ê:בעבר שהיו העבודה עניני כל ושלימות לתיקו� בנוגע מוב� עד"ז .

שעבודתו מבי�) (הוא זי�" ער "כאפט בנפשו, צדק חשבו� בעשותו הנה בשלימות, היתה עבודתו כאשר ג�
ע� קשורי� שה� מאחר אי��סופיי�, ה� וקדושה טוב עניני שכל בידעו יותר� נעלה באופ� להיות יכולה היתה

ובל"ג. א"ס שהוא הקב"ה

אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� ידוע הרי � למיעבד" לי' "כדבעי לו, שניתנו הכחות כל את ניצל כאשר ואפילו
ובתוק באמיתיות מחליט יהודי שכאשר דורנו שמצדנשיא (היינו, מכחותיו שלמעלה עני� לעשות המתאי� �

הצדקה, לעני� בנוגע ה� � זה) עני� לעשות מסוגל אינו ההשתלשלות, סדר בכל בשרש� שה� כפי ג� כחותיו,
נאמר זה לעני� (שבנוגע נשיאינו רבותינו כתבי הדפסת � ולדוגמא חוצה, המעיינות דהפצת לעבודה בנוגע וה�
חדשי�, צינורות מלמעלה לו פותחי� זה, עני� לעשות המתאי� בתוק� החלטתו ע"י הנה � וכיו"ב הנ"ל), פתג�

המתאי�. באופ� החלטתו את לקיי� שיוכל כדי

הצינורות פתיחת (כי כלל הגבלה אי� שבזה מוב�, � מלמעלה חדשי� צינורות פתיחת אודות שמדובר ומאחר
הצינורות פתיחת (קוד� לו שניתנו הכחות מכפי למעלה שה� בעניני� להתעסק הוא יכול ולכ�, מלמעלה), היא

למיעבד". לי' "כדבעי מאשר יותר נעלה באופ� החדשי�),

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

a"nyz'd ,xc` g"dan ,milwy zyxt ,mihtyn t"y zgiy

חדשי� צינורות לו פותחי� ואז המתאי�, בתוק� בזה להחליט צרי� שהוא � היא שבדבר היחידה וההגבלה
כו'.

לעני� בנוגע חדשי� צינורות לו פותחי� מכוחותיו, למעלה מסויי� בעני� להתעסק החלטתו שע"י ומאחר
דפתיחת העני� נפעל אז כי הער�), פחותי בעניני� (ולא ביותר נעלי� בעניני� להתעסק שמחליט בודאי הרי � זה

נעלי�. לעניני� בנוגע חדשי� צינורות

במרק, ששמי� מאכל (דבר במרק "פערל�גרופ�" אמנ� שישנ� דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� וכידוע
שיבחר בודאי הרי ונבו�", חכ� ל"ע� שיי� שהוא מאחר אעפ"כ, אבל "פניני�"), � "פערל�גרופ�" בש� הנקרא
תכשיט � הצואר גבי שעל "פניני�" אלא שבמרק, "פערל�גרופ�" לא היינו, אמיתיי�, ב"פניני�" מונח להיות

ומרגליות! טובות אבני� של

צינורות פתיחת פועלת כחותיו מכפי למעלה מסויי� בעני� להתעסק שהחלטתו מאחר � בנמשל ועד"ז
שבה� ממש), "פניני�" אלא שבמרק, "פערל�גרופ�" (לא ביותר נעלי� בעניני� לבחור שביכלתו מוב�, חדשי�,

חדשי�. צינורות לו יפתחו

על מורה חדשי� צינורות דפתיחת העני� כללות הרי � יותר) פשוטי� בעניני� בוחר כאשר (ג� אופ� ובכל
למיעבד". לי' "כדבעי לו, שניתנו הכחות כפי העבודה מאשר יותר נעלה באופ� היינו, גבול, דבלי באופ� עבודה

כל (ניצול למיעבד" לי' "כדבעי היתה שעבודתו שאע"פ הוא יודע � בנפשו צדק חשבו� עושה כאשר ולכ�,
שג� ונמצא, � דבל"ג באופ� עבודתו היתה ואז חדשי�, צינורות לו שיפתחו לפעול יכול הי' הרי כחותיו),

(ש ביותר נעלה ומצב במעמד ושלימותבהיותו דתיקו� העני� כללות שיי� � למיעבד") לי' "כדבעי היא עבודתו
השקל. דמחצית העבודה ע"י נפעל זה וכל העבר. עניני

Á:�נוס עני� ישנו � העבר ושלימות לתיקו� בנוגע והנה, .
זה הרי � נעלית תהי' שהעבודה ככל אומרת, זאת בשלימות, להיות יכולה אינה הגלות בזמ� בנ"י עבודת

בשלימות. זו עבודה אי� ובאמת הגלות, זמ� ער� לפי רק

שבזמ� אומרת, זאת בה�, להתעסק יכולה אינה שהנשמה עבודה עניני כמה ישנ� הגלות בזמ� � ובפשטות
הנשמה, בבריאות חסרו� ישנו וכאשר הנשמה, בבריאות חסרו� היא זו והגבלה בעבודתה. הנשמה מוגבלת הגלות

הגו�. בבריאות חסרו� ג� פועל זה הרי

ער� לפי רק זה הרי � והגו� הנשמה דבריאות ומצב במעמד הגלות בזמ� נמצא יהודי כאשר ג� דהנה,
זה הרי � הגלות) הגבלת (ללא דבנ"י האמיתי ומצב למעמד בער� אבל הגלות, בזמ� להיות שיכולה הבריאות

כו'. חסרו� של באופ�

לא דעביד כמא� שאונס ידוע הרי � אחר באופ� יתכ� ולא זה, חסרו� להיות מוכרח הגלות שבזמ� ואע"פ
פטרי'. שרחמנא אע"פ אמרינ�,

מאחר העבר, ושלימות דתיקו� העני� כללות נדרש � נעלה הכי באופ� תהי' שהעבודה שככל מוב� ועפ"ז
השקל". ד"מחצית העני� כללות ע"י נפעל וזה הגלות. בזמ� עדיי� שנמצאי�

Ë:העתיד למצב ביחס � האד� בעבודת השקל דמחצית לפעולה בנוגע מוב� עד"ז .

שעי"ז היינו, לשקליו", שקליה� "הקדי� � העתיד ע"ש (ג�) הוא השקל דמחצית העני� שכללות לעיל נתבאר
דפורי�. הנס נפעל

כללות על קאי האד� ובעבודת נהפ�". אשר "החודש הוא", "ונהפו� � הוא דפורי� העני� כללות והנה,
לנהורא, חשוכא דאתהפכא באופ� העבודה

העתידה. לגאולה שזוכי� ועד הגלות, חשכת את ומהפכי� שמבטלי� היינו,

ד"ועשו העני� כללות נפעל ס"ו), כנ"ל האד� עבודת (כללות השקל דמחצית העבודה כללות ע"י ובפשטות:
שעשה המשכ� ג� יתגלה שאז � השלישי המקדש בית בני� את לראות שזוכי� ועד בתוכ�", ושכנתי מקדש לי
שעשה המשכ� ולכ�, נצחיי�, ה� משה ידי שמעשה במדרז"ל כמבואר מקדש", דאיקרי "משכ� רבינו, משה

קיי� רבינו יתגלה.משה לבוא ולעתיד ונעל�, נסתר הוא שעתה אלא עתה, ג�
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חדשי� צינורות לו פותחי� ואז המתאי�, בתוק� בזה להחליט צרי� שהוא � היא שבדבר היחידה וההגבלה
כו'.

לעני� בנוגע חדשי� צינורות לו פותחי� מכוחותיו, למעלה מסויי� בעני� להתעסק החלטתו שע"י ומאחר
דפתיחת העני� נפעל אז כי הער�), פחותי בעניני� (ולא ביותר נעלי� בעניני� להתעסק שמחליט בודאי הרי � זה

נעלי�. לעניני� בנוגע חדשי� צינורות

במרק, ששמי� מאכל (דבר במרק "פערל�גרופ�" אמנ� שישנ� דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� וכידוע
שיבחר בודאי הרי ונבו�", חכ� ל"ע� שיי� שהוא מאחר אעפ"כ, אבל "פניני�"), � "פערל�גרופ�" בש� הנקרא
תכשיט � הצואר גבי שעל "פניני�" אלא שבמרק, "פערל�גרופ�" לא היינו, אמיתיי�, ב"פניני�" מונח להיות

ומרגליות! טובות אבני� של

צינורות פתיחת פועלת כחותיו מכפי למעלה מסויי� בעני� להתעסק שהחלטתו מאחר � בנמשל ועד"ז
שבה� ממש), "פניני�" אלא שבמרק, "פערל�גרופ�" (לא ביותר נעלי� בעניני� לבחור שביכלתו מוב�, חדשי�,

חדשי�. צינורות לו יפתחו

על מורה חדשי� צינורות דפתיחת העני� כללות הרי � יותר) פשוטי� בעניני� בוחר כאשר (ג� אופ� ובכל
למיעבד". לי' "כדבעי לו, שניתנו הכחות כפי העבודה מאשר יותר נעלה באופ� היינו, גבול, דבלי באופ� עבודה

כל (ניצול למיעבד" לי' "כדבעי היתה שעבודתו שאע"פ הוא יודע � בנפשו צדק חשבו� עושה כאשר ולכ�,
שג� ונמצא, � דבל"ג באופ� עבודתו היתה ואז חדשי�, צינורות לו שיפתחו לפעול יכול הי' הרי כחותיו),

(ש ביותר נעלה ומצב במעמד ושלימותבהיותו דתיקו� העני� כללות שיי� � למיעבד") לי' "כדבעי היא עבודתו
השקל. דמחצית העבודה ע"י נפעל זה וכל העבר. עניני

Á:�נוס עני� ישנו � העבר ושלימות לתיקו� בנוגע והנה, .
זה הרי � נעלית תהי' שהעבודה ככל אומרת, זאת בשלימות, להיות יכולה אינה הגלות בזמ� בנ"י עבודת

בשלימות. זו עבודה אי� ובאמת הגלות, זמ� ער� לפי רק

שבזמ� אומרת, זאת בה�, להתעסק יכולה אינה שהנשמה עבודה עניני כמה ישנ� הגלות בזמ� � ובפשטות
הנשמה, בבריאות חסרו� ישנו וכאשר הנשמה, בבריאות חסרו� היא זו והגבלה בעבודתה. הנשמה מוגבלת הגלות

הגו�. בבריאות חסרו� ג� פועל זה הרי

ער� לפי רק זה הרי � והגו� הנשמה דבריאות ומצב במעמד הגלות בזמ� נמצא יהודי כאשר ג� דהנה,
זה הרי � הגלות) הגבלת (ללא דבנ"י האמיתי ומצב למעמד בער� אבל הגלות, בזמ� להיות שיכולה הבריאות

כו'. חסרו� של באופ�

לא דעביד כמא� שאונס ידוע הרי � אחר באופ� יתכ� ולא זה, חסרו� להיות מוכרח הגלות שבזמ� ואע"פ
פטרי'. שרחמנא אע"פ אמרינ�,

מאחר העבר, ושלימות דתיקו� העני� כללות נדרש � נעלה הכי באופ� תהי' שהעבודה שככל מוב� ועפ"ז
השקל". ד"מחצית העני� כללות ע"י נפעל וזה הגלות. בזמ� עדיי� שנמצאי�

Ë:העתיד למצב ביחס � האד� בעבודת השקל דמחצית לפעולה בנוגע מוב� עד"ז .

שעי"ז היינו, לשקליו", שקליה� "הקדי� � העתיד ע"ש (ג�) הוא השקל דמחצית העני� שכללות לעיל נתבאר
דפורי�. הנס נפעל

כללות על קאי האד� ובעבודת נהפ�". אשר "החודש הוא", "ונהפו� � הוא דפורי� העני� כללות והנה,
לנהורא, חשוכא דאתהפכא באופ� העבודה

העתידה. לגאולה שזוכי� ועד הגלות, חשכת את ומהפכי� שמבטלי� היינו,

ד"ועשו העני� כללות נפעל ס"ו), כנ"ל האד� עבודת (כללות השקל דמחצית העבודה כללות ע"י ובפשטות:
שעשה המשכ� ג� יתגלה שאז � השלישי המקדש בית בני� את לראות שזוכי� ועד בתוכ�", ושכנתי מקדש לי
שעשה המשכ� ולכ�, נצחיי�, ה� משה ידי שמעשה במדרז"ל כמבואר מקדש", דאיקרי "משכ� רבינו, משה

קיי� רבינו יתגלה.משה לבוא ולעתיד ונעל�, נסתר הוא שעתה אלא עתה, ג�
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נסתר הוא משה שעשה שהמשכ� (היינו, העל� של באופ� היא משה ידי שבמעשה שהנצחיות מה דהנה,
ולכ�, � בהעל�?! ה� משה ידי שמעשה מזה לבנ"י שיש התועלת מהי כי הכוונה, תכלית זה אי� � ונעל�)

משה. שעשה המשכ� יתגלה לבוא שלעתיד � היא בזה הכוונה שתכלית לומר בהכרח

תכלית אעפ"כ, (בהעל�), בכח העול� הי' הבריאה קוד� שג� שאע"פ � העול� בריאת עני� כללות ובדוגמת
ה� שבנ"י אמנ� יודע הקב"ה � בנ"י עבודת לכללות בנוגע ועד"ז בפועל. בא הדבר כאשר � היא בזה הכוונה
מההעל� מתגלה העני� כאשר � היא בזה הכוונה תכלית אעפ"כ, אבל וכו', כדבעי תהי' ועבודת� מטעי", "נצר

הפועל. אל מהכח הגילוי, אל

עשיתיו", א� יצרתיו בראתיו ולכבודי שנאמר לכבודו, אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל וכמרז"ל
ד"בראתיו", העני� מספיק לא � גופא ובזה בפועל, הבריאה ע"י נעשה הקב"ה של כבודו גילוי אומרת, זאת
העשי', עול� � ד"עשיתיו" לעני� ג� זקוקי� אלא היצירה, עול� ד"יצרתיו", העני� מספיק ולא הבריאה, עול�

עשיתיו". "א� � הוספה של באופ� נפעל זה הרי העשי' בעול� ואדרבה:

(בנוגע גילוי של באופ� היא בנ"י עבודת שכאשר מוב�, � ועבודתנו במעשינו תלויי� העניני� שכל ומאחר
השלישי. המקדש בבית שיתגלה � רבינו משה שעשה המשכ� לגילוי זוכי� האמורי�), העניני� לכל

ואהר� "ומשה ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו � ברחמי�" לציו� בשוב� עינינו "ותחזינה היעוד ויקויי�
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה עמה�",

***

È�עניני ישנ� � לזה ונוס� בשנה. שנה מידי שקלי�) (ופ' אדר חודש מברכי� בשבת שיי� לעיל האמור .

לשנה. משנה שינויי� ישנ� שבזה החודש, בימי מברכי� דשבת הקביעות ע� הקשורי� מיוחדי�
� ה' בעבודת הוראה בזה ישנה ובמילא פרטית, בהשגחה זה הרי שומע או רואה שיהודי דבר שכל ומאחר
דשבת הקביעות � ובעניננו בתורה, עני� שזהו השנה, קביעות ע� הקשורי� לעניני� בנוגע הוא שכ� עאכו"כ הרי

החודש. בימי אדר מברכי�

בכ"ז חל אדר מברכי� שבת כאשר לזה: ונוס� שבט. בכ"ז אדר חודש מברכי� שבת חל זו בשנה והנה,
חל אדר דר"ח (ההתחלה) א' שיו� נמצא הפנימיתשבט, (הנקודה פורי� וכ� טוב, כי בו שהוכפל השלישי ביו�

אדר חודש מברכי� דשבת בקביעות תלוי זה וכל טוב. כי בו שהוכפל השלישי ביו� חל אדר) דחודש והעיקרית
מברכי� שבת חל שבט בחודש יו� באיזה יודעי� כאשר ולכ� מלא, לעול� הוא שבט חודש (כי שבט בכ"ז

דפורי�). הקביעות וכ� אדר, דר"ח הקביעות יהי' מתי ממילא בדר� יודעי� אדר,

שישנו מוב�, � השנה) קביעות ע� הקשורי� עניני� (ובפרט פרטית בהשגחה ה� העניני� שכל מאחר והנה,
טוב. כי בו שהוכפל השלישי ביו� ופורי� אדר דר"ח לקביעות שבט, בכ"ז מברכי� דשבת הקביעות בי� קשר

כדלקמ�. ה' לעבודת בנוגע מיוחדת הוראה למדי� ומזה

‡È:�בהקדי � בזה והביאור .
� בתהלי� שיעורי� השבוע, לימי המתחלקי� � חומש בלימוד קבועי� שיעורי� ישנ� ויו� יו� בכל

השנה. לימי המתחלקי� � בתניא ושיעורי� החודש, לימי המתחלקי�

מיוחד עני� מצינו חודש) בכל � בחודש דכ"ז תהלי� השיעור (שזהו שבט דכ"ז תהלי� לשיעור בנוגע והנה,
"שיר (או המעלות" ב"שיר מתחילי� שכול� � זה ביו� שאומרי� התהלי� פרקי כל בי� גלוי השוה צד �

תהלי�. שבספר המעלות שיר ט"ו � הוא בחודש דכ"ז תהלי� השיעור כי למעלות"),

החודש: ימי דשאר תהלי� בשיעור מצינו שלא מה � בחודש דכ"ז תהלי� בשיעור שמצינו מיוחד עני� וזהו

קי"ט. פרק � אחד בפרק ה� הפסוקי� שכל השוה צד אמנ� ישנו ששי) (יו� בחודש דכ"ו תהלי� בשיעור
דפרק הב' מחצית הוא בחודש דכ"ו תהלי� השיעור כי בחודש, דכ"ו לשיעור ביחס רק אינו זה השוה צד אבל

בחודש. וכ"ו כ"ה � ימי� דב' לשיעור ביחס הוא קי"ט) � אחד (דפרק זה השוה צד וא"כ, קי"ט,

ימי לב' השיי� השוה צד זה הרי אחד, בפרק ה� הפסוקי� שכל השוה הצד אודות מדובר א� וממה�נפש�:
א'), באות מתחילי� פסוקי� שמונה (כל אותיות לכ"ב מתחלק שהפרק בזה מתחשבי� וא� וכ"ו); (כ"ה החודש

השוה. צד כא� אי� שוב � בפ"ע עני� היא אות וכל
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התהלי� פרקי בי� השוה וצד שייכות שישנה שאע"פ � החודש ימי דשאר תהלי� לשיעורי בנוגע מוב� ועד"ז
וצריכי� בהעל�, הוא זה עני� אעפ"כ, אבל זה), ליו� אלו פרקי� כל שייכי� זה (שמצד יו� בכל שאומרי�

שביניה�.לח השוה הצד את למצוא כדי פש

זה ביו� שאומרי� התהלי� פרקי כל שבי� השוה שהצד � בחודש דכ"ז תהלי� בשיעור המיוחד העני� וזהו
בחודש שבכ"ז לעיל כאמור � כו') בחיפוש צור� (ללא וט� נשי� אנשי� מישראל, כאו"א אצל בגלוי הוא

המעלות". ב"שיר פותחי� שכול� תהלי�, שבספר המעלות שיר הט"ו את אומרי�

·È:"המעלות ד"שיר העני� לכללות בנוגע הביאור .

מציבה התורה שכאשר בפשטות וכמוב� יותר. גבוה למקו� עולי� יד� שעל מדרגות � פירושו "מעלות"
יותר גבוה למקו� האד� יתעלה יד� שעל � היא בזה שהכוונה בודאי הרי האד�, עבור ("מעלות") מדרגות

ח"ו). להיפ� (ולא

במעמדו נשאר שאינו היינו, הול�", ישר ד"אד� באופ� היא הרגיל ע"ד שהעבודה לזה נוס� אומרת: זאת
וזהו ביותר. נעלית עלי' שזוהי ב"מעלות", עלי' של מיוחד עני� ישנו � כו' בעבודתו מוסי� אלא הקוד�, ומצבו

המעלות". ד"שיר העני�

על המורה "שיר", של באופ� להיות צריכה ב"מעלות" שהעלי' היינו, המעלות", "שיר � הוא בזה והדיוק
השמחה. עני�

במינה מיוחדת עלי' אודות שמדובר מאחר ביותר, קשה עבודה היא ב"מעלות" שהעלי' אע"פ אומרת: זאת
ב"מעלות", עלי' �

ממילא, בדר� הנעשה דבר אי� חסידי� שאצל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הידוע הפתג� ע"פ [ובפרט
דוקא. ויגיעה עבודה ע"י להיות צרי� עני� כל אלא

שכול� היינו קבי�, הט' כל את ג� מקבל הוא עי"ז מזו: ויתירה שלו". "קב הדבר נעשה עבודתו ע"י [ודוקא
"שלו"]. נעשי�

סת�, עבודה של עני� רק לא היינו, עורות, עיבוד מלשו� � "עבודתנו" ועבודתנו": "מעשינו הלשו� וכדיוק
של באופ� עבודה היינו, הצדקה", על "מעשי� מלשו� � ו"מעשינו" עורות; עיבוד � ביותר קשה עבודה אלא

אתכפיא],

יתנו", "זה בפי' (ס"ז) לעיל האמור וע"ד דוקא. שמחה של באופ� � המעלות" ד"שיר באופ� זה הרי אעפ"כ,
נות�". יפה בעי� הנות� ד"כל באופ� להיות צריכה שהנתינה

זמירות "נעי� בש� נקרא המל� שדוד [ועד וזמרה שירה ענינו התהלי� ספר שכל זה על נוס� אומרת: זאת
השמחה בעני� העילוי גודל מוב� שמזה המעלות", ב"שיר מיוחד עני� ישנו � שלו] התהלי� ספר ע"ש ישראל",

ב"מעלות". דעלי' העבודה ע� הקשורה

‚È"ב"מעלות עלי' של באופ� תהי' שעבודתו להתייגע עליו מה לש� ולטעו�: יהודי לבוא יכול לכאורה, אבל .
הול�"?! ישר ד"אד� העבודה באופ� לו די �

נשמתא כל כמאמר � מזה ולמעלה הכבוד, כסא מתחת חצובה היא מישראל כאו"א של נשמתו דהנה,
היא", טהורה בי שנתת "נשמה מישראל כאו"א שאומר וכפי קדישא, מלכא קמי בדיוקנאה קיימא הוה ונשמתא
"טהורה שהלשו� בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט המילות, פי' שמבי� אחד לכל היא" ד"טהורה העילוי גודל וכמוב�
גודל מוב� ועפ"ז � עילאה! טהירו) אלא תתאה, טהירו רק (לא טהירו מבחי' הנשמה היות על מורה היא"

למטה. ירידתה קוד� אפילו הנשמה מעלת

מהלכי� ל� "ונתתי וכמ"ש "מהל�", בבחי' נעשית למטה עבודתה שע"י � למטה ירידתה לאחרי ובפרט
הרי ציו�") "בת ירושלי�", "בנות בבחי' (בהיותה למטה הנשמה ירידת שקוד� היינו, האלה", העומדי� בי�
שזוהי � ("מהלכי�") מהל� בבחי' נעשית למטה, בירידתה עבודתה כללות וע"י ("עומדי�"), עמידה בבחי' היא

הול�". ישר ד"אד� העבודה כללות

הדרגות בכל לו די � ב"מעלות" דעלי' העבודה באופ� להתייגע ממנו דורשי� מה לש� � הוא טוע� � וא"כ
לעיל! האמורי� והעילויי�
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התהלי� פרקי בי� השוה וצד שייכות שישנה שאע"פ � החודש ימי דשאר תהלי� לשיעורי בנוגע מוב� ועד"ז
וצריכי� בהעל�, הוא זה עני� אעפ"כ, אבל זה), ליו� אלו פרקי� כל שייכי� זה (שמצד יו� בכל שאומרי�

שביניה�.לח השוה הצד את למצוא כדי פש

זה ביו� שאומרי� התהלי� פרקי כל שבי� השוה שהצד � בחודש דכ"ז תהלי� בשיעור המיוחד העני� וזהו
בחודש שבכ"ז לעיל כאמור � כו') בחיפוש צור� (ללא וט� נשי� אנשי� מישראל, כאו"א אצל בגלוי הוא

המעלות". ב"שיר פותחי� שכול� תהלי�, שבספר המעלות שיר הט"ו את אומרי�

·È:"המעלות ד"שיר העני� לכללות בנוגע הביאור .

מציבה התורה שכאשר בפשטות וכמוב� יותר. גבוה למקו� עולי� יד� שעל מדרגות � פירושו "מעלות"
יותר גבוה למקו� האד� יתעלה יד� שעל � היא בזה שהכוונה בודאי הרי האד�, עבור ("מעלות") מדרגות

ח"ו). להיפ� (ולא

במעמדו נשאר שאינו היינו, הול�", ישר ד"אד� באופ� היא הרגיל ע"ד שהעבודה לזה נוס� אומרת: זאת
וזהו ביותר. נעלית עלי' שזוהי ב"מעלות", עלי' של מיוחד עני� ישנו � כו' בעבודתו מוסי� אלא הקוד�, ומצבו

המעלות". ד"שיר העני�

על המורה "שיר", של באופ� להיות צריכה ב"מעלות" שהעלי' היינו, המעלות", "שיר � הוא בזה והדיוק
השמחה. עני�

במינה מיוחדת עלי' אודות שמדובר מאחר ביותר, קשה עבודה היא ב"מעלות" שהעלי' אע"פ אומרת: זאת
ב"מעלות", עלי' �

ממילא, בדר� הנעשה דבר אי� חסידי� שאצל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הידוע הפתג� ע"פ [ובפרט
דוקא. ויגיעה עבודה ע"י להיות צרי� עני� כל אלא

שכול� היינו קבי�, הט' כל את ג� מקבל הוא עי"ז מזו: ויתירה שלו". "קב הדבר נעשה עבודתו ע"י [ודוקא
"שלו"]. נעשי�

סת�, עבודה של עני� רק לא היינו, עורות, עיבוד מלשו� � "עבודתנו" ועבודתנו": "מעשינו הלשו� וכדיוק
של באופ� עבודה היינו, הצדקה", על "מעשי� מלשו� � ו"מעשינו" עורות; עיבוד � ביותר קשה עבודה אלא

אתכפיא],

יתנו", "זה בפי' (ס"ז) לעיל האמור וע"ד דוקא. שמחה של באופ� � המעלות" ד"שיר באופ� זה הרי אעפ"כ,
נות�". יפה בעי� הנות� ד"כל באופ� להיות צריכה שהנתינה

זמירות "נעי� בש� נקרא המל� שדוד [ועד וזמרה שירה ענינו התהלי� ספר שכל זה על נוס� אומרת: זאת
השמחה בעני� העילוי גודל מוב� שמזה המעלות", ב"שיר מיוחד עני� ישנו � שלו] התהלי� ספר ע"ש ישראל",

ב"מעלות". דעלי' העבודה ע� הקשורה

‚È"ב"מעלות עלי' של באופ� תהי' שעבודתו להתייגע עליו מה לש� ולטעו�: יהודי לבוא יכול לכאורה, אבל .
הול�"?! ישר ד"אד� העבודה באופ� לו די �

נשמתא כל כמאמר � מזה ולמעלה הכבוד, כסא מתחת חצובה היא מישראל כאו"א של נשמתו דהנה,
היא", טהורה בי שנתת "נשמה מישראל כאו"א שאומר וכפי קדישא, מלכא קמי בדיוקנאה קיימא הוה ונשמתא
"טהורה שהלשו� בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט המילות, פי' שמבי� אחד לכל היא" ד"טהורה העילוי גודל וכמוב�
גודל מוב� ועפ"ז � עילאה! טהירו) אלא תתאה, טהירו רק (לא טהירו מבחי' הנשמה היות על מורה היא"

למטה. ירידתה קוד� אפילו הנשמה מעלת

מהלכי� ל� "ונתתי וכמ"ש "מהל�", בבחי' נעשית למטה עבודתה שע"י � למטה ירידתה לאחרי ובפרט
הרי ציו�") "בת ירושלי�", "בנות בבחי' (בהיותה למטה הנשמה ירידת שקוד� היינו, האלה", העומדי� בי�
שזוהי � ("מהלכי�") מהל� בבחי' נעשית למטה, בירידתה עבודתה כללות וע"י ("עומדי�"), עמידה בבחי' היא

הול�". ישר ד"אד� העבודה כללות

הדרגות בכל לו די � ב"מעלות" דעלי' העבודה באופ� להתייגע ממנו דורשי� מה לש� � הוא טוע� � וא"כ
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הוא צרי� מה לש� וא"כ, � לעיל) (כאמור ביותר קשה עבודה היא זו שעבודה לו אומרי� כאשר ובפרט
ביותר?! נעלה ומצב במעמד הוא נמצא בלא"ה הרי כזו, קשה בעבודה להתייגע

שבאבות", "בחיר אבינו, יעקב של עבודתו היא המעלות" ד"שיר באופ� העבודה שכללות לו אומרי� זה ועל
מישראל. מכאו"א זו עבודה נדרשת ולכ� כדלקמ�,

„È:בזה והביאור .
שיר ט"ו . . אומר הי' מה . . לב� של בביתו (יעקב) שעמד שנה כ' "כל יא): פס"ח, (ב"ר במדרש איתא
(יעקב סבא" ישראל ישראל, נא יאמר לנו שהי' ה' לולי לדוד המעלות שיר טעמי', מאי תהלי�, שבספר המעלות

אבינו).

חורב אכלני "ביו� מ) לא, (ויצא וכמ"ש ביותר, קשה עבודה היתה לב� בבית אבינו יעקב של עבודתו דהנה,
גודל מצד שמחה, של באופ� המעלות", ד"שיר באופ� עבודתו היתה ואעפ"כ, � מעיני" שנתי ותדד בלילה וקרח

ביותר.העילוי ונפלאה גדולה עלי' שזוהי ב"מעלות", עולה הוא הרי שעי"ז � זו שבעבודה

היינו, שבאבות", "בחיר אבינו, יעקב בדוגמת להיות צריכה שעבודתו � מישראל לכאו"א ההוראה וזוהי
ד"שיר באופ� � ב"מעלות" עלי' של באופ� היא עבודתו אלא הליכה, של באופ� בעבודה מסתפק שאינו

המעלות".

ÂË:�בהקדי � בזה והביאור .
המעלות שיר ט"ו . . אומר הי' מה . . לב� בבית (יעקב) שעמד שנה כ' "כל � הנ"ל המדרש למאמר בנוגע

להבי�: צרי� � תהלי�" שבספר

באופ� היתה שעבודתו ופשוט מוב� אבינו, יעקב עוסק הי' במה היינו, � אומר" הי' "מה המדרש שאלת מהי
"בחיר אבינו, יעקב אודות מדובר כאשר ועאכו"כ מישראל, כאו"א שמצווה כפי שמי�", לש� יהיו מעשי� ד"כל
ומובדלי� קדושי� היו כול� אבריה� ש"כל (פכ"ג) בתניא וכמבואר המרכבה", ה� ה� ש"האבות שבאבות",
אומר"?! הי' "מה המדרש שאלת מהי וא"כ, � ימיה�" כל העליו� לרצו� רק מרכבה נעשו ולא עוה"ז, מעניני

בהיותו היינו, לב�", בבית שעמד שנה כ' ל"כל בנוגע הוא שהדיוק ואיל�) 124 ע' ח"כ (לקו"ש בזה ונתבאר
ומצב במעמד בהיותו אומר" הי' "מה � לב�" "צא� העול�, בעניני עסקו ובעת מקו�", של א� "חרו� ב"חר�",
"ט"ו � היא לדבר והתשובה � לב�?! בבית בהיותו המתאי� באופ� עבודתו לעבוד הצליח כיצד היינו, הנ"ל,

בארוכה. ש� כמבואר תהלי�", שבספר המעלות שיר

לב�" "בבית עבודתו ע� קשורה � המעלות" "שיר באמירת אבינו יעקב של עבודתו שכללות מוב� ומזה
"בבית עבודתו בעת אלא לב�"), "בבית לעבוד שהתחיל (קוד� סת� ב"חר�" היותו בעת רק לא היינו, דוקא,

המעלות". ד"שיר באופ� עבודתו היתה אז דוקא � לב�"

יעקב הי' שלכתחילה היינו, חרנה", ויל� שבע מבאר יעקב ד"ויצא באופ� היתה אבינו יעקב של עבודתו
המדות דשבעת העבודה על דקאי שבע", ב"באר � גופא ובא"י שבדבר), העילויי� כל (ע� ישראל באר� אבינו
הי' גופא ובחר� מקו�", של א� "חרו� "חרנה", יעקב הל� ומש� בכ"מ. כמבואר השלימות, בתכלית שה� כפי
בעניני� וההתעסקות שהעבודה ושפחה", ועבד צא� וחמור "שור לב�", "צא� � העול� בעניני ועסק לב�", "בבית

אבינו. יעקב של ומצבו מעמדו לגבי ירידה בבחי' ה� אלו

(וכט הוא" לי רואה אתה אשר וכל צאני והצא� בני והבני� בנותי "הבנות ליעקב לב� בטענת ענתוכמודגש
מצינו ולא אמת", ב"תורת מובאת זו שטענה ומאחר � הזה") הכבוד כל את עשה לאבינו "מאשר לב� בני
שכללות מאחר הדבר, וטע� � אמיתית טענה היא זו שטענה מוב� טענתו, את וביטל ללב� ענה אבינו שיעקב
חסידות). בדרושי (כמבואר לב� של ענינו אלא אבינו, יעקב של ענינו זה אי� העול� בעניני דהתעסקות העני�

להעלות כדי � התפלה עבודת וכ� התורה, לימוד היינו, אהלי�", "יושב � הוא אבינו יעקב של ענינו דהנה,
צאני". ש"הצא� לב� אומר ולכ� לב�", "צא� � העול� לעניני כלל שייכות לו אי� ולכ�, התורה. לימוד את

לפי אשה נשא שלא עזאי ב� בדוגמת � ובנות בני� של לעני� אפילו שייכות לו אי� עצמו מצד מזו: ויתירה
בני". והבני� בנותי "הבנות לב� אומר ולכ� בתורה, חשקה שנפשו
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ענינו כל כי העול�, לעניני כלל שיי� הי' לא שאז � במערה שהותו בעת רשב"י של עבודתו אופ� [ובדוגמת
לעניני כלל שייכות לו ואי� בכ"מ), (כדמשמע התפלה עבודת ג� � לזמ� ומזמ� התורה, לימוד ורק א� הי'

ובנות. בני� � כולל העול�,

ששניה� היינו, רשב"י, כמו ומצב מעמד באותו הי' אלעזר ר' ג� הרי � עמו יחד הי' בנו אלעזר שר' וא�
"עול�"!]. ולא "מערה" זוהי � ב"מערה" שהיו מאחר העול�, עניני מכל לגמרי מנותקי� היו

שייכות לו אי� עצמו שמצד כאלו עניני� � לב� בצא� יעקב של עבודתו היתה לב� בבית בהיותו ואעפ"כ,
לקדושה. אלו עניני� להפו� היתה ועבודתו אליה�,

מצד ליעקב שייכי� שאינ� עניני� לב�), (עניני העול� בעניני היתה לב� בבית יעקב שעבודת אע"פ והנה,
מקרא ואי� � מעיני" שנתי ותדד בלילה וקרח חורב אכלני "ביו� כמ"ש כחו, בכל עבודתו היתה אעפ"כ � עצמו

פשוטו. מידי יוצא

עבודתו לאופ� בנוגע ס"כ) ושכירות שאלה הל' אדה"ז שו"ע שלז. סו"ס (חו"מ בשו"ע הפס"ד ע"פ ובפרט
ומאחר אביכ�", את עבדתי כחי בכל כי אמר הצדיק יעקב שהרי כחו, בכל לעבוד חייב "וכ� � ושכיר פועל של
גשמיי� בעניני� אבינו יעקב של עבודתו אודות שהמדובר מוב�, בפועל, למעשה בנוגע הלכה מזה שלמדי�

כפשוט�.

� עצמו) מצד אבינו ליעקב שייכי� (שאינ� העול� עניני אודות שמדובר זה על הבט מבלי אומרת: זאת
ש"ותדד עד כחו, בכל עבודתו נזקיהיתה הל' אדה"ז שו"ע (ראה הגו� צער ע� הקשור באופ� מעיני", שנתי

לאלקות! מרכבה שהי' אבינו, יעקב של גופו אודות שמדובר למרות � וזאת בקו"א), ס"ד ונפש גו�

ÊÈלזה והכח לקדושה. לב� עניני את להפו� � כו') העול� (בעניני לב� בבית אבינו יעקב של עבודתו וזוהי .
לאלקות. מרכבה היותו מפני � הוא

היות� כדי תו� היא לקדושה שהפיכת� היינו, לב�, עניני את לקדושה להפו� היא יעקב שעבודת ומאחר
ג� כי � גו'" צאני והצא� בני והבני� בנותי "הבנות לב� אומר לקדושה הפיכת� לאחרי ג� לכ�, לב�, עניני

לב�. עניני בחיצוניות� נראי� לקדושה הפיכת� לאחרי

שבמקו� ועד הצדיקי�, ממעלת גדולה [שמעלת� תשובה הבעלי לעבודת בנוגע במדרז"ל המבואר ובדוגמת
מצעות ש"אות� � לנהורא חשוכא דאתהפכא באופ� ש�] לעמוד יכולי� אי� גמורי� צדיקי� עומדי� שבע"ת
חשוכא דאתהפכא העני� לאחרי שג� אומרת, זאת א), מד, (מנחות בהיתר" לו הציעה באיסור לו שהציעה
"הבנות לב� לטענת בנוגע מוב� ועד"ז מצעות". "אות� שאלו נראה בחיצוניות, מסתכלי� כאשר הרי לנהורא,

ואכ"מ. בזה, להארי� ויש גו'". בנותי

ÁÈ� יעקב של מדרגתו לגבי (לכאורה) ירידה היא העול� בעניני לב� בבית יעקב שעבודת אע"פ והנה, .
דהפיכת העילוי לתכלית להגיע יכול זו ירידה ע"י דוקא כי המעלות", ד"שיר באופ� עבודתו היתה אז דוקא

ד"מעלות". העילוי � ביותר גדול עילוי ישנו שבזה לנהורא, חשוכא אתהפכא � לקדושה לב� עניני
ישראל בית כל את הקי� � כו' העול� בעניני והתעסקותו לב�, בבית בחר�, אבינו יעקב היות למרות ולכ�,
באופ� אלא עשו, ממנו שיצא כיצחק ולא ישמעאל, ממנו שיצא כאברה� לא היינו, שלימה", ד"מטתו באופ�

כו'. ממנו דיצא מציאות אצלו שיהי' יתכ� ולא שלימה, דמטתו

ביותר, קשה עבודה היא לב� בבית יעקב שעבודת היות ע� היינו, � המעלות" ד"שיר העני� כללות וזהו
"מעלות". של באופ� יותר, נעלה לעילוי מגיעי� עי"ז דוקא אעפ"כ, כו', ירידה של ובאופ�

מושיעי� "ועלו היעוד לקיו� מוכ� אבינו יעקב הי' לב� בבית העבודה שלאחרי חסידות בדרושי וכמבואר
לכ�, עדיי� מוכ� הי' לא שעשו אלא � השלימות בתכלית כבר היתה עבודתו כי עשו", הר את לשפוט ציו� בהר

והצא רכי� ש"הילדי� לפי בעבודתו.או השלימות לתכלית הגיע מצידו יעקב אבל גו'", עלי עלות והבקר �

זו. עבודה ע"י שנפעל העילוי גודל מצד שמחה, של באופ� � המעלות" ד"שיר העני� בזה מודגש ולכ�

ËÈוטוב לשמי� ד"טוב העבודה כללות בדוגמת היא כו'), העול� (בעניני לב� בבית יעקב עבודת והנה, .
לבריות":

"טוב � לב� בעניני עבודתו היתה זה ע� וביחד לשמי�". "טוב � לאלקות מרכבה בבחי' הי' אבינו יעקב
לבריות".
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ענינו כל כי העול�, לעניני כלל שיי� הי' לא שאז � במערה שהותו בעת רשב"י של עבודתו אופ� [ובדוגמת
לעניני כלל שייכות לו ואי� בכ"מ), (כדמשמע התפלה עבודת ג� � לזמ� ומזמ� התורה, לימוד ורק א� הי'

ובנות. בני� � כולל העול�,

ששניה� היינו, רשב"י, כמו ומצב מעמד באותו הי' אלעזר ר' ג� הרי � עמו יחד הי' בנו אלעזר שר' וא�
"עול�"!]. ולא "מערה" זוהי � ב"מערה" שהיו מאחר העול�, עניני מכל לגמרי מנותקי� היו

שייכות לו אי� עצמו שמצד כאלו עניני� � לב� בצא� יעקב של עבודתו היתה לב� בבית בהיותו ואעפ"כ,
לקדושה. אלו עניני� להפו� היתה ועבודתו אליה�,

מצד ליעקב שייכי� שאינ� עניני� לב�), (עניני העול� בעניני היתה לב� בבית יעקב שעבודת אע"פ והנה,
מקרא ואי� � מעיני" שנתי ותדד בלילה וקרח חורב אכלני "ביו� כמ"ש כחו, בכל עבודתו היתה אעפ"כ � עצמו

פשוטו. מידי יוצא

עבודתו לאופ� בנוגע ס"כ) ושכירות שאלה הל' אדה"ז שו"ע שלז. סו"ס (חו"מ בשו"ע הפס"ד ע"פ ובפרט
ומאחר אביכ�", את עבדתי כחי בכל כי אמר הצדיק יעקב שהרי כחו, בכל לעבוד חייב "וכ� � ושכיר פועל של
גשמיי� בעניני� אבינו יעקב של עבודתו אודות שהמדובר מוב�, בפועל, למעשה בנוגע הלכה מזה שלמדי�

כפשוט�.

� עצמו) מצד אבינו ליעקב שייכי� (שאינ� העול� עניני אודות שמדובר זה על הבט מבלי אומרת: זאת
ש"ותדד עד כחו, בכל עבודתו נזקיהיתה הל' אדה"ז שו"ע (ראה הגו� צער ע� הקשור באופ� מעיני", שנתי

לאלקות! מרכבה שהי' אבינו, יעקב של גופו אודות שמדובר למרות � וזאת בקו"א), ס"ד ונפש גו�

ÊÈלזה והכח לקדושה. לב� עניני את להפו� � כו') העול� (בעניני לב� בבית אבינו יעקב של עבודתו וזוהי .
לאלקות. מרכבה היותו מפני � הוא

היות� כדי תו� היא לקדושה שהפיכת� היינו, לב�, עניני את לקדושה להפו� היא יעקב שעבודת ומאחר
ג� כי � גו'" צאני והצא� בני והבני� בנותי "הבנות לב� אומר לקדושה הפיכת� לאחרי ג� לכ�, לב�, עניני

לב�. עניני בחיצוניות� נראי� לקדושה הפיכת� לאחרי

שבמקו� ועד הצדיקי�, ממעלת גדולה [שמעלת� תשובה הבעלי לעבודת בנוגע במדרז"ל המבואר ובדוגמת
מצעות ש"אות� � לנהורא חשוכא דאתהפכא באופ� ש�] לעמוד יכולי� אי� גמורי� צדיקי� עומדי� שבע"ת
חשוכא דאתהפכא העני� לאחרי שג� אומרת, זאת א), מד, (מנחות בהיתר" לו הציעה באיסור לו שהציעה
"הבנות לב� לטענת בנוגע מוב� ועד"ז מצעות". "אות� שאלו נראה בחיצוניות, מסתכלי� כאשר הרי לנהורא,

ואכ"מ. בזה, להארי� ויש גו'". בנותי

ÁÈ� יעקב של מדרגתו לגבי (לכאורה) ירידה היא העול� בעניני לב� בבית יעקב שעבודת אע"פ והנה, .
דהפיכת העילוי לתכלית להגיע יכול זו ירידה ע"י דוקא כי המעלות", ד"שיר באופ� עבודתו היתה אז דוקא

ד"מעלות". העילוי � ביותר גדול עילוי ישנו שבזה לנהורא, חשוכא אתהפכא � לקדושה לב� עניני
ישראל בית כל את הקי� � כו' העול� בעניני והתעסקותו לב�, בבית בחר�, אבינו יעקב היות למרות ולכ�,
באופ� אלא עשו, ממנו שיצא כיצחק ולא ישמעאל, ממנו שיצא כאברה� לא היינו, שלימה", ד"מטתו באופ�

כו'. ממנו דיצא מציאות אצלו שיהי' יתכ� ולא שלימה, דמטתו

ביותר, קשה עבודה היא לב� בבית יעקב שעבודת היות ע� היינו, � המעלות" ד"שיר העני� כללות וזהו
"מעלות". של באופ� יותר, נעלה לעילוי מגיעי� עי"ז דוקא אעפ"כ, כו', ירידה של ובאופ�

מושיעי� "ועלו היעוד לקיו� מוכ� אבינו יעקב הי' לב� בבית העבודה שלאחרי חסידות בדרושי וכמבואר
לכ�, עדיי� מוכ� הי' לא שעשו אלא � השלימות בתכלית כבר היתה עבודתו כי עשו", הר את לשפוט ציו� בהר

והצא רכי� ש"הילדי� לפי בעבודתו.או השלימות לתכלית הגיע מצידו יעקב אבל גו'", עלי עלות והבקר �

זו. עבודה ע"י שנפעל העילוי גודל מצד שמחה, של באופ� � המעלות" ד"שיר העני� בזה מודגש ולכ�

ËÈוטוב לשמי� ד"טוב העבודה כללות בדוגמת היא כו'), העול� (בעניני לב� בבית יעקב עבודת והנה, .
לבריות":

"טוב � לב� בעניני עבודתו היתה זה ע� וביחד לשמי�". "טוב � לאלקות מרכבה בבחי' הי' אבינו יעקב
לבריות".
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ביו� ופורי� אדר דאדר"ח הקביעות ע� שבט בכ"ז אדר מברכי� דשבת הקביעות שבי� הקשר מוב� ועפ"ז
התהלי� (שיעור המעלות" ד"שיר העני� בכללות כי � לבריות" וטוב לשמי� "טוב טוב, כי בו שהוכפל השלישי
בהיותו ג� כי יחד, ג� לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב החיבור מודגש אבינו, יעקב של עבודתו בחודש), דכ"ז

לאלקות. מרכבה בבחי' הי' לב� בבית

הפסיקו לא לעול� ימיה� ש"כל פל"ד) (פכ"ג. בתניא מבואר המרכבה" ה� ה� "האבות למארז"ל בנוגע דהנה,
מרכבה בבחי' שבאבות") "בחיר � אבינו יעקב (ובפרט האבות שהיות היינו, כו'", דעת� מלקשר אחת שעה אפי'
לאלקות מרכבה בבחי' הי' לב�, בבית יעקב שהי' השני� עשרי� שבמש� לומר בהכרח וא"כ, תמידי, עני� הוא

לשמי�". ד"טוב העני� כללות שזהו � זה) בעני� שני� ריבוי של הפסק שהי' לומר ח"ו (כי

עבודתו היתה � מרכבה) (בבחי' השלימות בתכלית לשמי�", ד"טוב באופ� היתה שעבודתו זה ע� וביחד
ד"טוב העני� כללות בדוגמת שזהו וכיו"ב, לב� צא� העול�, עניני ע� שעסק היינו, לבריות", ד"טוב באופ� ג�

לבריות".

מרכבה בבחי' הי' וכיו"ב, לב� צא� העול�, בעניני עסוק היותו שע� � יעקב שבעבודת העילוי גודל וזהו
יחד. ג� לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב העני� כללות שזהו לאלקות,

הי' שיוס� בכ"מ חסידות בדרושי כמבואר � אבינו מיעקב יותר יוס� של מעלתו אמנ� גדולה זה [בעני�
ואת ידו את איש ירי� לא ש"ובלעדי� ובאופ� מצרי�, אר� כל על מושל בהיותו ג� עבודתו את לעבוד יכול
אמר ולכ� העיר, בתו� להתפלל יכול הי' לא רבינו שמשה [ועד כו' גילולי� מלאה היותה למרות � רגלו"

(ו גו'" כפי אפרוש העיר את לעיר,"כצאתי מחו� צא�, רועה הי' אבינו יעקב משא"כ ובפרש"י)], כט ט, ארא
יעקב עבודת שבכללות מוב�, לעיל האמור ע"פ אעפ"כ, אבל � העול� מעניני בהתבודדות להיות שיוכל כדי

יחד]. ג� לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב החיבור מודגש לב� בבית

Îפרט מוב� � לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב העני� מודגש אבינו יעקב שבעבודת לעיל האמור ע"פ והנה, .
דוקא: שמחה של באופ� המעלות", ד"שיר העני� לכללות בנוגע נוס�

צריכה זו שעבודה מוב�, לבריות", ד"טוב העני� בדוגמת היא העול� בעניני וההתעסקות שהעבודה מאחר
עני� הזולת על לפעול רוצי� שכאשר זו, מדינה במנהגי במוחש שרואי� וכפי � ("שיר") שמחה מתו� להיות
משא"כ עליו, לפעול שיצליחו הטבע) (בדר� סיכויי� ישנ� ואז מחייכות, פני� לו להראות צריכי� מסויי�,

כו'. קרירות פני� אפילו או זועפות, פני� לו מראי� כאשר

אפילו או גמור, שאינו צדיק ע� מדברי� כאשר דהנה, � לבריות" ד"טוב לעני� בנוגע במיוחד מודגש זה וכל
דמדרגת העילוי גודל (פי"ב) בתניא כמבואר � וכו'" לעול� יעבור ולא מימיו עבירה עבר [ש"לא בינוני ע�
הנמצא יהודי ע� לדבר צריכי� כאשר אבל כו'; מחייכות בפני� עמו לדבר הצור� כ� כל מודגש לא � הבינוני]
מתו� � "שיר" של (באופ� שמחות בפני� עמו מדברי� כאשר רק הנה � ההפכי בכיוו� "גמור" ד ומצב במעמד

עליו. לפעול סיכויי� ישנ� שמחה)

‡Î:לפועל בנוגע � הנ"ל מכל ההוראה .

להיות צרי� האבות ש"בחי' � לשלשה" אלא אבות קורי� "אי� מארז"ל בפירוש וארא) (ר"פ בתו"א מבואר
שבאבות". "בחיר � אבינו יעקב של עבודתו אודות מדובר כאשר ובפרט כו'", אד� בכל

להגיע עליו סוכ"ס אבל שבאבות", "בחיר יעקב, של עבודתו באופ� ומיד תיכ� להתחיל אפשר אי [אמנ�
יעקב]. של עבודתו לאופ� ג�

את הפועל סימ� בעיקר אלא הדבר, על שמורה סימ� רק לא היינו, � לבני�" סימ� אבות "מעשה וכמארז"ל
תהי' הבני� שעבודת הפועלת כח נתינת היא האבות שעבודת אומרת, זאת כמ"פ), (כמדובר הדבר מציאות

זה. באופ�

מישראל לכאו"א הוראה היא כו') המעלות" "שיר (באמירת אבינו יעקב של עבודתו הרי � לעניננו ובנוגע
יחד. ג� לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב באופ� להיות צריכה שעבודתו

לשמי� ד"טוב באופ� היא עצמו ע� שעבודתו בלבד זו "שמי�"ולא לבחי' בנוגע ה� היינו, לבריות", וטוב
כפשוטו לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב באופ� להיות צריכה עבודתו אלא � שבו "בריות" לבחי' בנוגע וה� שבו

פל"ב). תניא (ראה בעלמא" "בריות של באופ� הוא ומצב� שמעמד� אלו על ואפילו הזולת, על לפעול �
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לפועל: ובנוגע

� ובמיוחד הכלליי�, המבצעי� בכל ההתעסקות ע"י � היא לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב באופ� העבודה
פועל הוא הרי בס"ת, אות כבר קנה שהוא זה על נוס� היינו, תורה, ספר כתיבת ע"י בנ"י כל דאחדות במבצע
ד"שלימות העני� כללות נפעל ועי"ז ד"בריות". ומצב במעמד הנמצא יהודי אפילו בס"ת, אות יקנה יהודי שכל

התורה". "שלימות ע� ביחד הע�",

·Îאת תהלי�) (בשיעור אומרי� שאז שבט, בכ"ז אדר מברכי� דשבת מהקביעות ההוראה כללות וזוהי .
ופורי� אדר דר"ח א' יו� נקבע ועפ"ז בארוכה), (כנ"ל אבינו יעקב של עבודתו כללות � המעלות שיר הט"ו
הרי זו עבודה ובדר� � בארוכה) (כנ"ל לבריות" וטוב לשמי� "טוב שענינו טוב, כי בו שהוכפל השלישי ביו�

כולה. השנה כל במש� בעבודתו ממשי� הוא
בעיני לראות ממש בקרוב נזכה � תהלי�" שבספר המעלות שיר "ט"ו ע� הקשורה העבודה כללות וע"י
ישראל מעזרת היורדות מעלות עשרה "חמש ב) נא, (סוכה במשנה כמבואר המקדש, שבבית ה"מעלות" את בשר

שירה", ואומרי� שיר בכלי עומדי� לוי� שעליה� שבתהלי�, המעלות שיר עשרה חמש כנגד נשי�, לעזרת

ה"מעלות", כל גבי על אחת בבת שקופ� באופ� אינה ב"מעלות" שהעלי' � האד� לעבודת בנוגע בזה [והרמז
כו'], ההיכל למעלות בנוגע מוב� ועד"ז לדרגא, מדרגא � מעלות" עשרה ה"חמש בכל עולה הוא אלא

בנוגע וה� שירה, ויאמרו שיר בכלי שיעמדו ללוי� בנוגע ועד"ז המקדש, בבית שיעבדו לכהני� בנוגע ה�
הרי � ש� עומדי� אינ� בנ"י כל ששאר ולמרות בדוכנ�, הלוי� ואת בעבודת� הכהני� את שיראו בנ"י לשאר

נמצא. הוא ש� אד� של שמחשבתו במקו�

התורה", "שלימות ע� ביחד הע�", "שלימות � השלימות בתכלית בנ"י של ומצב� מעמד� יהי' ואז
הה "ביו� כמ"ש � השלימות בתכלית יהי' כולו העול� וכל בשלימותו, המקדש ובית האר�", יהי'"שלימות וא

כולו, העול� בכל בגלוי נקרא אני כ� נכתב שאני כש� אחד", ושמו אחד ה'

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב

***

‚Î.תשא כי ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

„Îהמבצע ע� הקשור פסוק ישנו � ובפרשתנו רש"י. פירוש ע� השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג .

ובפירוש ד), כד, (פרשתנו גו'" ה' דברי כל את משה "ויכתוב תורה: ספר דכתיבת לאחרונה) אודותיו (שמדברי�
במרה". שנצטוו מצוות וכתב תורה, מת� ועד מבראשית � משה "ויכתוב רש"י:

תורה: ספר דכתיבת העני� לכללות שיי� זה ופסוק

שנאמר לעצמו, תורה ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות רפ"ז) ס"ת (הל' ברמב"� איתא
פרשיות התורה את כותבי� שאי� לפי זו, שירה בה שיש תורה לכ� כתבו כלומר השירה. את לכ� כתבו ועתה

בשלימותה. תורה ספר לכתיבת שהכוונה לומר בהכרח ולכ� פרשיות",

בתוספות מובא ניתנה") מגילה "מגילה (או ניתנה" חתומה "תורה בעני� א) ס, (גיטי� הגמרא בסוגיית והנה,
הנ"ל: רש"י פירוש תורה) (ד"ה

� [ולהעיר חומש בפי' ופרש"י הע�, באזני ויקרא הברית ספר ויקח דכתיב תימה � ניתנה חתומה "תורה
ניתנה", חתומה ש"תורה לומר אפשר אי� וא"כ, כא�", ועד מבראשית דהיינו בתוספות] רגיל אינו זה שלשו�

הארבעי�? שנת סו� עד נכתבה שלא היינו

בחומש רש"י מפירוש הקושיא מהי וא"כ, מקרא, של פשוטו רש"י מפרש החומש על שבפירושו [ואע"פ
ניתנה"? חתומה ש"תורה הגמרא דברי � כו' הלכה לעניני בנוגע

כתב אכ� רבינו שמשה לומר בהכרח הרי מקרא, של בפשוטו מוכרח הוא בחומש רש"י שפירוש מאחר הנה
התורה שכל היינו, ניתנה", חתומה ש"תורה לומר אפשר אי ההלכה ע"ד ג� וא"כ, � תורה" מת� ועד "מבראשית

הארבעי�]. שנת בסו� אלא נכתבה לא
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כחות עשר עני� שהוא גרה, עשר השקל, מחצית לתת היא שהעבודה וזהו האלקית. ונפש
האלקית דנפש כחות עשר השניה, מחצית מלמעלה נותני� ועלֿידיֿזה הבהמית, .41דנפש

שכתוב מה ג� ודנפש42וזהו האלקית דנפש כחות עשר עני� שהוא יו"די�, בשני וייצר,
בלבד, השקל מחצית היא האד� שעבודת בזה, והסדר ביחד. לחבר� היא והעבודה הבהמית,
כחות עשר התגלות מלמעלה נותני� ועלֿידיֿזה הבהמית, נפש כחות עשר תקו� עני� שהוא
וכלי, דאור היחוד כמו לאחדי� ומתחברי� הבהמית, בהנפש שמאירי� האלקית, דנפש

בתחתוני� דירה יתבר� לו להיות הקב"ה דנתאוה הבריאה כוונת נשלמת .43ועלֿידיֿזה
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ע'41) ש� תער"ב (המש� העת"ר יתנו זה סד"ה ג� ראה

תתעד).

ועוד.42) א. סא, ברכות ראה ז. ב, בראשית

במדב"ר43) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

•
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לפועל: ובנוגע

� ובמיוחד הכלליי�, המבצעי� בכל ההתעסקות ע"י � היא לבריות" וטוב לשמי� ד"טוב באופ� העבודה
פועל הוא הרי בס"ת, אות כבר קנה שהוא זה על נוס� היינו, תורה, ספר כתיבת ע"י בנ"י כל דאחדות במבצע
ד"שלימות העני� כללות נפעל ועי"ז ד"בריות". ומצב במעמד הנמצא יהודי אפילו בס"ת, אות יקנה יהודי שכל

התורה". "שלימות ע� ביחד הע�",

·Îאת תהלי�) (בשיעור אומרי� שאז שבט, בכ"ז אדר מברכי� דשבת מהקביעות ההוראה כללות וזוהי .
ופורי� אדר דר"ח א' יו� נקבע ועפ"ז בארוכה), (כנ"ל אבינו יעקב של עבודתו כללות � המעלות שיר הט"ו
הרי זו עבודה ובדר� � בארוכה) (כנ"ל לבריות" וטוב לשמי� "טוב שענינו טוב, כי בו שהוכפל השלישי ביו�

כולה. השנה כל במש� בעבודתו ממשי� הוא
בעיני לראות ממש בקרוב נזכה � תהלי�" שבספר המעלות שיר "ט"ו ע� הקשורה העבודה כללות וע"י
ישראל מעזרת היורדות מעלות עשרה "חמש ב) נא, (סוכה במשנה כמבואר המקדש, שבבית ה"מעלות" את בשר

שירה", ואומרי� שיר בכלי עומדי� לוי� שעליה� שבתהלי�, המעלות שיר עשרה חמש כנגד נשי�, לעזרת

ה"מעלות", כל גבי על אחת בבת שקופ� באופ� אינה ב"מעלות" שהעלי' � האד� לעבודת בנוגע בזה [והרמז
כו'], ההיכל למעלות בנוגע מוב� ועד"ז לדרגא, מדרגא � מעלות" עשרה ה"חמש בכל עולה הוא אלא

בנוגע וה� שירה, ויאמרו שיר בכלי שיעמדו ללוי� בנוגע ועד"ז המקדש, בבית שיעבדו לכהני� בנוגע ה�
הרי � ש� עומדי� אינ� בנ"י כל ששאר ולמרות בדוכנ�, הלוי� ואת בעבודת� הכהני� את שיראו בנ"י לשאר

נמצא. הוא ש� אד� של שמחשבתו במקו�

התורה", "שלימות ע� ביחד הע�", "שלימות � השלימות בתכלית בנ"י של ומצב� מעמד� יהי' ואז
הה "ביו� כמ"ש � השלימות בתכלית יהי' כולו העול� וכל בשלימותו, המקדש ובית האר�", יהי'"שלימות וא

כולו, העול� בכל בגלוי נקרא אני כ� נכתב שאני כש� אחד", ושמו אחד ה'

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בקרוב

***

‚Î.תשא כי ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***

„Îהמבצע ע� הקשור פסוק ישנו � ובפרשתנו רש"י. פירוש ע� השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג .

ובפירוש ד), כד, (פרשתנו גו'" ה' דברי כל את משה "ויכתוב תורה: ספר דכתיבת לאחרונה) אודותיו (שמדברי�
במרה". שנצטוו מצוות וכתב תורה, מת� ועד מבראשית � משה "ויכתוב רש"י:

תורה: ספר דכתיבת העני� לכללות שיי� זה ופסוק

שנאמר לעצמו, תורה ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות רפ"ז) ס"ת (הל' ברמב"� איתא
פרשיות התורה את כותבי� שאי� לפי זו, שירה בה שיש תורה לכ� כתבו כלומר השירה. את לכ� כתבו ועתה

בשלימותה. תורה ספר לכתיבת שהכוונה לומר בהכרח ולכ� פרשיות",

בתוספות מובא ניתנה") מגילה "מגילה (או ניתנה" חתומה "תורה בעני� א) ס, (גיטי� הגמרא בסוגיית והנה,
הנ"ל: רש"י פירוש תורה) (ד"ה

� [ולהעיר חומש בפי' ופרש"י הע�, באזני ויקרא הברית ספר ויקח דכתיב תימה � ניתנה חתומה "תורה
ניתנה", חתומה ש"תורה לומר אפשר אי� וא"כ, כא�", ועד מבראשית דהיינו בתוספות] רגיל אינו זה שלשו�

הארבעי�? שנת סו� עד נכתבה שלא היינו

בחומש רש"י מפירוש הקושיא מהי וא"כ, מקרא, של פשוטו רש"י מפרש החומש על שבפירושו [ואע"פ
ניתנה"? חתומה ש"תורה הגמרא דברי � כו' הלכה לעניני בנוגע

כתב אכ� רבינו שמשה לומר בהכרח הרי מקרא, של בפשוטו מוכרח הוא בחומש רש"י שפירוש מאחר הנה
התורה שכל היינו, ניתנה", חתומה ש"תורה לומר אפשר אי ההלכה ע"ד ג� וא"כ, � תורה" מת� ועד "מבראשית

הארבעי�]. שנת בסו� אלא נכתבה לא
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כחות עשר עני� שהוא גרה, עשר השקל, מחצית לתת היא שהעבודה וזהו האלקית. ונפש
האלקית דנפש כחות עשר השניה, מחצית מלמעלה נותני� ועלֿידיֿזה הבהמית, .41דנפש

שכתוב מה ג� ודנפש42וזהו האלקית דנפש כחות עשר עני� שהוא יו"די�, בשני וייצר,
בלבד, השקל מחצית היא האד� שעבודת בזה, והסדר ביחד. לחבר� היא והעבודה הבהמית,
כחות עשר התגלות מלמעלה נותני� ועלֿידיֿזה הבהמית, נפש כחות עשר תקו� עני� שהוא
וכלי, דאור היחוד כמו לאחדי� ומתחברי� הבהמית, בהנפש שמאירי� האלקית, דנפש

בתחתוני� דירה יתבר� לו להיות הקב"ה דנתאוה הבריאה כוונת נשלמת .43ועלֿידיֿזה
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"È„‚ Ï˘·˙ ‡Ï"

גדי תבשל לא אדמת�... בכורי "ראשית הפסוק מ�

אמו" את1בחלב השני, המתחיל" ב"דיבור רש"י, מצטט ,

בכלל וכבש עגל "א� ומפרש: גדי", תבשל "לא המלי�

בכמה מוצא שאתה ממה ר�, ולד לשו� אלא גדי שאי� גדי,

את עזי�: אחריו לפרש והוצר� גדי שכתב גדי2מקומות

עזי�3העזי� גדיי שני גדי4, שנאמר מקו� שכל ללמד� ,

במשמע" וכבש עגל א� מקומות5סת�, ובשלושה נכתב6.

ואחד הנאה לאיסור ואחד אכילה לאיסור אחד בתורה:

בישול" .7לאיסור

"ובשלושה פירושו בסו� רש"י דברי בזה: להבי� וצרי�

לתחילת לכאורה, קשורי�, אינ� בתורה..." נכתב מקומות

היה כ�, וא� גדי...". בכלל וכבש עגל "א� – הפירוש

עגל "א� – אלו עניני� שני יכתוב שרש"י יותר מתאי�

נפרדי�, קטעי� בשני – מקומות..." ו"ובשלושה וכבש..."

את שוב יצטט הוא מקומות..." "ובשלושה של העני� ולפני

אחרי� במקומות רש"י של כדרכו גדי", תבשל "לא המלי�

דומי�? במקרי�

בתוכנ�, רק שוני� אינ� אלו עניני� שני קשה: ויותר

של החלק בפסוק: אחרות למלי� מתייחסי� ה� אלא

מבאר וכבש..." עגל "א� "גדי",wxהפירוש המלה את

"לאz`fולצור� המלי� את לצטט לכאורה, הכרח, אי�

"ובשלושה פירושו של השני החלק לפני ואילו תבשל".

האזהרה מדוע מוסבר שש� חוזרתdzellkaמקומות...",

לצטט הכרחי פעמי�, תבשל".wxשלוש "לא המלי� את

"דיבור באותו עניני� שני צירו� לגבי רק אינו הקושי ולכ�

על אלו עניני� שני רש"י כותב מדוע ג� אלא המתחיל",

גדי"? תבשל "לא המלי� שלוש כל

מוב� לא בפירושוxcqוכ� רש"י: בפירוש העניני�

מדוע מבהיר הוא מקומות..." כתובהllka"ובשלושה

וכבש..." עגל "א� בפירוש ואילו תבשל...", "לא האזהרה

היה צרי� רש"י כ�, וא� "גדי", המלה את רק מסביר הוא

מקומות..." "ובשלושה ההסבר את עגלiptlלהקדי� "א�

הפו�?8וכבש..." בסדר אלו עניני� שני רש"י קובע ומדוע ,

.·
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈ�È�Ú‰ ¯„ÒÏ ¯·Ò‰‰

"ובשלושה – רש"י בפירוש העניני� סדר לגבי

אפשר – גדי..." בכלל וכבש עגל "א� לאחר מקומות..."

לבאר:

לאיסור ואחד אכילה לאיסור "אחד רש"י פירוש לפי

בשני שג� � לומר הכרחי בישול" לאיסור ואחד הנאה

מופיע והנאה אכילה אוסרת התורה שבה� המקומות

"לא ההתחלהlyazהביטוי הוא שהבישול מפני ,"

לאוכלו כדי מזו� מבשל אד� והנאה: אכילה לידי המביאה

למוכרו לילדו, להאכילו אחר: באופ� ממנו ליהנות כדי או

וההנאה האכילה איסור את התורה כותבת ולכ� וכדומה.

"לא בדומהlyazבמלי� למקרא"9", חמש ש"ב� למה

אותו מזהיר שלילית, פעולה לבצע הול� שכשהוא יודע,

להליכה, מתכוו� אינו שהמלמד למרות תל�", "אל מורו:

לבצע מתכונ� שהוא למעשה .10אלא
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יט.1) כג, פרשתנו

(וישב2) עזי� גדי אשלח אנכי "כגו� דפוסי�: ובכמה ראשו�. בדפוס כ"ה

שינויי�. כמה עוד ישנ� וכ� כו'". גדי את יז) לח,

כ.3) לח, וישב

ט.4) כז, תולדות

ב.5) קיג, בחולי� וכ"ה

הוא "גדי" כי – וכבש" "עגל כא� וברש"י ורחל". "פרה ש�: בחולי�

– א קיד, וש� קרא. מחד ד"ה – ש� (חולי� רש"י שממ"ש אלא ר�". "ולד

ד"גדי" המשמעות ההלכה בדר� שג� מוכח וטלה" "עגל אמו) בחלב ד"ה

"אפילו היא הגמרא שלשו� ומה כנ"ל*, lgxeהיא dxt�שבדר לפי – במשמע"

"במשמע") הלשו� קצת דוחק הנ"ל לפי (כי י"ל או בזה. חילוק אי� ההלכה

(ולא ל"פרה" השינוי ג"כ יומתק זה פי ועל ורחל. הפרה ל"ולד" היא שהכוונה

ל' נקט – ונקבות זכרי� כשכולל המקומות ברוב כרגיל – "שור" או "פר",

ולד כולל הוא "וגדי ה"ג: פ"ט אסורות מאכלות הל' רמב"� ג� וראה זכר).

העז". ולד השה ולד השור

כא.6) יד, ראה כו. לד, תשא כא�. פרשתנו

ב.7) קטו, בחולי� וכ"ה

ו]8) הכתוב התחלת רק הוא [מעתיק שבתחלה ידֿיח), (כא, וכדלעיל

פרטי�. מפרש ואח"כ בכללותו העני� נאמר" "למה מפרש

שאינו9) ללמד� רק בישול בלשו� אכילה איסור שהוציא לומר אי� אבל

כי – רספ"ז) יו"ד טושו"ע סע"ב. ד, (כבסנהדרי� בישול דר� אלא אסור

"לא הלשו� עלlyazפשטות מזהיר שהכתוב מורה "leyiadעל ,dlik`d(ולא

jxcבישול בלשו� אכילה איסור שהוציא כבפני�, לומר מוכרח ולכ� בישול),

להאכילה. הכנה הוא שהבישול לפי

"לא שנאמר ממה שמ"מ, "לאlyazאלא ולא – "oikzבשלח (ע"ד "

האכילה שאיסור הפשט) דר� עפ"י (ג� מוכח – וכיו"ב "והכינו") ה) (טז,

דוקא. בישול דר� היא (וההנאה)

על10) "הוסיפה ג) ג, (בראשית פרש"י יומתק א) (ולאieeivdועפ"ז: "

mzq�כש" הנחש שראיית מה יוב� ב) וכיו"ב). האיסור" "על או "הוסיפה",

אצל נתקבלה ד) ג, ש� (רש"י באכילה" מיתה אי� כ� בנגיעה מיתה .degשאי�

."icbk jx xac `ed xyady itl icb oeyla `ivede dnda oeyl `l` icb oi`y" :av devn jepiga (*
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אחר במקו� מוצאי� שאנו שאיסור11וכפי ,zlik`

"בכ בביטוי בתורה מופיע לאקדשי� קודש כיrbzל – "

לאכילתו. ההתחלתי הגור� היא מאכל בדבר נגיעה

של במשמעות "תבשל" המלה שהסבר מוב�, א�

" אינו הנאה או בפסוקeheytאכילה מקרא" ,envrlykשל

אחרת אפשרות שאי� כיו� עני�12אלא מפני ,xg`�וא .

יהיה כפשוטו, בפרשתנו "תבשל" המלה הסבר יהיה

מיותר מקומות בשני אמו" בחלב גדי תבשל "לא .13הציווי

היה אילו זה`xytא� לאו כתיבת לגבי אחר הסבר לבאר

בכל "תבשל" המלה משמעות היתה מקומות, בשלושה

כפשוטה. המקומות שלושת

מקומות... "ובשלושה פירושו את רש"י כותב ולכ�

אכילה..." לאיסור וכבש..."xg`lאחד עגל "א� פירושו

cg` rhwae:

להסביר היה אפשר עזי�", "גדי רק הוא "גדי" אילו

גדי..." תבשל "לא בפשטות: מקומות" "שלושה את

וכבש עגל – השני עזי�, גדי אוסר (הקרובי�14הראשו�

הבהמה מי� של ר� ולד בהיות� –15ל"גדי" והשלישי ,(

החיה מי� של ר� .16ולד

פירוש לפי "dfאמנ�, המלה בשניicbמשמעות "

לומר יותר שפשוט מוב�, א� ממש, כפשוטה אינה מקומות

"ולד מכנה מפניjxשהתורה "גדי", במלה וכו' עגל של "

בתכונותיו דומה ברכותו,17שהוא המיוחד גדי לבשר

"לא במלי� והנאה אכילה אוסרת שהתורה לומר, מאשר

כי הנאה.zilkzתבשל", או אכילה היא הבישול

וכבש עגל ש"א� רש"י, כפירוש ידוע, שכבר לאחר א�

לומר אפשר ואי גדי", האחרי�ipyayבכלל המקומות

נכלל כבר ב"גדי" שהרי "גדי", של בעני� פרטי� נוספי�

הבהמה מי� של ר� פרט18ולד רק להוסי� אפשר ,cg`:

עוד יש והרי החיה, מי� של ר� ולכ�19פסוקי�ipyולד .

שוני� פרטי� אינ� האיסורי� ששלושת לומר, הכרחי

ב"לא פרטי� שלושה אלא הנאהlyazב"גדי", אכילה, :"

ובישול.
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פירושו את רש"י כותב רבי� במקומות קשה: עדיי� א�

בפסוק יותר מאוחר הכתובה מלהiptlלמלה מפרש שהוא

למלה הפירוש כאשר וזאת כ�. לפני בפסוק הכתובה

רק מוב� או הכרחי נעשה מלהxg`lהקודמת על פירושו

יותר. מאוחרת

עניני� ה� הפירושי� שני א� כזה, במקרה ג� א�

mipeyרש"י אות� מחלק האחר, את מחייב האחד א� א� ,

שני כולל זאת בכל רש"י כאשר נפרדי�. קטעי� לשני

שהקשר הוכחה, זו הרי המתחיל", "דיבור באותו עניני�

אלא לאחר, גור� או מחייב שהאחד בכ� רק אינו שביניה�

ג� קשר אוmpkezaיש בשלימות� עוסקי�, שה� כלומר, ,

אחד. בקטע מופיעי� ה� ולכ� זהה, בעני� מה�, בחלק

המשותפ הנקודה מהי מוב�: לא זה שלולפי בתוכנ� ת

המלה לביאור גדי" בכלל וכבש עגל "א� – העניני� שני

להופעת הסיבה לביאור מקומות..." ו"ובשלושה "גדי",
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שבתורה" אזהרות על להרחקה "גזירות גזר שאברה� ממה לזה סתירה דאי� ג)

ה). כו, תולדות (רש"י

ש�.11) וברש"י ד. יב, תזריע

ביבמות".12) ששנוי' "כמו רש"י מוסי� ש�, תזריע שבפ' ולהעיר

בכורי13) "ראשית הכתוב התחלת ג� הרי להקשות: אפשר לכאורה

החידוש – אבל תשא? בפ' נכפלו שלפנ"ז] הפסוקי� [וכ� גו'" אדמת�

בפ' רש"י פירש אלו, ויקהלyz`שבפסוקי� ש"פ בשיחת בארוכה (כמבואר

תשכ"ח).

כי14) (עזי�)", ל"גדי יותר שדומה "כבש" רק מרבה השני ש"גדי" או

עד"ז (וראה גסה בהמה של ר� ולד – השלישי ו"גדי" דקה, בהמה ה� שניה�

לרחלי�"). ואחת לעזי� ואחת גסה לבהמה "אחת כא�: מכילתא

החי'15) ממי� ר� ולד (כ"אl`אבל השני' בפע� שנאמרה מ"גדי" ילפינ�

" כא�: מכילתא עד"ז וראה השלישית). dndalמפע� zg`(לדקה ואחת (גסה

'igl zg`e."

(העזי�),16) גדי דוקא הוא ש"גדי" דיעה ישנה הרי ההלכה בדר� וג�

ד"ה – א קיד, חולי� רש"י (ראה נפקא יתירה מ"גדי" בהמות ושאר חי' ובשר

אמו). בחלב

זה17) רגיל – מזו שאינ�xzeiaויתרה ור"ד.. "חיות.. וכפרש"י: בתורה

(הקרוב הדרש דר� ע"פ רק ולא יט). א, (שמות כחיות מילדות" צריכות

נאמר (ולא יהודה ארי' גור וכמו: מקרא, של בפשוטו ג� אלא כבנדו"ז, לפשט)

" – הכתוב כבסיו� –k.ט מט, ויחי – ארי'") .n"kaeגור

רש"י18) (ראה דוקא וכבש" "עגל רש"י כותב שלכ� החי'. ממי� לא אבל

ב). א, ויקרא

"פרט למיעוט סע"א) קיג, (חולי� שהוצר� מזה להקשות: "igl'ואי�

חולי� רש"י (וראה "גדי" בכלל היא חי' ג� המיעוט שאלולי לכאורה מוכח

דר� על ללימוד ההלכה דר� על מלימוד ראי' שאי� זה על נוס� – אבל ש�),

בדר� ש(ג� משמע ורחל" "פרה ע"ב) ריש (ש� הגמרא מלשו� – הפשט*

עפ"י כי – חי' למעוטי קרא שצרי� ומה גדי. בכלל הוא בהמה רק ההלכה)

כל אי� ש� הגמרא צרי�xaq`שיטת עו� למעט ג� (שלכ� ביניה� לחלק

ובשר הכתוב ממשמעות הוא בהמה שבשר ש�, לרמב"� לח"מ וראה קרא).

השמועה. מפי נלמד חי'

זהו19) כי – ר�" מ"ולד שלא בשר ג� מרבה השלישי ש"גדי" לומר ואי�

jtid.(5 הערה לעיל (ראה "גדי" הלשו� משמעות

וא' לחי' וא' לבהמה "אחת כא�: (וכבמכילתא עו� שמרבה לומר אי� וכ�

אמו". בחלב תבשל "לא בו שיי� ואי� א�, חלב לו אי� עו� כי לעו�"),

"alga xyal dxdf`" my i"yxtk) xya lk opitli dfny (`yz 'ta) 'ipy mrt "'eb lyaz `l" xn`py ixg`l edf la` ± "'ek 'igl hxt minrt dyly" (`k ,ci) d`x i"yxa (*

.mihtyn zyxtc "icb" k"`yn .(215 'r my onwlck) 'igle serl herin mikixv okle ,(jli`e 212 'r onwl dkex`a d`x ±



כז mihtyn zyxt zegiyÎihewl

אחר במקו� מוצאי� שאנו שאיסור11וכפי ,zlik`

"בכ בביטוי בתורה מופיע לאקדשי� קודש כיrbzל – "

לאכילתו. ההתחלתי הגור� היא מאכל בדבר נגיעה

של במשמעות "תבשל" המלה שהסבר מוב�, א�

" אינו הנאה או בפסוקeheytאכילה מקרא" ,envrlykשל

אחרת אפשרות שאי� כיו� עני�12אלא מפני ,xg`�וא .

יהיה כפשוטו, בפרשתנו "תבשל" המלה הסבר יהיה

מיותר מקומות בשני אמו" בחלב גדי תבשל "לא .13הציווי

היה אילו זה`xytא� לאו כתיבת לגבי אחר הסבר לבאר

בכל "תבשל" המלה משמעות היתה מקומות, בשלושה

כפשוטה. המקומות שלושת

מקומות... "ובשלושה פירושו את רש"י כותב ולכ�

אכילה..." לאיסור וכבש..."xg`lאחד עגל "א� פירושו

cg` rhwae:

להסביר היה אפשר עזי�", "גדי רק הוא "גדי" אילו

גדי..." תבשל "לא בפשטות: מקומות" "שלושה את

וכבש עגל – השני עזי�, גדי אוסר (הקרובי�14הראשו�

הבהמה מי� של ר� ולד בהיות� –15ל"גדי" והשלישי ,(

החיה מי� של ר� .16ולד

פירוש לפי "dfאמנ�, המלה בשניicbמשמעות "

לומר יותר שפשוט מוב�, א� ממש, כפשוטה אינה מקומות

"ולד מכנה מפניjxשהתורה "גדי", במלה וכו' עגל של "

בתכונותיו דומה ברכותו,17שהוא המיוחד גדי לבשר

"לא במלי� והנאה אכילה אוסרת שהתורה לומר, מאשר

כי הנאה.zilkzתבשל", או אכילה היא הבישול

וכבש עגל ש"א� רש"י, כפירוש ידוע, שכבר לאחר א�

לומר אפשר ואי גדי", האחרי�ipyayבכלל המקומות

נכלל כבר ב"גדי" שהרי "גדי", של בעני� פרטי� נוספי�

הבהמה מי� של ר� פרט18ולד רק להוסי� אפשר ,cg`:

עוד יש והרי החיה, מי� של ר� ולכ�19פסוקי�ipyולד .

שוני� פרטי� אינ� האיסורי� ששלושת לומר, הכרחי

ב"לא פרטי� שלושה אלא הנאהlyazב"גדי", אכילה, :"

ובישול.
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פירושו את רש"י כותב רבי� במקומות קשה: עדיי� א�

בפסוק יותר מאוחר הכתובה מלהiptlלמלה מפרש שהוא

למלה הפירוש כאשר וזאת כ�. לפני בפסוק הכתובה

רק מוב� או הכרחי נעשה מלהxg`lהקודמת על פירושו

יותר. מאוחרת

עניני� ה� הפירושי� שני א� כזה, במקרה ג� א�

mipeyרש"י אות� מחלק האחר, את מחייב האחד א� א� ,

שני כולל זאת בכל רש"י כאשר נפרדי�. קטעי� לשני

שהקשר הוכחה, זו הרי המתחיל", "דיבור באותו עניני�

אלא לאחר, גור� או מחייב שהאחד בכ� רק אינו שביניה�

ג� קשר אוmpkezaיש בשלימות� עוסקי�, שה� כלומר, ,

אחד. בקטע מופיעי� ה� ולכ� זהה, בעני� מה�, בחלק

המשותפ הנקודה מהי מוב�: לא זה שלולפי בתוכנ� ת

המלה לביאור גדי" בכלל וכבש עגל "א� – העניני� שני

להופעת הסיבה לביאור מקומות..." ו"ובשלושה "גדי",
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שבתורה" אזהרות על להרחקה "גזירות גזר שאברה� ממה לזה סתירה דאי� ג)

ה). כו, תולדות (רש"י

ש�.11) וברש"י ד. יב, תזריע

ביבמות".12) ששנוי' "כמו רש"י מוסי� ש�, תזריע שבפ' ולהעיר

בכורי13) "ראשית הכתוב התחלת ג� הרי להקשות: אפשר לכאורה

החידוש – אבל תשא? בפ' נכפלו שלפנ"ז] הפסוקי� [וכ� גו'" אדמת�

בפ' רש"י פירש אלו, ויקהלyz`שבפסוקי� ש"פ בשיחת בארוכה (כמבואר

תשכ"ח).

כי14) (עזי�)", ל"גדי יותר שדומה "כבש" רק מרבה השני ש"גדי" או

עד"ז (וראה גסה בהמה של ר� ולד – השלישי ו"גדי" דקה, בהמה ה� שניה�

לרחלי�"). ואחת לעזי� ואחת גסה לבהמה "אחת כא�: מכילתא

החי'15) ממי� ר� ולד (כ"אl`אבל השני' בפע� שנאמרה מ"גדי" ילפינ�

" כא�: מכילתא עד"ז וראה השלישית). dndalמפע� zg`(לדקה ואחת (גסה

'igl zg`e."

(העזי�),16) גדי דוקא הוא ש"גדי" דיעה ישנה הרי ההלכה בדר� וג�

ד"ה – א קיד, חולי� רש"י (ראה נפקא יתירה מ"גדי" בהמות ושאר חי' ובשר

אמו). בחלב

זה17) רגיל – מזו שאינ�xzeiaויתרה ור"ד.. "חיות.. וכפרש"י: בתורה

(הקרוב הדרש דר� ע"פ רק ולא יט). א, (שמות כחיות מילדות" צריכות

נאמר (ולא יהודה ארי' גור וכמו: מקרא, של בפשוטו ג� אלא כבנדו"ז, לפשט)

" – הכתוב כבסיו� –k.ט מט, ויחי – ארי'") .n"kaeגור

רש"י18) (ראה דוקא וכבש" "עגל רש"י כותב שלכ� החי'. ממי� לא אבל

ב). א, ויקרא

"פרט למיעוט סע"א) קיג, (חולי� שהוצר� מזה להקשות: "igl'ואי�

חולי� רש"י (וראה "גדי" בכלל היא חי' ג� המיעוט שאלולי לכאורה מוכח

דר� על ללימוד ההלכה דר� על מלימוד ראי' שאי� זה על נוס� – אבל ש�),

בדר� ש(ג� משמע ורחל" "פרה ע"ב) ריש (ש� הגמרא מלשו� – הפשט*

עפ"י כי – חי' למעוטי קרא שצרי� ומה גדי. בכלל הוא בהמה רק ההלכה)

כל אי� ש� הגמרא צרי�xaq`שיטת עו� למעט ג� (שלכ� ביניה� לחלק

ובשר הכתוב ממשמעות הוא בהמה שבשר ש�, לרמב"� לח"מ וראה קרא).

השמועה. מפי נלמד חי'

זהו19) כי – ר�" מ"ולד שלא בשר ג� מרבה השלישי ש"גדי" לומר ואי�

jtid.(5 הערה לעיל (ראה "גדי" הלשו� משמעות

וא' לחי' וא' לבהמה "אחת כא�: (וכבמכילתא עו� שמרבה לומר אי� וכ�

אמו". בחלב תבשל "לא בו שיי� ואי� א�, חלב לו אי� עו� כי לעו�"),

"alga xyal dxdf`" my i"yxtk) xya lk opitli dfny (`yz 'ta) 'ipy mrt "'eb lyaz `l" xn`py ixg`l edf la` ± "'ek 'igl hxt minrt dyly" (`k ,ci) d`x i"yxa (*

.mihtyn zyxtc "icb" k"`yn .(215 'r my onwlck) 'igle serl herin mikixv okle ,(jli`e 212 'r onwl dkex`a d`x ±



mihtynכח zyxt zegiyÎihewl

כולל זה משות� תוכ� מפני אשר – פעמי� שלוש זה לאו

כאשר ובמיוחד המתחיל", "דיבור באותו רש"י אות�

"לא את ולא "גדי", המלה את רק מבאר הראשו� החלק

תבשל"?

.„
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÏ‡˘

"ובשלושה בי� התוכני הקשר (מהו זה לקושי בנוס�

עגל "א� הפירוש תחילת לבי� בתורה..." נכתב מקומות

"ובשלושה הפירוש עצ� לגבי ג� מוב� אי� וכבש...")

מקומות...":

אחר, פסוק מפני פסוק על קושי מתעורר כאשר א)

בלימוד כי בראשו�, ולא השני, בפסוק רש"י זאת מבאר

שיש קושי, התלמיד אצל מתעורר אי� הראשו� הפסוק

ליישבו. צור�

הקושי כאשר dxizqnנובע`epiעלֿאחתֿכמהֿוכמה

יותר, או פעמיי� מופיע שהדבר מכ� אלא הפסוקי�, בי�

בפסוק ולספר לבאר מקו� שאי� בפשטות, מוב� הרי

oey`xd,אחר שפסוק ידי על רק המתחדש xzeiאת xge`n,

לכאורה .20מיותר,

"ובג' כא� רש"י דברי את להבי� ביותר וקשה

חידושי� שלנו בפסוק לפרש חשוב מדוע מקומות...":

יותר המאוחרי� הפסוקי� משני רק ?21הנובעי�

"לא הפסוק לשו� של הפשוטה מהמשמעות ב)

lyaz�פע מופיע האיסור היה שאילו לנבוע, צרי� היה "...

כתוב כאשר בישול. לאיסור הכוונה היתה בלבד, אחת

לאיסור בנוס� מרבי�, תבשל", "לא נוספות פעמיי�

הפע� ידי על אכילה, איסור את ג� ואתdipydבישול, ,

הפע� ידי על הנאה, .ziyilydאיסור

לאיסור ואחד אכילה לאיסור "אחד אומר רש"י א�

בישול" לאיסור ואחד רש"י22הנאה שבפירוש וביודענו .

שהאיסורxcqdג� מכ�, יוצא "לאoey`xdמדוייק, של

איסור הוא ורק`dlikתבשל" הנאה, איסור – השני ,

שהאפשרות מוב�, שמכ� בישול! איסור על הוא השלישי

עד גדול, כה חידוש היא בישול לגבי נאמר תבשל" ש"לא

(כי אחרת אפשרות אי� שכבר לאחר רק אותה שאומרי�

משני ידועי� כבר הנאה ועל אכילה על האיסורי�

רש"י? זאת לומד מני� הקודמי�)! הפסוקי�

המצוות בספר הרמב"� יותר: גדולה א� התמיהה

בספרו23שלו החינו� ספר ובעל ספרי24, ששניה� ,dkld,

שבפרשת25מפרשי� תבשל..." "לא של שהמשמעות ,

היא, תבשל"dheytkמשפטי� "לא ואילו בישול, איסור ,

אכילה לאיסור כוונת� – ראה ושבפרשת תשא שבפרשת

שניה". "פע� האיסור מופיע שבה� מפני הנאה, ולאיסור

המפרש ששתיeheytורש"י, מבאר הוא דוקא מקרא, של

הנאה, ואיסור אכילה איסור לגבי ה� הראשונות האזהרות

בישול! איסור לגבי היא השלישית ורק

.‰
¯ÂÒÈ‡· ˘Â„ÈÁ Y "Ï˘·˙ ‡Ï"

"ובג' בפירושו ליישב מתכוו� רש"י הוא: לכ� ההסבר

בפסוק מיד המתעוררת תמיהה "לאeplyמקומות..."

תבשל":

לפי ובמיוחד בתורה, כלשהו במקו� מוצאי� איננו

דברי� בבישול: שאסור דבר למקרא, חמש ב� של ידיעותיו

אי� א� בהנאה, אסורי� אחרי� באכילה, אסורי� מסויימי�

בבישול האסור בח26דבר "גדי יהיה מדוע אסור. אמו" לב

?27בבישול

בתורה: נכתב מקומות "ובג' כא� מיד רש"י מסביר לכ�

אוסר אינו אכ� שלנו שהפסוק אכילה...", לאיסור אחד

אכילה לאיסור אזהרה זוהי אלא .28בישול,

רש"י, של דרכו לפי זה פירוש להסביר כדי eheytא�

מקומות...": "ובג' לבאר צרי� הוא מקרא, של

היה בלבד, אחת פע� תבשל" "לא נאמר היה אילו

igxkd�שאי למרות כפשוטו, בישול איסור שזהו להסביר

"לא כי – גדול חידוש זהו אמנ�, לכ�. דומה כלשהו איסור

אי א� בבישול, אסור אינו דבר שו� חבר", לו מצאתי

המלהxiaqdlאפשר אכילה.lyazאת של במשמעות
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מפרש20) רש"י אי� בפ'epzyxtaשלכ� נכפל למה הטע� –`yzהציווי

שלפנ"ז. ציווי� כו"כ וכ� גו'" אדמת� בכורי "ראשית

משפטי�21) בפ' מאומה מפרש אינו צב) (מצוה בחינו� שאפילו ולהעיר,

למה אדבר ועוד כא�: ראב"ע ג� וראה ראה. ופ' תשא שבפ' להחידוש בנוגע

שנית.. פע� `cgהזכיר.. lk mewna.�מה

תבשל"22) "לא בא� הרי ב), קטו, (ש� הגמרא לשו� שכ"ה oey`xdוא�

) בא לאיסורi"yxtlהי' (leyiaרש"י הי' ,dpynכדרכו) הש"ס ),n"kaמלשו�

תבשל" "לא מקרא של פשוטו שע"פ יאמרו שלא לאיסורoey`xdבכדי בא

dlik`.

קפוֿז.23) מל"ת

קיג.24) צב. מצוה

פז.25) ר"ס יו"ד שבטושו"ע מהסדר ג� וכ"מ

אינו26) כג) טז, בשלח לעיל (ראה בשבת בישול שאיסור בפשטות, ומוב�

יצאוllkשיי� לא המ� שלוקטי האיסור ע"ד הוא, האיסור ש� כי – לנדו"ד

) מפני – כט) טז, ש� (פרש"י שdncwddkללקטו עצמו, הוא)meidשבכתוב

מקו�) (בשו� מצינו לא אבל להוי', קודש שבת בבישול.xacשבתו� האסור

איסור27) על טע� שמבאר [לאחרי כתב צב) (מצוה בחינו� שג� ולהעיר,

שמביא לאחרי וג� המקובל", למודעי אנו צריכי� "ועדיי� בחלב] בשר בישול

לי". שוה איננו זה "וכל הרמב"�: טע�

או28) שבתרגו� מה מוב� מקראועפי"ז של לפשוטו קרוב שהוא – נקלוס

) מפרש – תיב"ע) שיטתlka(משא"כ שאי"ז אלא תיכלו�". "לא המקומות) ג'

בפני�. להל� וראה רש"י.

mihtyn zyxt zegiyÎihewl

בתורה", נכתב מקומות ש"בג' כיו� אי�zehytaeא�

אזהרות שלוש ה� אלו אלא בלאוי�", "להרבות הכוונה

שוני� עניני� שלושה על מקומות29שונות שבשני וכיו� ,

igxkd,הפשוטה מהמשמעות תבשל" "לא את להוציא

מכ�, שנובע למה אלא לבישול, הכוונה שאי� ולבאר

הדברי� שלושת וכל והנאה, אכילה – הבישול למטרת

והנאה, אכילה בישול – אסורי�

אכילה, איסור הוא הראשו� תבשל" ש"לא לומר, סביר

האיסור – חידוש אי� תאכלoey`xdשבו "לא הוא בתורה

הדעת) (מע� .30ממנו

יש אמו" בחלב "גדי של אכילה באיסור ג� אמנ�,

מותרי� ו"חלב", "גדי" מה�, אחד כל שהרי חידוש,

ב�31באכילה אצל אפילו חדש כה אינו זה חידוש א� ,

שעטנז איסור את מכיר כבר הוא כי למקרא, .32חמש

לגבי נוס� איסור התורה מוסיפה השני תבשל" ב"לא

הבישול, איסור ואת הנאה. איסור – אמו" בחלב "גדי

"גדי לגבי רק הקיי� איסור סוג ביותר, גדול חידוש שהוא

השלישית. מהפע� רק לומדי� – אמו" בחלב

.Â
˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ· ˜¯ ÏÂ˘È· ¯ÂÒÈ‡

איסור קיי� דבר של בסופו כ�: על לשאול יש לכאורה,

של בפשוטו רש"י פירוש לפי ג� בחלב בשר בישול על

ההסבר ידי על יותר, קט� שהחידוש מכ�, יוצא ומה מקרא,

(והשני) הראשו� תבשל" במה`epiש"לא בישול? איסור

ולא ראה, בפרשת מופיעה הכתוב שגזירת ההסבר מיקל

משפטי�? בפרשת

הוא תבשל" "לא אילו מוב�: דבר של לאמיתו wxא�

אכילה איסור אודות ידוע לא עדיי� ולפחות בישול, איסור

כבר אנו כאשר א� ביותר. גדול חידוש אכ� זהו – והנאה

אפשר כבר ובהנאה, באכילה אסור בחלב שבשר יודעי�

של הבישול איסור הבישול: איסור את בפשטות להבי�

הוא בחלב איסורd`vezבשר והנאה. אכילה איסור של

שהתורה עד חמור, כה בחלב בשר לגבי והנאה אכילה

ולהנאה לאכילה להוביל העלול בישול, ג� בו .33אסרה

חוה שמעה כאשר קוד�: ממקו� זה לדבר דוגמא

אשר הע� ומפרי נאכל, הג� ע� obdש"מפרי jezaולמרות)

בפשטות הבינה – ממנו" תאכלו לא אלקי� אמר 34זאת)

בו" תגעו "ולא ג� כולל .35שהציווי

בישול איסור את מבאר שרש"י לכ� נוס� הסבר וזהו

הוא שאי� למרות השלישי, תבשל" ב"לא רק בחלב בשר

לדחות מחייב שההגיו� לכ� (בנוס� כי לפשט, מתאי�

בסעי� כדלעיל האפשר, ככל מאוחר חידוש בו שיש איסור

בחלב שבשר מפני רק יותר מוב� הבישול איסור הרי – ה')

ובהנאה באכילה .36אסור

.Ê
˘Â¯ÈÙ‰ È˜ÏÁ È�˘ ÔÈ· ¯˘˜‰

רש"י דברי סו� שבי� הקשר יוב� לעיל האמור לפי

אכילה..." לאיסור אחד בתורה, נכתב מקומות "ובשלושה

גדי...": בכלל וכבש עגל "א� דבריו תחילת לבי�

רש"י כוונת אי� גדי" בכלל וכבש עגל "א� בפירושו

שאלה להבהיר אלא "גדי", המלה משמעות את רק לבאר

" במלי� lyazהמתעוררת `l:מצטט הוא שאות� – גדי"

יש לגב� שדוקא אחרי�, בהמות מסוגי "גדי" שונה במה

אמו"? בחלב תבשל "לא איסור

וכדומה איסורי� לגבי – הבדלי� בתורה אי� בכללות

לאחרת, אחת בהמה בי� –

הדבר כ� כדי שו�heytועד ללא מפרש, שרש"י ,

שב"יגח כלxeyהוכחות, ואחד שור ל"אחד היא הכוונה "

ועו�" וחיה .37בהמה

וכבש עגל "א� בפירושו רש"י מבהיר זאת ואת

גדי" לגבי38בכלל ג� חל אכ� תבשל..." "לא שהאיסור ,
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ולא29) דרשינ� למידרש דאיכא היכא כל ע"ב: ריש כד, פסחי� ג� ראה

יתירי. בלאוי מוקמינ�

יז.30) ב, בראשית

א.31) קח, חולי� – מ"ט ד"ה רש"י

(32i"yxtדחידוש תוד"ה א. לז, נזיר ב. מד, פסחי� וראה ה. כו, תולדות

ש�). (חולי�

ענגיל33) (למהר"י טוב לקח וראה ה"ב. פ"א מת טומאת הל' כס"מ ראה

בדאורייתא. דסייג דוגמאות כו"כ ח), כלל –

הערה34) לעיל (ראה כו'" שאי� "כש� הנחש ראיית אצלה נתקבלה שלכ�

.(10

בֿג.35) ג, בראשית

אמו"36) בחלב ד"גדי האיסור שטע� ז' סעי� להל� המבואר לפי וג�

ג� כי עצמו, מצד הוא הבישול שאיסור לומר אי� אכזריות, מצד leyiadהוא

ה (ג�) לאסור הו"ל בא"כ כי – אכזריות א"אdniyהוא (והרי אמו בחלב

באכילה דוקא היא שהאכזריות מוכח ומזה תחלה). שימה בלי לבישול

בבישול. ולא (ובהנאה)

לא בנו ואת מ"אותו לזה סתירה מצדehgyzואי� ג"כ שהוא א� – "

ושחט� עבר א� רפי"ב) שחיטה (הל' הרמב"� שיטת שלפי (ובפרט אכזריות,

צער משו� ג� בה יש בנו ואת אותו שבשחיטת האכזריות כי – לאכל�) מותר

בשחיטה. דוקא הוא האכזריות עיקר ולכ� ,(44 הערה להל� (ראה בע"ח

לז.37) כא, פרש"י עד"ז וראה כח. כא, פרשתנו

"שאי�38) מוסי� אח"כ ורק גדי" בכלל וכבש עגל "א� רש"י מקדי� ולכ�

ר� ולד "כל מפרש שבתחלה תשא כבפ' ודלא – ר�" ולד לשו� אלא גדי

לשו� מפרש ש� תשא בפ' כי – וכבש"* עגל "וא� כותב ואח"כ במשמע"

.eixg`ly "xeaic"a `ed "yake lbr s`" ± oey`xd qetc i"tre (*
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בתורה", נכתב מקומות ש"בג' כיו� אי�zehytaeא�

אזהרות שלוש ה� אלו אלא בלאוי�", "להרבות הכוונה

שוני� עניני� שלושה על מקומות29שונות שבשני וכיו� ,

igxkd,הפשוטה מהמשמעות תבשל" "לא את להוציא

מכ�, שנובע למה אלא לבישול, הכוונה שאי� ולבאר

הדברי� שלושת וכל והנאה, אכילה – הבישול למטרת

והנאה, אכילה בישול – אסורי�

אכילה, איסור הוא הראשו� תבשל" ש"לא לומר, סביר

האיסור – חידוש אי� תאכלoey`xdשבו "לא הוא בתורה

הדעת) (מע� .30ממנו

יש אמו" בחלב "גדי של אכילה באיסור ג� אמנ�,

מותרי� ו"חלב", "גדי" מה�, אחד כל שהרי חידוש,

ב�31באכילה אצל אפילו חדש כה אינו זה חידוש א� ,

שעטנז איסור את מכיר כבר הוא כי למקרא, .32חמש

לגבי נוס� איסור התורה מוסיפה השני תבשל" ב"לא

הבישול, איסור ואת הנאה. איסור – אמו" בחלב "גדי

"גדי לגבי רק הקיי� איסור סוג ביותר, גדול חידוש שהוא

השלישית. מהפע� רק לומדי� – אמו" בחלב

.Â
˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ· ˜¯ ÏÂ˘È· ¯ÂÒÈ‡

איסור קיי� דבר של בסופו כ�: על לשאול יש לכאורה,

של בפשוטו רש"י פירוש לפי ג� בחלב בשר בישול על

ההסבר ידי על יותר, קט� שהחידוש מכ�, יוצא ומה מקרא,

(והשני) הראשו� תבשל" במה`epiש"לא בישול? איסור

ולא ראה, בפרשת מופיעה הכתוב שגזירת ההסבר מיקל

משפטי�? בפרשת

הוא תבשל" "לא אילו מוב�: דבר של לאמיתו wxא�

אכילה איסור אודות ידוע לא עדיי� ולפחות בישול, איסור

כבר אנו כאשר א� ביותר. גדול חידוש אכ� זהו – והנאה

אפשר כבר ובהנאה, באכילה אסור בחלב שבשר יודעי�

של הבישול איסור הבישול: איסור את בפשטות להבי�

הוא בחלב איסורd`vezבשר והנאה. אכילה איסור של

שהתורה עד חמור, כה בחלב בשר לגבי והנאה אכילה

ולהנאה לאכילה להוביל העלול בישול, ג� בו .33אסרה

חוה שמעה כאשר קוד�: ממקו� זה לדבר דוגמא

אשר הע� ומפרי נאכל, הג� ע� obdש"מפרי jezaולמרות)

בפשטות הבינה – ממנו" תאכלו לא אלקי� אמר 34זאת)

בו" תגעו "ולא ג� כולל .35שהציווי

בישול איסור את מבאר שרש"י לכ� נוס� הסבר וזהו

הוא שאי� למרות השלישי, תבשל" ב"לא רק בחלב בשר

לדחות מחייב שההגיו� לכ� (בנוס� כי לפשט, מתאי�

בסעי� כדלעיל האפשר, ככל מאוחר חידוש בו שיש איסור

בחלב שבשר מפני רק יותר מוב� הבישול איסור הרי – ה')

ובהנאה באכילה .36אסור

.Ê
˘Â¯ÈÙ‰ È˜ÏÁ È�˘ ÔÈ· ¯˘˜‰

רש"י דברי סו� שבי� הקשר יוב� לעיל האמור לפי

אכילה..." לאיסור אחד בתורה, נכתב מקומות "ובשלושה

גדי...": בכלל וכבש עגל "א� דבריו תחילת לבי�

רש"י כוונת אי� גדי" בכלל וכבש עגל "א� בפירושו

שאלה להבהיר אלא "גדי", המלה משמעות את רק לבאר

" במלי� lyazהמתעוררת `l:מצטט הוא שאות� – גדי"

יש לגב� שדוקא אחרי�, בהמות מסוגי "גדי" שונה במה

אמו"? בחלב תבשל "לא איסור

וכדומה איסורי� לגבי – הבדלי� בתורה אי� בכללות

לאחרת, אחת בהמה בי� –

הדבר כ� כדי שו�heytועד ללא מפרש, שרש"י ,

שב"יגח כלxeyהוכחות, ואחד שור ל"אחד היא הכוונה "

ועו�" וחיה .37בהמה

וכבש עגל "א� בפירושו רש"י מבהיר זאת ואת

גדי" לגבי38בכלל ג� חל אכ� תבשל..." "לא שהאיסור ,
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ולא29) דרשינ� למידרש דאיכא היכא כל ע"ב: ריש כד, פסחי� ג� ראה

יתירי. בלאוי מוקמינ�

יז.30) ב, בראשית

א.31) קח, חולי� – מ"ט ד"ה רש"י

(32i"yxtדחידוש תוד"ה א. לז, נזיר ב. מד, פסחי� וראה ה. כו, תולדות

ש�). (חולי�

ענגיל33) (למהר"י טוב לקח וראה ה"ב. פ"א מת טומאת הל' כס"מ ראה

בדאורייתא. דסייג דוגמאות כו"כ ח), כלל –

הערה34) לעיל (ראה כו'" שאי� "כש� הנחש ראיית אצלה נתקבלה שלכ�

.(10

בֿג.35) ג, בראשית

אמו"36) בחלב ד"גדי האיסור שטע� ז' סעי� להל� המבואר לפי וג�

ג� כי עצמו, מצד הוא הבישול שאיסור לומר אי� אכזריות, מצד leyiadהוא

ה (ג�) לאסור הו"ל בא"כ כי – אכזריות א"אdniyהוא (והרי אמו בחלב

באכילה דוקא היא שהאכזריות מוכח ומזה תחלה). שימה בלי לבישול

בבישול. ולא (ובהנאה)

לא בנו ואת מ"אותו לזה סתירה מצדehgyzואי� ג"כ שהוא א� – "

ושחט� עבר א� רפי"ב) שחיטה (הל' הרמב"� שיטת שלפי (ובפרט אכזריות,

צער משו� ג� בה יש בנו ואת אותו שבשחיטת האכזריות כי – לאכל�) מותר

בשחיטה. דוקא הוא האכזריות עיקר ולכ� ,(44 הערה להל� (ראה בע"ח

לז.37) כא, פרש"י עד"ז וראה כח. כא, פרשתנו

"שאי�38) מוסי� אח"כ ורק גדי" בכלל וכבש עגל "א� רש"י מקדי� ולכ�

ר� ולד "כל מפרש שבתחלה תשא כבפ' ודלא – ר�" ולד לשו� אלא גדי

לשו� מפרש ש� תשא בפ' כי – וכבש"* עגל "וא� כותב ואח"כ במשמע"

.eixg`ly "xeaic"a `ed "yake lbr s`" ± oey`xd qetc i"tre (*



mihtynל zyxt zegiyÎihewl

וכבש .39עגל

רק ב"גדי" נכלל רש"י פירוש לפי ג� jxאמנ� cle40

של חיות)zenda(ורק) אפשר41(ולא אי זאת למרות א� ,

הסוגי�, שאר מכל בהמות של ר� ולד שונה במה לשאול:

(בפסוק תבשל" "לא שאיסור כיו� כפשוטוeplyכי הוא (42

מפניen`"43"בחלב הוא לאיסור שהטע� מוב�, ,

צער44אכזריות איסור (ובקלֿוחומר חיי�, בבעלי

לגבי45שלה�) דוקא האיסור חל מדוע מוב� וממילא ,

אכילה הפרטי�: שלושת כל (כולל ה"בישול" כי "גדי",

ממקרה יותר אכזרי אמו בחלב ר� ולד של ובישול) הנאה

יותר הדבר קשור עצמו הר� הולד ולגבי מבוגר, אצל דומה

הבהמה מהחיות46למי� יותר האד� ברשות שנמצאת ,47,

וכדומה. מה� חלש – ובכלל

"לא על רש"י שבפירוש העניני� ששני יוצא, זה ולפי

מוסבר שבו גדי" בכלל וכבש עגל "א� – גדי" תבשל

מקומות... ו"ובשלושה "גדי", לגבי דוקא לאיסור הטע�

"לא לאיסור הטע� מוסבר שבו אכילה", "lyazלאיסור

רש"י מסיק העניני� שני ידי על משות�: לעני� קשורי� –

שאינה הכתוב, גזירת אינה גדי" תבשל "לא שהאיסור

שכלי. הסבר ג� לכ� יש אלא כלל, מובנת

.Á
!¯ÚˆÏ ¯ÂÒ‡

תורה" של "יינה ג� מכיל רש"י אחת48פירוש .

היא: זה רש"י מפירוש הנלמדות ההוראות

אסרה שהתורה היחיד בחלבeleyiaהדבר גדי הוא ,

אכזריות למנוע כדי היא, הסיבה לעיל, האמור ולפי אמו.

איסור חמור כמה עד רואי� ומכ� חיי�, בעלי של וצער

חיי� בעלי באופ�49צער גור� חיי� בעלי שצער למרות :

רק אמו בחלב גדי לאיסור בהנאה,dlik`aישיר ג� או ,

עלולה כ� ידי על כי בבישול, ג� התורה זאת mxbidlאסרה

.50אכילה

הזהירות סוגי בכל להיזהר יש כמה עד ללמוד יש ומכ�

א� כי אחר. ליהודי צער ח"ו לגרו� חיי�שלא בעלי לגבי

לגבי כלֿשכ� הרי צער�, לגבי כ� כל התורה הקפידה

מכל בחרתנו הנבחר, הע� – יהודי� לגבי ובמיוחד אנשי�,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה. – העמי�

(g"kyz `yz t"y zgiyn)
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משא"כ ואיל�. 217 ע' לקמ� וראה תבשל"], "לא מעתיק אינו [שלכ� "גדי"

הוא לזה ובהמש� וכבש, עגל על ג� הוא תבשל" ש"לא מפרש בפרשתנו

" לפנ"ז.yמפרש מ"ש לבאר – כו'" גדי (בשי"�) אי�

רש"י39) אבל בהוה. הכתוב שדיבר לפי שהוא כא�, וברשב"� בראב"ע

וכבש עגל ג� – הפשט שבדר� ס"ל כי כ�, מפרש גדי.llkaאינו

(40.5 הערה לעיל ראה

לפי הוא "גדי" ומ"ש בשר*, בכל הוא שהאיסור מפרש אינו שרש"י ומה

כשאי� דוקא הוא בהוה" הכתוב "דיבר הפירוש כי – בהוה** הכתוב שדיבר

בנדו"ד משא"כ אליו, הדומי� העניני� לשאר בכתוב המובא בי� לחלק סברא

בפני�). (כדלהל� ב"גדי" רק הוא שהאיסור לומר סברא שיש

(41.18 הערה לעיל ראה

שאי�42) לעו� פרט אמו "בחלב רש"י: מפרש כו) (לד, תשא בפ' להל�

ג� הוא תבשל לא דהאיסור מוב� עו�) לשלול (דצרי� ולפי"ז א�" חלב לו

שמוב� מה על נוס� אבל אחר. שרש"יzehytaבחלב פעמי�), כמה (וכמדובר

שיפרש מה על עצמו סומ� שא"א`k"gאינו מכיו� משפטי�, בפ' בנדו"ד, –

(כנ"ל הבהמה מי� דוקא הוא (שבפרשתנו) "גדי" שהרי כו', לעו� פרט לפרש

מפשוטו שבפרשתנו אמו" "בחלב להוציא אי� – ועו� חי' ולא בפני�)

"בחלב רק הוא תבשל" "לא en`42(שהאיסור ע' חכ"ז לקו"ש וראה – .("

.35 הערה

יוב�43) ד"zehytaועפי"ז הא ***gwieוחלב (שהי'oaeחמאה הבקר

שהי' – (אברה� וית� עשה אשר שלפניו) כבפסוק האכזריותjtid"ר�"

ח). יח, (וירא גו'" התורה) כל שקיי� על נוס� בתכלית,

כא�.44) ראב"ע וראה כא. יד, – ראה בפ' רמב"�

פשוט, והטע� בע"ח. דצער העני� בזה דאי� משמע, פמ"ח ח"ג במו"נ

כשהוא רק שיי� בע"ח" "צער דנפשigכי "אכזריות" שיי�mc`d[אבל –

בחלב]. בבשר ג�

שו"ע45) וראה בע"ח. בצער דאסור פשיטא – באכזריות אסור דא�

ס"ד. בע"ח וצער ע"ד הל' (ח"ו) אדה"ז

ג"כ46) [שהוא אחד" ביו� תשחטו לא בנו ואת ד"אותו שהאיסור להעיר,

כא�, ורשב"� ראב"ע וראה השני). (בטע� רצב מצוה (חינו� אכזריות מטע�

– בנו)] ואת דאותו האיסור דוגמת הוא אמו בחלב גדי תבשל דלא שהאיסור

סט"ז). (יו"ד בחי' ולא בבהמה רק הוא

(בראשית47) רש"י לשו� דיוק יוב� בפני�, מ"ש ועפ"י בפשטות. כמוב�

"בחיות כו) ירודzendaaeא, רבי�)mdiptlכו' כיigde'(ל' – בו" מושלת

"ירוד", רק הוא הבהמות) ג� שכולל רבי�, (ל' zlyen"לפניה�" (mb) 'igde.בו

כד.48) ע' יו� היו�

פסק49) ש�) ח"ו סכ"ו. שה סי' (או"ח אדה"ז ובשו"ע ב. לב, ב"מ ראה

התורה. מ� שהוא בע"ח) צער מע' כללי� בשד"ח (נסמ� הפוסקי� כדעת

רק50) לא וג"כ, – בחלב בשר כל תורה אסרה זה שמטע� מזו, ויתירה

ואיל�). 215 ;212 (ע' ש� להל� כמבואר – בבישול ג� אלא והנאה באכילה

'tay dxdf`dy gken "xyal dxdf`" yxtn epi` epzyxtay dfn ixd ,("jx cle ± icb"l wx `le xya lkl `id dfa ezpeeky) "'ek xyal dxdf`" i"yx yxtn `yz 'tay s`e (*

.k"g` df yxtiy ± `xwn ly eheyta gxkeny dna ± jneq epi` i"yxy oaen ik ,"icb"l wx `id mihtyn

.jli`e 212 'r oldl d`x ± "xyal dxdf`" yxtl `yz 'ta i"yx ly gxkdd

d`xe) "deda aezkd xaic" `aen my r"yehae my `"n 'ld m"anxa mb ik ± xya x`yn xzei 'ievn "icb"c `nbecd oi` ,jx cle lk llek icby yexitdly xnel oi`e (**

.ok yxtn `yz 'ta i"yx mby ,(218 'r) my oldl d`xe .'eke dkldd e` ,hytd c"r cenil oia dfa wlgl oi` okle ± lreta ze`ivnd edf "deed"e ,(my dyixta f"r xe`iad

my i"yxit ± ok gken k"d`lae) df xg` dfa elk`y (`) :`ed uexizd (42 dxrdak) xg` alga mb `ed xeqi`dy micnl ipyd "icb lyaz `l"ny `yz 'ta i"yxitle (***

f"de .xwad oaa wx mlek evxi ile`e `"e`k cia dxigad `dzy icka `ed ± d`ng ozpy s` zepeyl 'b mdl ozpy s`e .df lk` `l df lk`y in (a) .('ek `nw `nw :t"dr

.l"we .xecida migxe` zqpkd

hay `"k oey`x mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"א ראשו� יו�
פרקכו ,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äöåòéä äöò äðäå,bl 'nr cr.ì"ãå úéàøð

élnî äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨¦¦¥
¯ ,àîìòc,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cdéiç éða §¨§¨©£¦§¥©¥
¯ ,éðBæîe,irah ote`a ,`lnzn `ed ,dl` mipipra mc`l xqgyk §¥

:`id jkl dvrde .zeavrae db`ca¯ ìkì úàæ úòãeîreci ©©Ÿ©Ÿ
,cg` lkl xacdøîàî©£©

ì"æø9ìò CøánL íLk" : ©©§¥¤§¨¥©
¯ ,"'eë äáBhäjxan jk ©¨

."drxd lr:àøîba eLøôe¥§©§¨¨
¯jxal dpeekd oi`ydze`

lr mbe daehd lr mb dkxa

lr dkxad oky ,drxd

,aihnde aehd" :`id daehd

."zn`d oiic" : drxd lre

dlnd zernyn ,`l`

:`id "myk"éìea÷ì"§©¥
¯ ,"äçîNaz` lawl §¦§¨

ly dcn dze`a drxd

,dgny¯ Bæ íb ék ,úéàøðå úéìâpä äáBhä úçîN Bîkmb §¦§©©¨©¦§¥§¦§¥¦©
md ,mirxd mirexi`déðéòì úéàøðå úéìâð dðéàL ÷ø ,äáBèì§¨©¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥

¯ ,øNaaehd z` ze`xl leki epi` ,xya ipira lkzqnd mc`d ¨¨
elbd?dnl jk lke .dl` mirexi`a m¯ àéä ékmelbd aehd ¦¦

`ed ,dl` mirx mirexi`a¯ "àéñkúàc àîìò"îipgex mlern ¥¨§¨§¦§©§¨
,xzei dlrpe xzqp¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlLdlrnly ¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨

mby mixac mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd ipgexd mlerdn

,mday aehd z` ze`xl zeleki xyad ipir¯ àeäLmler"d ¤
ly drtydd z` bviin "ielbd¯ ä"å,'d 'e zeize`dä"éåä íMî¦¥£¨¨

¯ ,àeä-Ceøaizyne ,d"e d"i :zeize` rax`n ixd akxen 'ied my ¨
zenlerd milawn ,'ied my ly "d" "e" zepexg`d zeize`d

,mzeige mzrtyd z` ,"`ilbz`c `nlr" ,miielbdàîìò"å§¨§¨
¯ "àéñkúàc,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeäizy z` mibviin §¦§©§¨

'ied myny "d"i" zepey`xd zeize`d10,áeúkL eäæå11éøLà" : §¤¤¨©§¥
¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLà øábäizy wx df weqta zexkfp ©¤¤£¤§©§¤¨§

d"in mi`a mixeqid ,oky ,'ied myny d"i zepey`xd zeize`d

mc`d oi` - xzei oeilre xzqp mlern mi`a mdy iptne ;'ied myny

ly ezin`l j` .mday "aeh"d z` ely xyad ipira ze`xl lbeqn

wenr ,xen`d "aeh"d :daxc` .daehl ok mb md dl` mixeqi ,xac

.ybxen aeh ly ielb iehia icil dzr `eal leki epi`y ,xzeiïëìå§¨¥
ì"æø eøîà12íéçîOä" ék ¨§©©¦©§¥¦

áeúkä íäéìò ¯ íéøeqéa§¦¦£¥¤©¨
øîBà13¯ :didi mxkyy: ¥

LîMä úàök åéáäBàå§£¨§¥©¤¤
¯ ,"Búøeáâaxkyd ,oky ¦§¨

ly dxeva cinz ixd `ed

efi` - ,"dcn cbpk dcn"

z`vk"l yi ,`eti` ,zekiiy

xkyk ,"ezxeaba ynyd

?mdixeqia mignyy dl`l

"eiade`" mi`xwp md recne

m`zda `l` - ?d"awd ly

mixeqidy ,epcnly dnl

"n ,xzei oeilre xzqp mlern mi`a`nlr`iqkz`coi` ,myn ,"

yeala `wec m` ik ,dfdÎmlera dielb dxeva `eal leki "aeh"d

mixacd - drxk mi`xp mc`d ly xya ipiray ,mixeqi ly

mzad`y iptn - ?mixeqia dl` miyp` migny recn :jk mixaqen

mdl xwi ,d"awd l` miaexw mzeidy ,jk lk dlecb `id d"awdl

xzei dlecb dcna zniiw d"awdl daxiwe - dfdÎmlerd iign xzei

n mi`ad mixeqid oiprae ,"`iqkz`c `nlr"amymd oi`y ,ixd .

`ed mdipira xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd yeala miaygzn

:didi mxky mb ,okl ."`iqkz`c `nlr" ly drtydd - zeiniptd

:aezky enk ,"yny" `xwp 'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd z`vk"

xizqiy "obn,,l dkixv ynydy myk ,"miwl` 'ied obne yny ik"

`xwpd ,'ied my mb jk - dxe` z` lawl xyt` i` eicrlae ,dilr

,'ied myny drtydd z` xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l jixv ,"yny"

.'ied myny drtydd z` lawl mi`xapl xyt` didiy ick z`fe

dlbzi `eal cizrl eli`e ,dfdÎmlera ,dzr wx `ed df xcq j`

mignyd dl` miyp`y ,dcaerd zngne .yeal ila envr 'ied my
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ה'.9. משנה ט', פרק ברכות הספירות10.ראה עשר וכוללות מכוונות הוי' ש� של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת

שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', ש� של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה,

מרומזת היא � בינה � והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות,

אות "הא". "עלמאÂÊבאות � סתימי�" "עלמי� לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות ג� בר�, ולרוחב. לאור� התפשטות בתבניתה כוללת

דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא ה� בכלל (מוחי� הוי' ש� של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת � מכוסי�) (עולמות דאתכסיא"

כ"עלמא כא� (המתוארי� הגלויי� העולמות � דאתגליי�" ב"עלמי� ג� למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכ�, לאחר בלבד.

ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאד� למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא � דאתגליא")

למטה. מלמעלה וארו� ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכ� � לשכל) דיבור שבי� לריחוק (בהתא� למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה,

למדת עד השכל השפעת באה יד� שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על ג� רומזת שש, במספר ה"ואו",

� "הא" : הוי' ש� של "הא" באות מרומז וזה � הקב"ה של דיבורו � חמשÙÒÓ·˘ÓÁ¯מלכות על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת �

הרי, הגלויי�. העולמות של דאתגליא", "עלמא של הנבראי� כל נוצרי� המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרו� אחה"ע הפה", "מוצאות

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' ש� של (האחרונה) ו"הא" יב.11.ש"ואו" צד, א.12.תהלי� כג, לא.13.יומא ה, שופטי�
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ה'.9. משנה ט', פרק ברכות הספירות10.ראה עשר וכוללות מכוונות הוי' ש� של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת

שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', ש� של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה,

מרומזת היא � בינה � והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות,

אות "הא". "עלמאÂÊבאות � סתימי�" "עלמי� לגבי רק היא "בינה", של זו התגלות ג� בר�, ולרוחב. לאור� התפשטות בתבניתה כוללת

דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא ה� בכלל (מוחי� הוי' ש� של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת � מכוסי�) (עולמות דאתכסיא"

כ"עלמא כא� (המתוארי� הגלויי� העולמות � דאתגליי�" ב"עלמי� ג� למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכ�, לאחר בלבד.

ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאד� למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא � דאתגליא")

למטה. מלמעלה וארו� ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכ� � לשכל) דיבור שבי� לריחוק (בהתא� למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה,

למדת עד השכל השפעת באה יד� שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד, הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על ג� רומזת שש, במספר ה"ואו",

� "הא" : הוי' ש� של "הא" באות מרומז וזה � הקב"ה של דיבורו � חמשÙÒÓ·˘ÓÁ¯מלכות על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת �

הרי, הגלויי�. העולמות של דאתגליא", "עלמא של הנבראי� כל נוצרי� המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרו� אחה"ע הפה", "מוצאות

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' ש� של (האחרונה) ו"הא" יב.11.ש"ואו" צד, א.12.תהלי� כג, לא.13.יומא ה, שופטי�



hayלב a"k ipy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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z`fe ,miipgex mipipr llba eli`k zeavra eze`øçà Bìétäì éãk§¥§©¦©©
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,xzid ly,'eëmd m` mbe -

,xeqi` ly mipte`a

Bzòc çéqnLëemze`n - §¤©¦©©§
,mixedxdd,äæ åàì íi÷î§©¥¨¤

."exezz `le" ly -eøîàå§¨§
ì"æø2äNò elàk øëN Bì íéðúBð ¯ äøáò øáò àìå áLé" : ©©¨©§Ÿ¨©£¥¨§¦¨¨§¦¨¨

éøö ïk ìòå ,"äåöîC,eilr -íei÷a Bîk åàlä íei÷a çîùì ¦§¨§©¥¨¦¦§Ÿ©§¦©¨§§¦
.Lnî äNò úåöîxxerl jixv df xac oi`y cala ef `ly ,jk - ¦§©£¥©¨

.dgny ea xxerl jixv df :jtidl m` ik - zeavr ea,äaøcàå§©§©¨
úeáöòä,dl`k mixedxd ea miltepy dnn d`ad -úeqbî àéä ¨©§¦¦©

,BîB÷î øékî BðéàL ,çeøä,ezbixcn z` xikn `l `ed -ìòå ¨©¤¥©¦§§©
ïéà éàcåa íé÷écölL ,÷écö úâøãîa BðéàL ìò Bááì òøé ïk¥¥©§¨©¤¥§©§¥©©¦¤§©¦¦§©©¥

.elàk úeèL éøeäøä íäì íéìôBðmiltep ezaygnay xg`ne - §¦¨¤¦§¥§¨¥
;miwicvd enk `ed oi`y lr el dxeg - dl`k mixedxdelà ék¦¦

éàåìäå ,÷écö úâøãnî ãàî ÷Bçø àeäL ,BîB÷î øékî äéä̈¨©¦§¤¨§Ÿ¦©§¥©©¦§©§©
úçà äòL elôà åéîé ìk òLø àìå ,éðBðéa äéärci eli`e - ¨¨¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨£¦¨¨©©

didiy i`eld ,wicv zeidln c`n wegx oiicr `edy ,ezbxc z`

- "dzr wwezydl jixv dfl"y "ipepia"úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©
,çnì áläî äìBòä øeäøääå øöiä Laëì ,íúãBáòå íéðBðéaä©¥¦©£¨¨¦§Ÿ©¥¤§©¦§¨¤¥©¥©Ÿ©

,epnî éøîâì Bzòc çéqäìe,xedxd eze`n -ézLa BúBçãìå §©¦©©§§©§¥¦¤§¦§¦§¥
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ב.2. לט, ד.3.קדושי� א, עובדיה

hay c"k iriax mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ד רביעי יו�

,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì

`ede ,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr

jkae ,("exezz `le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn

,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenháì ìté ìà ïëìå§¨¥©¦Ÿ¥
,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãàezaygna miltepy jkn - ¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ

jixv mpn` .dl`k mixedxd

,oky ,zvw el ztki` zeidl

llk el ztki` didi `l m`

xacd ,mditlk yic` didie

dlilg eilr ritydl lelr

mixedxda mglidln lecgl

rxi `l"y `l` - mzegcle

eaalc`n,dfn "íà íb©¦
äîçìîa åéîé ìk ïk äéäé¦§¤¥¨¨¨§¦§¨¨

,Bæezaygna elri cinzy -

didi cinze ,mirx mixedxd

l eilrilan ,mda mglid

dze`l zelrzdl lkeiy

`l dligzklny ,dbixcn

mirxd mixedxdl eidi

lkae - eil` lbx zqixc

,eall df xac "gwi" l` ,z`fBúãBáò úàæå ,àøáð Cëì éìeà ék¦©§¨¦§¨§Ÿ£¨
.ãéîz àøçà àøèñì àéôkàì''`xg` `xhq''d z` zetkl - §¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦

.cinz:áBià øîà äæ ìòå,d''awdl -"íéòLø úàøa"4;jk lr - §©¤¨©¦¨¨¨§¨¦
ryxe wicv ixde) "?xn`w `l ryxe wicv `de" :oey`xd wxta l`y

ly ezpekz didi dn ,dcild iptl ,dlrnl mifixknyk - (xn`p `l

didi m` mixikfn oi` ,dnecke yelg e` xeab ,yth e` mkg :celid

dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki m` ,oky ,ryx e` wicv

- ?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik ;mc`d ly ziytegd

mi`xapy dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l m`zda ,`l`

miyp` `xa d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk dligzkl

md dl`e ,miryxl dnec avna mix`yp md miieqn oaenay ,dl`k

miryxa enk ,dxiar ixedxd mzaygna miltep cinzy "mipepia"d

ly dceard z` ervaie ,el` zeaygn egci mdy ,`id dpeekde -

:"`ipz"d oeylae .`xg` `xhqd z` zetkl ,"`xg` `xhq `itkz`"

àìå,dligzkl mi`xap mdy -,íBìLå ñç úîàa íéòLø eéäiL §Ÿ¤¦§§¨¦¤¡¤©§¨
,dyrna e` xeaica e` ,daygna ynn `ehgle -òébiL àlà¤¨¤©¦©

íäéìà,mda rx`iy -íéòLøä äNòîk5íøeäøäå ízáLçîa £¥¤§©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨
,ãáìlv` dfy enk dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay - §©

,miryx,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäåixedxdn - §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤

,dxiard,àøçà àøèñì àéôkàì éãk`xhq''d z` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
,mzcear ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - ''`xg`eìëeé àìå§Ÿ§

,ìëå ìkî dìháì''`xg` `xhq''d z` ixnbl lhal elkei `ly - §©§¨¦Ÿ¨Ÿ
`ly ,jkl ribdl elkei `l md :xnelk .zindad mytp ly

ody ,zee`z mda dpxxerzz

ly mz`lrdl daiqd

,mirxd mixedxddäæ ék¦¤
.íé÷écö éãé ìò äNòð- ©£¤©§¥©¦¦

ytpd ly "rx"de "dtilw"d

milha ,miwicva zindad

mewn oi`y ,"aeh"l ixnbl

dplkezy zee`zl llk

eli`e .mirx mixedxd xxerl

ep` ozece` zebixcnd

ozlekia oi` ,o`k micnel

cvn jkl zelrzdl

`linne ,odly "d`ixa"d

xyt`ilraa dpilrzy

,onfl onfn el` zebixcn

mzceare ,zerx zeaygn

.el` zeaygn cbp megll `idçeø úçð éðéî éðLely mzceara - §¥¦¥©©©
,l`xyi ipaàøçà àøèqä ìehaî ¯ ãçà :äìòîì Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§©§¨¤¨¦¦©¦§¨¨¢¨

à÷úîì eøéønî àëtäúàå ,éøîâì,weznl xixnd zkitdne - §©§¥§¦§©§¨¦§¦§¦§¨
,àøBäðì àëBLçîedyrp dfe ,xe`l jyegne -;íé÷écvä éãé ìò ¥£¨¦§¨©§¥©©¦¦

ly "rx"d ,"xixn"d z`e ,ixnbl "`xg` `xhq"d z` milhand -

oigend "jyeg" z`e ,"aeh"l mikted md ,zindad mytpny zecnd

df lk - dyecwle "xe`"l mikted md ,zindad mytp ly "lky"de

;gex zgp ly cg` ote` dlrnl mxebúéðMäåly ipyd ote`d - §©¥¦
:`ed ,gex zgpàøçà àøèqä àéôkúà ãkz` mitekyk - ©¦§©§¨©¦§¨¨¢¨

,''`xg` `xhq''ddúøeáâe dt÷úa dãBòa''`xg` `xhq''dyk - §¨§¨§¨§¨¨
,dzxeabe dtwez lka oiicr `idíMîe ,øLpk dîöò déaâîe- ©§¦©©§¨©¤¤¦¨

,dzdabd mewnnàzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBîi''r - ¦¨§¦§¨¨¦§©¨
df ote` .''`xg` `xhq''d z` xeayl ,dhnl icedi ly ezexxerzd

mxbp ,dlrnl gex zgp ly.íéðBðéaä éãé ìòzcear iciÎlr - ©§¥©¥¦
,ixd .zindad ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d

zeaygna mwa`na ,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy

"miwicv z`xa" :mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae

.zicinz dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"eøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä6ì "íénòèî" ¯ "ézáäà øLàk íénòèî éì äNòå" :ïBL ©¨©£¥¦©§©¦©£¤¨©§¦©§©¦§
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א.4. טז, בתרא �5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�ה הרשעי�" כמעשה אליה� "שיגיע הזק�: רבנו דברי כלומר: .

אדמו"ר שכ"ק משמע, � הלשו�? מקור לדעת לנו נוגע מה לש� הרשעי�". כמעשה אליה� מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתא�

" שהביטוי לנו מוסבר ובכ� הפסוק בלשו� � מסויי� טע� בגלל � כא� משתמש הזק� שרבנו לכ�, מתכוו� כפי‡Â�Èהרשעי�"ÚÓÎ˘‰שליט"א

" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כא� מדובר הרי (שכ�, "כמעשה" המלה של הפשוט ואי�ÚÓ˘‰פירושה מה"רע" לגמרי מופרש הוא "

לשו� זהו אלא רעי�), הרהורי� במוחו לעלות שיכולי� לכ�, ביחס רק הוא ה"רשע" לבי� שבינו הדמיו� לרשעי�, בכ� לחלוטי� דומה הוא

הכללי. הביטוי לפי כא� המתאי� ז.6.הפסוק, כז, בראשית



לה hay c"k iriax mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ד רביעי יו�

,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì
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äîçìîa åéîé ìk ïk äéäé¦§¤¥¨¨¨§¦§¨¨

,Bæezaygna elri cinzy -

didi cinze ,mirx mixedxd

l eilrilan ,mda mglid

dze`l zelrzdl lkeiy

`l dligzklny ,dbixcn

mirxd mixedxdl eidi

lkae - eil` lbx zqixc

,eall df xac "gwi" l` ,z`fBúãBáò úàæå ,àøáð Cëì éìeà ék¦©§¨¦§¨§Ÿ£¨
.ãéîz àøçà àøèñì àéôkàì''`xg` `xhq''d z` zetkl - §¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦

.cinz:áBià øîà äæ ìòå,d''awdl -"íéòLø úàøa"4;jk lr - §©¤¨©¦¨¨¨§¨¦
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,dyrna e` xeaica e` ,daygna ynn `ehgle -òébiL àlà¤¨¤©¦©

íäéìà,mda rx`iy -íéòLøä äNòîk5íøeäøäå ízáLçîa £¥¤§©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨
,ãáìlv` dfy enk dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay - §©

,miryx,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäåixedxdn - §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤

,dxiard,àøçà àøèñì àéôkàì éãk`xhq''d z` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
,mzcear ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - ''`xg`eìëeé àìå§Ÿ§

,ìëå ìkî dìháì''`xg` `xhq''d z` ixnbl lhal elkei `ly - §©§¨¦Ÿ¨Ÿ
`ly ,jkl ribdl elkei `l md :xnelk .zindad mytp ly

ody ,zee`z mda dpxxerzz

ly mz`lrdl daiqd

,mirxd mixedxddäæ ék¦¤
.íé÷écö éãé ìò äNòð- ©£¤©§¥©¦¦

ytpd ly "rx"de "dtilw"d

milha ,miwicva zindad

mewn oi`y ,"aeh"l ixnbl

dplkezy zee`zl llk

eli`e .mirx mixedxd xxerl

ep` ozece` zebixcnd

ozlekia oi` ,o`k micnel

cvn jkl zelrzdl

`linne ,odly "d`ixa"d

xyt`ilraa dpilrzy

,onfl onfn el` zebixcn

mzceare ,zerx zeaygn

.el` zeaygn cbp megll `idçeø úçð éðéî éðLely mzceara - §¥¦¥©©©
,l`xyi ipaàøçà àøèqä ìehaî ¯ ãçà :äìòîì Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§©§¨¤¨¦¦©¦§¨¨¢¨

à÷úîì eøéønî àëtäúàå ,éøîâì,weznl xixnd zkitdne - §©§¥§¦§©§¨¦§¦§¦§¨
,àøBäðì àëBLçîedyrp dfe ,xe`l jyegne -;íé÷écvä éãé ìò ¥£¨¦§¨©§¥©©¦¦

ly "rx"d ,"xixn"d z`e ,ixnbl "`xg` `xhq"d z` milhand -

oigend "jyeg" z`e ,"aeh"l mikted md ,zindad mytpny zecnd

df lk - dyecwle "xe`"l mikted md ,zindad mytp ly "lky"de

;gex zgp ly cg` ote` dlrnl mxebúéðMäåly ipyd ote`d - §©¥¦
:`ed ,gex zgpàøçà àøèqä àéôkúà ãkz` mitekyk - ©¦§©§¨©¦§¨¨¢¨

,''`xg` `xhq''ddúøeáâe dt÷úa dãBòa''`xg` `xhq''dyk - §¨§¨§¨§¨¨
,dzxeabe dtwez lka oiicr `idíMîe ,øLpk dîöò déaâîe- ©§¦©©§¨©¤¤¦¨

,dzdabd mewnnàzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBîi''r - ¦¨§¦§¨¨¦§©¨
df ote` .''`xg` `xhq''d z` xeayl ,dhnl icedi ly ezexxerzd

mxbp ,dlrnl gex zgp ly.íéðBðéaä éãé ìòzcear iciÎlr - ©§¥©¥¦
,ixd .zindad ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d

zeaygna mwa`na ,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy

"miwicv z`xa" :mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae

.zicinz dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"eøîàL eäæå§¤¤¨©
áeúkä6ì "íénòèî" ¯ "ézáäà øLàk íénòèî éì äNòå" :ïBL ©¨©£¥¦©§©¦©£¤¨©§¦©§©¦§
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íéøîà éèå÷éì
àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëîçåø úçð éðéî éðùå .íé÷éãö
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
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א.4. טז, בתרא �5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�ה הרשעי�" כמעשה אליה� "שיגיע הזק�: רבנו דברי כלומר: .

אדמו"ר שכ"ק משמע, � הלשו�? מקור לדעת לנו נוגע מה לש� הרשעי�". כמעשה אליה� מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתא�

" שהביטוי לנו מוסבר ובכ� הפסוק בלשו� � מסויי� טע� בגלל � כא� משתמש הזק� שרבנו לכ�, מתכוו� כפי‡Â�Èהרשעי�"ÚÓÎ˘‰שליט"א

" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כא� מדובר הרי (שכ�, "כמעשה" המלה של הפשוט ואי�ÚÓ˘‰פירושה מה"רע" לגמרי מופרש הוא "

לשו� זהו אלא רעי�), הרהורי� במוחו לעלות שיכולי� לכ�, ביחס רק הוא ה"רשע" לבי� שבינו הדמיו� לרשעי�, בכ� לחלוטי� דומה הוא

הכללי. הביטוי לפי כא� המתאי� ז.6.הפסוק, כז, בראשית



hayלו d"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ה חמישי יו�

,68 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,dl 'nr cr.èòî èòî

,íéaø:`id 'd zceara ,zeipgexa dzernyny -úçð éðéî éðL ©¦§¥¦¥©©
,çeø,l`xyi ipa ly mzcearn ,dlrnl -àeäåil dyre'' - ©§

,"'ebe minrhnLøôãk ìàøNé úeììk äéðáì äðéëMä øîàî©£©©§¦¨§¨¤¨§¨¦§¨¥¦§¥©
,íéðewzazxne` el` milny ,''xdef ipewiz''a yxtny enk - ©¦¦

,l`xyi ipal dpikyd

enxbi mzcearay zywand

.gex zgp - ''minrhn''l

,íéiîLb íénòèîaL Bîëe§¤§©§©¦©§¦¦
éðéî éðL Lé ,ìLî Cøc¤¤¨¨¥§¥¦¥
íéìëànî ãçà :íépãòî©£©¦¤¨¦©£¨¦
éðMäå ,íéwúîe íéáøò£¥¦§ª¦§©¥¦
Bà íéôéøç íéøácî¦§¨¦£¦¦

,íéöeîçmikxery iptly - £¦
md oi` ,axr lk`nl mze`

z`tn lk`nl miaeh

,mzeving e` mzetixg÷ø©
áéLäì íépãòî eNòpL ãò áèéä íéðwúîe íéìaúî íäL¤¥§ª¨¦§ª¨¦¥¥©¤©£©£©¦§¨¦

.Lôpä"gex zgp" (` :gex zgp ibeq ipy dlrnl mb mpyi jk - ©¤¤
mpi`y ,miwicvd zcear - "miwezn"e "miaeh" mixacn mxbpd

`id mzcear lke ,"`xg` `xhq"d mr mglidl xzei mikixv

,dlrnl mxbpd "gex zgp" (a ;xe` xzei dyecwdn "jiynd"l

mixacd mr "wqr" mdl yi oiicry ,"mipepia"d ly mzcearn

zindad mytpay "rx"d mr wa`idl ,miaehÎ`ld ,"mixn"d

.mirxd mixedxdde zeaygnd z` zegcleáeúkä øîàL eäæå7: §¤¤¨©©¨
;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîì 'ä ìòt ìk"d''awd dyr lkd - Ÿ¨©§©£¥§©¨¨§¨¨

ryxd z` mb oke ,eprnl

,dxe`kl ,cvik .''drx meil''

ornl ryxd mb `xap

,`l` - ?d''awd,Leøt¥
òøä äNòéå BòLøî áeLiL¤¨¥¦§§©£¤¨©
,äìòîì øBàå íBé BlL- ¤§§©§¨

z` ''mei''l jetdiy ick

mbe'' zernyn efy ,''drx''d

Îlr z`fe .''drxÎmeil ,ryx

,iciàøèñ àéôkúà ãk©¦§©§¨¦§¨
àøçàz` sekiyk - ¨¢¨

,''`xg` `xhq''d÷lzñàå§¦§©¥
éøa-àLã÷c àø÷é.àìéòì àeä-Cd"awd ly eceak dlrzie - §¨¨§ª§¨§¦§¥¨

ryx mbe" aezkd yexit edf .dlrnldrx meiljetdi ryxd mby - "

iciÎlry ,o`k cr epcnl .xe`l - xnelk ,"mei"l "drx"d z`

- odilr hlzyn `ede ,icedi ly egena zerx zeaygn zeltepy

.dlrnl gex zgp mxebe "`xg` `xhq"d z` jka dtek `ed

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl

qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,

myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

mixac milawn - miny

ytpd iyeal oke dl`

mzeig z` ,mda mixeywd

cv" ik ,"`xg` `xhq"dn

miyeryk wx `ed "dyecwd

miny myl xacd z`

xeb`l ick - lek`l :lynl)

e` lltzdle cenll gek

;zay bper zevn miiwl

`zegicac `zlin rinydl

icediyk ,okle - (dnecke ,dgny jezn cenll ick (dgica ixac)

ezpeeke ,miny myl mpi`yk ,dl` mixzen mixac zeyrln rpnp

gex zgp df ici lr mxeb `ed - "`xg` `xhq"d z` jka zetkl

:oldlcke - dlrnl,ãBò àìåzehlzydd iciÎlry cala ef `l - §Ÿ
jk ici lr ik ,dlrnl gex zgpl minxeb ,zerxd zeaygnd lr

"`xg` `xhq,,d z` mitek,éøîâì íéøznä íéøáãa elôà àlà¤¨£¦¦§¨¦©ª¨¦§©§¥
Bøöé çáBæ íãàM äî ìk,rxd exvia hleye ''aixwn'' -elôà ¨©¤¨¨¥©¦§£¦

,äl÷ äòLjxhvi `ede ,ezeyrl xzeny xaca o`k xaecn - ¨¨©¨

,xzei xge`n onfl eze` dgec `edy `l` ,ezeyrlïekúîe¦§©¥
,éìàîOä ììçaL àøçà àøèñì àéôkàì,alay -õôçL ïBâk §¦©§¨§¦§¨¨¢¨¤¤¨¨©§¨¦§¤¨¥

÷ñBòå ,úBçt Bà äòL øçàì ãò Búãeòñ øçàîe ,ìëàì¤¡Ÿ§©¥§¨©§©©¨¨¨§¥
,äòL dúBàa äøBzamipipra wqer `ed ,dry dze`a m` ,oky - ©¨§¨¨¨

ytpdy mixg` miinyb

oi` ,mda dvex zindad

"`itkz`" meyn jka

`ed jk oia ixd ik ,(ditk)

ytpd oevx itl bdep

dze`a m` ,wx .zindad

- dxeza wqer `ed ,dry

jka gieexn `ed oi`y s`e

,oky ,dxez cenil ly onf

jiyni dlik`d ixg` mb

ik ,ixnbl dgec `ed oi` dnvr dlik`d z` mb ,cere z`f .cenll

`edy dcaerd mvr ,mewn lkn - lk`i ok` - "dry" dze` ixg`

xg`nxac ,"`xg` `xhq"d ziitk meyn da yi - ezcerq z`

.dlrnl gex zgp mxebdàúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8: ¦§¦¨©§¨¨
úéòéáø äòL",xwead zeryn -úéML äòL ,íãà ìk ìëàî ¨¨§¦¦©£©¨¨¨¨¨¦¦

,"íéîëç éãéîìz ìëàîminkgd icinlz exgi` ,zn`a ,recn - ©£©©§¦¥£¨¦
?miizrya mzcerq z`eéäå,minkgd icinlz -íîöò íéáéòøî §¨©§¦¦©§¨
,Bæ äðeëì úBòL ézL,''`xg` `xhq''d z` zetkl ick -íbL óà §¥¨§©¨¨©¤©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë
úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé

éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá
íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò

'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî
ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù

áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ

àìå'éôà àìà ãåò
åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá

ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì
øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä

÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá
ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá

åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî
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ד.7. טז, א.8.משלי י, שבת

hay e"k iyiy mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ו שישי יו�
פרקכח ,dl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åìéôàå çë ÷øô,dl 'nr cr.äìù äøæ

,íBiä ìk íéãîBì eéä äãeòqä øçàick z`f eyr `l md ixd - ©©©§¨¨§¦¨©
ick wxe j` `l` ,cenill onf gieexdl.''`xg` `xhq''d z` zetkl

,daygne xeaic :ytpd iyeal x`ya mb jkeåét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦
,íìBòä éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalL íéøác øaãlîmb - ¦§©¥§¨¦¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥¨¨

meyn oi` envr xeaica m`

zngn wx - llk xeqi`

xnel jk lk dee`zn `edy

`ed - dl` mixeaic

z` xeayl ick ,wt`zn

.rxd exviéøeäøäa ïëå§¥§¦§¥
,BzáLçîdee`zn `edy - ©£©§

rpnpe ,inyb oipra xdxdl

,jknøéòfî èòîa elôà£¦¦§©¦§¥
àøçà àøèñ àéôkúàc§¦§©§¨¦§¨¨¢¨

àzúìdhren ditka mb - §©¨
,dhnl ''`xg` `xhq''d ly

-àLã÷c àø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨§ª§¨
éøaàìéòì BúMã÷e àeä-C §¦§ª¨§¥¨

.äaøädaxda dlrzn - ©§¥
ezyecwe d''awd ly eceak

.dlrnlBæ äMãwîe- ¦§ª¨
,dlrnlyäMã÷ úëLîð¦§¤¤§ª¨

,ähîì íãàä ìò äðBéìò¤§¨©¨¨¨§©¨
.Cøaúé BúãBáòì íeöòå áø òeiñ Bòiñì.ely myd zceara - §©§¦©©§¨©£¨¦§¨¥

ì"æø eøîàL eäæå9ïéLc÷î ¯ ähîì èòî Bîöò Lc÷î íãà" : §¤¤¨§©©¨¨§©¥©§§©§©¨§©§¦
íi÷nM äî ãáì ,"äìòîlî äaøä BúBà,jka -ìL äNò úåöî ©§¥¦§©§¨§©©¤§©¥¦§©£¥¤

äøBz10,"'eëå ízLc÷úäå" :,miiwn `edy -Bîöò Lc÷nLk ¨§¦§©¦§¤§§¤§©¥©§
.Bì øznamby ,`id "mzycwzde" zevn .el mixzend mixaca - ©ª¨

,ziptebd ezee`z myl mzeyrln icedi rpni ,mixzend mixaca

dxn`p `l ixd "mzycwzde" ly ef devn .miny myl wxe j` ,`l`

mze`l `wec `l` ,"rx"l zekiiy mey mdl oi`y ,cala miwicvl

:oldl xaqeiy itk ,"rx"d mr wqr mdl yiy miyp`Leøôe¥

úîàaL óà ,øîBìk ;íéLBã÷ íëîöò eNòzL ¯ "ízLc÷úäå"§¦§©¦§¤¤©£©§§¤§¦§©©¤¤¡¤
,àøçà àøèqî ìcáîe LBã÷ Bðéàn "dyecw" -dyixt - drny ¥¨ª§¨¦¦§¨¨¢¨

eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd ."rx"dne "dtilw"dn zelcazde

`ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn wgxzdle envr ycwl oiicr

mey eala oi`y dbxca

milawnd mixacl de`z

,"`xg` `xhq"dn mzeigék¦
àéä''`xg` `xhq''d - ¦

,zindad eytpnydt÷úa§¨§¨
dzãìBúk dúøeáâáe¦§¨¨§©§¨

,éìàîOä ììça,alay - ¤¨¨©§¨¦
ytpd ly dnewin eay

,rxd xvide zindad÷ø©
Lc÷îe Bøöé LáBkL¤¥¦§§©¥

.Bîöòenvr z` wzpne - ©§
m` ixd ,''`xg` `xhq''dn

jka miiwne ok dyer `ed

ribn `ed ''mzycwzde'' z`

ixg` xen`d meiwl

aezkk ,''mzycwzde''

:jynda"íéLBã÷ íúééäå"¦§¦¤§¦
,heytd yexitd lr sqep -

,ieeiv oeylaeidzy

,dghad ly oeyla ''miyecw mziide'' yxtl mb xyt` ,miyecw

dghad dpyi ,zeycwzd ly dietk zelirt ''mzycwzde'' iciÎlr

,''miyecw eidz'' ok`yúîàa ìcáîe LBã÷ úBéäì BôBñ ,øîBìk§©¦§¨ª§¨¤¡¤
,äìòîlî äaøä BúBà íéLc÷nL éãé ìò ,àøçà àøèqäî- ¥©¦§¨¨¢¨©§¥¤§©§¦©§¥¦§©§¨

envr ycwn mc`y iciÎlry ,epcnly itkhrnmiycwn - dhnl

eze`daxd,dlrnlndLøâì BúBà íéòiñîe`xhq''d z` - §©§¦§¨§¨
''`xg`:èòî èòî Balîz` yxbl ,ecia didi ,ealn mby - ¦¦§©§©
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לז hay e"k iyiy mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ו שישי יו�
פרקכח ,dl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åìéôàå çë ÷øô,dl 'nr cr.äìù äøæ

,íBiä ìk íéãîBì eéä äãeòqä øçàick z`f eyr `l md ixd - ©©©§¨¨§¦¨©
ick wxe j` `l` ,cenill onf gieexdl.''`xg` `xhq''d z` zetkl

,daygne xeaic :ytpd iyeal x`ya mb jkeåét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦
,íìBòä éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalL íéøác øaãlîmb - ¦§©¥§¨¦¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥¨¨

meyn oi` envr xeaica m`

zngn wx - llk xeqi`

xnel jk lk dee`zn `edy

`ed - dl` mixeaic

z` xeayl ick ,wt`zn

.rxd exviéøeäøäa ïëå§¥§¦§¥
,BzáLçîdee`zn `edy - ©£©§

rpnpe ,inyb oipra xdxdl

,jknøéòfî èòîa elôà£¦¦§©¦§¥
àøçà àøèñ àéôkúàc§¦§©§¨¦§¨¨¢¨

àzúìdhren ditka mb - §©¨
,dhnl ''`xg` `xhq''d ly

-àLã÷c àø÷é ÷lzñà¦§©¥§¨¨§ª§¨
éøaàìéòì BúMã÷e àeä-C §¦§ª¨§¥¨

.äaøädaxda dlrzn - ©§¥
ezyecwe d''awd ly eceak

.dlrnlBæ äMãwîe- ¦§ª¨
,dlrnlyäMã÷ úëLîð¦§¤¤§ª¨

,ähîì íãàä ìò äðBéìò¤§¨©¨¨¨§©¨
.Cøaúé BúãBáòì íeöòå áø òeiñ Bòiñì.ely myd zceara - §©§¦©©§¨©£¨¦§¨¥

ì"æø eøîàL eäæå9ïéLc÷î ¯ ähîì èòî Bîöò Lc÷î íãà" : §¤¤¨§©©¨¨§©¥©§§©§©¨§©§¦
íi÷nM äî ãáì ,"äìòîlî äaøä BúBà,jka -ìL äNò úåöî ©§¥¦§©§¨§©©¤§©¥¦§©£¥¤

äøBz10,"'eëå ízLc÷úäå" :,miiwn `edy -Bîöò Lc÷nLk ¨§¦§©¦§¤§§¤§©¥©§
.Bì øznamby ,`id "mzycwzde" zevn .el mixzend mixaca - ©ª¨

,ziptebd ezee`z myl mzeyrln icedi rpni ,mixzend mixaca

dxn`p `l ixd "mzycwzde" ly ef devn .miny myl wxe j` ,`l`

mze`l `wec `l` ,"rx"l zekiiy mey mdl oi`y ,cala miwicvl

:oldl xaqeiy itk ,"rx"d mr wqr mdl yiy miyp`Leøôe¥

úîàaL óà ,øîBìk ;íéLBã÷ íëîöò eNòzL ¯ "ízLc÷úäå"§¦§©¦§¤¤©£©§§¤§¦§©©¤¤¡¤
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eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd ."rx"dne "dtilw"dn zelcazde

`ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn wgxzdle envr ycwl oiicr

mey eala oi`y dbxca

milawnd mixacl de`z

,"`xg` `xhq"dn mzeigék¦
àéä''`xg` `xhq''d - ¦

,zindad eytpnydt÷úa§¨§¨
dzãìBúk dúøeáâáe¦§¨¨§©§¨

,éìàîOä ììça,alay - ¤¨¨©§¨¦
ytpd ly dnewin eay

,rxd xvide zindad÷ø©
Lc÷îe Bøöé LáBkL¤¥¦§§©¥

.Bîöòenvr z` wzpne - ©§
m` ixd ,''`xg` `xhq''dn

jka miiwne ok dyer `ed

ribn `ed ''mzycwzde'' z`

ixg` xen`d meiwl

aezkk ,''mzycwzde''

:jynda"íéLBã÷ íúééäå"¦§¦¤§¦
,heytd yexitd lr sqep -

,ieeiv oeylaeidzy

,dghad ly oeyla ''miyecw mziide'' yxtl mb xyt` ,miyecw
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.çë ÷øtmc` ly ezaygna miltep m`y ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
pipra weqr `edy drya - zee`ze dxiar ixedxdegex leti l` - miinybd ei

,genyl eilr - daxc` ;jkn

lr ezehlzyd iciÎlr ixdy

ezrc zgqde zeaygn oze`

`le" zevn miiwn `ed ,odn

ixg`e mkaal ixg` exezz

`xhq"d z` dtek ,"mkipir

.dlrnl ax gex zgp mxebe ,"dyecw"d oehly zgz "`xg`

úBøæ úBáLçî øàLe úBåàz éøeäøä Bì íéìôBð íà elôàå©£¦¦§¦¦§¥©£§¨©£¨¨
äãBáòä úòLa'd zceara weqr `edy drya -Bà äøBza ¦§©¨£¨©¨

äðeëa älôúaixd o`ke - ¦§¦¨§©¨¨
wxtay "oeayg"l mewn oi`

gny zeidl eilry ,mcewd

Î`l zevn miiwn `edy lr

`xhq"d z` dteke dyrz

mixedxdd ixdy - "`xg`

,'d zcearl ,ef drya ,el zerixtn zerxd zeaygndeáì úéLé ìà©¨¦¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

úëùîð åæ äùåã÷îå äáøä àìéòì åúùåã÷åäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷
åøöé ùáåëù ÷ø éìàîùä ììçá äúãìåúë äúøåáâáå

ùã÷îåúåéäì åôåñ øîåìë íéùåã÷ íúééäå .åîöò
åúåà íéùã÷îù é"ò à"ñäî úîàá ìãáåîå ùåã÷
åáìî äùøâì åúåà íéòééñîå äìòîìî äáøä

:èòî èòî

åìéôàå çë ÷øôúååàú éøåäøä åì íéìôåð íà
úòùá úåøæ úåáùçî øàùå

äìôúá åà äøåúá äãåáòäïäéìà áì úéùé ìà äðååëá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ב.9. לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îמה רוח) (נחת נח"ר בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כא�) (עד "ע"כ :

(מצות מ"ע שמקיי� מה לבד � הוא שהנ"ל מוסי� ולזה טוב�) (ד�ועשה דועש"ט בקו ג� להיות) (צריר צ"ל היתרו� הרי אבל בצדיקי�, שאי�

וכו'". עשה)



hayלח f"k ycew zay mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ז קודש שבת יו�

,dl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íìåòä úåòèë àìå,70 'nr cr.åîò ùîî

,ïäéìà,mirxd mixedxdle zeaygnl -ïäî Bzòc çéqé àlà £¥¤¤¨©¦©©§¥¤
,òâøk,cin -ìL úBcnä úàìòäa ÷ñòì äèBL éäé ìà íâå §¤©§©©§¦¤©£Ÿ§©£¨©©¦¤

òãBpk ,äøæ äáLçnä1,"dcnd z`lrd" ly dcear zxev zniiw - ©©£¨¨¨¨©©
ytpa zniieqn dcna dxewn dxf daygn lk ,oky ,dxfd daygndn

cqgd zcn :lynl .zindad

ly daygna z`hazn

zxxern d`xid zcn ;de`z

icedil oi`y dxf d`xi

- dnecke ,dl wwfp zeidl

dryay "dcear" beq epyie

,dxf daygn el zltepy

zraep drx dcn efi`n xxai

eytpa xiabie ,daygn dze`

ytpa `idy itk dcn dze`

dlri jk ici lry ,ziwl`d

ytpd ly drxd dcnd z`

daiqd `idy zindad

jkae ,dxf daygn dze`l

.dxfd daygnd z` dlri

dxfd daygnd m` :lynl

xiabi - de`zn zraep

,d"awdl dad`d z` eytpa

ze`z lr ritynd xac

"ipepia"d didi lay o`k xne` owfd epax - dnecke ,zindad ytpd

,ef dceara wqrzdl ,dhey - o`k xaecn ezece` -eøîàð àì ék¦Ÿ¤¤§
íää íéøác,zexfd zeaygnd z` zelrdl -,íé÷écöì àlà §¨¦¨¥¤¨§©¦¦

íälL úBøæ úBáLçî íäì íéìôBð ïéàLzexf zeaygn - ¤¥§¦¨¤©£¨¨¤¨¤
,md mdizecnn zeraepd,íéøçà ìMî íà ékoi` wicvl ,oky - ¦¦¦¤£¥¦

gnektdp xak zindad eytp zecny xg`n ,zeinvr zexf zeay

oxewn ,egena ,mrt i` ,zelrl zelelrd ,zexfd zeaygnd .dyecwl

leki cg` lk `ly zngne .wicv eze`l zkiiy eznypy ,zlefdn

eilr - drxd dcnd lr xabzdl zegek ekeza `evnle envrl uriil

f` zexxerzn .xyewn `ed eil` ,wicvd ly ezxfrl wwcfdl

ly zeize` wx od el` elv`y ,wicvd ly ezaygna zexf zeaygn

xikn wicvdy iciÎlre .ziygen drx dcnl dwif lk ila ,daygn

itk dcn dze` ekeza xiabne ,daygn dze` zraep dpnn dcnd z`

xabzdl lkeiy ,icedi eze` lr jka rityn `ed - "dyecw"a `idy

zlefd ly - zindad ytpd ony dcn dze`e ,ely drxd dcnd lr

cala wicvl jiiy df lk ixd ."dyecw"l ,wicvd iciÎlr ,dlrzn -

.llk zerx zecn ea oi`yBì ìôBpL éî ìáà,zexf zeaygn - £¨¦¤¥
,BlMî,ely ''rx''dn -éìàîOä ììça BaìaL òøä úðéçaî- ¦¤¦§¦©¨©¤§¦¤¨¨©§¨¦

- zindad eytpny zerxd eizecnnéàeäìòé C,''rx''d z` - ¥©£¥
:ähîì øM÷î Bîöò àeäå ,äìòîì''ipepia''l `id zehy okl - §©§¨§©§§ª¨§©¨

el oi`y ''dcear''a wqrzdl

.dil` zekiiy lk-óà Cà©©
Baì ìté ìà ,ïë-ét-ìò©¦¥©¦Ÿ¦
áöò äfî úBéäì Baø÷a§¦§¦§¦¤¨¥
,äãBáòä úòLa äæáð¦§¤¦§©¨£¨

éøvLäçîNa úBéäì C ¤¨¦¦§§¦§¨
,äaøcaer `edy drya - ©¨

,'d z`÷fçúé äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§©¥
éñBéå øúBéìëa õîà ó ¥§¦Ÿ¤§¨

älôzä úðeëa BçkŸ§©¨©©§¦¨
,äøúé äçîNå äåãça§¤§¨§¦§¨§¥¨
úìéôð ék ,Baì ìà BîeNa§¤¦¦§¦©
àéä äøæ äáLçnä©©£¨¨¨¨¦
ììçaL ätìwäî¥©§¦¨¤¤¨¨

,éìàîOäytpdn - ©§¨¦
,dtilwd ony zindad

il`nyd llga dnewiny

zeraep dpnne ,alay

,zexfd zeaygndäNBòä- ¨¨
,zldpndCøc òãBðå ,BaL úéäìà Lôð íò éðBðéáa äîçìî¦§¨¨§¥¦¦¤¤¡Ÿ¦¤§©¤¤
íéîçìpämglpd z` bexdl elit`e gvpl ,mgel lk ly ezxhny - ©¦§¨¦

,ecbp,ãçé íé÷áàpä ïëåixd - ipyd z` litdl oeekzn cg` lky - §¥©¤¡¨¦©©
:`ed bdepd,øabúî ãçàLk,ezxeab z` d`xne -éðMä éæà §¤¤¨¦§©¥£©©¥¦

ïëìå ,Bçk évîàî ìëa ïk íb øabúäì õnàúîdnglna mb jk - ¦§©¥§¦§©¥©¥§¨©£©¥Ÿ§¨¥
,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oiayúéäìàä LôpLk§¤¤¤¨¡Ÿ¦

,ìltúäì úøabúîe úönàúî,dpeeka dlitzd iciÎlry - ¦§©¤¤¦§©¤¤§¦§©¥
,zindad ytpd z` gvple yilgdl epevxaätìwä íb éæàly - £©©©§¦¨

,zindad ytpd,dcâðk úøabúî,ziwl`d ytpd cbpk -dìaìáì ¦§©¤¤§¤§¨§©§§¨
.dlL äøæ äáLçîa dìétäìeytpd z` zindad ytpd ze`xa - §©¦¨§©£¨¨¨¨¤¨

ytpl rixtdl zlczyn `id ,dpeeka lltzdl zxabzn ,ziwl`d

zpeek z` lalal dvex `id jka ,zexf zeaygn iciÎlr ziwl`d

ok` `edy ,dgiken dxfd daygnd ,df itl ,dlitza lltznd

yi ezlitzay dyg zindad ytpdy jka yi oniq ;dpeeka lltzn

,ixd - .ef dpeek xtdl zlczyn `id okle ,dcnrnl dpkq meyn

.dpeeka ezlitza une` ea siqedl dkixv ef dcaer - daxc`

,íìBòä úeòèk àìå§Ÿ§¨¨¨
úìéôpî çéëBäì íéòBhL¤¦§¦©¦§¦©
ììkî ¯ äøæ äáLçnä©©£¨¨¨¨¦§¨

,íeìk íúlôz ïéàL- ¤¥§¦¨¨§

zlitpy zerha miayegd

oi`y dgiken daygnd

meyn ,melk deey mzlitz

éeàøk ìltúä elàL¤¦¦§©¥¨¨
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משו�2. הזרה במחשבה אי� אז � שבתפילה האלקי בעני� העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כ�, פי על א� אלא,

אי�ההצלחה על הוכחה משו� בכ� יש � העני� בעומק נתו� כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה א� להיות. שצרי� כמו ה"מתפלל" שאי� הוכחה

שבתפילה התבוננות באותה שקוע כולו המוח היה לו אחד. אותו הרי הוא המוח א� נפשות, שתי כא� פועלות אכ� שכ�, ההתבוננות; של המלאה

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקו� כל אי� ד.3.� כו, ט.4.משלי לב, דברי�
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úëùîðä åùôð ìò 'ä íçøéíéîî äìéöäì 'úé åúàî

:åîò ùîî 'ä ÷ìç éë äùòé åðòîìå íéðåãæä
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משו�2. הזרה במחשבה אי� אז � שבתפילה האלקי בעני� העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כ�, פי על א� אלא,

אי�ההצלחה על הוכחה משו� בכ� יש � העני� בעומק נתו� כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה א� להיות. שצרי� כמו ה"מתפלל" שאי� הוכחה

שבתפילה התבוננות באותה שקוע כולו המוח היה לו אחד. אותו הרי הוא המוח א� נפשות, שתי כא� פועלות אכ� שכ�, ההתבוננות; של המלאה

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקו� כל אי� ד.3.� כו, ט.4.משלי לב, דברי�



.מ . .mei meid

iriax meihay `kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,exzi :yneg
.dwÎcw :mildz

.oicewtk ÎhkÎ . . . daygnd j` :`ipz

zecdide zcd wefg ly lrtn lka dpey`x dxeya cenrl eigi miciqgd zepae iyp zaeg
miciqgd ikxc lk wfgl miciqgd zepa zxag obx`l mdilre .dgtynd zxdh oipra hxtae ,llka

.mcwne f`n miciqgd izaa 'idy enk jepige dkxcd ipipra

iying meihay akb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,exzi :yneg
.fwÎew :mildz

.d"`la . . . oevxy xg`ne :`ipz

xrklree urfrb ` (a orarl ht`y xrklree urfrb ` (` :miweg iilxriieev `c orpiif qr¨©
orpiif x`txrc ,orarl oet ort`yrb orpiif orvrfrb rkilyprn .orarl oet ort`y`a hxree©¨©
urfrb xrkilhÎb xrc fi` ,'d zxez .cp`l oet mi`pz ic hiel ,orciyx`t cp`l xrcri oi` iif©
rl` oi` oe` xrhxr rl` oi` fi` dxez ic ,zn` zxez fi` 'd zxez .orarl ` ht`y xrklree©

.zigvp fi` dxez ,jiilb orhiiv

iytg mebxz

md okle miigd jezn exvep yep` iweg .miigdn xvepy weg (a .miig xveiy weg (` :miweg ibeq ipy miniiw

`id dxezd ,zn` zxez `id 'd zxez .miig xveiy iwl`d weg `id ,'d zxez .dpicnd i`pz itl ,dpicn lka mipey

.zigvp `id dxezd ,ddf onf lkae mewn lka

iyy meihay bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,exzi :yneg
.aiwÎgw :mildz

.onwl y"nk . . . lkei dfne :`ipz

hb`f oiviax ic iee ,ort`xhrbp` iax xrhl` xrc h`d ,xcg oiif oet wicpriibqiex` l`n ©̀¨¨¨¨¨
."hb`f xrpiin" :oriext rkilhr ev¨

mrc orn fi` litiee zevn hin ,xrpiic ji` oia devn oii` hin :hb`frb iax xrc h`d¨¨
bicprR`ktie` .hr'wacx`t jif h`d oe` rwlrhixt xrc sie` orl`trb fi` oe` .q'orhyxraie`¨©
hxree ,zewl` odrf oe` jif oet oiibqiex` sie` - dpi`xe dpi`v :hb`frb xr h`d ,zewac oet jif¨¨

.dlra zxhr lig zy` oiif hree `eal cizrl ,`"f zxxern zekln ,oeiv zepa - oet q`c¨

iytg mebxz

xn` - ."xne` [ilra] ily" :miyp dnkl zxne` zipaxd cvik owfd x"enc` rnye oncfd ,excgn e`via ,mrt¨

:xn` exxerzda .zewac elek ,zlcd zfefn lr ltpe !d"awd ly ep` zeevn dnka ;jly ip` zg` devn llba :iaxd

'idi `al cizrl ,`"f zxxern zekln - "oeiv zepa"n 'idp df ,zewel` ze`xle envrn z`vl ick - "dpi`xe dpi`v"

."dlra zxhr lig zy`"

íåé
ïåùàø
:mildz

cw wxtn

dw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

ew wxtn

fw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

gw wxtn

aiw wxt cr

. . .mei meid

zayhay ckb"yz'd

הס"ת. אל ופניה� עומדי� עשה"ד קריאת בשעת

מצבתה. בשנת... הפטורה:

התועדות. יו� בהשכמה. התהלי� כל אמירת ראשו�. אדר ר"ח מברכי�

.mixeriymr iriay ,exzi :yneg.i"yxit
.giwÎbiw :mildz

.rcepk . . . dfe .ck wxt :`ipz

` orx`eerb fi` qr ,erepie oiey fi` hiiwkilhÎb odrfxrc ora`d iif f` ,erepie mrd `xie¨¨
miig zrepz.[miig zrepz dlrtp ,"erepie" cin ixd zewel` e`x mdyk]

mziid ,mex inya mzlerte mildz iweqt ly mgk - v"vd x"enc` xn` - mzrci el`
ielir xg` ielira milere ,zevignd lk mixaey mildz ixenfny ercz .zr lka mze` mixne`

.mingxae cqga mzlert milrete minler oec` iptl mighzyne ,drxtd mey ila

oey`x meihay dkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,mihtyn :yneg
.c`n jzevn . . . ixy` ,hiw :mildz
.k"g` Î62Î . . . edfe .dk wxt :`ipz

,('eke iyily fia b`hp`n ,ipy fia b`hpef) i"yxit hin yneg dyxt ` mei lka orpxrl¨¨¨
q`c ,orhidR` orn sx`c q`c - mikxan zay mildz mrc oiif xneb ,mei lka mildz zxin`¨¨¨

.xrcpiw qcpiw oe` xrcpiw rpiif ,mdi` rbep fi`

iytg mebxz

zxin` ;('eke "iyily" cr - ipy mei ,"ipy" cr - oey`x mei) i"yxit mr yneg ,reayd zyxt mei lka cenll

.eipa ipale eipal ,el rbep df .citwdl yi jk lr - mikxan zaya mildzd z` xenbl ,mei lka mildz

ipy meihay ekb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,mihtyn :yneg
.izgky `l . . . dn ,hiw :mildz

.rcepk eilr . . . xne`dy s`e :`ipz

xywnd heg xrc ,zeciqgd zcear oi` miigd gex xrc fi` dad`mrc hin mrpii` miciqg
xyi xe` jxca od fi` qr .o'iax hin miciqg oe` miciqg hin iax xywnd heg xrc oe` ,orxrcp`

.onfe mewn oet dlabd xrc oet xrkrd fi` qr oe` ,hip zevign rpiiw h`d ,xfeg xe` jxca od¨

iytg mebxz

miciqg mr iax xywnd hegde ,mnvr oial mpia miciqg xywnd hegd ,zeciqgd zceara miigd gex `id dad`

.onfe mewn zlabdn dlrp `ede ,zevign mey jkl oi` ;lawnd cvn mbe ritynd cvn mb edf .iaxd mr miciqge

íåé
éòéáø
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

hiw wxt

yi`d ixy`

ev weqt cr

c`n jzevn

íåé
éùéù
:mildz

hiw wxt

fv weqtn

wxtd seq cr



מי . . .mei meid

zayhay ckb"yz'd

הס"ת. אל ופניה� עומדי� עשה"ד קריאת בשעת

מצבתה. בשנת... הפטורה:

התועדות. יו� בהשכמה. התהלי� כל אמירת ראשו�. אדר ר"ח מברכי�

.mixeriymr iriay ,exzi :yneg.i"yxit
.giwÎbiw :mildz

.rcepk . . . dfe .ck wxt :`ipz

` orx`eerb fi` qr ,erepie oiey fi` hiiwkilhÎb odrfxrc ora`d iif f` ,erepie mrd `xie¨¨
miig zrepz.[miig zrepz dlrtp ,"erepie" cin ixd zewel` e`x mdyk]

mziid ,mex inya mzlerte mildz iweqt ly mgk - v"vd x"enc` xn` - mzrci el`
ielir xg` ielira milere ,zevignd lk mixaey mildz ixenfny ercz .zr lka mze` mixne`

.mingxae cqga mzlert milrete minler oec` iptl mighzyne ,drxtd mey ila

oey`x meihay dkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,mihtyn :yneg
.c`n jzevn . . . ixy` ,hiw :mildz
.k"g` Î62Î . . . edfe .dk wxt :`ipz

,('eke iyily fia b`hp`n ,ipy fia b`hpef) i"yxit hin yneg dyxt ` mei lka orpxrl¨¨¨
q`c ,orhidR` orn sx`c q`c - mikxan zay mildz mrc oiif xneb ,mei lka mildz zxin`¨¨¨

.xrcpiw qcpiw oe` xrcpiw rpiif ,mdi` rbep fi`

iytg mebxz

zxin` ;('eke "iyily" cr - ipy mei ,"ipy" cr - oey`x mei) i"yxit mr yneg ,reayd zyxt mei lka cenll

.eipa ipale eipal ,el rbep df .citwdl yi jk lr - mikxan zaya mildzd z` xenbl ,mei lka mildz

ipy meihay ekb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,mihtyn :yneg
.izgky `l . . . dn ,hiw :mildz

.rcepk eilr . . . xne`dy s`e :`ipz

xywnd heg xrc ,zeciqgd zcear oi` miigd gex xrc fi` dad`mrc hin mrpii` miciqg
xyi xe` jxca od fi` qr .o'iax hin miciqg oe` miciqg hin iax xywnd heg xrc oe` ,orxrcp`

.onfe mewn oet dlabd xrc oet xrkrd fi` qr oe` ,hip zevign rpiiw h`d ,xfeg xe` jxca od¨

iytg mebxz

miciqg mr iax xywnd hegde ,mnvr oial mpia miciqg xywnd hegd ,zeciqgd zceara miigd gex `id dad`

.onfe mewn zlabdn dlrp `ede ,zevign mey jkl oi` ;lawnd cvn mbe ritynd cvn mb edf .iaxd mr miciqge

íåé
éòéáø
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

hiw wxt

yi`d ixy`

ev weqt cr

c`n jzevn

íåé
éùéù
:mildz

hiw wxt

fv weqtn

wxtd seq cr



.מב . .mei meid

iyily meihay fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,mihtyn :yneg
.clwÎkw :mildz

.dwcvd zcear . . . 'igaa ode :`ipz

j` ,xzend xac lky mytpa mkqd eyr mincewd miciqg :eixn`nn cg`a azek x"en``
.de`zd zxiay dyrp df ici lre ,epyri `l dfl ald zcnge oevx dfi` el yiy

úáù
ùãå÷
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט שבט כ"א ראשו� יו� והפקר יאוש

:‚"È ‰ÎÏ‰ ‡"È ˜¯Ù ,ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ì÷ñpä øBL©¦§¨

eäeøé÷ôä ,Bðéc øîâpMî éøäL ;äëæ Ba íãBwä ìk ,åéãò eîæeäL¤§¥¨¨©¥¨¨¤£¥¦¤¦§©¦¦§¦

.åéìòa§¨¨

"משנגמר כא�, הרמב"� דברי לכאורה, האחרוני�: והקשו

דבריו את סותרי� זכה" בו הקוד� ו"כל בעליו" הפקירוהו דינו

ט)לעיל "א�(בהל' � לסקילה דינו ונגמר האד� את שהמית בשור

מופקר"!`epiהפקירו

הזק�: אדמו"ר ומתר�

ונמצא עדיו" "הוזמו כי הבעלי� יאוש מועיל זו בהלכה א)

מדובר לעיל אבל להפקירו, ואפשר בהנאה מותר היה שלמפרע

בהנאה שנאסר ובכ� להפקירו יכול אינו ולכ� עדיו הוזמו שלא

ממנו הבעלי� ש� נפקע ב)לא קו"א תלה סי' או"ח ).

מרצונו, מפקיר אינו ביאוש בגדר�: חלוקי� והפקר יאוש ב)

ואילו היאוש, בגלל ממילא נעשה ההפקר שנתייאש כיו� אלא

בהפקר מדובר לעיל � ההבדל וזה ומרצו�. מדעת הוא הפקר

בעליו אי� בהנאה ונאסר השור של דינו שנגמר ולאחר מרצו�

ברשותו. אינו כי להקדישו, יכול שאינו כש� להפקירו, יכול

ולכ� מרצו�, שלא יאוש ע"י ממילא, בהפקר מדובר כא� ואילו

זכה. הקוד� כל

לא עדיי� א� למיתה דינו ונגמר והזיק שהמית שור זה, לפי

ולהוציאו להפקירו יכול בעליו אי� הנזק, לתשלו� דינו נגמר

בבעליו" "והועד (שנאמר הנזק על דינו יגמר שלא כדי מרשותו

הוא כורחו על אלא בעליו) אינו מרשותו והוציאו ומשהפקירו

פסח ערב של שישית שעה לאחר חמ� כמו זה, לעני� בעליו

( ב ו, ברשות(פסחי� ובור לבערו, וחייב להפקירו אפשר שאי

נזקיו על חייב הפקירו א� שג� בסופו)הרבי� יד סי' אדה"ז .(שו"ת

ה'תשס"ט שבט כ"ב שני יו� הרבים לרשות פסולת פינוי

:‚"È ‰ÎÏ‰ ‚"È ˜¯Ù ,ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ïé÷úBtL elà ìk̈¥¤§¦

ì úeLø ïäì ïéà ¯ ïäéúBøòî ïéôøBâå ïäéúBáéaúeLøa íénä CtL ¦¥¤§§¦§¨¥¤¥¨¤§¦§Ÿ©©¦¦§

.úeLø íäì Lé íéîLbä úBîéa ìáà ,änçä úBîéa íéaøä̈©¦¦©©¨£¨¦©§¨¦¥¨¤§

מי לשפו� אסור החמה שבימות משמע הרמב"� מדברי

להל� מדבריו משמע וכ� הרבי� לרשות טו)ביבי� שאסור(הל'

זבלי�". הוצאת "בשעת מלבד הרבי� לרשות הזבל את להוציא

שהרמ"א ב)אלא תיד, המתירי�(חו"מ הפוסקי� דעת הביא

בכוונה נעשה זה א� תמיד, הרבי� לרשות הפסולת את להוציא

קצר. זמ� לאחר לפנות�

הזק� אדמו"ר זה על ד)והקשה קו"א נז"מ המשנה(חו"מ, :

מ"י)בשביעית עפר(פ"ג להוציא אי� עקיבא רבי שלדעת אומרת

שמא לחשוש יש כי מש�, לפנותו בדעתו א� א� הרבי�, לרשות

יפנהו ולא דעתו את ישנה מכ� ש�)לאחר ר"ש שהוצאת( וא�

מותרת, השדות לזיבול בו להשתמש כדי הרבי� לרשות הזבל

עדיי� – כס� שווה הזבל שהרי יפנהו, לא שמא לחשוש ואי�

מי שפיכת או פסולת פינוי להתיר לנו מני� השאלה, תישאל

כמותו, שהלכה עקיבא, רבי לדעת כאשר הרבי�, לרשות ביבי�

לאלתר"? "לפנות� דעתו א� אפילו אסור הדבר

לפסוק הזק� אדמו"ר נוטה אחרו�' שב'קונטרס א� להלכה א�

ערו�' ב'שולח� הנה עקיבא, סכ"ג)כרבי מי�(ש� לשפו� התיר

לאלתר". לפנות� דעת "על הרבי� לרשות הזבל את ולהוציא

ה'תשס"טיו שבט כ"ג שלישי � עבירה? לדבר שליח יש מתי

:È ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰Bà ,äðzîa øçàì ïúðå áðb̈©§¨©§©¥§©¨¨

,øçàä øëîe Bì økîì øçàì ïúpL Bà ,çáèå çaèì øçàì ïúpL¤¨©§©¥¦§Ÿ©§¨©¤¨©§©¥¦§Ÿ¨©¨©¥

éwäå áðbéìçäå áðb ,óúBðBìáñ BçìML Bà ,Bôwäa òøôe áðb ,ó ¨©§¦¦¨©§¤§¦¨©¨©§¤¥¤§¨¦§

.äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî ¯ åéîç úéáì§¥¨¦§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨

שליח אי� הרי כמותו", אד� של "שלוחו כי שא� הוא כלל

עבירה ב)לדבר מב, יד(קדושי� שליחות מעילה, זה מכלל יוצאי� .

שחייב בפסוקי� מיוחד ריבוי יש בה� ומכירה, וטביחה בפיקדו�

שליח. ידי על זאת עשה א� ג� בה�

אי� כולה התורה "...ובכל הרמב"�: כתב במעילה והנה,

איסור עמה יתערב שלא לבדה במעילה אלא עבירה לדבר שליח

ב)אחר" ז, מעילה .(הל'

ובשליחות ומכירה בטביחה ג� הדי� הוא הרי לתמוה: ויש

לבדה"? "במעילה הרמב"� כותב ולמה יד

לבאר: ויש

בגזירה עבירה לדבר שליח יש שבמעילה לומדי� בגמרא

ג� כ� שליחות, יש שבתרומה שכש� מתרומה חטא' 'חטא שוה

ומכירה ובטביחה יד בשליחות ואילו שליחות, יש במעילה

'על הכתוב מריבוי נלמד לרבותlkהחיוב � ו'תחת פשע' דבר

אלא שליחות, כא� חידשה לא כלל שהתורה היינו השליח'. את

את עשה לא א� ג� באלה מתחייב שאד� הוא התורה חידוש

הוא החיוב ומכירה בטביחה לו: גר� רק אלא בעצמו המעשה

הפשיעה על – יד ובשליחות מהדמי�, או הבשר מ� שנהנה על

רק שאכ� ונמצא שליחות, מדי� אי� בשניה� א� שבדיבור,

שליחות. מדי� עבירה" לדבר שליח "יש במעילה

(avx 'iq g"devw .a"tx ,oiyeciw ,s"ixd lr h"ixdn)

ה'תשס"ט שבט כ"ד רביעי יו� קובע? הרוב אין מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰,áeðb àeä Bú÷æçL øác ìk̈¨¨¤¤§¨¨

ïéç÷Bì ïéà ,áeðb àeäL øácä BúBà áø íà ïëå ;BúBà çwì øeñà̈¦©§¥¦Ÿ©¨¨¤¨¥§¦

.íééãb Bà áìç Bà øîö íéòBøä ïî íéç÷Bì ïéà ,Cëéôì .BúBà§¦¨¥§¦¦¨¦¤¤¨¨§¨¦

לקנות מותר כגנב, הוחזק המוכר א� שג� כא� הרמב"� דעת

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה שבט, תש"כ

ברוקלין.

 האברך הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים כו'

מו"ה נפתלי שי' הכהן

שלום וברכה!

ההילולא,  יום  שבט,  ביו"ד  לכותבו  שהתחיל  מכתבו  נתקבל  וביותר  ביותר  ארוך  הפסק  לאחרי 

וכנראה נשלח כו"כ ימים אחרי זה.

ויהי רצון שימשיך לבשר טוב, וכפסק דין רז"ל טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות, ויהי' 

זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

והרי ודאי שמיו"ד שבט ועד יום שילוח מכתבו ניתוספו כמה ענינים, ובפרט עד יום קבלת מכתבו 

זה, וביחוד שהשנה הוא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל, והימים בין ההילולא וימי 

חודש אדר וימי הפורים ולאחריהם, ימים אשר נהפך )בימים ההם בזמן הזה הענינים דלעו"ז( לשמחה 

וליום טוב כו'.

ויהי רצון שימשיכו מהנ"ל על כל השנה כולה ובכל הענינים שבעולם ע"י שיומשך בכל הענינים 

שבנפש ]וכידוע ענין שהבריאה מתחלקת לעולם שנה נפש[, וק"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש ולבשורות טובות בכל הנ"ל.

נ.ב.

במ"ש אודות שושבינין מצד הכלה תי', באם אין בזה מנהגים מיוחדים במשפחתם, כדאי שנוסף 

על שושבינין זוג נשוי יסובבו את החתן גם אמה תי' עם בעלה שי'.

ידוע ומפורסם אשר מנהגנו אשר החתן תחת חופתו מלובש קיטל, ומפני זה ביוהכ"פ בשנת חתונתו 

אין לובש קיטל ומתחיל בשנה שלאחרי'.

כן מובן שתחת חופתו וכן בהמנחה שלפני זה בו אומר על חטא, ומהחופה ולהבא צ"ל בתפלתו 

חגור אבנט. כן בטח ידוע לו המנהג אשר מתירים כל הקשרים שבלבושי החתן )כמו עניבה או שרוך הנעלים 

וכיו"ב(, וכן אין החתן מחזיק בכיסיו עניני כסף, זהב ואבנים טובות וכיו"ב - בזמן הקדושין.
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ה'תשס"ט שבט כ"א ראשו� יו� והפקר יאוש

:‚"È ‰ÎÏ‰ ‡"È ˜¯Ù ,ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ì÷ñpä øBL©¦§¨

eäeøé÷ôä ,Bðéc øîâpMî éøäL ;äëæ Ba íãBwä ìk ,åéãò eîæeäL¤§¥¨¨©¥¨¨¤£¥¦¤¦§©¦¦§¦

.åéìòa§¨¨

"משנגמר כא�, הרמב"� דברי לכאורה, האחרוני�: והקשו

דבריו את סותרי� זכה" בו הקוד� ו"כל בעליו" הפקירוהו דינו

ט)לעיל "א�(בהל' � לסקילה דינו ונגמר האד� את שהמית בשור

מופקר"!`epiהפקירו

הזק�: אדמו"ר ומתר�

ונמצא עדיו" "הוזמו כי הבעלי� יאוש מועיל זו בהלכה א)

מדובר לעיל אבל להפקירו, ואפשר בהנאה מותר היה שלמפרע

בהנאה שנאסר ובכ� להפקירו יכול אינו ולכ� עדיו הוזמו שלא

ממנו הבעלי� ש� נפקע ב)לא קו"א תלה סי' או"ח ).

מרצונו, מפקיר אינו ביאוש בגדר�: חלוקי� והפקר יאוש ב)

ואילו היאוש, בגלל ממילא נעשה ההפקר שנתייאש כיו� אלא

בהפקר מדובר לעיל � ההבדל וזה ומרצו�. מדעת הוא הפקר

בעליו אי� בהנאה ונאסר השור של דינו שנגמר ולאחר מרצו�

ברשותו. אינו כי להקדישו, יכול שאינו כש� להפקירו, יכול

ולכ� מרצו�, שלא יאוש ע"י ממילא, בהפקר מדובר כא� ואילו

זכה. הקוד� כל

לא עדיי� א� למיתה דינו ונגמר והזיק שהמית שור זה, לפי

ולהוציאו להפקירו יכול בעליו אי� הנזק, לתשלו� דינו נגמר

בבעליו" "והועד (שנאמר הנזק על דינו יגמר שלא כדי מרשותו

הוא כורחו על אלא בעליו) אינו מרשותו והוציאו ומשהפקירו

פסח ערב של שישית שעה לאחר חמ� כמו זה, לעני� בעליו

( ב ו, ברשות(פסחי� ובור לבערו, וחייב להפקירו אפשר שאי

נזקיו על חייב הפקירו א� שג� בסופו)הרבי� יד סי' אדה"ז .(שו"ת

ה'תשס"ט שבט כ"ב שני יו� הרבים לרשות פסולת פינוי

:‚"È ‰ÎÏ‰ ‚"È ˜¯Ù ,ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ïé÷úBtL elà ìk̈¥¤§¦

ì úeLø ïäì ïéà ¯ ïäéúBøòî ïéôøBâå ïäéúBáéaúeLøa íénä CtL ¦¥¤§§¦§¨¥¤¥¨¤§¦§Ÿ©©¦¦§

.úeLø íäì Lé íéîLbä úBîéa ìáà ,änçä úBîéa íéaøä̈©¦¦©©¨£¨¦©§¨¦¥¨¤§

מי לשפו� אסור החמה שבימות משמע הרמב"� מדברי

להל� מדבריו משמע וכ� הרבי� לרשות טו)ביבי� שאסור(הל'

זבלי�". הוצאת "בשעת מלבד הרבי� לרשות הזבל את להוציא

שהרמ"א ב)אלא תיד, המתירי�(חו"מ הפוסקי� דעת הביא

בכוונה נעשה זה א� תמיד, הרבי� לרשות הפסולת את להוציא

קצר. זמ� לאחר לפנות�

הזק� אדמו"ר זה על ד)והקשה קו"א נז"מ המשנה(חו"מ, :

מ"י)בשביעית עפר(פ"ג להוציא אי� עקיבא רבי שלדעת אומרת

שמא לחשוש יש כי מש�, לפנותו בדעתו א� א� הרבי�, לרשות

יפנהו ולא דעתו את ישנה מכ� ש�)לאחר ר"ש שהוצאת( וא�

מותרת, השדות לזיבול בו להשתמש כדי הרבי� לרשות הזבל

עדיי� – כס� שווה הזבל שהרי יפנהו, לא שמא לחשוש ואי�

מי שפיכת או פסולת פינוי להתיר לנו מני� השאלה, תישאל

כמותו, שהלכה עקיבא, רבי לדעת כאשר הרבי�, לרשות ביבי�

לאלתר"? "לפנות� דעתו א� אפילו אסור הדבר

לפסוק הזק� אדמו"ר נוטה אחרו�' שב'קונטרס א� להלכה א�

ערו�' ב'שולח� הנה עקיבא, סכ"ג)כרבי מי�(ש� לשפו� התיר

לאלתר". לפנות� דעת "על הרבי� לרשות הזבל את ולהוציא

ה'תשס"טיו שבט כ"ג שלישי � עבירה? לדבר שליח יש מתי

:È ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰Bà ,äðzîa øçàì ïúðå áðb̈©§¨©§©¥§©¨¨

,øçàä øëîe Bì økîì øçàì ïúpL Bà ,çáèå çaèì øçàì ïúpL¤¨©§©¥¦§Ÿ©§¨©¤¨©§©¥¦§Ÿ¨©¨©¥

éwäå áðbéìçäå áðb ,óúBðBìáñ BçìML Bà ,Bôwäa òøôe áðb ,ó ¨©§¦¦¨©§¤§¦¨©¨©§¤¥¤§¨¦§

.äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî ¯ åéîç úéáì§¥¨¦§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨

שליח אי� הרי כמותו", אד� של "שלוחו כי שא� הוא כלל

עבירה ב)לדבר מב, יד(קדושי� שליחות מעילה, זה מכלל יוצאי� .

שחייב בפסוקי� מיוחד ריבוי יש בה� ומכירה, וטביחה בפיקדו�

שליח. ידי על זאת עשה א� ג� בה�

אי� כולה התורה "...ובכל הרמב"�: כתב במעילה והנה,

איסור עמה יתערב שלא לבדה במעילה אלא עבירה לדבר שליח

ב)אחר" ז, מעילה .(הל'

ובשליחות ומכירה בטביחה ג� הדי� הוא הרי לתמוה: ויש

לבדה"? "במעילה הרמב"� כותב ולמה יד

לבאר: ויש

בגזירה עבירה לדבר שליח יש שבמעילה לומדי� בגמרא

ג� כ� שליחות, יש שבתרומה שכש� מתרומה חטא' 'חטא שוה

ומכירה ובטביחה יד בשליחות ואילו שליחות, יש במעילה

'על הכתוב מריבוי נלמד לרבותlkהחיוב � ו'תחת פשע' דבר

אלא שליחות, כא� חידשה לא כלל שהתורה היינו השליח'. את

את עשה לא א� ג� באלה מתחייב שאד� הוא התורה חידוש

הוא החיוב ומכירה בטביחה לו: גר� רק אלא בעצמו המעשה

הפשיעה על – יד ובשליחות מהדמי�, או הבשר מ� שנהנה על

רק שאכ� ונמצא שליחות, מדי� אי� בשניה� א� שבדיבור,

שליחות. מדי� עבירה" לדבר שליח "יש במעילה

(avx 'iq g"devw .a"tx ,oiyeciw ,s"ixd lr h"ixdn)

ה'תשס"ט שבט כ"ד רביעי יו� קובע? הרוב אין מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰,áeðb àeä Bú÷æçL øác ìk̈¨¨¤¤§¨¨

ïéç÷Bì ïéà ,áeðb àeäL øácä BúBà áø íà ïëå ;BúBà çwì øeñà̈¦©§¥¦Ÿ©¨¨¤¨¥§¦

.íééãb Bà áìç Bà øîö íéòBøä ïî íéç÷Bì ïéà ,Cëéôì .BúBà§¦¨¥§¦¦¨¦¤¤¨¨§¨¦

לקנות מותר כגנב, הוחזק המוכר א� שג� כא� הרמב"� דעת
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גנוב, המיעוט ורק משלו הוא שבידו מה רוב כאשר ממנו

רב א)כשיטת קיט, קמא הרי(בבא ולכאורה, הרוב. אחר שהולכי� ,

גזלה בהלכות לדבריו סתירה ה"ח)זו כשמואל(פ"ה פסק ש�

ש�) מותר(בגמרא גזול, ממונו שרוב אע"פ שלו מיעוט היה "א� �

בידו"! גזול זה שדבר בודאי שיודע עד ממנו ליהנות

משנה' ה'מגיד ש�)ומבאר גזילה :(הל'

רוב הרובxacdא� אחר הולכי� גנוב, בחזקת הוא שמוכר

בחזקת אינו קונה שהוא הדבר א� אבל ממנו. לקנות ואסור

אלא ורובxkendגנוב, משלו מעט רק א� אפילו כגנב, ידוע

נת�" משלו � שנת� "מה אומרי� אנו כי להתיר יש – גזול ממונו

אפילו) ד"ה ש� ב"ק .(רש"י

הזק� יב)ואדמו"ר קו"א גזילה, מחלק:(חו"מ

גניבה)כא� ב(בהל' הריdipwמדובר שבקניה ומאחר הגנב, מ�

עבירה" עוברי ידי "מחזיק ג� הוא גנוב מדבר להנאה בנוס�

אסור גנוב שבידו מה רוב א� לכ� לגנוב), להוסי� לו (וגור�

ממנ בלקנות מדובר גזילה בהלכות אבל ללאd`pdו, מהגנב

ממונו שרוב א� לכ� עבירה, לעוברי סיוע כא� שאי� תשלו�,

מהמיעוט. שנות� תולי� כי ממנו, ליהנות מותר גזול,

ה'תשס"ט שבט כ"ה חמישי יו� עצמית' ב'הגנה כללים

:Ê ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰ïéa íBia ïéa ,úøzçna àaä©¨©©§¤¤¥©¥

.íéîc Bì ïéà ¯ äìéla©©§¨¥¨¦

ט)בהמש� התירה(הלכה מה "ומפני ומבאר: הרמב"� מוסי�

שחזקתו לפי ממו�? עסקי על שבא פי על א� גנב של דמו תורה

הנכנס זה ונמצא יהרגנו, � ומנעו בפניו הבית בעל עמד שא�

ייהרג". ולפיכ� להרגו, חברו אחר כרוד� לגנוב, חברו לבית

על לפגוע לאד� מותר שמכוחו העצמית, ההגנה בעקרו� מדובר

חייו. על ומאיי� זולתו, אחרי או אחריו, שרוד� במי להרוג מנת

הבית בעל מצד בהתנגדות ייתקל שא� מוחזק במחתרת הבא גנב

להורגו. השכ� � להורג� הבא הכלל: כא� חל ולפיכ� יהרגנו, �

צפויה ולא לגנוב רק בא שהגנב הבית לבעל ברור א� אכ�,

לבעל ספק יש א� אבל להורגו. אסור � שיהרוג סכנה ממנו

ולא הגנב את להרוג לו מותר נפשות, בעסקי מדובר שמא הבית

בסכנה חייו את ז)להעמיד ח"א, שלמה, מנחת הבית(שו"ת בעל ואי�

כי במחתרת, הבא זה גנב של מאבריו באחד לפגוע לנסות חייב

להרגו" להשכי� ומותר נפשו על בהול ח"ב,"אד� יעקב, שבות (שו"ת

במחתרת.קפז) הבא גנב ובי� סת� 'רוד�' בי� הבחנה יש כלומר: .

להשתדל יש ולכ� להרוג, כוונה לו שאי� ייתכ� � סת� 'רוד�'

לרוצח "מוחזק במחתרת הבא גנב אבל מאבריו. באחד לפגוע

מאבריו" באחד להצילו צור� אי� ולכ� .(ש�)ממש,

ה'תשס"ט שבט כ"ו שישי יו� מדעת שלא שואל

:Â"Ë ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰àlL ìàBMä©¥¤Ÿ

.ïìæb äæ éøä ,íéìòaä úòcî¦©©©§¨¦£¥¤©§¨

הבעלי�: מדעת שלא חפצי� לשאול מותר הבאי� באופני�

אי� כי כלל, עליו להקפיד אד� בני דר� שאי� דבר א)

קלקול או הפסד חשש בו ב)בשימוש כט, ב"מ מקובצת .(שיטה

א� מקפידי� הבעלי� שאי� בבירור יודע השואל א� ב)

זה בדבר סקמ"ה)ישתמש רצב חו"מ .(סמ"ע

הסת� מ� כי הבעלי�, מדעת שלא תפילי� או טלית לשאול ג)

ובלבד הפסד, לו נגר� לא א� בממונו, מצוה שיעשו לאד� נוח

למקומ�. יחזיר� השימוש ואחרי באקראי אלא כ� יעשה שלא

אסור ספר, כגו� שימוש ע"י להתקלקל שיכול דבר הוא וא�

יקלקלנו שלא מקפיד שמא הבעלי� מדעת שלא בו להשתמש

סכ"ז) מציאה הל' י"ג. י"ד, או"ח אדה"ז שכתבו(שו"ע יש אמנ� השלח�. (ערו�

ס"א) עב סי' נית�חו"מ סידור כגו� ער� יקרי שאינ� שבספרי�

הבעלי�. ידיעת ללא ג� להשתמש

בידיעתו שלא חברו של בחפציו להשתמש רשאי אד� ד)

עליו ער� יקר דבר להציל כדי וא� מנזק. עצמו להציל כדי

הדש� תרומת לדעת � משלו נמו� ער� בעל חברו ממו� להפסיד

ס"ז) שח בסי' הרמ"א פסק וכ� שטז, ישל�(סי' כ� ואחר כ� לעשות מותר

הרמב"� מדברי אבל לו, שהפסיד מה הי"ד)לחברו פ"ו (לקמ�

ירא אבל הראשונה, כדעה והעיקר כ�. לעשות שאי� משמע

עליו יקפיד לא שחברו יודע כ� א� אלא לעצמו יחמיר שמי�

ס"ו) שאלה הל' אדה"ז .(שו"ע

ה'תשס"ט שבט כ"ז קודש, שבת ילדים' 'משחק

:È ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ,‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰äia÷a ïé÷çNîä©§©£¦§ª¦¨

,ïäa àöBiëå úBîöòa Bà úBøBøöa Bà íéöòa ïé÷çNnL elà ?ãöék¥©¥¤§©£¦§¥¦¦§©£¨§©¥¨¤

çwé ,÷BçOä BúBàa Bøáç úà çöBpä ìkL íäéðéa éàðz ïéNBòå§¦§©¥¥¤¤¨©¥©¤£¥§©§¦©

.íäéøácî ìæb äæ éøä ¯ Cëå Ck epnî¦¤¨¨¨£¥¤¨¥¦¦§¥¤

שמטרת� כאלה ה� ביותר הנפוצי� הילדי� משחקי בי�

מקו� יש ולכאורה, מאחרי�, וכיו"ב) אגוזי� ('גולות', דברי�

יש למעשה א� בקוביא", "משחק 'להרוויח' מדי� זאת לאסור

זאת. המתירי�

והטע�:

הרא"ש )כתב ע פ"ה, מציעא בבא ז, פ"ז בקוביא(סנהדרי� שמשחק

עול� של ביישובו עוסק אינו כי לעדות ששתפסול רב (כדעת

ב) כד, כיבסנהדרי� גזל, מדי� נובע שהאיסור הרמב"� כדברי לא ,
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מ��ה‡. נזק חצי ��בה � �ה�יקה מע�רת ֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ�ְְֵָ�המה
אינ� � �ה�יקה �רנגלת אבל מ��פ�; �ה�א מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ�לד�,
א�א הע�� מ��� אינ� �ה�יצה מ�ני מ�יצת�, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ��בה

מ���. �מפר�ת ְִֶֶֶ�ְֶֶ�מב�לת

עד·. א� יד�ע ואי� �צ��, ולד� ונמצא ��גחה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ְמע�רת
� ילדה) (��גחה נגחה ��לדה אחר א� ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ��א
עד �ל��, ה�לד מ� ��בה ואינ� ה�רה, מ� נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ���
�ה��ציא היתה; מע�רת ��גחה ���עה ראיה ְִֶֶֶַָָ�ְְְְִֶֶֶָָָָָָָ��ביא

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחבר�

�צ��,‚. נ�פל ע�ר� ונמצא מע�רת, �רה ��גח ְִֵָָָ�ְְִֶֶָ�ְֶַָָָ��ר
ה�גיחה מחמת א� ה�ילה, נגח� ��א עד א� יד�ע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואי�
ה�לד; נזק מ��� ואינ� ה�רה, נזק מ��� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ילה

הראיה. עליו מחבר� ְֲִֵֵֶַָָָָָ�ה��ציא

ה�רה„. �חת �מי� אי� � וה�ילה מע�רת, �רה ְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְַָָָנגח
היתה ��ה �מי� א�א עצמ�, �פני ה�לד �פחת עצמ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�פני
ע�ה �וה היא וכ�ה �בריאה, מע�רת ��היתה �וה ְְִִֶֶַַָָָָָ�ְְְֶַָָָָָָה�רה
.�� היה א� חצי� א� ה�חת, �מ��� ,��� וה�פל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

ה�מ�‰. �חת הרי � לאחד וה�לד לאחד, ה�רה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
א�ת� ח�לקי� ה�פל, �פחת ה�רה; לבעל ה�רה, ��� ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��חת

ה�לד. לבעל וה�פל, ה�לד; �על ע� ה�רה ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ�על

.Âא�מר ה��ק וה�ק, אחר, ��ר אחר ר�ד� �היה ִֵַַָ�ְֵֵֶַַַָָ��ר
� לקה' �סלע ��א י�דע, 'איני א�מר וזה ה�יק', ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'��ר�
א�מר �ה��ק �י על וא� הראיה; עליו מחבר� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��ציא
ואמר: ה��ק טע� י�דע'. 'איני א�מר וזה �ו�אי', י�דע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ'אני
ה�ת נ��ע זה הרי � ה�יק' ���ר� י�דע א�ה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ'ו�אי

�[מדרבנ�] �� היה א� אבל מ�עד; היה א� י�דע, ֲִִֵֵֶַָָָָָָָ�אינ�
�ט�ר, מעצמ� ה�דה �אפ�� ה�ת, מ�ב�עת א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�ט�ר

�ט�ר. �קנס �מ�דה ה�א, קנס ה�זק ְְֲִִֶֶֶֶַָָָ�חצי

.Ê�מה �אחד העדי� והרי אחד, אחר ר�דפי� �ני� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהי�
א�מר זה � מ�ניה� ה�א איזה י�דעי� העדי� ואי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָה�יק,
וא� �ט�רי�. �ניה� � ה�יק' '��ר� א�מר וזה ה�יק', ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ'��ר�

ה�ח�ת מ��� ל��� ח�ב אחד, אי� �ל �ניה� [הזול]הי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�כסיו. �ל� נזק מ��� מ�עדי�, הי� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���ניה�;

.Áאבל ע�מדי�. ה�ורי� ���ני אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
על א� � �� מה� אחד והיה אבד, א� מה� אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָא�
ראיה 'הבא ל�: א�מר �הרי �ט�ר; אחד, אי� �ל �ה� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�י

ל�'. וא��� �ה�יק, ה�א הע�מד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ��ה

.Ëה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד הר�דפי� ה�ורי� �ני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהי�
אחד היה ה�יק', 'קט� א�מר וה��יק ה�יק', '�ד�ל ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָא�מר
א�מר וה��יק ה�יק', 'מ�עד א�מר ה��ק מ�עד, ואחד ��ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה� � ה�יק' הראיה.'�� עליו מחבר� �ציא ְֲִִִֵֵַָָָָָָ

.È�עדי א�א ה�יק, ��ה �ר�רה ראיה �� היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

�מ� ה��יק מ��� � ה�יק א�� מ�ני �אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידי�
ה�יק ��ה �ו�אי, י�דע '�א�ה ה��ק טע� וא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�אמר.
�מ� �מ��� ה��רה, �ב�עת נ��ע ה��יק הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�פני�'

�מקצת. ה�דה �הרי ְְֲִֵֶֶָָָ�ה�דה;

.‡È�וה��יקי קט�, ואחד �ד�ל אחד �ני�, ה��קי� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהי�
את ה�יק '�ד�ל א�מר: ה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ני�,
קט� א�א כי, 'לא א�מר: וה��יק ה�ט�', את וקט� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ד�ל,
�� אחד �היה א� ה�ט�'; את וגד�ל ה�ד�ל, את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָה�יק
ות� ה�ד�ל, את ה�יק 'מ�עד א�מר: ה��ק מ�עד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ה�ד�ל, את ה�יק ��' א�מר: וה��יק ה�ט�', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יק
היתה לא הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�ט�' את ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ�מ�עד
לט�ע� ��מה? זה למה �ט�ר. ה��יק � �ר�רה ראיה ��ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ה�ת, נ��ע �ה�א � ��ע�רי� ל� וה�דה ח�י�, חבר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ע�רי�, מ�מי א� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
ה�ד�ל מ� ל�ט� מ���� זה הרי � ה��ק �פ� וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטע�.
�פ�, לא א� אבל ה��יק; �ה�דה �מ� ה�ט�, מ� ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹול�ד�ל

�ל��. ה��יק מ� מ�ציאי� ְִִִִֵַַאי�

.·Èה��ק הרי � אחר ��ר ונגח וחזר ��ר, ��גח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ��ר
מאתי� �וה ��ר �יצד? .�� ���פי� וה�עלי�, ִִֵֶַַָָָ�ְְְִִַָָהרא���

יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה ��ר �[שווה]��גח �ל�� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר ��ר ונגח חזר מאה. ה��ר �בעל מאה, נ�טל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָה��ק
מאה, נ�טל האחר�� � �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ�וה
חזר חמ�י�. חמ�י� נ�טלי� ה�עלי� ע� ��פניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוה��ק
� �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה אחר ��ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הרא��� וה��ק חמ�י�, ��פניו וה��ק מאה, נ�טל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחר��
וכ� וע�רי�. חמ�ה וע�רי� חמ�ה נ�טלי� ה�עלי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָע�

וה�לכי�. ח�לקי� ז� �ר� ְְְִִֶֶַעל

.‚È,�מ��פ נזק� חצי לג��ת �ה�יקה ה�המה ��פ� ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנ�ק
ה��ק � וה�יקה יצאת וא� לנזקיה; �כר ��מר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנע�ה
�וה ��ר �יצד? �ט�רי�. וה�עלי� �נזקיה, ח�ב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהרא���
מ��� לג��ת ה��ק �תפ�� מאתי�, והפסיד ��גח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתי�
ה��ק זה הרי � ואר�עי� �מאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מ���� ��פ�� הרא��� וה��ק �בעי�, מ���� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחר��
�זה. ���צא �ל וכ� מאה. וה�עלי� �ל�י�, וה�א נזק� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמ�תר

.„Èתר��� מ��מי� �זה, זה �חבל� ��י� �ורי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ני
�זה זה �חבל� ואד� מ�עד א� מ�עדי�, �ניה� נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מ�עד � מ�עד ואחד �� אחד �ל�. נזק ���תר מ��מי� �ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
���תר מ��� �מ�עד, ות� �ל�; נזק ���תר מ��� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ת�,

�הפסיד �� ��ר �יצד? נזק. אחר[הזיק]חצי �� ���ר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אר�עי� �וה �רא��� והפסיד האחר�� זה וחזר מנה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�וה
הי� �ל�י�. האחר�� לבעל מ��� הרא��� �על הרי �ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מ�עד הרא��� ��י�. מ��� הרא��� �על מ�עדי�, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ניה�
�� הרא��� �מ�ני�. מ��� הרא��� �על ,�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחר��

ע�רה. מ��� הרא��� �על מ�עד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחר��
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מ��ה‡. נזק חצי ��בה � �ה�יקה מע�רת ֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ�ְְֵָ�המה
אינ� � �ה�יקה �רנגלת אבל מ��פ�; �ה�א מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ�לד�,
א�א הע�� מ��� אינ� �ה�יצה מ�ני מ�יצת�, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ��בה

מ���. �מפר�ת ְִֶֶֶ�ְֶֶ�מב�לת

עד·. א� יד�ע ואי� �צ��, ולד� ונמצא ��גחה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ְמע�רת
� ילדה) (��גחה נגחה ��לדה אחר א� ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ��א
עד �ל��, ה�לד מ� ��בה ואינ� ה�רה, מ� נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ���
�ה��ציא היתה; מע�רת ��גחה ���עה ראיה ְִֶֶֶַָָ�ְְְְִֶֶֶָָָָָָָ��ביא

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחבר�

�צ��,‚. נ�פל ע�ר� ונמצא מע�רת, �רה ��גח ְִֵָָָ�ְְִֶֶָ�ְֶַָָָ��ר
ה�גיחה מחמת א� ה�ילה, נגח� ��א עד א� יד�ע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואי�
ה�לד; נזק מ��� ואינ� ה�רה, נזק מ��� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ילה

הראיה. עליו מחבר� ְֲִֵֵֶַָָָָָ�ה��ציא

ה�רה„. �חת �מי� אי� � וה�ילה מע�רת, �רה ְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְַָָָנגח
היתה ��ה �מי� א�א עצמ�, �פני ה�לד �פחת עצמ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�פני
ע�ה �וה היא וכ�ה �בריאה, מע�רת ��היתה �וה ְְִִֶֶַַָָָָָ�ְְְֶַָָָָָָה�רה
.�� היה א� חצי� א� ה�חת, �מ��� ,��� וה�פל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

ה�מ�‰. �חת הרי � לאחד וה�לד לאחד, ה�רה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
א�ת� ח�לקי� ה�פל, �פחת ה�רה; לבעל ה�רה, ��� ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��חת

ה�לד. לבעל וה�פל, ה�לד; �על ע� ה�רה ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ�על

.Âא�מר ה��ק וה�ק, אחר, ��ר אחר ר�ד� �היה ִֵַַָ�ְֵֵֶַַַָָ��ר
� לקה' �סלע ��א י�דע, 'איני א�מר וזה ה�יק', ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'��ר�
א�מר �ה��ק �י על וא� הראיה; עליו מחבר� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��ציא
ואמר: ה��ק טע� י�דע'. 'איני א�מר וזה �ו�אי', י�דע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ'אני
ה�ת נ��ע זה הרי � ה�יק' ���ר� י�דע א�ה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ'ו�אי

�[מדרבנ�] �� היה א� אבל מ�עד; היה א� י�דע, ֲִִֵֵֶַָָָָָָָ�אינ�
�ט�ר, מעצמ� ה�דה �אפ�� ה�ת, מ�ב�עת א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�ט�ר

�ט�ר. �קנס �מ�דה ה�א, קנס ה�זק ְְֲִִֶֶֶֶַָָָ�חצי

.Ê�מה �אחד העדי� והרי אחד, אחר ר�דפי� �ני� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהי�
א�מר זה � מ�ניה� ה�א איזה י�דעי� העדי� ואי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָה�יק,
וא� �ט�רי�. �ניה� � ה�יק' '��ר� א�מר וזה ה�יק', ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ'��ר�

ה�ח�ת מ��� ל��� ח�ב אחד, אי� �ל �ניה� [הזול]הי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�כסיו. �ל� נזק מ��� מ�עדי�, הי� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���ניה�;

.Áאבל ע�מדי�. ה�ורי� ���ני אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
על א� � �� מה� אחד והיה אבד, א� מה� אחד מת ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָא�
ראיה 'הבא ל�: א�מר �הרי �ט�ר; אחד, אי� �ל �ה� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�י

ל�'. וא��� �ה�יק, ה�א הע�מד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ��ה

.Ëה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד הר�דפי� ה�ורי� �ני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהי�
אחד היה ה�יק', 'קט� א�מר וה��יק ה�יק', '�ד�ל ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָא�מר
א�מר וה��יק ה�יק', 'מ�עד א�מר ה��ק מ�עד, ואחד ��ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה� � ה�יק' הראיה.'�� עליו מחבר� �ציא ְֲִִִֵֵַָָָָָָ

.È�עדי א�א ה�יק, ��ה �ר�רה ראיה �� היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא

�מ� ה��יק מ��� � ה�יק א�� מ�ני �אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידי�
ה�יק ��ה �ו�אי, י�דע '�א�ה ה��ק טע� וא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�אמר.
�מ� �מ��� ה��רה, �ב�עת נ��ע ה��יק הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�פני�'

�מקצת. ה�דה �הרי ְְֲִֵֶֶָָָ�ה�דה;

.‡È�וה��יקי קט�, ואחד �ד�ל אחד �ני�, ה��קי� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהי�
את ה�יק '�ד�ל א�מר: ה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ני�,
קט� א�א כי, 'לא א�מר: וה��יק ה�ט�', את וקט� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ד�ל,
�� אחד �היה א� ה�ט�'; את וגד�ל ה�ד�ל, את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָה�יק
ות� ה�ד�ל, את ה�יק 'מ�עד א�מר: ה��ק מ�עד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ה�ד�ל, את ה�יק ��' א�מר: וה��יק ה�ט�', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יק
היתה לא הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�ט�' את ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ�מ�עד
לט�ע� ��מה? זה למה �ט�ר. ה��יק � �ר�רה ראיה ��ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ה�ת, נ��ע �ה�א � ��ע�רי� ל� וה�דה ח�י�, חבר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ע�רי�, מ�מי א� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
ה�ד�ל מ� ל�ט� מ���� זה הרי � ה��ק �פ� וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטע�.
�פ�, לא א� אבל ה��יק; �ה�דה �מ� ה�ט�, מ� ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹול�ד�ל

�ל��. ה��יק מ� מ�ציאי� ְִִִִֵַַאי�

.·Èה��ק הרי � אחר ��ר ונגח וחזר ��ר, ��גח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ��ר
מאתי� �וה ��ר �יצד? .�� ���פי� וה�עלי�, ִִֵֶַַָָָ�ְְְִִַָָהרא���

יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה ��ר �[שווה]��גח �ל�� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר ��ר ונגח חזר מאה. ה��ר �בעל מאה, נ�טל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָה��ק
מאה, נ�טל האחר�� � �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ�וה
חזר חמ�י�. חמ�י� נ�טלי� ה�עלי� ע� ��פניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוה��ק
� �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה אחר ��ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הרא��� וה��ק חמ�י�, ��פניו וה��ק מאה, נ�טל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחר��
וכ� וע�רי�. חמ�ה וע�רי� חמ�ה נ�טלי� ה�עלי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָע�

וה�לכי�. ח�לקי� ז� �ר� ְְְִִֶֶַעל

.‚È,�מ��פ נזק� חצי לג��ת �ה�יקה ה�המה ��פ� ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנ�ק
ה��ק � וה�יקה יצאת וא� לנזקיה; �כר ��מר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנע�ה
�וה ��ר �יצד? �ט�רי�. וה�עלי� �נזקיה, ח�ב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהרא���
מ��� לג��ת ה��ק �תפ�� מאתי�, והפסיד ��גח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתי�
ה��ק זה הרי � ואר�עי� �מאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מ���� ��פ�� הרא��� וה��ק �בעי�, מ���� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחר��
�זה. ���צא �ל וכ� מאה. וה�עלי� �ל�י�, וה�א נזק� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמ�תר

.„Èתר��� מ��מי� �זה, זה �חבל� ��י� �ורי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ני
�זה זה �חבל� ואד� מ�עד א� מ�עדי�, �ניה� נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מ�עד � מ�עד ואחד �� אחד �ל�. נזק ���תר מ��מי� �ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
���תר מ��� �מ�עד, ות� �ל�; נזק ���תר מ��� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ת�,

�הפסיד �� ��ר �יצד? נזק. אחר[הזיק]חצי �� ���ר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אר�עי� �וה �רא��� והפסיד האחר�� זה וחזר מנה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�וה
הי� �ל�י�. האחר�� לבעל מ��� הרא��� �על הרי �ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ
מ�עד הרא��� ��י�. מ��� הרא��� �על מ�עדי�, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ניה�
�� הרא��� �מ�ני�. מ��� הרא��� �על ,�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחר��

ע�רה. מ��� הרא��� �על מ�עד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחר��
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�י�‡. �ד�ל �י� � מק�� �כל האד� את �המית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָ��ר
� ח�רי� �� �י� עבד �י� הריקט�, מ�עד, ואחד �� אחד ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

�דיניה�. �ט�ר ה��י, את המית וא� נסקל; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָזה

הרי·. �המית�, וע�� ח�ה �המה �אר ואחד ��ר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואחד
�הרג? למ�עד האד� את �הרג �� �י� מה נסקלי�. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָא��
��היה �בלבד �כפר; ח�ב וה��עד ה�פר, מ� �ט�ר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�ה��

להרג. ֲַָֹמ�עד

נסקלי�,‚. � אד� �הרג� וע�� ח�ה �המה וכל ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָוה�איל
�ג�� ה�פר? את �עליו ����מ� עד להרג, מ�עד י�צא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא�
לג�יי� �ה��עד י�ראל, הרג �� ואחר ג�יי�, �ל�ה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�הרג
טרפה, י�ראל �ל�ה �הרג א� לי�ראל; מ�עד ה�א ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהרי
�ברח, והרג �ברח והרג �ברח �הרג א� �ל�; הרג �� ְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָואחר
���קל עד �כפר ח�בי� ה�עלי� �אי� � נת�� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ברביעי

ס�� א� וכ� של]ה��ר. �אחד[נפש� אד� בני [ונטו�ל�ה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ומתו] זמ� ואחר מ�עדלמות, זה הרי � �המ�ת �ל� הרג א� ,ְֲֵֵֶַָָָֹ

ה�יר� א� וכ� ה�פר. את מ��מי� �בעליו [זיהו]להריגה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
רא��נה �פע� ה��ר את ה�יר� ולא ה��ר, �על את ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהעדי�
י�דעי� ואינ� �הרג, ��ר� רא� �ברביעית ��לי�ית, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ��נ�ה
אחר א� הרא��נ�ת �עמי� ��ל�ה �הרג ה��ר ה�א זה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�
�הרג ��ר �בקר� לה� ��� ה�עלי� וה�עד� ה�איל � ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
�מאחר �המ��, �ל את ל�מר לה� היה �עמי�, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�ל�ה

ה�פר. את מ��מי� � �מר� ְְְִֶֶֶַַָֹֹ��א

מ�י„. � י�מת" �עליו "וג� ���רה: ��ת�ב ְְִִֶֶַַָָָָָזה
נת� וא� �מי�; �ידי מיתה ח�ב �ה�א למד�, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָה�מ�עה

��רה �ה�פר �י על וא� ל�. נת��ר ה�הרג, [כחטאת]�פר ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
�רח�. �על �כפר ��תח�ב מי את ממ��ני� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹה�א,

מ���‰. מה� אחד �ל � �הרג ��פי� �ני �ל ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְְֵֶו��ר
�מ�רה. ��רה צרי� מה� אחד �ל �הרי �ל�, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�פר

.Â�ל הי� א� �עליו, �פני א�א ��ר �ל �ינ� ��מרי� ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאי�
ה�ד�ר, ��ר �ג�� � �עלי� ל� הי� לא א� אבל ְְְְֲִִִִַָָָָָֹ�עלי�.
המית, א� � י�ר�י� ל� ואי� ��ת �ר ו��ר ההק��, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַו��ר
�עלי�. ל� �אי� �י על א� �ינ� וג�מרי� נסקל; זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָהרי
הא�יטר��י� ו��ר הית�מי�, ו��ר הא�ה, ��ר ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכ�
ה�פר; את מ��מי� הא�יטר��י� ואי� נסקלי�. � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�המית�
אינ� וה��טי� החר�י� א� וה�ט�י� ה�א, ��רה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�ה�פר

��רה. צריכי� ��הי� �די ח��ב, ְְְְִִִִֵֵֶַָָ�ני

.Êה��ר �היה א� ה�פ�, את �הרג טרפה �ה�א ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��ר
י�מת" �עליו "וג� ��אמר: נסקל, אינ� � טרפה אד� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ל
�מת ��עליו וכיו� ה��ר; מיתת �� ה�עלי�, �מיתת �ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

�ט�ר. זה הרי � מיתה צריכי� ואי� ח��בי�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָה�

.Á�וכ נסקל; ה�לב אי� � והרג� �חבר�, �ל�� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמ��ה
�� ��ה א� אבל והרג�ה�. ח�ה, א� �המה �� �רה ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָא�
ה�ח� ��� נסקל; ה�ח� � והרג� ,�� ה�יכ� ואפ�� ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָנח�,
�� �ה�י� האד� זה לפיכ�, מקיא�; ה�א מעצמ� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�המית,

�י�. �ית מ�יתת �ט�ר ִִִֵַַָָָה�ח�,

.Ëלה�יק ��ת��� עד המיתה, א� נסקלת ה�המה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאי�
ח�בת �היא מת���למי �היה ��ר אבל סקילה. עליו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

את והרג לנכרי נת��� האד�, את והרג ה�המה את ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלהרג
מ� �ט�ר � ק�מה �� והרג לנפלי� נת��� י�ראל, ��ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
�קנס א� �כפר, ח�בי� ה�עלי� � מ�עד היה וא� ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹה�יתה.
וה�א ה�איל כ�נה, �לא �הרג �י על א� עבד, המית ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹא�

לזה. ֶָָמ�עד

.Èירק וראה �ב�ר�ת, האד� �ני על לנ�ל מ�עד ְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
א� ומת, אד� �� והיה ה�רק, ��ביל ל��ר ונפל ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ�ב�ר
אד�, �ני על �מ�יל� �כתלי� להתח�� מ�עד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�היה
ח��כ� מחמת ומת האד� על ונפל להנאת�, ��תל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹונתח��
וה�עלי� להמית, נת��� ��א לפי מ�יתה, �ט�ר ה��ר �ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
�ב�ר�ת, אד� �ני על ל�ל מ�עד זה �הרי � �כפר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹח�בי�
נתח��? ��הנאת� י�דע והיא� ה�תלי�. עליה� לה�יל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�

והמית. �ה�יל לאחר א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ���תח��

.‡È��המ� ��מית עד ה�פר, את מ��מי� ה�עלי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאי�
�י על א� � ה��יק �ר��ת המית א� אבל מר��ת�. ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָח��
ה�כנס �יצד? ה�פר. מ� �ט�רי� ה�עלי� �סקילה, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ה�א
�כר� לת�ע נכנס ואפ�� �ר��ת�, ��א ה�ית �על ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
ה��ר � ומת ה�ית, �על �ל ��ר� �נגח� מ���, ח�ב� ְִִֵֶֶַַַַַָָא�
ר��ת ל� אי� �הרי ה�פר; מ� �ט�רי� וה�עלי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�סקילה,

מ�ע��. ��א זה �ל לר��ת� ְְְִִִֵֶֶֶַָֹלה�נס

.·È'�ה' ל� ואמר ה�ית, לבעל וקרא ��תח ,[כ�]עמד ְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָ
�ט�רי�; ה�עלי� הרי � ה�ית �על �ל ��ר� �נגח� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָונכנס,
ע��. �אד�ר עד �מק�מ� עמד א�א 'ה�', מ�מע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�אי�

.‚Èתינ�ק ��י על ודרסה ה��ק, לחצר ��כנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�המה
ה�פר; את מ��מי� ה�עלי� � והרג�� ה��כ�, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�דר�
א� ח�ב ה��ק �בר��ת ה��כ�, �דר� לה�יק מ�עדת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�הרגל
�ה��עד למד, נמצאת ��ארנ�. �מ� הרגל, ועל ה�� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
המית וא� �כפר; ח�בי� וה�עלי� נסקל, � �כ�נה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�המית
ות� �כפר. ח�בי� וה�עלי� ה�יתה, מ� �ט�ר � כ�נה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹ�לא
וא� ה�פר; �מ� ה�יתה מ� �ט�ר � כ�נה �לא ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�המית
וכ� ה�פר, מ� �ט�רי� וה�עלי� נסקל, � להמית ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹנת���

העבד. ְִֶֶַָמ�נס

.„È�א עבד �כ�נה �המית �ה�� �י על �א� לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָיראה
ה�צ�ב סלע �ל�י� �ה�א ה�נס, מ� �ט�ר � ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ�פחה
העבד �מי חצי מ��� � �כ�נה ��א המית א� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���רה,
חמ�ר�. א� חבר� ��ר המית �א�� מ��פ�, ה�פחה �מי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָא�

יא ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

דמי‡. �ה�א ה��ני� ��רא� �מ� ה�פר? ה�א ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ��ה
י��ת א�ר "�כל ��אמר: נהרג, �ל �וי� לפי ה�ל ְְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹה�הרג,
א� זכרי� קט�י�, �י� �ד�לי� �י� העבדי�, וכפר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹעליו".
יפה, �ס� סלע �ל�י� ���רה, ה�צ�ב ה�נס ה�א � ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנקב�ת
א�א �וה �אינ� �י� מנה, מאה �וה העבד �היה ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ�י�

וכל א�]דינר. משוחרר ל�[עבד אי� � �חר�ר �ט המע�ב ְְִַָָ�ְִֵֵָ
לחר�ת. יצא �הרי אד��, ל� ואי� ה�איל ְְְֲִֵֵֵֶָָָָקנס,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay a"k ipy mei -

.·� א�ה המית וא� ה�הרג. לי�ר�י ה�פר? נ�תני� ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
עבד �חצי� מי המית ל�על. ואינ� מאביה, לי�ר�יה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�פר

�� רא�יוחצי� � והחצי לר��, ה�נס חצי נ�ת� � ח�רי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
י�ח��. מי ל� ואי� ְִִִֵֵֶָל��,

�ה�א‚. �י על א� � ילדיה ויצא� הא�ה, את ��גח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ר
ח�בה ��א ולד�ת; מ�מי �ט�רי� ה�עלי� ל�ח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמ�עד

לאד�. א�א ולד�ת, �דמי ְְְִֵֶָָָָָ��רה

��ה„. ולד�ת; �מי מ��� � ילדיה ויצא� �פחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
�מי חצי מ��� � �� היה וא� מע�רת. חמ�ר ��גח ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�ְְֲִֶַָ�מי

מ��פ�. ְִָולד�ת

ז�‰. �פחה �וה היתה ��ה א�מדי� א�ת�? �מי� ְְְִִִֵַַָָָָָָָָ�יצד
לבעליה ונ�ת� ע�ה; �וה היא וכ�ה מע�רת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְְְֶָָ��היתה
ה�פר מ��� ה�פחה, את המית וא� חצי�. א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�חת,

��ארנ�. �מ� �לבד, ���רה ְְְִֵֶַַַַָָה�צ�ב

.Â�א� �י על א� האד�, את ונגח לבהמה ��ת��� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��ר
וא� �נזק�; ח�ב ,�� חבל א� � ��ארנ� �מ� �ט�ר, ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָהמית�
�ל�. נזק � מ�עד וא� מ��פ�, נזק חצי מ��� � ה�א ��ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê�ואי נפ��ת, �יני א�ת� �ני� � וה�יק �המית �� ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ��ר
א�ת� �ני� � וה�יק �המית �מ�עד ממ�נ�ת. �יני א�ת� ְִִִִִִֵֵֶָָָָ�ני�
ודנ�ה� קדמ� נפ��ת. �יני א�ת� ודני� וח�זרי� ממ�נ�ת, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָ�יני
ממ�נ�ת. �יני א�ת� ודני� ח�זרי� �ח�ה, נפ��ת ְְְְִִִִִֵֵָָָָ�יני

.Áה�בח מ� מ����? �רד�ת�[רווח]�מהיכ� �ה��יח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לסקילה,[חרישתו] �ינ� ��גמר ��יו� � �ינ� ��גמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר

�ברח נפ��ת, �יני �נ�ה� �נזקיו. ��תח�ב� �עלי� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאי�
ממ�נ�ת. �יני א�ת� �ני� אי� �ִִֵֵָָ

.Ë.��קד אינ� � �עליו והק�י�� האד�, את �המית ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ��ר
החזיר� מכ�ר; אינ� מכר�, הפקר; אינ� הפקיר�, א� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכ�
�הניה. אס�ר ��ר� �חט�, חזרה. אינ� לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָ��מר
עד אבל לסקילה. �ינ� ��גמר אחר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ��ה
הפקיר�, וא� קד��; זה הרי הק�י��, א� � �ינ� נגמר ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָֹ��א
לבעליו, ��מר החזיר� מכ�ר; מכר�, וא� הפקר; ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָהרי
�אכילה. מ�ר זה הרי ��חט�, קד� וא� מחזר. זה ֲִַָָ�ְְְֲִֵֶַָָָ�ֲֵֶהרי

.È��� � אחרי� ��ורי� ��תערב �ינ�, נגמר ��א ָ�ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ��ר
ה��ר, �פני א�א ��ר �ל �ינ� ��מרי� �אי� לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ�ט�רי�;
אפ�� � �אחרי� נתערב �� ואחר �ינ�, נגמר האד�. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�די�
�ל �די� �הניה, אס�רי� וה� ונק�רי�; נסקלי� ��� ְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָ�ְֶֶ�אל�,

ה�סקלת. ְְִֵֶֶַָ�המה

.‡Èהמה� �ל וכ� האד�, את �המיתה מע�רת ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְָָ�רה
היא �מ�ה; ע�ר� הרי � עברה �� ��עברה ִָָָָ�ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ְמע�רת

נר�עה. וע�ר� היא נגחה, ְְִָָָ�ְְִָָָָ�ְוע�ר�

.·Èא�� עד א� � נתע�רה �� ואחר והמיתה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנגחה
מ�ר. ולד� � �י� �מר קד� וילדה נתע�רה, �ינ� ָ�ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹנגמר
א�� �יר� �הע�ר אס�ר; ולד� � �י� �מר אחר ילדה ְִֵָָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָָוא�
לכ�ה ��� את ��נסי� � �אחרי� זה ולד נתערב וא� ְִָָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָה�א.

��.[הסגר] ��מ�ת� עד ,ֶַָָ

.‚È�ה �הרי��ר זכה; �� ה��ד� �ל עדיו, �ה�זמ� סקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
��עליו העיד� וא� �עליו. הפקיר�ה� �ינ�, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמ��גמר

וה��ד� לבעליו, ה��ר הרי � העדי� את והזי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָר�ע�ה�,
חטא ��א �עצמ� י�דע �ה�על ��יו� ;�� זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�מ�כ�
הפקיר. לא � להז�� מיחל ה�א והרי ה�, �קר עדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹו�א��

שני שבטיו� ה'תשס"טכ"ב
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חמ�ר‡. א� ��ר לת�כ� ונפל הר�י�, �ר��ת ��ר ְְְֲִִֵַַַָָהח�פר
� �ה� וכ��צא צמר �ל ���ת מלא ה��ר היה ואפ�� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
ה��ר "�על ��אמר: �ל�, נזק ל��� ח�ב ה��ר �על ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וע��; וח�ה בהמה מיני �אר א� וחמ�ר ��ר ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָי���".

�הוה א�א ו"חמ�ר" "��ר" נאמר .[במצוי]לא ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ

�ר��ת�·. הח�פר א� הר�י�, �ר��ת ��ר הח�פר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד
�חפר א� חבר�, לר��ת �תח א� הר�י�, לר��ת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�פתח
זה הרי � ��ר� הפקיר ולא ר��ת� והפקיר �ר��ת� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹ�פתח
�הפקיר א� �ב�ר�, ר��ת� הפקיר א� אבל �נזקיו. ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָח�ב
��אמר: �ט�ר, זה הרי � הק�י�� א� ��ר��ת�, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָ��ר�
הפקר; וזה � �עלי� ל� ��� מי י���", ה��ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"�על

�ר��ת�. �חפר מ�ני חפר, �ר��ת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ב�ח�ה

�חפר��‚. א� מאליו, ה��ר ��ח�ר א� הח�פר, ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד
לכ��ת�, א� למ�את� ח�ב וה�א ה�איל � ח�ה א� ְְְְִֵַַַַָָָֹ�המה
ה��קח, א� הח�פר, ואחד �נזקיו. ח�ב זה הרי � ע�ה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי י���", ה��ר "�על ��אמר: � �מ�נה ל� ���� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָא�

מק��. מ�ל �עלי� ל� ���ְִִֵֶָָָ

.„� מכ�ה �היה מק�� המג�ה א� הח�פר, ֶ�ְְֵֶֶֶַַַָָָָאחד
" ��ר,[ו]��אמר: אי� יכרה �י א� ��ר, אי� יפ�ח �י ְְֱִִִִִִֶֶֶַַ

�התליע �י על א� � �רא�י ��ה� וא� יכ���". ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹולא
תולעי�] בגלל �[התרועע ומת ��ר לת�כ� ונפל ְְִֵַָָמ��כ�,

��ה� �ט�ר. ��ה�, א� הא � יכ���" "ולא ��אמר: ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�ט�ר,
�פני לעמד יכ�ל ואינ� �ורי�, �פני לעמד ��כ�ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�דבר
�ורי� עליו והלכ� ונתר�עע, �מ�י� עליו והלכ� ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ�מ�י�,
� מק�� �א�ת� �� מצ�יי� ה�מ�י� אי� א� � �� ְְְְְִִִֵַַָָָונפל�
�מ�י�, �� יב�א� וא� אנס; ��ה מ�ני �ט�ר, זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהרי

לפרקי� ח�ב.[לפעמי�]אפ�� זה הרי � ְֲֲִִִֵֶַָָ

�ה�מ�י�‰. �י על א� � �ורי� �� ונפל� מ��כ�, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהתליע
ה�איל � לגמ�י� ���ע ה�א והרי �מיד, �� ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמצ�יי�
�ל וכ� �ט�ר. זה הרי ה�ורי�, �� נפל� �התליע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מחמת

�זה. ֵֶַָ���צא

.Âוזה ח�ב, ה��ר �על � וג�ה� וחזר וכ�ה�, ��ר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָה��צא
� העפר �ל את וה�ציא וחזר �עפר, סתמ� �ט�ר. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחר��

��ממ� ��יו� ח�ב; האחר�� נס��ק�[אטמו]זה �עפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
רא���. ֲִֵַמע�י

.Êוה�ני ��ה�, ולא הרא��� עבר ��פי�, �ני �ל ְְִִִִֵַַָָָָֹ�ְֵֶ��ר
�לי� ��מסר עד ח�ב, הרא��� � ��ה� ל�ני;[דלי]ולא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונתח�ב הרא���, נפטר � מ��� לדל�ת ל�ני �לי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�מ��סר
מג�ה, �מצא� ה�ני �בא הרא���, ��ה� לכ��ת�. ֶ�ְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�ני

ח�ב?ולא לב�� ה�ני יהיה אימתי ועד ח�ב. ה�ני � ��ה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
��עלי� ����ר �כדי מג�ה, �ה��ר הרא��� ��דע ְְֲִִֵֶֶֹ�ְִֵֶֶַַַָעד
הרי זה, זמ� �ת�� �� ��מ�ת וכל ויכ���. ארזי� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹויכרת
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.·� א�ה המית וא� ה�הרג. לי�ר�י ה�פר? נ�תני� ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי
עבד �חצי� מי המית ל�על. ואינ� מאביה, לי�ר�יה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�פר

�� רא�יוחצי� � והחצי לר��, ה�נס חצי נ�ת� � ח�רי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
י�ח��. מי ל� ואי� ְִִִֵֵֶָל��,

�ה�א‚. �י על א� � ילדיה ויצא� הא�ה, את ��גח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ר
ח�בה ��א ולד�ת; מ�מי �ט�רי� ה�עלי� ל�ח, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמ�עד

לאד�. א�א ולד�ת, �דמי ְְְִֵֶָָָָָ��רה

��ה„. ולד�ת; �מי מ��� � ילדיה ויצא� �פחה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
�מי חצי מ��� � �� היה וא� מע�רת. חמ�ר ��גח ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�ְְֲִֶַָ�מי

מ��פ�. ְִָולד�ת

ז�‰. �פחה �וה היתה ��ה א�מדי� א�ת�? �מי� ְְְִִִֵַַָָָָָָָָ�יצד
לבעליה ונ�ת� ע�ה; �וה היא וכ�ה מע�רת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְְְֶָָ��היתה
ה�פר מ��� ה�פחה, את המית וא� חצי�. א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�חת,

��ארנ�. �מ� �לבד, ���רה ְְְִֵֶַַַַָָה�צ�ב

.Â�א� �י על א� האד�, את ונגח לבהמה ��ת��� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��ר
וא� �נזק�; ח�ב ,�� חבל א� � ��ארנ� �מ� �ט�ר, ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָהמית�
�ל�. נזק � מ�עד וא� מ��פ�, נזק חצי מ��� � ה�א ��ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê�ואי נפ��ת, �יני א�ת� �ני� � וה�יק �המית �� ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ��ר
א�ת� �ני� � וה�יק �המית �מ�עד ממ�נ�ת. �יני א�ת� ְִִִִִִֵֵֶָָָָ�ני�
ודנ�ה� קדמ� נפ��ת. �יני א�ת� ודני� וח�זרי� ממ�נ�ת, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָ�יני
ממ�נ�ת. �יני א�ת� ודני� ח�זרי� �ח�ה, נפ��ת ְְְְִִִִִֵֵָָָָ�יני

.Áה�בח מ� מ����? �רד�ת�[רווח]�מהיכ� �ה��יח ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לסקילה,[חרישתו] �ינ� ��גמר ��יו� � �ינ� ��גמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָאחר

�ברח נפ��ת, �יני �נ�ה� �נזקיו. ��תח�ב� �עלי� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאי�
ממ�נ�ת. �יני א�ת� �ני� אי� �ִִֵֵָָ

.Ë.��קד אינ� � �עליו והק�י�� האד�, את �המית ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ��ר
החזיר� מכ�ר; אינ� מכר�, הפקר; אינ� הפקיר�, א� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָוכ�
�הניה. אס�ר ��ר� �חט�, חזרה. אינ� לבעליו, ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָ��מר
עד אבל לסקילה. �ינ� ��גמר אחר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ��ה
הפקיר�, וא� קד��; זה הרי הק�י��, א� � �ינ� נגמר ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָֹ��א
לבעליו, ��מר החזיר� מכ�ר; מכר�, וא� הפקר; ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָהרי
�אכילה. מ�ר זה הרי ��חט�, קד� וא� מחזר. זה ֲִַָָ�ְְְֲִֵֶַָָָ�ֲֵֶהרי

.È��� � אחרי� ��ורי� ��תערב �ינ�, נגמר ��א ָ�ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ��ר
ה��ר, �פני א�א ��ר �ל �ינ� ��מרי� �אי� לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָ�ט�רי�;
אפ�� � �אחרי� נתערב �� ואחר �ינ�, נגמר האד�. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�די�
�ל �די� �הניה, אס�רי� וה� ונק�רי�; נסקלי� ��� ְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָ�ְֶֶ�אל�,

ה�סקלת. ְְִֵֶֶַָ�המה

.‡Èהמה� �ל וכ� האד�, את �המיתה מע�רת ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְָָ�רה
היא �מ�ה; ע�ר� הרי � עברה �� ��עברה ִָָָָ�ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ְמע�רת

נר�עה. וע�ר� היא נגחה, ְְִָָָ�ְְִָָָָ�ְוע�ר�

.·Èא�� עד א� � נתע�רה �� ואחר והמיתה, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנגחה
מ�ר. ולד� � �י� �מר קד� וילדה נתע�רה, �ינ� ָ�ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹנגמר
א�� �יר� �הע�ר אס�ר; ולד� � �י� �מר אחר ילדה ְִֵָָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָָוא�
לכ�ה ��� את ��נסי� � �אחרי� זה ולד נתערב וא� ְִָָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָה�א.

��.[הסגר] ��מ�ת� עד ,ֶַָָ

.‚È�ה �הרי��ר זכה; �� ה��ד� �ל עדיו, �ה�זמ� סקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
��עליו העיד� וא� �עליו. הפקיר�ה� �ינ�, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָמ��גמר

וה��ד� לבעליו, ה��ר הרי � העדי� את והזי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָר�ע�ה�,
חטא ��א �עצמ� י�דע �ה�על ��יו� ;�� זכה לא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�מ�כ�
הפקיר. לא � להז�� מיחל ה�א והרי ה�, �קר עדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹו�א��

שני שבטיו� ה'תשס"טכ"ב

יב ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

חמ�ר‡. א� ��ר לת�כ� ונפל הר�י�, �ר��ת ��ר ְְְֲִִֵַַַָָהח�פר
� �ה� וכ��צא צמר �ל ���ת מלא ה��ר היה ואפ�� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָומת,
ה��ר "�על ��אמר: �ל�, נזק ל��� ח�ב ה��ר �על ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהרי
וע��; וח�ה בהמה מיני �אר א� וחמ�ר ��ר ואחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָי���".

�הוה א�א ו"חמ�ר" "��ר" נאמר .[במצוי]לא ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ

�ר��ת�·. הח�פר א� הר�י�, �ר��ת ��ר הח�פר ְְִִִֵֵֶַַַָָאחד
�חפר א� חבר�, לר��ת �תח א� הר�י�, לר��ת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�פתח
זה הרי � ��ר� הפקיר ולא ר��ת� והפקיר �ר��ת� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹ�פתח
�הפקיר א� �ב�ר�, ר��ת� הפקיר א� אבל �נזקיו. ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָח�ב
��אמר: �ט�ר, זה הרי � הק�י�� א� ��ר��ת�, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָ��ר�
הפקר; וזה � �עלי� ל� ��� מי י���", ה��ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"�על

�ר��ת�. �חפר מ�ני חפר, �ר��ת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ב�ח�ה

�חפר��‚. א� מאליו, ה��ר ��ח�ר א� הח�פר, ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד
לכ��ת�, א� למ�את� ח�ב וה�א ה�איל � ח�ה א� ְְְְִֵַַַַָָָֹ�המה
ה��קח, א� הח�פר, ואחד �נזקיו. ח�ב זה הרי � ע�ה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא
מי י���", ה��ר "�על ��אמר: � �מ�נה ל� ���� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָא�

מק��. מ�ל �עלי� ל� ���ְִִֵֶָָָ

.„� מכ�ה �היה מק�� המג�ה א� הח�פר, ֶ�ְְֵֶֶֶַַַָָָָאחד
" ��ר,[ו]��אמר: אי� יכרה �י א� ��ר, אי� יפ�ח �י ְְֱִִִִִִֶֶֶַַ

�התליע �י על א� � �רא�י ��ה� וא� יכ���". ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹולא
תולעי�] בגלל �[התרועע ומת ��ר לת�כ� ונפל ְְִֵַָָמ��כ�,

��ה� �ט�ר. ��ה�, א� הא � יכ���" "ולא ��אמר: ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�ט�ר,
�פני לעמד יכ�ל ואינ� �ורי�, �פני לעמד ��כ�ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�דבר
�ורי� עליו והלכ� ונתר�עע, �מ�י� עליו והלכ� ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ�מ�י�,
� מק�� �א�ת� �� מצ�יי� ה�מ�י� אי� א� � �� ְְְְְִִִֵַַָָָונפל�
�מ�י�, �� יב�א� וא� אנס; ��ה מ�ני �ט�ר, זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהרי

לפרקי� ח�ב.[לפעמי�]אפ�� זה הרי � ְֲֲִִִֵֶַָָ

�ה�מ�י�‰. �י על א� � �ורי� �� ונפל� מ��כ�, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהתליע
ה�איל � לגמ�י� ���ע ה�א והרי �מיד, �� ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמצ�יי�
�ל וכ� �ט�ר. זה הרי ה�ורי�, �� נפל� �התליע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מחמת

�זה. ֵֶַָ���צא

.Âוזה ח�ב, ה��ר �על � וג�ה� וחזר וכ�ה�, ��ר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָה��צא
� העפר �ל את וה�ציא וחזר �עפר, סתמ� �ט�ר. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָהאחר��

��ממ� ��יו� ח�ב; האחר�� נס��ק�[אטמו]זה �עפר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
רא���. ֲִֵַמע�י

.Êוה�ני ��ה�, ולא הרא��� עבר ��פי�, �ני �ל ְְִִִִֵַַָָָָֹ�ְֵֶ��ר
�לי� ��מסר עד ח�ב, הרא��� � ��ה� ל�ני;[דלי]ולא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונתח�ב הרא���, נפטר � מ��� לדל�ת ל�ני �לי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�מ��סר
מג�ה, �מצא� ה�ני �בא הרא���, ��ה� לכ��ת�. ֶ�ְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�ני

ח�ב?ולא לב�� ה�ני יהיה אימתי ועד ח�ב. ה�ני � ��ה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
��עלי� ����ר �כדי מג�ה, �ה��ר הרא��� ��דע ְְֲִִֵֶֶֹ�ְִֵֶֶַַַָעד
הרי זה, זמ� �ת�� �� ��מ�ת וכל ויכ���. ארזי� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹויכרת
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�ניה� � �זה זמ� אחר �� ��מ�ת וכל ;�� ח�ב לב�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�ני
.�� ��ע� �ניה� �הרי ל���, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָח�בי�

.Á�מסר וא� �נזקיו. ח�ב ה��מר ל��מר, ��ר� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָה��סר
ה�עלי� הרי מכ�ה, �היה �י על א� � וקט� ��טה ְֲִֵֶַָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָלחר�
�עת. �ה� אי� וא�� להת���ת, ע��י �ה��ר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָח�בי�;

.Ëונטל ה�לי �על �בא חבר�, �ל �דלי� ��ר� ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהמכ�ה
ח�ב. ה��ר �על � ְַַַַָָ�לי�

.Èול�ה חרי�. א� מערה א� �יח א� ��ר, הח�פר ְְִִֵֶַַָָָָָָאחד
�די וכ�ה להמית. �די �� ��היה עד "��ר"? ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָנאמר
מע�רה, �ח�ת היה א� אבל טפחי�. ע�רה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
�ט�ר; � ומת וע��, ח�ה �המה �אר א� ��ר לת�כ� ְְְְֵֵַַָָָָָָָונפל

�ל�. נזק ה��לה �על ח�ב ה�ק�, ְֵֶֶַַַַַָָָָ�ְִוא�

.‡È;ח�ב � מי� אחד טפח �מה� ��עה, ה��ר עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה
היה ����ה. טפחי� �ני �עמק ח��ב מי� �ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ה�פח
עמק� �היה א� מי�, טפחי� �ני �מה� �מ�נה, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָעמק�
��ר לת�כ� ונפל מי�, טפחי� �ל�ה �מה� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ�בעה,
�פ� וא� ל���; א�ת� מח�בי� אי� � ומת ,�� ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכ��צא
�ה�. י� ספק הא��, �ה�ברי� מ�ד�; מ�ציאי� אי� � ְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָה��ק

.·È�וה�לימ אחר �בא טפחי�, ע�רה עמק ��ר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהח�פר
ח�בי�. ��� � ל�ל�י� וה�לימ� �לי�י �בא ִַָָ�ְְְְְְִִִִִִִֶָֹלע�רי�,
האחר�� �בא טפח, אפ�� מע�רה, �ח�ת הרא��� ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָחפר
�ני� �הג�י� א� טפח, �� �חפר �י� � לע�רה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוה�לימ�
א� �ה�סי�, טפח סת� ח�ב. האחר�� זה � טפח �פת� ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
מע�י נס��ק� �בר א� ספק זה הרי � ��נה טפח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��תר

נס��ק�. לא עדי� א� ְְֲִִִַַָֹהרא���,

.‚Èונפל והרחיב�, האחר�� �בא עמק, ��ר הרא��� ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹחפר
הבל� מחמת א� � ומת ��ר, הבור]לת�כ� �[אויר מת ְְֲִֵֵֵֶַָ

חבט� מחמת וא� הבל�; מעט �הרי �ט�ר, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחר��
הנפילה] ה�ק[חבטת הקריב ה�א �הרי ח�ב, האחר�� � ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמת

האחר�� �הרחיב ה�ד מא�ת� ה��ר נפל א� וכ� זה. ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ��ר
��ת �י על א� זה, ��ר ה�ק הקריב �הרי ח�ב, האחר�� �ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הרא��� � נפל הרא��� �חפר ה�ד מ� וא� ההבל. ְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמ�

הבל�. מעט האחר�� ��ה ְֲִֵֶֶֶַַָָח�ב,

.„Èה�המה מתה לא אפ�� � ה��רה עליו �ח�בה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��ר
לפיכ�, מחבט�. מתה א� ל�מר צרי� ואי� מהבל�; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָא�א

הבל ל� אי� �רח��, ה��ר עמק היה לא[המזיק]א� וא� ; ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
על יתר עמק� היה �ט�ר. � �מתה ה�המה, �� ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָנח�טה
�י על א� ח�ב ה�המה, �� מתה וא� הבל; ל� י� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרח��,

��רקע. נח�טה ְְְֶֶַַַָֹ��א

.ÂË,ה�המה �� ונח�טה הר�י�, �ר��ת �ב�� �ל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָע�ה
וא� ל���. ח�ב טפחי�, ע�רה �ב�� היה א� � ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָומתה
א� אבל ה�המה; מיתת על �ט�ר מע�רה, �ח�ת ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָהיה
�ל �ב�� �תל ואפ�� �ל�, נזק ל��� ח�ב �לבד, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ה�קה
� �ה�א, �כל �ה�זק �היא; �ל �חפירה א� בר�ה�א, ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ה�א והרי מצ�יה, �ה�א �כל ה�יתה ואי� ויד�ע; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמצ�י
אנס. ְֶֹ�מ�

.ÊËעל א� �ב�ר, ה�המה מיתת על ח�ב אינ� ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכ�

חר�ת, א� קט�ה, ה�המה היתה א� א�א � �תל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחביטת�
היתה א� אבל ��ילה. ��פלה א� ס�מה, א� ��טה, ְְְֲִֶַַָָָָָָָָא�
מ�ני אנס, �מ� ��ה �ט�ר; � �מתה ,���� ונפלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��חת,
נפל א� וכ� ה�כ��ל�ת. מ� ולס�ר לרא�ת ה�המה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ר�
� ��ילה ��פל א� ס�מה, היה אפ�� � ומת אד� ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָלת�כ�
�� ה�ק וא� �ט�ר. זה הרי עבד, א� ח�רי� �� �היה ַ�ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ�י�
��ארנ�. �מ� �ל�, נזק ח�ב � ה��חת ה�המה א� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאד�,

.ÊÈ,ט�ר� זה הרי � ומת ה�ק��י� �ס�לי ��ר לת�כ� ְֲִֵֵֶָָָ�ְְֵַַָנפל
�ה�א זה יצא ;��� �ה�ת מי ,"�� יהיה "וה�ת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ��אמר:

���בר. ודינ� �הניה, ְֲִִֵֶַָָָָאס�ר

.ÁÈ��ת� החפירה מ��ל ה�המה ונפלה �ב�ר, ח�פר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהיה
מאח�ריה, נפלה ח�ב. מ�פניה, נפלה א� � ומתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָה��ר,

��בעתה ונפלה[נבהלה]�ג�� לאח�ר, עקב� על וחזרה ְְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ
נפל נפילה. �ר� ���ל עד "ונפל", ��אמר: �ט�ר, � ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹומתה
�ית אי� � נ�ק א� �מת ל��ר, ח�� החפירה מ��ל ְֲִִִֵֵֵַַָָָָלפניו
וא� מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה��ק, �פ� וא� א�ת�; מח�בי� ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָ�י�
�ט�ר. ה��ר �על � ה�ק א� �מת ל��ר, ח�� לאח�ריו ַַַַָ�ֲֵַַַָָנפל

.ËÈ�א � ה�המה �מתה ה��ר, לת�� ה�המה ��ח� ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ��ר
מחצה. ה��ר �בעל מחצה, מ��� ה��ר �על � ה�א ְֱֱֵֶֶַַַַַַַָָָמ�עד
ה��ר �בעל מ��פ�, רביע מ��� ה��ר �על � ה�א �� ְְְִִִֵַַַַַַַַָוא�
ה�בלה ��על ��נכסיו. ה�פה מ� חלקי� �ל�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמ���
על א� אצל�; לי י� ז� נבלה '�חת ה��ר: לבעל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָא�מר
�מי ז� הרי ��דחפה, �יו� � �פ�חת גד�לה �היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�י
אני ה��ר, מ�על לה�ציא יכ�ל �אני �ל ��ילה; ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָ��פלה

ל��מ�'. ח�ב א�ה וה�אר, ְְְְִַַַַָָָמ�ציא;

.Î,�� ונתקל ה��ר �בא ה��ר, �י על אב� ה�יח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוכ�
�בעל מחצה, מ��� האב� את ה��יח � ומת ל��ר, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונפל

מחצה. ֱֶַָה��ר

.‡Îהדי�ט �ל ��ר ה�ק��י�[חולי�]וכ� �ס�לי ו�ל ְְְְֵֵֶֶֶַ�ְִָ
חצי מ��� הדי�ט, �ל זה ה�א �� א� � �אחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ��גח�
�אני '�ל ל�: א�מר �ה��ק �ל�; נזק מ�עד, וא� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָנזק;
ה�איל וזה, מ��; וה�אר מ�ציא, אני מ�ה לה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָיכ�ל

ה�ל'. לי ���� א�ה � �פט�ר ה�א ְְְִֵֵֶַַַָָֹוהק��

.·Îר�� עליו ונפל הר�י�, �ר��ת ��ר ח�פר �היה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי
�על נ�טל ה��ר, מת וא� �ט�ר; ה��ר �על � ְֲִֵֵַַַַַַַָָוהרג�

ה��ר. �על מ��ר�י ��ר� �מי ְְִֵֵַַַַה��ר

יג ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

�ט�ר,‡. ה��ר �על � ונ���ר� ל��ר ��פל� ְְְְִִֵֶַַַַַָָ�לי�
ה�מ�עה מ�י � חמ�ר" א� ��ר ��ה "ונפל ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָ��אמר:

�לי�.[במסורת] לא "חמ�ר", אד�; לא "��ר", ְֲִֵָָָֹֹלמד�:
ח�ב � �ליו ונ���ר� ה��ר �מת �כליו, ��ר נפל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָאפ��

ה�לי�. על �פט�ר ה�המה, ְִֵֵַַַַָָעל

מ�עדי�·. �מ�ה� ות�לד�תיו ה�א, ה�זיקי� מאב�ת ְְְֲִִִֵַַָָָה��ר
וא�מ�ח�ת�. ה��ר. ��לדת זה הרי ��לה, ה��יח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

נזק ה��לה �ה�יח זה מ��� �המה, א� אד� �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�ק
וא� ה��לה; הפקיר לא �י� ה��לה, הפקיר �י� ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�ל�,

�ט�ר. �לי�, �� ְִֵָָ�ה�ק�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay a"k ipy mei -

וק��‚. �בנ� א� מ�א� א� ס�ינ� א� אבנ� ה��יח ְְְִִִֵַַַַַַַַָ�יצד?
�י� אד� �י� �ה� וה�ק� הר�י�, �ר��ת �ה� ְֵֵֶָָָ�ְְְִִֵֶַַָָוכ��צא
והפקיר �ר��ת�, ה�יח� א� וכ� �ל�. נזק ח�ב � ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�המה
וה�ק ז� �ת�לה ונח�ט ��רקע, נתקל הפקיר�. ולא ַ�ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹר��ת�
א� א��, �כל �לי� ה�ק� וא� ה��לה. �על ח�ב � ��ְִַַַַַָָָָ�ְְִֵֵָ

�ט�ר. � ְִַָנ��פ�

והר�י�„. �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
צרכיו]�ללי� �[עשה ה�ית �על �ל �ליו �ה� ונ��פ� , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

�ח�ב ��ר מצאנ� ולא ה�א, ��ר ��לדת זה �ה�לל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ט�ר;
ה�לי�. על ��ִֵַַ

ונתקל‰. המה�� והל� הר�י�, �ר��ת ה�ד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָה��יח
להת��נ� אד� �ני �ר� �אי� לפי �ט�ר, � ו��ר� ,��ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ח�ב ה�ד �על הרי � �� ה�ק וא� מה�כי�. ��ה� ֲֵַַַַַַָָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַ��ר�
ל� �אי� נזקי� ה�פקיר ��ל ה�ד; הפקיר ואפ�� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�נזקיו,

הפקיר�. לא �א�� ח�ב מ�ח�ה, לע��ת� ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹר��ת

.Â��ג� ,�� לה�יח� ר��ת ל� ��� �מק�� ה�ד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה�יח
ה�רנ�ת ���ת[רחבות]מק�� יי�]�ל דריכת מקו� [שליד ְְִֶַָ

�� ה�ק וא� ח�ב; � ו��ר� �� ונתקל �ה�, ַָ�ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָוכ��צא
וא� להס��ל. ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ד �על � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמה��
על �ט�ר � ��י� ה�ר� �ל ���א א� אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
�ל וכ� ח�ב. ה�ד �על הרי ,�� נתקל וא� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ�בירת�;

�זה. ֵֶַָ���צא

.Ê�א ��י� אחד והחלק הר�י�, �ר��ת ��� ְִֶַַַָ�ְְְְִִִַַָָנ��רה
�חר�יה �ה�א[בחרסיה]��קה לפי אד�, מ�יני �ט�ר � ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי החר�י�. ס�ק ��א מ�ני �מי�, �דיני וח�ב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנ�ס;
��אנס, אחר א�א הפקיר ולא �הפקר, וה�י� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחר�י�

נת��� וא� �ט�ר. ו]�לפיכ� וה�ק[לקחת �חר�יה, לז��ת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ�ַ
העמיד�, ולא �מ�� לנפלה ה�י� וה�א ח�ב. � אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�
�י� �ט�ר, � א�� �כל �לי� ה�ק� וא� .�� ���צא ְְִֵֵֵָָ�ְְִֵַָֹוכל

��ארנ�. �מ� הפקיר, לא �י� ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר

.Á�ק�רי קדירות]�ני זה[מוכרי ��ר� מה�כי� �הי� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
א� � �רא��� ה�ני ונתקל ונפל, הרא��� ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
�א� �ני; �ל �נזקיו ח�ב � עמד ולא לעמד לרא��� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מ�ל �הי�ת� אנ�ס אינ� נפילה, ��עת אנ�ס �ה�א �י ָ�ְְְִִִִֵֶַַָָָעל
� לעמד ל� היה לא וא� לעמד. יכ�ל ה�א והרי ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ��ר�,
�ה�א מ�ני ;�� ��תקל לזה הזהיר ��א �י על וא� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ט�ר,

�נפ��. ְְַָטר�ד

.Ë?ני� �ל �נזקיו ח�ב �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
ח�ב �אינ� �ט�ר, � �ליו ה�ק� א� אבל �ני; �ל ��פ� ְֵֵֶַָָָ�ֲִִֵֶַָ�ְֶ��ה�ק
��ארנ�. �מ� היא, ��ר ��לדת ��לה וכל �ב�ר, ה�לי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

.Èמה�כ �הי� �ה� וכ��צא וה��גי� זה,ה��רי� אחר זה י� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
וה�לי�י �רא���, ה�ני ונתקל ונפל, הרא��� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הרא��� � עמד ולא לעמד ל� י� מה� אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ��ני,
רא��� �ל �ג�פ� �ה�ק �י� �ני, �ל ג�פ� �נזקי ְִֶַ�ְְִִֵֵֵֶֶַָח�ב
�ל ג�פ� �נזקי ח�ב וה�ני �מ�א�. �ה�ק �י� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ�ֵֶָ�ַה��ל,
�ל �מ�א� ה�ק א� אבל �ני; �ל �ג�פ� ה�ק א� ְֶַַָ�ְֲִִֵֶַָ�ְִִִ�לי�י,
�ה�א זה '��ר ה�ני: ל� א�מר �הרי �ט�ר, ��פל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ני

ה�ני ה�יל הרא��� �הרי א�ת�, ה��רה אני אי� ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�אי,
�ט�רי�. ��� זה, את זה הזהיר� וא� מ�א�'. ְִָ�ְְִִִִֶֶֶַָע�

.‡Èאחד ונתקל ה�ר�, לרחב מ�ל והיה הרא���, ְְְִֶֶֶַַַָָֹ�ְִַָָָָנפל
�נזקי ח�ב ה�א הרי � �בטנ� ואחד �רגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�רא��

עמד. ולא לעמד ל� והיה ה�איל ְְֲִַַָָָָֹֹ�כ��,

.·È� אחד �ה� וה�ק הר�י�, �ר��ת ה�י� את ֶֶַָָ�ְְִִִֵֶַַַַָה��פ�
נבלע� ��ארנ�. �מ� �ט�ר, � �ליו נ��פ� וא� �נזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב
וה�ק ונפל, והחלק חלקה, האר� ונ�ארה �אר�, ַ�ְְְַַָ�ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָה�י�

�נזקיו. ח�ב זה הרי � ְְֲִֵֶַַַַָָָ��רקע

.‚È�תקי��� א�� וג�רפי�[ביוב]�יב�תיה�[פותחי�]�ל ְְְִִִֵֵֶֶָ
שבה�]מער�תיה� ה�י�[מהזבל ל��� ר��ת לה� אי� � ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

י� ה��מי� �ימ�ת אבל הח�ה, �ימ�ת הר�י� ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ�ר��ת
��י� �המה א� אד� ה�ק א� כ�, �י על וא� ר��ת; ְִֵַַַָָָ�ְְִִֵֶַַָלה�

�ל�. נזק ח�בי� �ִֵֶֶַָָ

.„È������ �די הר�י�, לר��ת וק�� �בנ� אד� י�ציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא
זבל ל� חכמי�[לשדותיו]ויע�� א�ת� קנס� ה�ציא, וא� . ְְְֲִִִֵֶֶָָָ

������ מעת זכה, �ה� ה��ד� וכל �הפקר, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ��היה
ה�צאה[לזיבול]וה��יח� מ�עת �ה� וזכה אד� קד� וא� ; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

�מפקר, �ה� �י על וא� מ�ד�. מ�ציאי� אי� � הר�י� ְָ�ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלר��ת
ל���. ח�ב ה��ציא זה הרי �המה, א� אד� �ה� ה�ק ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ִא�

.ÂËלר��ת ה�ללי� ואת ה�בל את לה�ציא אד� לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָי�
�ל�י� �� א�ת� ולצ�ר זבלי�, ה�צאת ��עת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהר�י�
א� כ�, �י על וא� אד�. �רגלי נ��� ��היה �די ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי��,
�יו� �זל; מ��� ה�לל זה על וח�בי� ל���. ח�ב � ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�יק

.�� קנס� לא נ���, א� �בח �� ְִִֵֶֶַָֹ�אי�

.ÊËטיט ��רי� ל�בני�[במי�]אי� ואי� הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִִֵֵַָ
��בלי� אבל אבל[מערבבי�]לבני�. הר�י�, �ר��ת טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ

ללבני�. ְִִֵֹלא

.ÊÈוה��נה מביא, אבני� ה�ביא � הר�י� �ר��ת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה��נה
�ל�. נזק ל��� ח�בי� �ה�יק�, וכ�� ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְֶ��נה;

.ÁÈ�א אד� �� וה�ק לס�ת, �מסר� אב� �חצב ַָָָ�ְְְֶֶֶַַַַָָָָָהח�ב
לח�ר ��סר וס�ת ח�ב. ה��ת � על�המה האב� [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכ��חמור] ח�ר מסר ח�ב. הח�ר ח�ב.[סבל], ה��� , ְַַַַַַַַַָָָָָָָ
��ת�� לזה ה��נה מסר� ח�ב. ה��נה לב�נה, ��� ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמסר
��י על �העל�ה אחר וא� ח�ב. המת�� ��ני�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָי�יבת�

אבני�]דימ�ס �ק�לנ�ת[שורת ע��י� והי� וה�יקה, נפלה , ְְְְְִִִִַָָָָָ
�ט�רי�. וכ�� ח�ב, האחר�� � �ב�כיר�ת ח�בי�; ��� ��ְְֲִִִַַַָָָָ�ְִָ

.ËÈט�ר� � וה�יק� הר�י� לר��ת ��פל� והאיל� ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹה�תל
לב�ר, ��מי� �אינ� לפי �הפקיר�; �י על וא� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמ����,
ק�בעי� �י� �ית רע�עי�, הי� וא� לה�יק. �ח�ת� אי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ�הרי
ה�מ�? וכ�ה ה�תל; את ולס�ר האיל� את לק� זמ� ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹל�
ה�מ� לאחר �ט�ר; � וה�יק� ה�מ� �ת�� נפל� י��. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹ�ל�י�

א�ת�. ��הה מ�ני ח�ב, �ְִִֵֶַָָָ

.Îה�כ�כית ואת ה��� את �דר�[בכותל]ה�צניע וה��דר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
והפריח �ה�[הבליט]�ק�צי�, אחר וה�ק הר�י�, לר��ת ְְְְְִִִִִַַָ�ֵֶַַָ

�צמצ�� �ק�צי� �דר וא� �ל�. נזק ח�ב �ת��[בדיוק]� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
��תלי�. להתח�� אד� �ני �ר� �אי� לפי �ט�ר, � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָר��ת�
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וק��‚. �בנ� א� מ�א� א� ס�ינ� א� אבנ� ה��יח ְְְִִִֵַַַַַַַַָ�יצד?
�י� אד� �י� �ה� וה�ק� הר�י�, �ר��ת �ה� ְֵֵֶָָָ�ְְְִִֵֶַַָָוכ��צא
והפקיר �ר��ת�, ה�יח� א� וכ� �ל�. נזק ח�ב � ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�המה
וה�ק ז� �ת�לה ונח�ט ��רקע, נתקל הפקיר�. ולא ַ�ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹר��ת�
א� א��, �כל �לי� ה�ק� וא� ה��לה. �על ח�ב � ��ְִַַַַַָָָָ�ְְִֵֵָ

�ט�ר. � ְִַָנ��פ�

והר�י�„. �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
צרכיו]�ללי� �[עשה ה�ית �על �ל �ליו �ה� ונ��פ� , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

�ח�ב ��ר מצאנ� ולא ה�א, ��ר ��לדת זה �ה�לל ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ט�ר;
ה�לי�. על ��ִֵַַ

ונתקל‰. המה�� והל� הר�י�, �ר��ת ה�ד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָה��יח
להת��נ� אד� �ני �ר� �אי� לפי �ט�ר, � ו��ר� ,��ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ח�ב ה�ד �על הרי � �� ה�ק וא� מה�כי�. ��ה� ֲֵַַַַַַָָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַ��ר�
ל� �אי� נזקי� ה�פקיר ��ל ה�ד; הפקיר ואפ�� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�נזקיו,

הפקיר�. לא �א�� ח�ב מ�ח�ה, לע��ת� ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹר��ת

.Â��ג� ,�� לה�יח� ר��ת ל� ��� �מק�� ה�ד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה�יח
ה�רנ�ת ���ת[רחבות]מק�� יי�]�ל דריכת מקו� [שליד ְְִֶַָ

�� ה�ק וא� ח�ב; � ו��ר� �� ונתקל �ה�, ַָ�ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָוכ��צא
וא� להס��ל. ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ד �על � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמה��
על �ט�ר � ��י� ה�ר� �ל ���א א� אפלה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
�ל וכ� ח�ב. ה�ד �על הרי ,�� נתקל וא� ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ�בירת�;

�זה. ֵֶַָ���צא

.Ê�א ��י� אחד והחלק הר�י�, �ר��ת ��� ְִֶַַַָ�ְְְְִִִַַָָנ��רה
�חר�יה �ה�א[בחרסיה]��קה לפי אד�, מ�יני �ט�ר � ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

והרי החר�י�. ס�ק ��א מ�ני �מי�, �דיני וח�ב ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאנ�ס;
��אנס, אחר א�א הפקיר ולא �הפקר, וה�י� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחר�י�

נת��� וא� �ט�ר. ו]�לפיכ� וה�ק[לקחת �חר�יה, לז��ת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ�ַ
העמיד�, ולא �מ�� לנפלה ה�י� וה�א ח�ב. � אחר ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�
�י� �ט�ר, � א�� �כל �לי� ה�ק� וא� .�� ���צא ְְִֵֵֵָָ�ְְִֵַָֹוכל

��ארנ�. �מ� הפקיר, לא �י� ְְְְִִִִֵֵֶַֹהפקיר

.Á�ק�רי קדירות]�ני זה[מוכרי ��ר� מה�כי� �הי� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
א� � �רא��� ה�ני ונתקל ונפל, הרא��� ונתקל זה, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאחר
�א� �ני; �ל �נזקיו ח�ב � עמד ולא לעמד לרא��� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
מ�ל �הי�ת� אנ�ס אינ� נפילה, ��עת אנ�ס �ה�א �י ָ�ְְְִִִִֵֶַַָָָעל
� לעמד ל� היה לא וא� לעמד. יכ�ל ה�א והרי ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ��ר�,
�ה�א מ�ני ;�� ��תקל לזה הזהיר ��א �י על וא� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ט�ר,

�נפ��. ְְַָטר�ד

.Ë?ני� �ל �נזקיו ח�ב �ה�א אמ�רי� �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
ח�ב �אינ� �ט�ר, � �ליו ה�ק� א� אבל �ני; �ל ��פ� ְֵֵֶַָָָ�ֲִִֵֶַָ�ְֶ��ה�ק
��ארנ�. �מ� היא, ��ר ��לדת ��לה וכל �ב�ר, ה�לי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

.Èמה�כ �הי� �ה� וכ��צא וה��גי� זה,ה��רי� אחר זה י� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
וה�לי�י �רא���, ה�ני ונתקל ונפל, הרא��� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָונתקל
הרא��� � עמד ולא לעמד ל� י� מה� אחד וכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ��ני,
רא��� �ל �ג�פ� �ה�ק �י� �ני, �ל ג�פ� �נזקי ְִֶַ�ְְִִֵֵֵֶֶַָח�ב
�ל ג�פ� �נזקי ח�ב וה�ני �מ�א�. �ה�ק �י� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ�ֵֶָ�ַה��ל,
�ל �מ�א� ה�ק א� אבל �ני; �ל �ג�פ� ה�ק א� ְֶַַָ�ְֲִִֵֶַָ�ְִִִ�לי�י,
�ה�א זה '��ר ה�ני: ל� א�מר �הרי �ט�ר, ��פל, ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ני

ה�ני ה�יל הרא��� �הרי א�ת�, ה��רה אני אי� ֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�אי,
�ט�רי�. ��� זה, את זה הזהיר� וא� מ�א�'. ְִָ�ְְִִִִֶֶֶַָע�

.‡Èאחד ונתקל ה�ר�, לרחב מ�ל והיה הרא���, ְְְִֶֶֶַַַָָֹ�ְִַָָָָנפל
�נזקי ח�ב ה�א הרי � �בטנ� ואחד �רגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�רא��

עמד. ולא לעמד ל� והיה ה�איל ְְֲִַַָָָָֹֹ�כ��,

.·È� אחד �ה� וה�ק הר�י�, �ר��ת ה�י� את ֶֶַָָ�ְְִִִֵֶַַַַָה��פ�
נבלע� ��ארנ�. �מ� �ט�ר, � �ליו נ��פ� וא� �נזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב
וה�ק ונפל, והחלק חלקה, האר� ונ�ארה �אר�, ַ�ְְְַַָ�ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָה�י�

�נזקיו. ח�ב זה הרי � ְְֲִֵֶַַַַָָָ��רקע

.‚È�תקי��� א�� וג�רפי�[ביוב]�יב�תיה�[פותחי�]�ל ְְְִִִֵֵֶֶָ
שבה�]מער�תיה� ה�י�[מהזבל ל��� ר��ת לה� אי� � ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

י� ה��מי� �ימ�ת אבל הח�ה, �ימ�ת הר�י� ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ�ר��ת
��י� �המה א� אד� ה�ק א� כ�, �י על וא� ר��ת; ְִֵַַַָָָ�ְְִִֵֶַַָלה�

�ל�. נזק ח�בי� �ִֵֶֶַָָ

.„È������ �די הר�י�, לר��ת וק�� �בנ� אד� י�ציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא
זבל ל� חכמי�[לשדותיו]ויע�� א�ת� קנס� ה�ציא, וא� . ְְְֲִִִֵֶֶָָָ

������ מעת זכה, �ה� ה��ד� וכל �הפקר, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ��היה
ה�צאה[לזיבול]וה��יח� מ�עת �ה� וזכה אד� קד� וא� ; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

�מפקר, �ה� �י על וא� מ�ד�. מ�ציאי� אי� � הר�י� ְָ�ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלר��ת
ל���. ח�ב ה��ציא זה הרי �המה, א� אד� �ה� ה�ק ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ִא�

.ÂËלר��ת ה�ללי� ואת ה�בל את לה�ציא אד� לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָי�
�ל�י� �� א�ת� ולצ�ר זבלי�, ה�צאת ��עת ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹהר�י�
א� כ�, �י על וא� אד�. �רגלי נ��� ��היה �די ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי��,
�יו� �זל; מ��� ה�לל זה על וח�בי� ל���. ח�ב � ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�יק

.�� קנס� לא נ���, א� �בח �� ְִִֵֶֶַָֹ�אי�

.ÊËטיט ��רי� ל�בני�[במי�]אי� ואי� הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִִֵֵַָ
��בלי� אבל אבל[מערבבי�]לבני�. הר�י�, �ר��ת טיט ְְְֲֲִִִִִֵַָָָ

ללבני�. ְִִֵֹלא

.ÊÈוה��נה מביא, אבני� ה�ביא � הר�י� �ר��ת ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה��נה
�ל�. נזק ל��� ח�בי� �ה�יק�, וכ�� ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְֶ��נה;

.ÁÈ�א אד� �� וה�ק לס�ת, �מסר� אב� �חצב ַָָָ�ְְְֶֶֶַַַַָָָָָהח�ב
לח�ר ��סר וס�ת ח�ב. ה��ת � על�המה האב� [הנושא ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָ

לכ��חמור] ח�ר מסר ח�ב. הח�ר ח�ב.[סבל], ה��� , ְַַַַַַַַַָָָָָָָ
��ת�� לזה ה��נה מסר� ח�ב. ה��נה לב�נה, ��� ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמסר
��י על �העל�ה אחר וא� ח�ב. המת�� ��ני�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָי�יבת�

אבני�]דימ�ס �ק�לנ�ת[שורת ע��י� והי� וה�יקה, נפלה , ְְְְְִִִִַָָָָָ
�ט�רי�. וכ�� ח�ב, האחר�� � �ב�כיר�ת ח�בי�; ��� ��ְְֲִִִַַַָָָָ�ְִָ

.ËÈט�ר� � וה�יק� הר�י� לר��ת ��פל� והאיל� ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹה�תל
לב�ר, ��מי� �אינ� לפי �הפקיר�; �י על וא� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמ����,
ק�בעי� �י� �ית רע�עי�, הי� וא� לה�יק. �ח�ת� אי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ�הרי
ה�מ�? וכ�ה ה�תל; את ולס�ר האיל� את לק� זמ� ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹל�
ה�מ� לאחר �ט�ר; � וה�יק� ה�מ� �ת�� נפל� י��. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹ�ל�י�

א�ת�. ��הה מ�ני ח�ב, �ְִִֵֶַָָָ

.Îה�כ�כית ואת ה��� את �דר�[בכותל]ה�צניע וה��דר , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ
והפריח �ה�[הבליט]�ק�צי�, אחר וה�ק הר�י�, לר��ת ְְְְְִִִִִַַָ�ֵֶַַָ

�צמצ�� �ק�צי� �דר וא� �ל�. נזק ח�ב �ת��[בדיוק]� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
��תלי�. להתח�� אד� �ני �ר� �אי� לפי �ט�ר, � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָר��ת�
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.‡Î,�חבר �ל �תל� �ת�� �זכ�כ��תיו ק�ציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָה�צניע
הר�י�, לר��ת ונפל� �תל�, את וסתר ה�תל �על ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�בא
�ריא �תל וא� ח�ב; ה�צניע היה, רע�ע �תל א� � ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹוה�יק�

ח�ב. ה�תל �על ֶַַַַָֹה�א,

.·Îואת ה��צי� את מצניעי� הי� הרא��ני� ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידי�
�די �אר�, טפחי� �ל�ה �עמק �ד�תיה� �ת�� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹה�כ�כית
ואחרי� �א�. א�ת� ��רפי� ואחרי� ה�חר�ה. �על� ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ��א
אד�. �ה� י�ק ��א �די ל�הר, א� ל�� א�ת� ֶַָָָ�ְְִִֵֶַַַָָָָֹמ�ליכי�

.‚Î�ע��י ואי� הר�י�. לר��ת מר��ת� אד� יס�ל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹלא
ולא �יחי� ולא ��ר�ת ולא הר�י�, ר��ת �חת ְְְְִִִַַַָָָֹֹֹחלל
והיא ��יה� על לה�� יכ�לה �העגלה �י על וא� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמער�ת,
והח�פר מ�ע��. ��א מ�מ�ה �פחת ��א אבני�; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטע�נה

מ�ר. ר�י�, לצרכי ָ�ְְִֵַָ��ר

.„Î�מ�ציאי וכ��צר��ת[מבליטי�]אי� [קורותזיזי� ְְִִִִִֵַ
וגדולות] למעלהקטנות הי� �� א� א�א הר�י�, ְְְִִִֵֶַַָָָָלר��ת

יאפיל ��א וה�א, ור�כב�; �ני[יחשי�]מ�מל על ה�ר� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ולא �נס �מ�ציא. ��� לת�� ��נס רצה, וא� הר�י�. ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹר��ת
יכ�ל אינ� אבל ��רצה; זמ� �ל מ�ציא זה הרי � ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָה�ציא

מצר ��ל � לע�ל� למק�מ� ה�תלי� [דר�]להחזיר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לקלקל�. אס�ר ר�י�, �� ְְְְִִֶֶַַָ�החזיק�

.‰Î�הר�י לר��ת י�צא�ת וכ��צר��ת זיזי� �ב� חצר, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָלקח
��היתה. א�ת� �ב�נה ח�זר נפלה, וא� �חזקת�; ז� הרי �ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

.ÂÎהיה�� �די ק�צ�, � הר�י� לר��ת נ�טה �ה�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאיל�
�נ�י מק�� �מ�יחי� �ר�כב�. ע�בר מ��י[מאילנות]ה�מל ְְְְִִִֵֵַַָָָ

��[גדות]�פת�ת ���רדי� ה��חי� �תפי �רחב ה�הר, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
א�ת� ק�צצי� זה, �רחב ה�מצא איל� וכל ה�פינה. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ�מ��כי�
ה�פינה. מ��כי מע�ב �הרי �בעליו, מתרי� ואי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמ�ד;

.ÊÎ,�נטל � �דה� �ת�� ע�ברת הר�י� �ר� �היתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי
��טל, וזה ;�� וזכ� נת�, ��ת� מה � ה�ד מ� לה� ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונת�
מ�� �ח�ת אי� הר�י�? �ר� רחב וכ�ה .�� זכה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

א��ת. ְֵֶַע�רה

יד ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

ועברה‡. חבר�, �דה �ת�� ה�לקה[התפשטה]ה�דליק ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָ
�מצאה א� תצא "�י ��אמר: �ל�, נזק ל��� ח�ב �ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וג�'. ה�בעיר" י��� ��� ה�מה... א� �די� ונאכל ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹקצי�

נזקי� מאב�ת � בתורה]וה�ערה היא.[המפורשי� ְְְֲִִֵֵַָָ

ה�צר·. מ��� להרחיק צרי� � ר��ת� �ת�� ְְְְְִִִִִֶֶַַָהדליק
וכ�ה[הגבול] חבר�. ל�דה ה�לקה תעבר ��א �די ,ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

לא וא� �לקה. �ל �בה� לפי ה�ל ההרחקה? ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�ע�ר
נזק ל��� ח�ב � וה�יקה הא� ועברה �רא�י, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהרחיק
מ�ה ��� �ט�ר, � וה�יקה ועברה �רא�י, הרחיק ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ�ל�;
�ה� ��� �ל�לית א� נהר עברה א� וכ� היא. �מי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ידי

�ט�ר. � א��ת �מ�נה ורח�� ְְְִֶַַָָָמי�,

והעצי�‚. ה�לקה, וגב� ה�דר, �ב� א�מדי� � �דר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
�ט�ר; לעבר, רא�יה אינ� א� :�� ה�צ�יי� ה��צי� ְְֲִִִֵַַַָָָָֹא�
�א� אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�ב. לעבר, רא�יה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹוא�

הע�לה[רגילה]ה��דחת �ד�ל, להב ל� היה א� אבל . ֲִֶַַַַַָָָָָָ

אי� � �� מצ�יי� העצי� והי� ה�הב, על�ת מ�ב� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹונכ��
ח�ב. א�ה, אל� עברה אפ�� א�א אמד, ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹל�

ה�לקה,„. מחמת ��א �דר ונפל �חצר�, �לקה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנפלה
ה�דר לג�ר יכ�ל היה א� � אחרת �חצר והדליקה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹועברה
��צא ל��ר� ��מה? ה�בר למה ח�ב. � �דר� ולא ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ��פל,

�מר�. ולא ל�מר�, ל� �היה � ְְְְְִִֶָָָָֹוה�יק

�ט�ר‰. � וקט� ��טה חר� �יד ה�ערה את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָה��לח
אמ�רי�? �ברי� ��ה �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמ�יני
מאליה לה�ב�ת ה�חלת ��ר� ול��ה, �חלת לה� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��סר
ח�ב, � �להבת לה� מסר א� אבל ותדליק. ��עבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקד�

�רמ�. מע�יו ְֲֲֵֶַָָ�הרי

.Âח�ב �הבעיר ה��ח זה � ��ח �יד ה�ערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�לח
ה�ערה, ל�מר ��מר ה�יח א� וכ� �ט�ר. וה��לח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹל���,

ח�ב. ֵַַָה��מר

.Êה�ביא � העצי� את הביא ואחד הא�ר, את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את הביא ואחד העצי�, את הביא אחד ח�ב. העצי� ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
ח�ב. המל�ה � ול�ה אחר �א ח�ב. הא�ר את ה�ביא � ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהא�ר
ל�ה, �ט�רי�. ��� הרי � �מיד מצ�יה �אינ� ר�ח ְִִָָ�ְֲִִֵֵֶַַָָָל���
לה�יק, ה��ר� וכל גר�; ה�א �הרי ח�ב, � הר�ח ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָול���
ה��יקי�. �ל ��אר ��נכסיו ה�פה מ� �ל� נזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמ���

.Áח�ב � עפר א� אבני� א� עצי� ואכלה ��צאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָא�
�די� אכלה ה�דה". א� קצי�... "�מצאה ��אמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹל���,
�ג�� הי� א� � ה�די� �ת�� טמ�ני� �לי� והי� ,�� ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכ��צא

דיש]מ�ר�י� ��ר�[כלי מ�ברי� �ה� וכ��צא �קר �כלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ה ל���; ח�ב ��די�, א�ת� לטמ� ה�דה �גדי�אנ�י י� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ה�לי�. על �ט�ר �ה�, וכ��צא זכ�כית ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ�כלי

.Ëאבל חבר�. �דה �ת�� �מדליק אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָ��ה
�ל על �ט�ר � חבר� ל�דה ועברה ,��� �ת�� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ�מדליק
מק�� �ע�ר ה�א מ��� אבל ��די�; ה�מ�ני� ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָה�לי�
א� ח�י� �ל �די� מלא ה�א �א�� א�ת� ור�אי� ְְִִִִִִֵֵֶַָָה�לי�,

�ע�רי�. ְִֶ�ל

.È,�ה�די ונאכל הא� ויצאת חבר�, �דה �ת�� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�דליק
��� ח�ב, � ע�� ונ�ר� ל�, סמ�� ועבד ל� �פ�ת �די ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמ�� �גדי �פ�ת עבד היה ��די�. לע��ת אד� �ני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ר�

�ט�ר. � ע�� ונ�ר� ְְִִַָל�,

.‡È�והג�י לחבר�, מק�� גדיש]ה��איל ��,[עשה ְְְֲִִִֵַַַָ
אינ� � ה�די� ו�ר� ה��איל והדליק �לי�, �� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָוהטמי�
להג�י� מק�� ה�איל� �לבד. גדי� �מי א�א ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמ���
והג�י� �ע�רי�, להג�י� א� �ע�רי�, והג�י� ְְְְְְְְִִִִִִִִִַח�י�,

וח�� ח�י� �הג�י� א� א�[כיסה]ח�י�, ��ע�רי�, ְְְִִִִִִִִִֶָ
�מי א�א מ��� אינ� � �ח�י� וח�� �ע�רי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ�הג�י�

�לבד. ְְִִַ�ע�רי�

.·Èה�ירה את מה[בית]ה�דליק �ל מ��� � חבר� �ל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וכל �ליה� �ל לה�יח אד� �ני �ר� ��� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ת�כ�,
נ��ע זה הרי � ה�ית �על ��טע� וכל ���י�. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציה�

חפ� ס�פרי�,[קדוש]�נקיטת מ�ברי ז� ��ב�עה ונ�טל; , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ
�ה� אמ�ד �ה�א �ברי� ��טע� �בלבד ��ת�אר; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�מ�
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לו] שיש ה�ברי�[משוער א�ת� להי�ת אמ�ד �ה�א א� ,ְְִִֶַָָָ
אצל�. ��ד�� ְִֶֶַָָ��ע�

.‚Èונכנס הר�י�, �ר��ת וע�בר ,���� טע�� �היה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ�מל
את והדליק חנוני, �ל �נר� ודלקה החנ�ת, לת�� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ���נ�
�י� �מ�א�י; �הר�ה מ�ני ח�ב, ה�מל �על � ה�ירה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ�ל
נר� החנוני ה�יח עמדה. ��א �י� ה�המה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�עמדה
נר� �ה�יח מ�ני ,���� �דמי א� ח�ב החנוני � ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ�ח��
�היה מ�ני ח�ב, החנ�ת �על � חנ�ה נר ואפ�� ְֲִֵֶַַַַָָָָ�ֲֲִִֵַַמ�ח��;

ול�מר. לי�ב ְְִֵֵֹל�

.„È�א � ���לק עד הא� לפני חבר� �ל קמת� ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��פ�
מ�יני �ט�ר מצ�יה, �אינ� �ר�ח א�א ל� מ�עת הא� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�

וה��מ� �מי�. �דיני וח�ב חבר�[מכסה]אד� �ל קמת� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ה��מ� הרי � א�ת� ואכלה הא� ועברה �תב�, א� ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�עפר
את �ה�דליק מ�ני �מי�; �דיני וח�ב אד� מ�יני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ט�ר

ה�מ��. על �ט�ר ֵַַָָָהא�

.ÂËהרי � �� וחבלה האד� את וה�יקה �עברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָא�
�ב�ב�� �נזקיו ח�ב �בצער�[בטלתו]ה�בעיר �בר��י� ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ה�א, ממ�נ� �א�� �י על �א� �יד�; ה�יק� �א�� ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�בב���,
א� �המ�� ה�יקה א� אבל �ח�יו. �ה�יק �מי ה�א ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהרי
��ארנ�. �מ� �לבד, �נזק א�א ח�ב אינ� � האד� את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��ר�

.ÊË�א אב� ה�יח �יצד? �א�. ה� הרי הא�, ��לד�ת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל
ח�ב � וה�יק� מצ�יה �ר�ח ונפל� ,��� �רא� מ�א א� ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹס�י�

�� �ל�; נזק ה�ערהל��� ��לד�ת �ה�, וכ��צא א�� ל ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
�ט�ר. וה�יק�, מצ�יה �אינ� �ר�ח נפל� וא� ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָה�.

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שלישי שבטיו� ה'תשס"טכ"ג
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מצו�ת וחמ� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָי�
�י� (ב) ממ��; לגנב ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא
יע�ה ��א (ד) ה��קל�ת; ע� ה�אזני� לצ�ק (ג) ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹה��ב;
ואב� אב� לאד� יהיה ��א (ה) �ב��קל�ת; ����ת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
��א (ו) �ה�; ונ�ת� ל�קח �אינ� �י על א� ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
� א�� מצו�ת �בא�ר נפ��ת. לגנב ��א (ז) �ב�ל; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹי�יג

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

לא‡. על ע�בר � ומעלה �ר�טה מ�וה ממ�� ה��נב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ל
�הרי זה, לאו על ל�קי� ואי� �גנב�". "לא ��אמר: ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹתע�ה,
ואחד ל���. ��רה א�ת� ח�בה � �ה��ב לת�ל�מי�; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָנ��

ממ�� ה��נב א� י�ראל, ממ�� עב�דה[של]ה��נב ע�בד ��י ְֲִֵֵֵֵַַָָָָ
ה�ט�. את ה��נב ואחד ה�ד�ל, את ה��נב ואחד ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזרה;

�ר�·. לגנב ואס�ר ��רה. �י� �ה�א, �ל לגנב ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹאס�ר
ל��� מנת על לגנב א� להחזיר, מנת על לגנב א� ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ�ח�ק,

�כ�. עצמ� יר�יל ��א אס�ר, ה�ל �ְְְִֶַַַָָֹֹ

ואי�‚. �סתר אד� ממ�� ה��קח זה ��ב? ה�א ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזה
ולקח חבר� �יס לת�� יד� ה���ט �ג�� י�דעי�, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָה�עלי�

א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� ר�אי�; ה�עלי� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמע�תיו
�זל�; א�א ��ב זה אי� יד, �בחזק �בפרהסיה �גל�י ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלקח

��נב מז�� ליסטיס ��ב,[בסתר]לפיכ�, א�א �זל� אינ� � ְְְִִִָ�ְֵֶֶַַַָָָָָ
��נב. ��עה י�דעי� �ה�עלי� �י על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָא�

ל���„. ח�ב ��נב, ��רי� עדי� עליו �העיד� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ב
חמ�ר �נב �ני�; מ��� �ינר, �נב א� ה�נבה; לבעל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ�ני�
מפסיד נמצא �דמיה. �ני� מ��� �מל, א� �ס�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא�

חבר�. את לח�ר ���� ְְֲִִֵֵֵֶֶַ��ע�ר

�פט�ר‰. ה�ר�, את מ��� � ��נב מעצמ� �ה�דה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��ב
�ני�", י��� אלהי�, יר�יע�� "א�ר ��אמר: ה�פל, ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹמ�
לכל ה�י� וה�א �ני�. י��� עצמ� את ה�ר�יע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

�ט�ר. �ה� �ה��דה ְֶֶֶַַָָָה�נס�ת,

.Âה��נב� ו��ר; מ�ה ח�� ��ל, נ�הגי� כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��ל�מי
ה�ה על מ��� � מכר א� וטבח ה��ר, את א� ה�ה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאת

חמ�ה. ��ל�מי ה��ר ועל אר�עה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ��ל�מי

.Êל�מי�� ל��� ח�בי� ��נב�, הא�ה ואחד האי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
ל� �אי� אי� א�ת היתה וחמ�ה. אר�עה ות�ל�מי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָכפל
ימ�ת א� ��ת�ר� עד ח�ב עליה ה�פל הרי � ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל���

מ��ה. נפרעי� �י� �בית ְֲִִִִֵֶַָָָ�על�,

.Áה�נ�ב �בר �מחזירי� ה�פל, מ� �ט�ר � ��נב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקט�
ואפ�� ה�ר�, א� ל��� ח�ב אינ� � א�ד� וא� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ���;

�הג�יל. ְְִִֶַַלאחר

.Ë�אי� � �ט�רי� �בעליו ה�פל. מ� �ט�ר ��נב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
ח�ב מ�ניאד� ממ�נ�, �ה� �י על א� עבדיו, נזקי על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ר��, יכעיס�� �א� ל�מר�; יכ�ל ואינ� �עת, �ה� ���ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נזקי�. מ�אר �זה וכ��צא �ינר, �אל� �די� וידליק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיל�

ה�פל. את ל��� ח�ב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנ��חרר

.Èח� �פי ה�נבה על ה�ט�י� את לה��ת �י� לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹרא�י
�אר ה�יק� א� וכ� ;�� רגילי� יהי� ��א �די ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹה�ט�,
ר�ה, מ�ה �ה�יק� א� ��נב� העבדי� את מ�י� וכ� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנזקי�.

לה�יק. מ��חת יד� יהי� ��א ְִַַַ�ְְְִֵֶָָֹ�די

.‡È��ג� מאליה, וה��יחה ה��ב �יד ה�נבה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיתה
ואת ���תיה ואת א�ת�, מ��� � �גזז� ��לדה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ב�ה
��עת מ��� �גזז�, ילדה יא�� אחר וא� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָולד�תיה;
���� �ג�� וה��יח�, ה�צא�ת עליה ה�ציא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָה�נבה.
�כ��חזיר יא��; לפני אפ�� ��ב, �ל ה�בח הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�ת�
מח�בי� א� ה�עלי�, מ� ה�בח נ�טל ה�פל, ע� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה�נבה

ה�פל. מ� ִֶֶַל�

.·Èח�זרת � נ���ת ולא ה��ב �יד �היא עצמ� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�נבה
�אחר א�א יא��; לאחר �י� יא�� לפני �י� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלבעליה,
ה��ב �יד ה�נבה נ���ת ��ארנ�. �מ� ל��ב ה�בח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָיא��,

קני� ואינ�[קנאה]� יא��; לפני ואפ�� �בח�, וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
�מי�. א�א ְִֵֶַָָמ���

.‚È���מ � והכחי�ה �מנה א� וה�מינה, �ח��ה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ�נב
ה�נבה. ��עת וחמ�ה אר�עה ��ל�מי א� כפל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��ל�מי
��ל�מי מ��� � ��ר ונע�ה עגל איל, ונע�ה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�נב
נע�ה � �הג�יל אחר מכר� א� טבח� ה�נבה; ��עת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
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לו] שיש ה�ברי�[משוער א�ת� להי�ת אמ�ד �ה�א א� ,ְְִִֶַָָָ
אצל�. ��ד�� ְִֶֶַָָ��ע�

.‚Èונכנס הר�י�, �ר��ת וע�בר ,���� טע�� �היה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ�מל
את והדליק חנוני, �ל �נר� ודלקה החנ�ת, לת�� ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ���נ�
�י� �מ�א�י; �הר�ה מ�ני ח�ב, ה�מל �על � ה�ירה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ�ל
נר� החנוני ה�יח עמדה. ��א �י� ה�המה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�עמדה
נר� �ה�יח מ�ני ,���� �דמי א� ח�ב החנוני � ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמ�ח��
�היה מ�ני ח�ב, החנ�ת �על � חנ�ה נר ואפ�� ְֲִֵֶַַַַָָָָ�ֲֲִִֵַַמ�ח��;

ול�מר. לי�ב ְְִֵֵֹל�

.„È�א � ���לק עד הא� לפני חבר� �ל קמת� ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה��פ�
מ�יני �ט�ר מצ�יה, �אינ� �ר�ח א�א ל� מ�עת הא� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�

וה��מ� �מי�. �דיני וח�ב חבר�[מכסה]אד� �ל קמת� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ה��מ� הרי � א�ת� ואכלה הא� ועברה �תב�, א� ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�עפר
את �ה�דליק מ�ני �מי�; �דיני וח�ב אד� מ�יני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ט�ר

ה�מ��. על �ט�ר ֵַַָָָהא�

.ÂËהרי � �� וחבלה האד� את וה�יקה �עברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָא�
�ב�ב�� �נזקיו ח�ב �בצער�[בטלתו]ה�בעיר �בר��י� ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ה�א, ממ�נ� �א�� �י על �א� �יד�; ה�יק� �א�� ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�בב���,
א� �המ�� ה�יקה א� אבל �ח�יו. �ה�יק �מי ה�א ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶָָָהרי
��ארנ�. �מ� �לבד, �נזק א�א ח�ב אינ� � האד� את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��ר�

.ÊË�א אב� ה�יח �יצד? �א�. ה� הרי הא�, ��לד�ת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל
ח�ב � וה�יק� מצ�יה �ר�ח ונפל� ,��� �רא� מ�א א� ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹס�י�

�� �ל�; נזק ה�ערהל��� ��לד�ת �ה�, וכ��צא א�� ל ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
�ט�ר. וה�יק�, מצ�יה �אינ� �ר�ח נפל� וא� ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָה�.

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שלישי שבטיו� ה'תשס"טכ"ג
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מצו�ת וחמ� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָי�
�י� (ב) ממ��; לגנב ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹלא
יע�ה ��א (ד) ה��קל�ת; ע� ה�אזני� לצ�ק (ג) ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹה��ב;
ואב� אב� לאד� יהיה ��א (ה) �ב��קל�ת; ����ת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעול
��א (ו) �ה�; ונ�ת� ל�קח �אינ� �י על א� ואיפה, ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאיפה
� א�� מצו�ת �בא�ר נפ��ת. לגנב ��א (ז) �ב�ל; ְְְְִִִֵֵֶַָֹֹי�יג

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

לא‡. על ע�בר � ומעלה �ר�טה מ�וה ממ�� ה��נב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ל
�הרי זה, לאו על ל�קי� ואי� �גנב�". "לא ��אמר: ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹתע�ה,
ואחד ל���. ��רה א�ת� ח�בה � �ה��ב לת�ל�מי�; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָנ��

ממ�� ה��נב א� י�ראל, ממ�� עב�דה[של]ה��נב ע�בד ��י ְֲִֵֵֵֵַַָָָָ
ה�ט�. את ה��נב ואחד ה�ד�ל, את ה��נב ואחד ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזרה;

�ר�·. לגנב ואס�ר ��רה. �י� �ה�א, �ל לגנב ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹאס�ר
ל��� מנת על לגנב א� להחזיר, מנת על לגנב א� ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹ�ח�ק,

�כ�. עצמ� יר�יל ��א אס�ר, ה�ל �ְְְִֶַַַָָֹֹ

ואי�‚. �סתר אד� ממ�� ה��קח זה ��ב? ה�א ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזה
ולקח חבר� �יס לת�� יד� ה���ט �ג�� י�דעי�, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָה�עלי�

א� אבל �זה. ���צא �ל וכ� ר�אי�; ה�עלי� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמע�תיו
�זל�; א�א ��ב זה אי� יד, �בחזק �בפרהסיה �גל�י ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלקח

��נב מז�� ליסטיס ��ב,[בסתר]לפיכ�, א�א �זל� אינ� � ְְְִִִָ�ְֵֶֶַַַָָָָָ
��נב. ��עה י�דעי� �ה�עלי� �י על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָא�

ל���„. ח�ב ��נב, ��רי� עדי� עליו �העיד� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ב
חמ�ר �נב �ני�; מ��� �ינר, �נב א� ה�נבה; לבעל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ�ני�
מפסיד נמצא �דמיה. �ני� מ��� �מל, א� �ס�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא�

חבר�. את לח�ר ���� ְְֲִִֵֵֵֶֶַ��ע�ר

�פט�ר‰. ה�ר�, את מ��� � ��נב מעצמ� �ה�דה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��ב
�ני�", י��� אלהי�, יר�יע�� "א�ר ��אמר: ה�פל, ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹמ�
לכל ה�י� וה�א �ני�. י��� עצמ� את ה�ר�יע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא

�ט�ר. �ה� �ה��דה ְֶֶֶַַָָָה�נס�ת,

.Âה��נב� ו��ר; מ�ה ח�� ��ל, נ�הגי� כפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��ל�מי
ה�ה על מ��� � מכר א� וטבח ה��ר, את א� ה�ה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאת

חמ�ה. ��ל�מי ה��ר ועל אר�עה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ��ל�מי

.Êל�מי�� ל��� ח�בי� ��נב�, הא�ה ואחד האי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
ל� �אי� אי� א�ת היתה וחמ�ה. אר�עה ות�ל�מי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָכפל
ימ�ת א� ��ת�ר� עד ח�ב עליה ה�פל הרי � ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל���

מ��ה. נפרעי� �י� �בית ְֲִִִִֵֶַָָָ�על�,

.Áה�נ�ב �בר �מחזירי� ה�פל, מ� �ט�ר � ��נב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוקט�
ואפ�� ה�ר�, א� ל��� ח�ב אינ� � א�ד� וא� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמ���;

�הג�יל. ְְִִֶַַלאחר

.Ë�אי� � �ט�רי� �בעליו ה�פל. מ� �ט�ר ��נב, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהעבד
ח�ב מ�ניאד� ממ�נ�, �ה� �י על א� עבדיו, נזקי על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ר��, יכעיס�� �א� ל�מר�; יכ�ל ואינ� �עת, �ה� ���ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נזקי�. מ�אר �זה וכ��צא �ינר, �אל� �די� וידליק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיל�

ה�פל. את ל��� ח�ב העבד, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנ��חרר

.Èח� �פי ה�נבה על ה�ט�י� את לה��ת �י� לבית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹרא�י
�אר ה�יק� א� וכ� ;�� רגילי� יהי� ��א �די ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹה�ט�,
ר�ה, מ�ה �ה�יק� א� ��נב� העבדי� את מ�י� וכ� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנזקי�.

לה�יק. מ��חת יד� יהי� ��א ְִַַַ�ְְְִֵֶָָֹ�די

.‡È��ג� מאליה, וה��יחה ה��ב �יד ה�נבה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיתה
ואת ���תיה ואת א�ת�, מ��� � �גזז� ��לדה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ב�ה
��עת מ��� �גזז�, ילדה יא�� אחר וא� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָולד�תיה;
���� �ג�� וה��יח�, ה�צא�ת עליה ה�ציא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָה�נבה.
�כ��חזיר יא��; לפני אפ�� ��ב, �ל ה�בח הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�ת�
מח�בי� א� ה�עלי�, מ� ה�בח נ�טל ה�פל, ע� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה�נבה

ה�פל. מ� ִֶֶַל�

.·Èח�זרת � נ���ת ולא ה��ב �יד �היא עצמ� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�נבה
�אחר א�א יא��; לאחר �י� יא�� לפני �י� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלבעליה,
ה��ב �יד ה�נבה נ���ת ��ארנ�. �מ� ל��ב ה�בח ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָיא��,

קני� ואינ�[קנאה]� יא��; לפני ואפ�� �בח�, וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
�מי�. א�א ְִֵֶַָָמ���

.‚È���מ � והכחי�ה �מנה א� וה�מינה, �ח��ה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ�נב
ה�נבה. ��עת וחמ�ה אר�עה ��ל�מי א� כפל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ��ל�מי
��ל�מי מ��� � ��ר ונע�ה עגל איל, ונע�ה טלה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�נב
נע�ה � �הג�יל אחר מכר� א� טבח� ה�נבה; ��עת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָכפל
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ואינ� מ�כר, ה�א ו��� ט�בח ה�א ו��� וקנה�, �יד�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ���י
וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי ְְְֲִֵֵַַַַָָָמ���

.„Èהיה ה�נבה �ב�עת �ה�, וכ��צא �לי א� �המה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�נב
� �ני� �וה ��י� עמידה ��עת ועכ�ו אר�עה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ�וה
אר�עה א� כפל ות�ל�מי ה�נבה, ��עת קר� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמ���
ה�נבה ��עת �וה היה ��י�. עמידה ��עת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוחמ�ה
מכר א� �חט א� � אר�עה ��י� עמידה �ב�עת ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָ�ני�,
אר�עה א� כפל ��ל�מי מ��� א�ד�, א� ה�לי ��ר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�
אבד א� ה�המה מתה וא� ��י�; העמדה ��עת ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוחמ�ה

ה�נבה. ��עת כפל ��ל�מי מ��� מאליו, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָה�לי

.ÂËנפחת א� נ��ר א� �חת�, א� ו��ר� �לי ��נב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָמי
�וה היה ��ה ר�אי� א�א ה�חת, ל� �מי� אי� � ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמאליו
יהיה ה�ב�ר וה�לי �דמיו, �ני� לבעלי� �מ��� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָה�לי,
ה�לי ל�ל ה�עלי� רצ� וא� �זה. ���צא �ל וכ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹל��ב.
לה�. ��מעי� � וה�פל ה�חת לה� וי��� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�ב�ר,

.ÊËי� על א� � ה�עלי� יא�� לפני מכר א� וטבח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָה��נב
� ה��קח מ�ד �עצמ� ח�זרת ה�נבה והרי ל�קח, קנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ��א
ל�מר צרי� ואי� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��� זה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי
��ל�מי מ��� �ה�א יא��, לאחר מכר א� טבח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָא�
ה��קח. וקנה �מע�יו ה�עיל �הרי וחמ�ה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאר�עה

.ÊÈ,�ה�עלי ��תיא�� �י על א� � ה��ב מאחר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה��נב
מ��� אינ� �מכר, טבח וא� כפל; ��ל�מי מ��� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינ�
�הרי מ���, אינ� הרא��� ל��ב וחמ�ה. אר�עה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ��ל�מי

ה�המה �עיניה�י� לחזר שהיא]ה�את ולא[כמו ל�עלי�, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
א� ה�פל ל��� ח�ב אינ� ל�עלי� ולא ה��ב; ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹקנא�

מר��ת�. �נב לא �הרי וחמ�ה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹאר�עה

.ÁÈ���מ � ה�בח וגנב אחר ��ב �בא וטבח, ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ�נב
מע�ה; ����י קנה �הרי הרא���, ל��ב כפל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��ל�מי

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� הרא��� ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָוג�ב

.ËÈ��נתיא א� � ה��קח מ� וגנב אחר �בא �מכר, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�נב
וחמ�ה, אר�עה ��ל�מי מ��� הרא��� הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�עלי�
נתיא�� לא וא� כפל; ��ל�מי מ��� ה�ני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוה��ב

�לבד. ה�ר� א�א מ��� האחר�� אי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�עלי�,

ב ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

מ���‡. אינ� � הק�� נכסי ��נב א� ה��י, את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָה��נב
� לרעה�" �ני� "י��� ��אמר: �לבד, ה�ר� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָא�א
ה��נב וכ� לג�י. ולא "לרעה�" להק��, ולא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹ"לרעה�"
קד�י �י� ק�י� קד�י� �י� � �עליה� מ�ית ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָקד�י�
�אחרי�ת� ח�בי� ה�עלי� �אי� קד�י� �י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָקד�י�,

תחת�] אחר �אחרי�ת�[להביא ח�בי� �ה�עלי� קד�י� ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ�י�
וחמ�ה, אר�עה �מ��ל�מי ה�פל מ� �ט�ר זה הרי �ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הק��. מ�ית ולא האי�", מ�ית "וג�ב ְְִִִֵֵֵֶַָֹ�ְֱֶֶַ��אמר:

מ���·. אינ� וקרקע�ת, ��טר�ת עבדי� ה��נב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכ�
�מ�לטלי� א�א ה�פל ה��רה ח�בה ��א כפל; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ל�מי

שווי�]���פ� עצמ� על[ה� ��ר, "על ��אמר: ממ��, ֱֶֶֶַַַָָ
ה��� העבדי� אבל �למה"; על �ה, על ְ�ְֲֲֲִֶַַַָָָָחמ�ר,

וה�טר�ת לבניכ�", את� "והתנחל�� ��אמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹל�רקע�ת,
ממ��. ��פ� ֵָָאי�

מ���‚. ���דה, קד� חבר� �ל חמ�ר �טר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹה��נב
,��� עכ�ו �אינ� �י על �א� ל�עלי�; כפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ��ל�מי

���דה. לאחר ל� להי�ת� ה�א ְְִִֶֶַַָָרא�י

טבל�„. הופרשו]ה��נב שלא ואכל�,[פירות חבר� �ל ְֲֲִֵֵֶַַָ
ל� מ��� ואכל�, חל�� �נב א� וכ� טבל�. �מי ל� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמ���

חל��. ְְֵֶ�מי

אינ�‰. �הפרי��ה, ה��ראל�י� מ�עליה �ר�מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�נב
הניה ט�בת א�א �� לה� �אי� כפל; ��ל�מי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמ���

ליתנה] כה� לאיזה לבחור אינ�[שביכולת� הניה וט�בת ,ְֲֵַָָָ
ָממ��.

.Â� אביו מת �� ואחר מכר, א� וטבח אביו, מ�ל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה��נב
ל� לאחיו]מ��� ומשל� שלו, החלק את ��ל�מי[מנכה ְְֵֵַַ

� מכר א� טבח �� ואחר אביו, מת וא� וחמ�ה. ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָאר�עה
וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� ואינ� כפל, ��ל�מי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמ���
��ל�מי מ��� � הק�י� �� ואחר מכר, א� וטבח ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָ�נב
א� � מכר א� טבח �� ואחר הק�י�, וא� וחמ�ה; ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָאר�עה
ואינ� כפל, ��ל�מי מ��� � ק�י� קד�י� �הק�י�� �י ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
אמ�רי�? �ברי� ��ה וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמ���
אינ� יא��, לפני הק�י� א� אבל יא��. אחר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָ��הק�י�
וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� מכר, א� טבח וא� ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָקד��;

.Êלפי קד��, אינ� � ה��ב �בית וה�א ה�עלי�, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהק�י��
א� טבח וא� נתיא��; ��א �י על וא� �ר��ת�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�אינ�
וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� � הק��� אחר אפ�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמכר,

.Áוה��חר �יד�, ונתנ�לה בכליה��חט בדקירה [ממית ְְְְְִֵֵַַַָָ
והמע�רמשחית] והוושט], כפל[הקנה ��ל�מי מ��� � ְְְְֵֵֵֶֶַַַַ

��מצא א� לכלבי�, א� לרפ�אה, �חט א� אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָ�לבד.
אר�עה ��ל�מי מ��� � �עזרה ��חט� א� ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָטרפה,
אס�רי� �עזרה ���חט� �ח�י� �י על א� ְֲֲֲִִִֶָָָ�ֲִִֶַַַָוחמ�ה;
ל��� ח�ב זה הרי מ�בריה�, וא��ר� ה�איל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�הניה,

וחמ�ה. אר�עה ְְֲִֵַַַָָָ��ל�מי

.Ëנב�� א� אחר, �מ�י� ה�ה מ� ה�א �לאי� ה��נב ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכ�
ק�עת א� �המת[ברגלה]טרפה, א� ס�מה, א� ח�רת, א� , ְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� � �מכר וטבח ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָ�ַה��פי�,

.È,וטבח לט�ח לאחר ��ת� א� �מ�נה, לאחר ונת� ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ�נב
וה�י� �נב האחר, �מכר ל� למ�ר לאחר ��ת� [מכרא� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

בהקפה] �ה�פ�הגניבה �פרע �נב והחלי�, �נב [פרע, ְְְִֵֶֶַַַָָָ
בהקפה] קניה סבל�נ�תבגניבה ��לח� א� לבית[מתנות], ְְְִֵֶָ

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� � ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָחמיו

.‡È��בת� י��, �ל�י� לאחר ל��קח והקנה �מכר, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹ�נב
ח�� מכר� �פל. א�א מ��� אינ� � ה��ב ה�ר י�� ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ְִֹ�ל�י�
�בר �ל �לל� רגל�, א� מ�ד� ח�� א� ,��� מ�אה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד

ה��ר �בר �� ���ר �ט�ר[באכילה]� � ��חיטה ע�� ְִִִִִֵֶַָָָָָ
ח�� א� מ��ת�, ח�� מכר� וא� וחמ�ה. אר�עה ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמ��ל�מי
נ�רי� א�� �אי� וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ח�ב � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמ�רניו

��חיטה. ְִִִָע��

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay b"k iyily mei -

.·È�כר�� א� מכר�, �� ואחר אבר, מ��ה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�נב
מ�לאכ�� מלאכתה]ח�� מ�ל�י�[רווח ח�� ��כר� א� , ְְְְִִִֶַָָָֹ

וא� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��� מ�ציאי� אי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָי��
מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה��ק, ִִִִֵַַָָָ�פ�

.‚Èמ��ל�מי �ט�ר � ��פ�ת �� ל� והיתה ְִֵַָָ�ְְְָָָָמכר�,
וחמ�ה. ְֲִַַָָָאר�עה

.„È�חבר מ�עת מכר א� מה�, אחד טבח א� ��נב�, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ���פי�
מ�עת ��א ע�ה וא� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��מי� �ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
�כפל. וח�בי� וחמ�ה, אר�עה מ��ל�מי �ט�רי� � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחבר�

.ÂËמה ל� �� 'צא ה��ני�: ל� ואמר� ��י�, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ�נב
מ��ל�מי �ט�ר � מכר א� טבח �� ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ��נב�',
א� וטבח ל�', ל�� א�ה 'ח�ב ל�: אמר� וחמ�ה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָאר�עה
וחמ�ה; אר�עה �ת�ל�מי ח�ב זה הרי � �� אחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמכר
�גנבת�. ה�א ע�מד עדי� עליו, ה�י� חתכ� ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹה�איל

.ÊËהוא]ה��נב ה�איל[בחצר]�ר��ת[ועדיי� � ה�עלי� ְְִִִֵַַָ
טבח א� וכ� ה�פל; מ� �ט�ר �ר��ת�, היא עדי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�נבה
נתח�ב � ה�נבה הג�י� וא� �ט�ר. �ר��ת�, �� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�מכר
מר��ת ה�ציא� לא �עדי� �י על א� ��נב, ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמ���
וי�צא, מ��כ� והיה ה�יר, מ� טלה �נב �יצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�עלי�..
מר��ת ה�ציא� א� הג�יה� �ט�ר; � ה�עלי� �ר��ת ְְְְִִִִִֵֵַָָ�מת
לבכ�רת ה�עלי� �בית �� נתנ� ח�ב. � ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָה�עלי�,

לנ��א[פדיו�] �ל��אל, ח��, ל��מר א� ח�ב�, �לבעל ְְְְְִֵֵֵַַָ�נ�,
�ט�ר � ומת ל�, ���� זה מ��כ� והיה �ל��כר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�כר,
ח�ב � ומת �עלי�, מר��ת �ה�ציא� א� הג�יה� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָה��מר.
ה�ציא� לא �עדי� מ�ני ל�, ���� הח�ב �על א� ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹה��מר

�עליו. מר��ת ְְֵַַָָָה��ב

.ÊÈ�טמנ� ה�המה את �ה�י� �יו� � ��ער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
כפל;[הסתירה] �ת�ל�מי ח�ב והעצי�, האילנ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ�ת��

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� ,�� מכר� א� טבח� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָוא�

.ÁÈ�ה�ציא ��גנבה ��דע� ואחר ה�עלי�, �ר��ת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ�נב
ח�� וה�ציא ��נב א� מר��ת�, ח�� מכר� א� ְְְְִֵֶַָָָָָָ�טבח�
אר�עה ��ל�מי מ��� � �ר��ת� מכר א� וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמר��ת�,

ֲִַָוחמ�ה.

ג ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

.‡��� עברה הע��ה ��ל נערה, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בר
על א� מ���, אינ� � ות�ל�מי� �י� �ית מיתת ע�� ��ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
מלק�ת �� ��תח�ב עברה והע��ה ��גג. �היה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י
ל�קה אד� �אי� לפי מ���, ואינ� ל�קה � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָות�ל�מי�
מ��� � �� התר� לא א� ��גג, היה א� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ�מ���;
�ת�ל�מי� ���תח�ב אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�קה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינ�

�אחת �י� �ית מיתת ע�� ��ל�מי�[ביחד]ע� ��תח�ב א� , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַ
�� ואחר �ת�ל�מי�, נתח�ב א� אבל אחת. �בת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָ�מלק�ת
מלק�ת ��תח�ב א� �מלק�ת, א� �י� �ית �מיתת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַנתח�ב
זה הרי � �ת�ל�מי� נתח�ב �� ואחר �י�, �ית מיתת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָא�

ומת. �מ��� ְֵֵֶַָל�קה

אר�ע·. לס�� אר�ע מ�ח�ת ���ת ח� זרק ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָ�יצד?
חבר�[הח�]וקרע �די� �הדליק א� �הליכת�, חבר� �גד ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

�ה�ציא� עד מגרר� והיה ���ת �יס ��נב א� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ���ת,
וא�ד� הר�י� לר��ת ה�חיד ר��ת �היא ה�עלי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמר��ת
וא��ר ��ת �א��ר ה��ל�מי�; מ� �ט�ר זה הרי � ��ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
והג�יה� ���ת, �יס �נב א� אבל �אחת. �אי� וה�ק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�נבה
הר�י�, לר��ת ה�ציא� �� ואחר ה�חיד, �ר��ת ��ְְְִִִִִַַַַָָָָ
נתח�ב �הרי כפל; ��ל�מי ל��� ח�ב � ל�הר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוה�ליכ�
���צא �ל וכ� סקילה. �א��ר ��תח�ב קד� �נבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�א��ר
א� ,�� והתר� ט�ב, �י�� חבר� איל� קצ� א� וכ� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�זה.
�נב (א� ,�� והתר� ה���רי�, �י�� ה�די� את ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ�הדליק
ה��ל�מי�; מ� �ט�ר � (�� והתר� ה���רי�, �י�� ְְְְְִִִִִַַַַָָוטבח
��ל�מי �מ��� �ת�ל�מי�, ח�ב � �� התר� לא א� ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאבל

וחמ�ה. ְֲִַַָָָאר�עה

.‚� ��גגה אפ�� זרה, לעב�דה א� ���ת ��בח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָ��ב
��ארנ�. �מ� וחמ�ה, אר�עה מ��ל�מי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�ט�ר

�ר�„. ���ת �טבח� אצל�, �א�לה �רה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ
�נבה�נב וא��ר ��ת א��ר �הרי ה�פל; מ� א� �ט�ר � ה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אי� וא� �אחת; מכירה.[די�]�אי� ואי� טביחה אי� �נבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ח�ב‰. � זרה לעב�דה ��כר א� ���ת, ��כר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָ��ב
מיתה. �מכירה �אי� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָל���
מ��ל�מי �ט�ר ה�כירה, �עת ���ת מלאכה נע�ת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוא�
��נ�ח עד ל� הקנה ��א �ג�� �יצד? וחמ�ה. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאר�עה
א��ר � לר��ת מר��ת ��ה�ציא ��מצא ה��קח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ�חצר

�אחת. �אי� �מכירה ְְִִַַַָָָ��ת

.Âהרי � ���ת ה�ליח ל� ו�חט ל�, ל�חט �ליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹע�ה
לא ה��ב זה �הרי וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ח�ב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹה��ב
ידי על �ה��חט �ארנ� �כבר �י�; �ית מיתת ע�� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָע�ה

�ת�ל�מי�. ח�ב ְְִִַַַָָ�ליח,

.Êבח�� עצמ� ה� �העיד� �י� � ��נב מעידי� �ני� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהי�
מ��� � מכר א� ��בח אחרי� �העיד� �י� מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָא�
ועד ��נב, מעידי� �ני� הי� וחמ�ה. אר�עה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ��ל�מי
א� ��בח מעצמ� �ה�דה א� מכר, א� ��בח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
אר�עה ��ל�מי מ��� ואינ� כפל, ��ל�מי מ��� � ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

��ארנ�. �מ� �ט�ר, �קנס �ה��דה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוחמ�ה;

.Áה�דה א� � עדי� �א� �� ואחר �קנס, �ה�דה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי
ה�דה א� אבל �ט�ר. �י�, �בבית �י� �ית �פני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ��ח�ה
�א� �� ואחר �לבד, �ני� �פני �ה�דה א� �י�, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָח��

�יה�. על קנס מ��� זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָעדי�

.Ë�עדי �א� �� ואחר ��נב, �י� �בית ה�דה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�יצד?
קד� ��ר� עצמ� ח�ב �הרי ה�פל, מ� �ט�ר � ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��נב
מ� עצמ� ��טר �נב�י', 'לא אמר א� אבל עדי�. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ב�א�
א� 'טבח�י' �י� �בית ואמר וחזר ��נב, עדי� �בא� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹה�ל,
מ��� מכר, א� ��בח �� אחר עדי� �א� א� � ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכר�י'
מ�ל��, �ח�ה עצמ� ��טר לפי וחמ�ה, אר�עה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��ל�מי

העדי�. ��א� ִֵֶַָָעד

.Èוה�דה מכר�, א� �טבח� ��פי�, �ני �ל ��ר ְְְִָָָָ�ְֵֵֶַה��נב
עדי� �א� �� ואחר �אחד, וכפר מה� לאחד �י� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�בית
חציי חמ�ה �� ��פר לזה מ��� � מכר א� וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ��נב

�ה. חציי ואר�עה ְְֲֵֶַָָָָָ�קר,
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.·È�כר�� א� מכר�, �� ואחר אבר, מ��ה וקטע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�נב
מ�לאכ�� מלאכתה]ח�� מ�ל�י�[רווח ח�� ��כר� א� , ְְְְִִִֶַָָָֹ

וא� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��� מ�ציאי� אי� � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָי��
מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה��ק, ִִִִֵַַָָָ�פ�

.‚Èמ��ל�מי �ט�ר � ��פ�ת �� ל� והיתה ְִֵַָָ�ְְְָָָָמכר�,
וחמ�ה. ְֲִַַָָָאר�עה

.„È�חבר מ�עת מכר א� מה�, אחד טבח א� ��נב�, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ���פי�
מ�עת ��א ע�ה וא� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי מ��מי� �ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
�כפל. וח�בי� וחמ�ה, אר�עה מ��ל�מי �ט�רי� � ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחבר�

.ÂËמה ל� �� 'צא ה��ני�: ל� ואמר� ��י�, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ�נב
מ��ל�מי �ט�ר � מכר א� טבח �� ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ��נב�',
א� וטבח ל�', ל�� א�ה 'ח�ב ל�: אמר� וחמ�ה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָאר�עה
וחמ�ה; אר�עה �ת�ל�מי ח�ב זה הרי � �� אחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמכר
�גנבת�. ה�א ע�מד עדי� עליו, ה�י� חתכ� ולא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹה�איל

.ÊËהוא]ה��נב ה�איל[בחצר]�ר��ת[ועדיי� � ה�עלי� ְְִִִֵַַָ
טבח א� וכ� ה�פל; מ� �ט�ר �ר��ת�, היא עדי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�נבה
נתח�ב � ה�נבה הג�י� וא� �ט�ר. �ר��ת�, �� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�מכר
מר��ת ה�ציא� לא �עדי� �י על א� ��נב, ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמ���
וי�צא, מ��כ� והיה ה�יר, מ� טלה �נב �יצד? ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�עלי�..
מר��ת ה�ציא� א� הג�יה� �ט�ר; � ה�עלי� �ר��ת ְְְְִִִִִֵֵַָָ�מת
לבכ�רת ה�עלי� �בית �� נתנ� ח�ב. � ומת ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָה�עלי�,

לנ��א[פדיו�] �ל��אל, ח��, ל��מר א� ח�ב�, �לבעל ְְְְְִֵֵֵַַָ�נ�,
�ט�ר � ומת ל�, ���� זה מ��כ� והיה �ל��כר, ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�כר,
ח�ב � ומת �עלי�, מר��ת �ה�ציא� א� הג�יה� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָה��מר.
ה�ציא� לא �עדי� מ�ני ל�, ���� הח�ב �על א� ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹה��מר

�עליו. מר��ת ְְֵַַָָָה��ב

.ÊÈ�טמנ� ה�המה את �ה�י� �יו� � ��ער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
כפל;[הסתירה] �ת�ל�מי ח�ב והעצי�, האילנ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ�ת��

וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� ,�� מכר� א� טבח� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָוא�

.ÁÈ�ה�ציא ��גנבה ��דע� ואחר ה�עלי�, �ר��ת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָ�נב
ח�� וה�ציא ��נב א� מר��ת�, ח�� מכר� א� ְְְְִֵֶַָָָָָָ�טבח�
אר�עה ��ל�מי מ��� � �ר��ת� מכר א� וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמר��ת�,

ֲִַָוחמ�ה.

ג ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

.‡��� עברה הע��ה ��ל נערה, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בר
על א� מ���, אינ� � ות�ל�מי� �י� �ית מיתת ע�� ��ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
מלק�ת �� ��תח�ב עברה והע��ה ��גג. �היה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י
ל�קה אד� �אי� לפי מ���, ואינ� ל�קה � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָות�ל�מי�
מ��� � �� התר� לא א� ��גג, היה א� לפיכ�, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹ�מ���;
�ת�ל�מי� ���תח�ב אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�קה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָואינ�

�אחת �י� �ית מיתת ע�� ��ל�מי�[ביחד]ע� ��תח�ב א� , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַ
�� ואחר �ת�ל�מי�, נתח�ב א� אבל אחת. �בת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָ�מלק�ת
מלק�ת ��תח�ב א� �מלק�ת, א� �י� �ית �מיתת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַנתח�ב
זה הרי � �ת�ל�מי� נתח�ב �� ואחר �י�, �ית מיתת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָא�

ומת. �מ��� ְֵֵֶַָל�קה

אר�ע·. לס�� אר�ע מ�ח�ת ���ת ח� זרק ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָ�יצד?
חבר�[הח�]וקרע �די� �הדליק א� �הליכת�, חבר� �גד ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

�ה�ציא� עד מגרר� והיה ���ת �יס ��נב א� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ���ת,
וא�ד� הר�י� לר��ת ה�חיד ר��ת �היא ה�עלי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמר��ת
וא��ר ��ת �א��ר ה��ל�מי�; מ� �ט�ר זה הרי � ��ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
והג�יה� ���ת, �יס �נב א� אבל �אחת. �אי� וה�ק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�נבה
הר�י�, לר��ת ה�ציא� �� ואחר ה�חיד, �ר��ת ��ְְְִִִִִַַַַָָָָ
נתח�ב �הרי כפל; ��ל�מי ל��� ח�ב � ל�הר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוה�ליכ�
���צא �ל וכ� סקילה. �א��ר ��תח�ב קד� �נבה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�א��ר
א� ,�� והתר� ט�ב, �י�� חבר� איל� קצ� א� וכ� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�זה.
�נב (א� ,�� והתר� ה���רי�, �י�� ה�די� את ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ�הדליק
ה��ל�מי�; מ� �ט�ר � (�� והתר� ה���רי�, �י�� ְְְְְִִִִִַַַַָָוטבח
��ל�מי �מ��� �ת�ל�מי�, ח�ב � �� התר� לא א� ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹאבל

וחמ�ה. ְֲִַַָָָאר�עה

.‚� ��גגה אפ�� זרה, לעב�דה א� ���ת ��בח ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָ��ב
��ארנ�. �מ� וחמ�ה, אר�עה מ��ל�מי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�ט�ר

�ר�„. ���ת �טבח� אצל�, �א�לה �רה [בכוונת]היתה ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָָ
�נבה�נב וא��ר ��ת א��ר �הרי ה�פל; מ� א� �ט�ר � ה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אי� וא� �אחת; מכירה.[די�]�אי� ואי� טביחה אי� �נבה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ח�ב‰. � זרה לעב�דה ��כר א� ���ת, ��כר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָ��ב
מיתה. �מכירה �אי� וחמ�ה; אר�עה ��ל�מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָל���
מ��ל�מי �ט�ר ה�כירה, �עת ���ת מלאכה נע�ת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוא�
��נ�ח עד ל� הקנה ��א �ג�� �יצד? וחמ�ה. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאר�עה
א��ר � לר��ת מר��ת ��ה�ציא ��מצא ה��קח, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ�חצר

�אחת. �אי� �מכירה ְְִִַַַָָָ��ת

.Âהרי � ���ת ה�ליח ל� ו�חט ל�, ל�חט �ליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹע�ה
לא ה��ב זה �הרי וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ח�ב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹה��ב
ידי על �ה��חט �ארנ� �כבר �י�; �ית מיתת ע�� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָע�ה

�ת�ל�מי�. ח�ב ְְִִַַַָָ�ליח,

.Êבח�� עצמ� ה� �העיד� �י� � ��נב מעידי� �ני� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהי�
מ��� � מכר א� ��בח אחרי� �העיד� �י� מכר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָא�
ועד ��נב, מעידי� �ני� הי� וחמ�ה. אר�עה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ��ל�מי
א� ��בח מעצמ� �ה�דה א� מכר, א� ��בח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
אר�עה ��ל�מי מ��� ואינ� כפל, ��ל�מי מ��� � ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

��ארנ�. �מ� �ט�ר, �קנס �ה��דה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוחמ�ה;

.Áה�דה א� � עדי� �א� �� ואחר �קנס, �ה�דה ְְִִִִֵֶַַָָָָָמי
ה�דה א� אבל �ט�ר. �י�, �בבית �י� �ית �פני ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ��ח�ה
�א� �� ואחר �לבד, �ני� �פני �ה�דה א� �י�, לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָח��

�יה�. על קנס מ��� זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָעדי�

.Ë�עדי �א� �� ואחר ��נב, �י� �בית ה�דה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�יצד?
קד� ��ר� עצמ� ח�ב �הרי ה�פל, מ� �ט�ר � ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��נב
מ� עצמ� ��טר �נב�י', 'לא אמר א� אבל עדי�. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ב�א�
א� 'טבח�י' �י� �בית ואמר וחזר ��נב, עדי� �בא� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹה�ל,
מ��� מכר, א� ��בח �� אחר עדי� �א� א� � ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מכר�י'
מ�ל��, �ח�ה עצמ� ��טר לפי וחמ�ה, אר�עה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��ל�מי

העדי�. ��א� ִֵֶַָָעד

.Èוה�דה מכר�, א� �טבח� ��פי�, �ני �ל ��ר ְְְִָָָָ�ְֵֵֶַה��נב
עדי� �א� �� ואחר �אחד, וכפר מה� לאחד �י� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�בית
חציי חמ�ה �� ��פר לזה מ��� � מכר א� וטבח ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ��נב

�ה. חציי ואר�עה ְְֲֵֶַָָָָָ�קר,
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.‡Èאר�עה ��ל�מי א� וה�פל ה�ר� ל��� ה��ב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�י�
מ�לטלי� ל� נמצא� לא א� .��� ה��לטלי� מ� ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹוחמ�ה
��נכסיו ה�פה מ� ה�ל וג�בי� לנכסיו, י�רדי� �י� �ית �ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
�רמ� �מיטב �דה� "מיטב �ה�: ��אמר ה�זקי�, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��אר
מ�כרי� �י� �ית � קרקע ולא מ�לטלי� ל� אי� וא� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹי���".

ל�,[לעבד]א�ת� אי� "א� ��אמר: ל��ק, �מיו ונ�תני� ,ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
�גנבת�". ְְְִִֵַָונמ�ר

.·Èמ�י זה ודבר הא�ה; לא אבל �גנבת�, נמ�ר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאי�
רבינו]ה��לה אבל[ממשה ��ר�, א�א נמ�ר ה��ב ואי� . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

א�א ,�� נמ�ר אינ� � וחמ�ה אר�עה ��ל�מי א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�פל
��ע�יר. עד עליו ח�ב זה ֲֲִֵֶֶַַָָהרי

.‚È,�ה�ר על נמ�ר אינ� � ההק�� את א� ה��י את ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�נב
��ע�יר. עד ח�ב עליו זה הרי ֲֲִֵֶֶֶַַָָָא�א

.„È�חמ�י א�א �וה ה��ב ואי� מאה, ה�נבה קר� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיה
עד ח�ב, עליו ה�פל ע� ה�ר� ��אר נמ�ר, זה הרי �ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מאה �וה ה��ב היה וי���. ויע�יר ��ביעית ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ��צא
��הי� עד �גנבת�", "ונמ�ר ��אמר: נמ�ר, אינ� ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד,

�גנבת� ��� מבלעי� כגניבתו]�מיו שווה .[שיהא ָָ�ְִָ�ְִֵָָ

.ÂËנמ�ר זה הרי �נב, ל�ני א� � וגנב וחזר ונמ�ר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�נב
וא� �עמי�. מאה נמ�ר אי�, מאה �נב ואפ�� �נ�ה; ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ�ע�
י�אר א�א �נ�ה, נמ�ר אינ� � �נ�ה �ע� �נב רא��� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

ח�ב. ה�ל ַָָֹעליו

.ÊË��� � לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ָ�ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�נב
�ח�ת א� �ל���, �ל ה�ר� �נגד �מיו הי� א� ;�� ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ���פי�
ח�ב ה�פל�ת ��אר �יניה�, �מח�קי� נמ�ר � ה�ר� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמ�
ח�ב וה�ל נמ�ר, אינ� � זה על יתר �מיו הי� וא� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעליו;

��ע�יר. עד ֲִֶַַָָעליו

.ÊÈ�מ���י � �אחד ��נב� וכל[מחלקי�]��פי� �יניה�, �ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
על יתר ��מיו מי וכל ה�ר�; מ� �חלק� נמ�ר מה� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

נמ�ר. אינ� ,�� ��תח�ב ה�ר� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָחלק

רביעי שבטיו� ה'תשס"טכ"ד

ד ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

.‡�� ואחר נ��ע א� � ה��ד�� מ�ית� ��גנב ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָה��ע�
זה הרי � אצל� היה ו�ה��ד�� טע�, ��קר עדי� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�א�
טבח וא� �ג�ב; עצמ� ה�א �הרי כפל, ��ל�מי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
ואינ� וחמ�ה. אר�עה ��ל�מי מ��� ����ע, אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ�מכר
חמ�, מביא ואינ� �ב�עת�; על עדי� �י על א�� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמביא
קד� עדי� �א� וא� ה�פל. ע� מ���� החמ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�אי�

�לבד. ה�ר� א�א מ��� אינ� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ���בע,

יד·. ���לח קד� ����ע אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ��ה
��ב[השתמש] טענת וטע� יד, �� �לח א� אבל ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָ���ד��.

�� ��לח ��יו� ה�פל; מ� �ט�ר � עדי� �בא� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָונ��ע,
וקנה�. �� נתח�ב ְְִֵַָָָיד,

וטע�‚. וחזר ונ��ע, �פ�ד�� אבדה טענת ה��ע� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָוכ�
ה�פל, מ� �ט�ר � עדי� �א� �� ואחר ונ��ע, ��ב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת
רא��נה. מ�ב�עה ה�עלי� מידי ה��ד�� יצא ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ��בר

עדי�„. �א� �� ואחר ונ��ע, �אבדה ��ב טענת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָה��ע�
כפל, ��ל�מי מ��� � טע� ו�קר �ר��ת� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�האבדה
�ליסטיס ��גנבה ��טע� וה�א, אבדה"; �ל "על ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��אמר:
אנס, �לא ��גנבה טע� א� אבל �פט�ר; אנ�ס, �ה�א ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ�ְמז��,
טענת�, �י על ל��� ח�ב �ה�א מ�ני ה�פל, מ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ט�ר

��ת�אר. �מ� ה�א, �כר ���מר אבדה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָ���מר

עדי�‰. �א� �� ואחר ונ��ע, �פ�ד�� ��ב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָה��ע�
�� ואחר ונ��ע, ��ב טענת �� וטע� וחזר �ר��ת�, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָ�ה�א
ח�ב � �עמי� מאה אפ�� � �ר��ת� ה�א �עדי� עדי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ�א�
�עמי�, חמ�ה נ��ע וא� וטענה; טענה �ל על �פל ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָל���

��ר� וחמ�ה אצל�, �הפקד ה�ר� � ��ה מ��� [פינמצא ְְִִֵֶֶֶַַָָ�ְְֲִֶֶֶַַַָ
מהקר�] חמ�חמש �ב�ע�ת.מ��� חמ� �ל �פל�ת ה ְְֲִִֵֵֶָָ

.Â,ונ��ע אבדה טענת וטע� וחזר ונ��ע, ��ב טענת ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָטע�
ה�איל � אבד ��א ה�א וה�דה נגנב, ��א עדי� ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ�בא�
על חמ� מ��� אינ� עדי�, �י על כפל ��ל�מי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ�מ���
המח�ב� �ה�מ�� �ה�דה; �י על א� אחר�נה ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָ�ב�עה

החמ�. מ� ��טר� ְְִֶֶֶַֹ�כפל,

.Êוה�דה ונ��ע�, ��ב טענת וטענ� ל�ני�, ��ר� ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָמסר
את מ��מי� �ניה� � עדי� עליו �א� וה�ני מה�, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מ�ציאי� אי� ה�פל, את ה��ד�� �על �פ� וא� ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָה�ר�;
ה���עי� �ל ��אר חמ�, מ��� � �ה�דה וזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�ד�.

מעצמ�. �ה�ד� ה��ד�� ְְִֵֶַַַָָ�ב�עת

.Áואחר ��גנב, ונ��ע ה��מר, את ��בע ה��ד�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ�על
ה��ב ל� וה�דה ה��ב, את ה��מר ותבע ה��ב, ה�ר ��ָ�ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
עדי� �בא� וכפר, ה��ב את ה��ד�� �על ותבע ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ��נב,
נפטר ��גנב, ���ע� ה��מר נ��ע �אמת א� � ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��נב
אי� נ��ע, ��קר וא� ל��מר. �ה�דאת� ה�פל מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה��ב
ה�פל, את ה�עלי� �פ�� וא� ה��ב; מ� ה�פל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמ�ציאי�
ואחר ו���, ה��מר את ה�עלי� �בע� מ�ד�. מ�ציאי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאי�
ואחר ��נב, לה� וה�דה ה�עלי� �תבע�ה� ה��ב ה�ר ��ָ�ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
אי� � ��נב עדי� �בא� ,�� וכפר ה��מר �בע� ��ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אי� ה�פל, את ה��מר �פ� וא� ה��ב; מ� ה�פל ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמ�ציאי�
א� וחמ�ה, אר�עה �ת�ל�מי ה�י� וכ� מ�ד�. ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמ�ציאי�

מכר. א� ה��ב ַַַַָָָטבח

.Ë�ת�� �י על א� � קט� �ל �פ�ד�� ��ב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה��ע�
�� ואחר ונ��ע, �ד�ל, ��ה�א �תבע� קט�, ��ה�א ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָל�
אי� י�� "�י ��אמר: ה�פל, מ� �ט�ר זה הרי � עדי� ֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�א�
נתינה ��היה וצרי� �ל��, קט� נתינת ואי� � רעה�" ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאל

�גד�ל. �וי� ְְִִָָָ�תביעה

.Èהפקד� מעדר טלה ��נב �ג�� מר��ת�, ��נב ְַ�ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��מר
ח�ב עדי�, עליו י� א� � אצל� �הפקד מ�יס וסלע ְְִִֵֵֶַַָָָ�ְְִִֶֶֶַאצל�,
לעדר� וה�לה למק�מ� ה�לע �החזיר �י על וא� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ�כפל.
�לתה �הרי ה�עלי�, ���דיע עד �אחרי�ת�, ח�ב זה הרי �ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אבל �עליו. ���דיע עד �ל��, החזיר לא �כא�� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ�מירת�;
ה�נ�ב �בר והחזיר מ�ית�, �לי א� חבר� מ�יס סלע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��נב
� �חזירת� ידע� ולא �גנבת�, ה�עלי� ידע� א� � ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹלמק�מ�
(יא.) מע�תיו. את ��מנה עד �אחרי�ת�, ח�ב ה��ב ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָעדי�

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay c"k iriax mei -

ידע� לא וא� �ט�ר. � ה�ני� �ל� �מצא� �יס�, את ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמנה
צרי�; אינ� מני� אפ�� � �חזירת� ולא �גנבת� לא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹה�עלי�,

מאחרי�ת�. נפטר למק�מ�, �החזיר� �יו� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָא�א

.·Èאבל ח�י�. ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
לעדר והחזיר� ה�עלי�, �� וידע� חבר�, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָה��נב
וא� �אחרי�ת�; ח�ב � נגנב א� �מת ה�עלי�, מ�עת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ��א
ה�עלי�, ידע� לא וא� �ט�ר. � �למה והיא ה�א� את ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹמנ�
ה�א� את ��נ� �י על א� � �חזירת� ולא �גנבת� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ה�עלי�, את ���דיע עד �אחרי�ת� ח�ב � �למה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

ל�ד� �הרי ה�נ�ב; ה�לה את ���מר� �ר�[הרגילו]�די ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ��עדר ה�א� �אר מ�ר� ח�� ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

ה�‡. מ� לקנ�ת ה�א;אס�ר �ד�ל וע�� ��נב, החפ� �ב ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
�נב�ת לגנב ל� וג�ר� עברה, ע�ברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ�הרי
נאמר: זה ועל ��נב; אינ� ל�קח, ימצא לא �א� ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחר�ת,

נפ��". ��נא ��ב, ע� ְִֵֵַַָ"ח�לק

ה�ר·. �� ואחר ה�עלי�, נתיא�� ולא �מכר, ַ�ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹה��נב
�נב� ה�א זה �ל�ני ��כר� החפ� ��ה עדי� �בא� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה��ב,
ל��קח נ�תני� וה�עלי� לבעליו, החפ� ח�זר � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�פנינ�

ה��ק ��נת מ�ני ל��ב ��קל הקונה�מי� יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
��בממונו] וא� ה��ב. ע� �י� וע��י� ח�זרי�, וה�עלי� ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

ה�עלי� ואי� ה��ק, ��נת �� ע�� לא � ה�א ְְְִֵַַַַָָָָֹ�ְמפרס�
ע� �י� וע��ה ה��קח ח�זר א�א �ל��, ל��קח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנ�תני�

ל�. ��קל �מי� מ��� �מ�ציא ִִִֶֶַַַָָָה��ב,

.‚�� ואחר ��תיא�� �י� � ה�נבה מ� ה�עלי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיא��
�יא�� ה��קח קנה � ��כר אחר ��תיא�� �י� ה��ב, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכר
א�א לבעליה; עצמ� ה�נבה מחזיר ואינ� ר��ת, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָו���י
נ�ת� אינ� א� מפרס�, מ��ב לקח א� ה�מי�, לה� ְֵֵָ�ְִִִֵֶַַַָָָָנ�ת�
היה לא א� ה��ק, ��נת מ�ני �מי� ולא חפ� לא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ�לל

מפרס�. ��ב ה��כר ְָ�ְֵֶַַָזה

אי�„. א� � ה�ית �על ע� �י� ע��ה �ה��קח ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַ�זמ�
ה��ר הרי לקח, �כ�ה חפ�[הקונה]עדי� �נקיטת נ��ע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ונ�טל[קדוש] ה���ע וכל ה�עלי�. מ� ונ�טל לקח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ�כ�ה
חפ�, �נקיטת ונ��ע מ�בריה�, �ב�עת� � ה�עלי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ�

�מק�מ�. ��ת�אר ְְְִִֵֶָ�מ�

'�כ�‰. א�מר: וה�א ה��ב, ע� �י� ע��ה �ה��קח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�זמ�
א�א ל� מכר�י 'לא א�מר: וה�ה מ��', לקח�י ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ�
ה��ב; מ� ונ�טל חפ�, �נקיטת נ��ע ה��ר � מ�ה' ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�פח�ת
ה�ב�עה. על ח��ד �ה�א מ�ני ל�בע, יכ�ל ה��ב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�אי�

.Â�ה�פ� �פרע �נב �ח�ב�, �פרע הקפה�נב בגניבה [שיל� ְְֵֶַַַַָָָָ
נ�טלי�שחייב] ה�עלי� א�א ה��ק; ��נת �זה אי� �ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

מ��� ��היה. ה��ב על א�� ח�ב וי�אר �מי�, �לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�נבה
�פח�ת א� �מיה, על �יתר א�ת� ����� �י� � ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָה�נבה
וע��י� וח�זרי� ה�����, לבעל נ�תני� ה�עלי� � ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמ�מיה
��ארנ�. �מ� מפרס�, ��ב היה �� א� א�א ה��ב, ע� ְְְֵֶַָ�ְִִִֵֶַַַָָָָָ�י�

.Êוה� מ��� ��קח �י� � מפרס� �אינ� מ��ב ְִֵֶֶֶַָָָ�ְִֵֵֶַַַָה��קח
נ�טל זה הרי � �מאה מאתי� �וה א� �מאתי�, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמאה

��נת מ�ני ה�נבה, מחזיר �� ואחר ה�ית, מ�על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָה�מי�
��ארנ�. �מ� ְְֵֶַַה��ק,

.Á,�ח�ב לבעל והביא וגנב ז�ז, מאה ���ב נ��ה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
וא�מרי� לבעליה, ח�זרת ה�נבה הרי � אחרת מאה ל� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונת�
ה�אה ל� נת� ��א �מאתי�, ה��ב �תבע 'ל� ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה:
�האמנ�� ��� �לבד; ל� �הביא החפ� מ�ני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהאחרת

�אחר�נה'. האמנ�� ְֱֲִֶַַָָָָ�רא��נה,

.Ëמאה� לאחר �מכר �מאה, מפרס� �אינ� מ��ב ְְְְֵֵֵַַָָָָ�ְִֵֶַַָָלקח
מאה האחר�� לזה נ�ת� ה�נבה �על � ה��ב וה�ר ְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�ְְְִֶוע�רי�,
�ל ע�רי� ונ�טל ה�על וח�זר �נבת�; ונ�טל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוע�רי�,

ה�אה ונ�טל ה��כר, מ� מפרס��כר ��ב וא� ה��ב. מ� ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ�ְָ
ה��ב, מ� ��קח ה��ר מ� וע�רי� ה�אה נ�טל � ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�א
א� ה�י� וה�א קר�. �ל ��אה ה��ב ות�בע ה��ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוה�ל�
�ה�א � מאה אפ�� לרביעי, וה�לי�י ל�לי�י, ה�ני ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָמכר
ה��ב. מ� ה�ר� ונ�טל ����ר, מה ואחד אחד מ�ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנ�טל

��ארנ�. �מ� יא��, לפני � הא�� ה�ברי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכל

.È�� ל� ויצא �ליו, את למ�ר ע��י �אינ� ה�ית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�על
וה�יר �עיר, א�[זיהה]�נבה אחרי�, �יד �ספריו �ליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

הע��יי� מ�לי� �ה�יר א�� �לי� והי� למ�ר, ע��י ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ�היה
� זה �ל �ליו ��ה עדי� �א� א� � �לה��יר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלה�איל
מ�על וי�ל לקח, �כ�ה חפ� �נקיטת �יד� �ה� זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�בע

�ליו. ל� ויחזיר ְְִִֵַַַָה�ית,

.‡È�הי ולא �ליו, את למ�ר ע��י ה�ית �על ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיה
��צא �י על א� � �לה��יר לה�איל הע��יי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמ�ברי�
מ�ד מחזיר� אינ� �ליו, וה�ר� �עיר, �נבה �� ְֲִִֵֵַַָָ�ְְִֵֵָָל�
�ני �א� א� אבל לאחרי�. מכר� ה�א ��א ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָה�ק�ח�ת,
�לי 'נגנב� ��ילה: וזעק ועמד �ית�, �ת�� ולנ� ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָאד�

חת�רה מח�רת �מצא� אד� �ני �בא� ,[חפורה]�ספרי', ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
על �לי� �ל �צר�ר�ת י�צאי� �ית� �ת�� ��נ� אד� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�בני
� �ל�ני' �ל �ספריו �ליו 'ה�ל� א�מרי�: וה�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�תפיה�,
��ה חפ� �נקיטת �יד� �ה�לי� זה וי�בע נאמ�; זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

�ליו. ל� ויחזיר ה�נבה, מ�על וי�ל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹה�ציא,

.·È�ועדי חבר�, �ית לת�� ��כנס ונת�רס� �החזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַ�ֶַָ��ב
�נפיו �חת ל� טמ�ני� וכלי� ��צא בגדו]מעידי� ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ה� 'לק�חי� ואמר: וטע� ה�ית, �על �� �היה �י על ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָא�
�על היה א� � ה�' '�נ�בי� א�מר: ה�ית �בעל ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ�ידי',
�ר� אי� �לי� וא�ת� �ליו, את למ�ר �ר�� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�ית
�ליו להצניע ה�חזק א�ת� �ר� ואי� להטמינ� אד� ְְְִֵַַָָ�ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ�ני
חפ� �נקיטת וי�בע נאמ�, ה�ית �על הרי � �נפיו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ�חת
�על אי� � �גנבה מחזק זה אד� אי� וא� �ליו. ְְִֵֵַַָָ�ְְִֵֵֵֶָָָונ�טל
ה�ת �ב�עת �יד� �ה�לי� זה נ��ע א�א נאמ�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ית

וה�ל�. �יד�, ה� לק�חי� הא�� ְְְִִֵֵֵֵֶַָָ�ה�לי�

ו ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

ל�ח‡. אס�ר �נ�ב, ה�א �חזקת� �בר א�ת�;[לקנות]�ל ְִֶֶַָָָָָָ
א�ת�. ל�קחי� אי� �נ�ב, �ה�א ה�בר א�ת� רב א� ְְִִֵֵֶַָָָֹוכ�
�דיי�; א� חלב א� צמר הר�עי� מ� ל�קחי� אי� ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ�,
����ב. לא אבל ��ד�ר, �גבינה חלב מה� ל�קחי� ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
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ידע� לא וא� �ט�ר. � ה�ני� �ל� �מצא� �יס�, את ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹמנה
צרי�; אינ� מני� אפ�� � �חזירת� ולא �גנבת� לא ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹה�עלי�,

מאחרי�ת�. נפטר למק�מ�, �החזיר� �יו� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָא�א

.·Èאבל ח�י�. ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
לעדר והחזיר� ה�עלי�, �� וידע� חבר�, מעדר טלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָה��נב
וא� �אחרי�ת�; ח�ב � נגנב א� �מת ה�עלי�, מ�עת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ��א
ה�עלי�, ידע� לא וא� �ט�ר. � �למה והיא ה�א� את ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹמנ�
ה�א� את ��נ� �י על א� � �חזירת� ולא �גנבת� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
ה�עלי�, את ���דיע עד �אחרי�ת� ח�ב � �למה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהיא

ל�ד� �הרי ה�נ�ב; ה�לה את ���מר� �ר�[הרגילו]�די ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
זה. ��עדר ה�א� �אר מ�ר� ח�� ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹאחרת,

ה ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

ה�‡. מ� לקנ�ת ה�א;אס�ר �ד�ל וע�� ��נב, החפ� �ב ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
�נב�ת לגנב ל� וג�ר� עברה, ע�ברי ידי מחזיק ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹ�הרי
נאמר: זה ועל ��נב; אינ� ל�קח, ימצא לא �א� ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחר�ת,

נפ��". ��נא ��ב, ע� ְִֵֵַַָ"ח�לק

ה�ר·. �� ואחר ה�עלי�, נתיא�� ולא �מכר, ַ�ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹה��נב
�נב� ה�א זה �ל�ני ��כר� החפ� ��ה עדי� �בא� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה��ב,
ל��קח נ�תני� וה�עלי� לבעליו, החפ� ח�זר � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�פנינ�

ה��ק ��נת מ�ני ל��ב ��קל הקונה�מי� יפסיד [שלא ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
��בממונו] וא� ה��ב. ע� �י� וע��י� ח�זרי�, וה�עלי� ;ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

ה�עלי� ואי� ה��ק, ��נת �� ע�� לא � ה�א ְְְִֵַַַַָָָָֹ�ְמפרס�
ע� �י� וע��ה ה��קח ח�זר א�א �ל��, ל��קח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנ�תני�

ל�. ��קל �מי� מ��� �מ�ציא ִִִֶֶַַַָָָה��ב,

.‚�� ואחר ��תיא�� �י� � ה�נבה מ� ה�עלי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנתיא��
�יא�� ה��קח קנה � ��כר אחר ��תיא�� �י� ה��ב, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכר
א�א לבעליה; עצמ� ה�נבה מחזיר ואינ� ר��ת, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָו���י
נ�ת� אינ� א� מפרס�, מ��ב לקח א� ה�מי�, לה� ְֵֵָ�ְִִִֵֶַַַָָָָנ�ת�
היה לא א� ה��ק, ��נת מ�ני �מי� ולא חפ� לא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ�לל

מפרס�. ��ב ה��כר ְָ�ְֵֶַַָזה

אי�„. א� � ה�ית �על ע� �י� ע��ה �ה��קח ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַ�זמ�
ה��ר הרי לקח, �כ�ה חפ�[הקונה]עדי� �נקיטת נ��ע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ונ�טל[קדוש] ה���ע וכל ה�עלי�. מ� ונ�טל לקח, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ�כ�ה
חפ�, �נקיטת ונ��ע מ�בריה�, �ב�עת� � ה�עלי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ�

�מק�מ�. ��ת�אר ְְְִִֵֶָ�מ�

'�כ�‰. א�מר: וה�א ה��ב, ע� �י� ע��ה �ה��קח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�זמ�
א�א ל� מכר�י 'לא א�מר: וה�ה מ��', לקח�י ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹוכ�
ה��ב; מ� ונ�טל חפ�, �נקיטת נ��ע ה��ר � מ�ה' ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�פח�ת
ה�ב�עה. על ח��ד �ה�א מ�ני ל�בע, יכ�ל ה��ב ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�אי�

.Â�ה�פ� �פרע �נב �ח�ב�, �פרע הקפה�נב בגניבה [שיל� ְְֵֶַַַַָָָָ
נ�טלי�שחייב] ה�עלי� א�א ה��ק; ��נת �זה אי� �ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

מ��� ��היה. ה��ב על א�� ח�ב וי�אר �מי�, �לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�נבה
�פח�ת א� �מיה, על �יתר א�ת� ����� �י� � ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָה�נבה
וע��י� וח�זרי� ה�����, לבעל נ�תני� ה�עלי� � ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמ�מיה
��ארנ�. �מ� מפרס�, ��ב היה �� א� א�א ה��ב, ע� ְְְֵֶַָ�ְִִִֵֶַַַָָָָָ�י�

.Êוה� מ��� ��קח �י� � מפרס� �אינ� מ��ב ְִֵֶֶֶַָָָ�ְִֵֵֶַַַָה��קח
נ�טל זה הרי � �מאה מאתי� �וה א� �מאתי�, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמאה

��נת מ�ני ה�נבה, מחזיר �� ואחר ה�ית, מ�על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָה�מי�
��ארנ�. �מ� ְְֵֶַַה��ק,

.Á,�ח�ב לבעל והביא וגנב ז�ז, מאה ���ב נ��ה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
וא�מרי� לבעליה, ח�זרת ה�נבה הרי � אחרת מאה ל� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונת�
ה�אה ל� נת� ��א �מאתי�, ה��ב �תבע 'ל� ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה:
�האמנ�� ��� �לבד; ל� �הביא החפ� מ�ני ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהאחרת

�אחר�נה'. האמנ�� ְֱֲִֶַַָָָָ�רא��נה,

.Ëמאה� לאחר �מכר �מאה, מפרס� �אינ� מ��ב ְְְְֵֵֵַַָָָָ�ְִֵֶַַָָלקח
מאה האחר�� לזה נ�ת� ה�נבה �על � ה��ב וה�ר ְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�ְְְִֶוע�רי�,
�ל ע�רי� ונ�טל ה�על וח�זר �נבת�; ונ�טל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוע�רי�,

ה�אה ונ�טל ה��כר, מ� מפרס��כר ��ב וא� ה��ב. מ� ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ�ְָ
ה��ב, מ� ��קח ה��ר מ� וע�רי� ה�אה נ�טל � ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�א
א� ה�י� וה�א קר�. �ל ��אה ה��ב ות�בע ה��ר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוה�ל�
�ה�א � מאה אפ�� לרביעי, וה�לי�י ל�לי�י, ה�ני ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָמכר
ה��ב. מ� ה�ר� ונ�טל ����ר, מה ואחד אחד מ�ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנ�טל

��ארנ�. �מ� יא��, לפני � הא�� ה�ברי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכל

.È�� ל� ויצא �ליו, את למ�ר ע��י �אינ� ה�ית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�על
וה�יר �עיר, א�[זיהה]�נבה אחרי�, �יד �ספריו �ליו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

הע��יי� מ�לי� �ה�יר א�� �לי� והי� למ�ר, ע��י ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ�היה
� זה �ל �ליו ��ה עדי� �א� א� � �לה��יר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלה�איל
מ�על וי�ל לקח, �כ�ה חפ� �נקיטת �יד� �ה� זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�בע

�ליו. ל� ויחזיר ְְִִֵַַַָה�ית,

.‡È�הי ולא �ליו, את למ�ר ע��י ה�ית �על ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהיה
��צא �י על א� � �לה��יר לה�איל הע��יי� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמ�ברי�
מ�ד מחזיר� אינ� �ליו, וה�ר� �עיר, �נבה �� ְֲִִֵֵַַָָ�ְְִֵֵָָל�
�ני �א� א� אבל לאחרי�. מכר� ה�א ��א ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָה�ק�ח�ת,
�לי 'נגנב� ��ילה: וזעק ועמד �ית�, �ת�� ולנ� ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָאד�

חת�רה מח�רת �מצא� אד� �ני �בא� ,[חפורה]�ספרי', ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָ
על �לי� �ל �צר�ר�ת י�צאי� �ית� �ת�� ��נ� אד� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�בני
� �ל�ני' �ל �ספריו �ליו 'ה�ל� א�מרי�: וה�ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�תפיה�,
��ה חפ� �נקיטת �יד� �ה�לי� זה וי�בע נאמ�; זה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

�ליו. ל� ויחזיר ה�נבה, מ�על וי�ל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹה�ציא,

.·È�ועדי חבר�, �ית לת�� ��כנס ונת�רס� �החזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַ�ֶַָ��ב
�נפיו �חת ל� טמ�ני� וכלי� ��צא בגדו]מעידי� ,[כנפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ה� 'לק�חי� ואמר: וטע� ה�ית, �על �� �היה �י על ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָא�
�על היה א� � ה�' '�נ�בי� א�מר: ה�ית �בעל ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ�ידי',
�ר� אי� �לי� וא�ת� �ליו, את למ�ר �ר�� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�ית
�ליו להצניע ה�חזק א�ת� �ר� ואי� להטמינ� אד� ְְְִֵַַָָ�ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ�ני
חפ� �נקיטת וי�בע נאמ�, ה�ית �על הרי � �נפיו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ�חת
�על אי� � �גנבה מחזק זה אד� אי� וא� �ליו. ְְִֵֵַַָָ�ְְִֵֵֵֶָָָונ�טל
ה�ת �ב�עת �יד� �ה�לי� זה נ��ע א�א נאמ�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ית

וה�ל�. �יד�, ה� לק�חי� הא�� ְְְִִֵֵֵֵֶַָָ�ה�לי�

ו ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

ל�ח‡. אס�ר �נ�ב, ה�א �חזקת� �בר א�ת�;[לקנות]�ל ְִֶֶַָָָָָָ
א�ת�. ל�קחי� אי� �נ�ב, �ה�א ה�בר א�ת� רב א� ְְִִֵֵֶַָָָֹוכ�
�דיי�; א� חלב א� צמר הר�עי� מ� ל�קחי� אי� ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָלפיכ�,
����ב. לא אבל ��ד�ר, �גבינה חלב מה� ל�קחי� ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹאבל
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צמר �ל ���ת אר�ע א� צא�, אר�ע הר�עי� מ� ל�ח ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ��מ�ר
�ה�א חזקת� �אי� � �ד�ל מעדר חמ� א� קט�, ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמעדר

רב. �דבר ְֵַָָ��נב

�על·. היה א� � מ�כר� �הר�עה �ל �בר: �ל ְְִֶֶֶַַָָָָָָָ�לל�
�על אי� וא� הר�עה; מ� א�ת� ל�ח מ�ר ,�� מר�י� ְִִִֵֶַַַָָ�ְִִַַַה�ית

א�ת�. ל�ח אס�ר ,�� מר�י� ְִִִַַַַָה�ית

�זמ�‚. א�א �ר�ת, א� עצי� �ר�ת מ��מרי ל�קחי� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאי�
וה�לס לפניה� וה��י� �מ�כרי� י��בי� [מאזניי�]�ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

�נבה. זה ואי� ק�ל, ל� וי� �ל�י ה�בר �הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפניה�;
מאח�ר לא אבל ה��ה, מ�תח �אמר�ול�קחי� וכ�� ה��ה. י ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�ְֶָָ

האריס[החבא]'הטמ�' מ� ל�ח �מ�ר מה�. ל�ח אס�ר , ְִֵֵֶַַָ�ִִִַָָָ
ביבול] חלק תמורת �בעצי�.[עובד ��ר�ת חלק ל� י� �הרי ,ֲִֵֵֵֵֵֶֶַָ

א�א„. ה�ט�י�, �מ� העבדי� �מ� ה��י� מ� ל�קחי� ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָאי�
נ�י� �ג�� ה�עלי�, מ�עת ��ה� �ה� �חזקת� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברי�
�אמר� וכ�� ��ר��; עגלי� א� ��ליל, ���� �לי ְֶָָ�ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ��כר�
�נבה. �חזקת �ה� מ�ני מה�, ל�ח אס�ר � ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמ�'
אמר וא� אד�; מ�ל מק�� �כל ותרנג�לי� �יצי� ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָול�קחי�

אס�ר. ְֵַָ'הטמ�',

ה��די�‰. מ� בד]ל�קחי� בית ו�מ�[בעלי �מ�ה, זיתי� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
�חזקת� � מ�עט �מ� ולא מ�עטי�, זיתי� לא אבל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ�מ�ה;

�ה�. ���צא �ל וכ� ה�. ְְֵֵֵֵֶַָָֹ�נבה

.Â�צמר]מ�כי ���;[שאריות א�� הרי מ�ציא, �ה��בס ֲִִֵֵֵֶֶַ
נ�טל ה��בס ה�ית. �על �ל א�� הרי מ�ציא, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַו�ה��רק
א� ה�ית. �על �ל מ�א�, יתר ;��� וה� ח�טי�, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ל�ה

.��� וה� ה�ל, את נ�טל � לב� ��י על �חר ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהיה

.Ê�מ ו��ר מחט, מ�יכת �די הח�ט מ� ���ר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהח�ט
מטלית בד]ה�גד �ל�[פיסת על אצ�ע�ת �ל� �היא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

.��� מ��, �ח�ת ל�עלי�; להחזיר� ח�ב � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאצ�ע�ת

.Áע�]נסרת ��עצד[פסולת מ�ציא נסירה]�החר� ,[כלי ְֲִֶֶֶַַָָָֹ
�בכ�יל אצל[גרז�]���; ע��ה היה וא� ה�ית. �על �ל , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הא�� ה�ברי� וכל ה�ית. �על �ל ה�סרת א� ה�ית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ�על
ה�דינה. מנהג אחר �ה� ה�לכי� �ה�, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוכ��צא

.Ëהלכת� ��� �אינ� ה�ברי� מ� �בר ��כר א�� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ָ�ל
��הי� ��הג� �מק�� ה��רק ��כר� מ�כי� �ג�� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה,
�חזקת �ה� מ�ני מ���, ל�ח אס�ר � ה�ית �על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�ל
הא�� מכר וא� מ�כי�. מלא �ר מ��� ל�קחי� אבל ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�נבה.
אמר וא� מ���; ל�קחי� מדינה, �הלכת ��� �ה� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ברי�

אס�ר. ְֵַָ'הטמ�',

חמישי שבטיו� ה'תשס"טכ"ה
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�הס�ימ�‡. ה��קל מ� חסר�ת �מ�קל�ת לחבר� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָה��קל
ה��ה מ� חסרה �מ�ה ה��דד א� ה�דינה, א�ת� �ני ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָעליו
"לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � עליה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�הס�ימ�

�ב���רה". ���קל ���ה ����ט, עול ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָתע��

אינ�·. � ��נב חסר ה��קל א� �ה��דד �י על ִֵֵֵֵֵֶַַַַָא�
ה��קל. א� ה��ה ל� מ��� א�א כפל, ��ל�מי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ���
�ת�ל�מי�. ח�ב �ה�א מ�ני זה, לאו על ל�קי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָואי�

א�‚. חסרה, מ�ה �חנ�ת� א� �בית� ���הה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ל
ל� יהיה "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � חסר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמ�קל

עביט ה��ה לע��ת ואפ�� וג�'". מימ[כלי]�כיס� י�ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
��א ,�� �מ�כר ל�קח זה �אי� �י על �א� אס�ר; ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָרגלי�,
ל�קי� ואי� .�� וימ�ד חסרה, �היא י�דע �אינ� מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיב�א

מע�ה. �� אי� �הרי זה, לאו ֲֲֵֵֶֶֶַַָעל

�ח�ת�„. חת�מ�ת העיר �ני �ל וה��קל�ת ה���ת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהי�
זה הרי � ח�ת� �לא החסרי� ה��קל א� ה��ה וז� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיד�ע,
סלע �זה, ���צא ה�ית. ��מי�י ל�אר ל�ה�ת� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�מ�ר
מ�קל�תיו, �י� מ�קל א�ת� יע�ה לא � ה�ד מ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��פ�מה

י�ב�ה ולא �ר�ט�תיו, �י� יזרק�ה ויתל�ה[יחורר]ולא ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹ
א� א�א מ�קל; ויע��ה אחר יב�א ��א �נ�, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�צ�אר

ה�לח. לי� י�לי� א� יק�, א� יח��, א� ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹי�חק,

�ח�ת‰. על עמדה יק��. מחצה, על ועמדה ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָחסרה
על ��עמיד�ה עד יק� מ�חצה, יתר על יק�; ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמ�חצה,
ל�את יק�� � מ�ת�ת �ח�ת א�א חסרה לא וא� ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמחצה.
�ני רב מ�ת�ת, �ח�ת ��ל למ�קל; לא אבל ,�� ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹולתת

�במ��. �מ�א �� מ�חלי� ְְֲִַַָָָָאד�

.Âלהרג א�ת� למ�ר אס�ר � �אמצע ��פ�מה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹסלע
לחר�[רוצח] אחרי�;[גזל�]א� את �� ��ר�י� מ�ני , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ה�ט�. �צ�אר א�ת� ות�לה נ�קב�, ְְְֲֶַַַָָָָָאבל

.Ê,וקב סאה, �רביע סאה, וחצי סאה, מ��תיו אד� ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָע��ה
לא אבל הרבע; ��מי� הרבע, וחצי ה�ב, �רביע קב, ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹוחצי
�מחצה. קב �ה�א ה�אה �רבע �תח�� ��א ק�י�, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹיע�ה
ולג, ההי�, �רביעית הי�, וחצי הי�, ע��ה ה�ח �מ��ת ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹוכ�
ולא ��מינית. מ�מ�נה ואחד ��מינית, �רביעית, לג, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַָָֹֹוחצי
�י על א� הי�, �רביעית הי� �לי�ית לע��ת ְְְֲִִִִִִִַַַָאסר�
ר�נ�. מ�ה מימ�ת ��ק�� והי� ה�איל �זה, זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��תח�פי�

.Áע�בד ה��י ע� א� י�ראל, ע� ונ�ת� ה���א ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאחד
לא על ע�בר �חסר, �קל א� מדד א� � זרה ְֲִֵֵַַַָָָָָָֹעב�דה
ה��י את להטע�ת אס�ר וכ� להחזיר. וח�ב ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָתע�ה,
� קנה�" ע� "וח�ב ��אמר: ע��, ידק�ק א�א ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�ח����,
�אינ� לג�י וחמר קל יד�, �חת �ב�� �ה�א �י על ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹא�
אלהי� ה' ת�עבת "�י א�מר: ה�א והרי יד�; �חת ֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ב��

מק��. מ�ל עול", ע�ה �ל א�ה, ע�ה ִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹ�ל

.Ëמ�יחת� חבר� את הטעה א� ה�רקע, �מ�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָוכ�
תע��[מדידת] "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַַֹֹה�רקע

ה�א וכ� ה�רקע. מ�ת ז� "���ה", � ���ה" ����ט, ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָעול
ולא ה�רקע, מ�ת �מ��ט עול תע�� לא זה: �ס�ק ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעני�
קט�ה מ�ה אפ�� ה��ה, �מ��ט ולא ה��קל, ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֹ�מ��ט

קטנה]�מ��רה .[מדה ְִָ

.È,חלק� חלק �החליפ� זה על זה ה�ק�ידי� חב�רה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�ני
�מ��� מ�ה, מ��� ע�ברי� � ל� והחזיר מאכל מ��� לוה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָא�
ט�ב. �י�� �פ�רעי� ל�וי� �מ��� מני�, �מ��� ְְְְִִִִִִָָמ�קל,

.‡È��ח� �ת�� חבר� מ�ח�� והכניס רעה�, �ב�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַה��יג
�זל�; זה הרי ע�ה, �חזקה א� � אצ�ע מלא אפ�� ,���ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ה�יג י�ראל �אר� וא� ��ב. זה הרי ��תר, ה�יג ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוא�

�לה�ב�ל, א� �נבה �ל �לאו לאוי�: ��ני ע�בר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay d"k iying mei -

זה �לאו ח�בי� ואי� רע�". �ב�ל ת�יג "לא �ל �בלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�זלה,
�אר�". �נחל א�ר "�נחלת� ��אמר: י�ראל, �אר� ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא�א

.·Èה�� ערי�ת; �ל מענ�� יתר מ��ת, �ל ענ�� ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָק�ה
�מצות ה��פר וכל חבר�. לבי� �ינ� וזה ה�ק��, לבי� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ�ינ�
ה���י �ח�ת �היא מצרי�, �יציאת �כ�פר � ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמ��ת

הדברות] עשרת �[תחילת מ��ת מצות עליו המק�ל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ
ה���יי�. לכל �רמה �היא מצרי�, �יציאת מ�דה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי
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יפה‡. וה���ת וה��קל�ת ה�אזני� לצ�ק ע�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות
"מאזני ��אמר: ע��ת�, ��עת �ח���נ� �לדק�ק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ה�רקע, �מ�ת וכ� לכ�". יהיה צדק והי� צדק אבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָצדק,

מ�יחת �ח���� לדק�ק �י[מדידת]צרי� על ה�רקע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ
ה�ימטר��ת �כתבי ה�ת�ארי� �אפ��[ההנדסה]הע�רי� , ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָ

מלאה היא �א�� א�ת� ר�אי� ה�רקע, מ� אצ�ע ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמלא
יקר]�ר�� .[פרח ְַֹ

מזלזלי�·. � לחרי� ה�מ�כי� א��ת מדייקי�]אר�ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
א�ת� מ��חי� אי� � ה�הר ל�פת וה�מ�כי� ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ�מ�יחת�;

הר�י�. ר��ת �ני �ל �ה� מ�ני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ�לל,

לאחד‚. ימד לא � ה�רקע את שותפי�]וה��דד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ
�החבל מ�ני ה��מי�, �ימ�ת �לאחד הח�ה [שבו�ימ�ת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הח�המודדי�] �ימ�ת מדד[מהחו�]מתק�ר א� לפיכ�, ; ְְִִִִֵַַַַָָָ
�ל��. �כ� אי� ,�� וכ��צא �רזל �ל ��ל�לת א� ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�קנה

ע�פרת,„. �ל ולא �דיל, �ל לא מ�קל�ת, ע��י� ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאי�
חל�ה מעלי� �ה� מ�ני �א��, מ�כ�ת מיני �אר �ל ָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹולא

סלע צחיח �ל ע��י� אבל קשה]�מתח�רי�; ו�ל[אב� , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ
�ה�. וכ��צא �ה�, אב� ו�ל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכ�כית,

ה�חק‰. את ע��י� גדושה]אי� מדה מיישרי� �ל[בו לא ִֵֶֶַַַֹ
�ה�א מ�ני מ�כת, �ל ולא מקל, �ה�א מ�ני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ�לעת,
�קמה, ו�ל אג�זי�, ו�ל זית, �ל ע��ה� אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכ�יד;

א��ר�ע איל�]ו�ל �ה�.[מי� וכ��צא , ְְְְֵֶֶֶַַָ

.Â.עבה אחד וצ�� קצר אחד צ�� ה�חק, את ע��י� ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
ימחק ולא ל��כר; ��פחית� מ�ני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא

ל��קח. ��פחית� מ�ני אחת, ְְְִִֵֵֶַַַַַַ�בת

.Êולא ��פחת�, �די �מלח ה��קל�ת את ט�מני� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאי�
מגובה]יר�יח מזיגה ע"י ���דד,[יקצי� �עת ה�ח �מ�ת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

הק�ידה ה��רה �הרי �י�תר; קט�ה ה��ה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואפ��
מ�ה והיא "�ב���רה", ��אמר: � �ה�א �כל ה���ת ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָעל

�לג ��ל�י� מ�ל�ה אחד .קט�ה ְְְְִִֶַָָָֹֹֹ

.Áע����ת �[חתיכות]מ�כרי �ה� וכ��צא �רזל �ל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ
�ל�י �יד� ה��קל �א�חז ה�אזני� ח�ט להי�ת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי�
טפחי�, �ל�ה האר� מ� �גב�הי� טפחי�, �ל�ה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹ�אויר
טפח. ע�ר �ני� הח�טי� ואר� ה�אזני� קנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואר�

.Ëיהיה � זכ�כית מ�כרי ו�ל צמר מ�כרי �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזני�
האר� מ� �גב�הי� טפחי�, �ני �� �ל�יי� �ה� הח�ט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאר�

טפחי�. ��עה אר� והח�טי� וה�נה טפחי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ני

.Èהח�ט אר� יהיה � ה�ית �על ו�ל חנוני �ל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזני�
ה�נה ואר� טפח, האר� מ� �גב�הי� טפח, �� �ל�יי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה�

טפחי�. ��ה הח�טי� ְְִִִֶַָָֹואר�

.‡Èה�לס �� ���לי� המאזניי�]הח�ט תלויי� וכ�[בו , ְִֵֶֶֶַַ
�ל� אר�� � ט�ב אר�מ� מ�כרי ו�ל זהב �ל מאזני� ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹח�ט
ה�לס ואר� אצ�ע�ת, �ל� האר� מ� �גב�הי� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאצ�ע�ת,

ר�צה. �ה�א מה �פי ��� ה�ל�לא�ת ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר�

.·Èלהכריע ה��כר �ח�ב �עת[להוסי�]מ�י� ל��קח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
אמרה ,"�� יהיה וצדק �למה "אב� ��אמר: ל�? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ���קל

ל�. ות� מ��� צ�ק ְִֵֵֶַָָ��רה:

.‚Èלאר�ע אחד �ביב�, למאה; אחד �לח, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ�ה?
�ר�מי� ל� נ�ת� לח, ליטרי� ע�ר ל� מכר �יצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמא�ת.

ע�רי�[תוספות] ל� מכר וא� �ליטרה; מע�רה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאחד
וכ� �ליטרה. מע�רי� אחד �ר�מי� ל� נ�ת� יב�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָליטרי�

מ�עט. �י� רב �י� זה, ח���� ְְִֵֵֶֶַָלפי

.„È;�עי� עי� למ�ר ��הג� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ��ה
טפח. ל� להכריע ח�ב להכריע, ��הג� �מק�� ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָאבל

.ÂËקל�' ל�: יאמר לא � ליטרי� ע�ר ל� ��קל ְְִִֵֶֶַָָֹֹֹהיה
אחת, �בת ע�רה ל� ��קל א�א והכרע'; אחת ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָאחת

לכ��. אחד ָ�ְְְֵֶֶַָוהכרע

.ÊËד�ה� למד ��הג� קטנה]מק�� �ג�ה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק �ד�ה; ימד לא המדה]�ג�ה, יג��[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מ� ויפח�ת ימחק לא לג��, נהג� א� וכ� ��מי�; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹוי�סי�
ה�דינה. �מנהג מ�דד א�א ְְְִִִֵֶַַַָָָה�מי�,

.ÊÈעל א� ה���ת על לה�סי� �רצ� מדינה ְְְִִִֵֶַַַָָ�ני
ה�ב היה �א� �ת�ת; על יתר י�סיפ� לא ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹה��קל�ת,
יתר �יד�; הר��ת � ��ה מכיל וע�א�ה� חמ�ה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמכיל

יע��. לא ��ה, ֲִַַָֹעל

.ÁÈ��אחת[מנקה]מק�ח[סיטונאי]ה�יט מ��תיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חד�. ע�ר ל�ני� אחת � ה�ית �בעל י��. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹל�ל�י�

���ת �עמי� מ��תיו מק�ח �ממחה[בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
�למ�קל�[רוח�] על מאזני� �מק�ח ���ת, אחת �ע� תיו ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹ

יחליד�. ��א �די �מ�קל, ְְְְִִִֵֶַָָֹמ�קל

.ËÈליטרה נ�ת� � ליטרה רביעי �ל�ה ל�קל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמב��
א�ה �א� �נ�ה; �כ� ליטרה �רביע וה��ר מאזני�, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ�כ�
��א � אחת' �כ� ליטרה �רביע ליטרה חצי 'נ�ת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָא�מר

ר�אה�. ה��קח ואי� ה�יטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹי�ל

.Îמדינה� מדינה �כל ��טרי� להעמיד �י� �ית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָח�בי�
את �מצ�קי� החנ��ת, על מח�רי� ��הי� ופל�, �ל� ְְִֶַ�ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ�בכל
מי וכל ה�ערי�. את �פ�סקי� ה���ת, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹה�אזני�
מאזני� א� חסרה, מ�ה א� חסר, מ�קל ע�� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ��מצא
�פי �לקנס� �ח�, �פי לה��ת� ר��ת לה� י� � ְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹ�ְמקלקלי�
ה�ער את ��פקיע מי וכל ה�בר. לח�ק �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��ראה
ה��ק. ��ער �מ�כר א�ת� וכ�פי� א�ת�, מ�י� � �יקר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ�מ�כר
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��אמר:‡. תע�ה, �לא ע�בר מ��ראל, נפ� ה��נב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ל
אזהרה ה�א ה�ברי�, �ע�רת האמ�ר זה �ס�ק � תגנב" ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ"לא
�כלל ��ה תע�ה, �לא ע�בר ה��כר� וכ� נפ��ת. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלג�נב
א��, לאוי� �ני על ל�קי� ואי� עבד". ממ�רת י�כר� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ"לא
"�י ��אמר: �י�, �ית מיתת לאזהרת ���� לאו �ה�א ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמ�ני

�חנק. �מיתת� וג�'"; מאחיו נפ� �נב אי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹי�צא
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זה �לאו ח�בי� ואי� רע�". �ב�ל ת�יג "לא �ל �בלאו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�זלה,
�אר�". �נחל א�ר "�נחלת� ��אמר: י�ראל, �אר� ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא�א

.·Èה�� ערי�ת; �ל מענ�� יתר מ��ת, �ל ענ�� ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָק�ה
�מצות ה��פר וכל חבר�. לבי� �ינ� וזה ה�ק��, לבי� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ�ינ�
ה���י �ח�ת �היא מצרי�, �יציאת �כ�פר � ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַמ��ת

הדברות] עשרת �[תחילת מ��ת מצות עליו המק�ל וכל ;ְְְִִֵַַַָָָ
ה���יי�. לכל �רמה �היא מצרי�, �יציאת מ�דה זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהרי

ח ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

יפה‡. וה���ת וה��קל�ת ה�אזני� לצ�ק ע�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמצות
"מאזני ��אמר: ע��ת�, ��עת �ח���נ� �לדק�ק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה,
ה�רקע, �מ�ת וכ� לכ�". יהיה צדק והי� צדק אבני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָצדק,

מ�יחת �ח���� לדק�ק �י[מדידת]צרי� על ה�רקע ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָ
ה�ימטר��ת �כתבי ה�ת�ארי� �אפ��[ההנדסה]הע�רי� , ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָ

מלאה היא �א�� א�ת� ר�אי� ה�רקע, מ� אצ�ע ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמלא
יקר]�ר�� .[פרח ְַֹ

מזלזלי�·. � לחרי� ה�מ�כי� א��ת מדייקי�]אר�ע [לא ְְְְְְִִִַַַַַָ
א�ת� מ��חי� אי� � ה�הר ל�פת וה�מ�כי� ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ�מ�יחת�;

הר�י�. ר��ת �ני �ל �ה� מ�ני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ�לל,

לאחד‚. ימד לא � ה�רקע את שותפי�]וה��דד [משני ְְְֵֶֶַַַַָָֹֹ
�החבל מ�ני ה��מי�, �ימ�ת �לאחד הח�ה [שבו�ימ�ת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הח�המודדי�] �ימ�ת מדד[מהחו�]מתק�ר א� לפיכ�, ; ְְִִִִֵַַַַָָָ
�ל��. �כ� אי� ,�� וכ��צא �רזל �ל ��ל�לת א� ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�קנה

ע�פרת,„. �ל ולא �דיל, �ל לא מ�קל�ת, ע��י� ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹאי�
חל�ה מעלי� �ה� מ�ני �א��, מ�כ�ת מיני �אר �ל ָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹולא

סלע צחיח �ל ע��י� אבל קשה]�מתח�רי�; ו�ל[אב� , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָ
�ה�. וכ��צא �ה�, אב� ו�ל ְְְִֵֶֶֶֶַַָֹזכ�כית,

ה�חק‰. את ע��י� גדושה]אי� מדה מיישרי� �ל[בו לא ִֵֶֶַַַֹ
�ה�א מ�ני מ�כת, �ל ולא מקל, �ה�א מ�ני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ�לעת,
�קמה, ו�ל אג�זי�, ו�ל זית, �ל ע��ה� אבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָמכ�יד;

א��ר�ע איל�]ו�ל �ה�.[מי� וכ��צא , ְְְְֵֶֶֶַַָ

.Â.עבה אחד וצ�� קצר אחד צ�� ה�חק, את ע��י� ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
ימחק ולא ל��כר; ��פחית� מ�ני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹֹולא

ל��קח. ��פחית� מ�ני אחת, ְְְִִֵֵֶַַַַַַ�בת

.Êולא ��פחת�, �די �מלח ה��קל�ת את ט�מני� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאי�
מגובה]יר�יח מזיגה ע"י ���דד,[יקצי� �עת ה�ח �מ�ת ְְְִִֵֵֶַַַַַ

הק�ידה ה��רה �הרי �י�תר; קט�ה ה��ה היתה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואפ��
מ�ה והיא "�ב���רה", ��אמר: � �ה�א �כל ה���ת ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָעל

�לג ��ל�י� מ�ל�ה אחד .קט�ה ְְְְִִֶַָָָֹֹֹ

.Áע����ת �[חתיכות]מ�כרי �ה� וכ��צא �רזל �ל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ
�ל�י �יד� ה��קל �א�חז ה�אזני� ח�ט להי�ת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי�
טפחי�, �ל�ה האר� מ� �גב�הי� טפחי�, �ל�ה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹ�אויר
טפח. ע�ר �ני� הח�טי� ואר� ה�אזני� קנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואר�

.Ëיהיה � זכ�כית מ�כרי ו�ל צמר מ�כרי �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹמאזני�
האר� מ� �גב�הי� טפחי�, �ני �� �ל�יי� �ה� הח�ט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאר�

טפחי�. ��עה אר� והח�טי� וה�נה טפחי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ני

.Èהח�ט אר� יהיה � ה�ית �על ו�ל חנוני �ל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזני�
ה�נה ואר� טפח, האר� מ� �גב�הי� טפח, �� �ל�יי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ה�

טפחי�. ��ה הח�טי� ְְִִִֶַָָֹואר�

.‡Èה�לס �� ���לי� המאזניי�]הח�ט תלויי� וכ�[בו , ְִֵֶֶֶַַ
�ל� אר�� � ט�ב אר�מ� מ�כרי ו�ל זהב �ל מאזני� ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹח�ט
ה�לס ואר� אצ�ע�ת, �ל� האר� מ� �גב�הי� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאצ�ע�ת,

ר�צה. �ה�א מה �פי ��� ה�ל�לא�ת ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹואר�

.·Èלהכריע ה��כר �ח�ב �עת[להוסי�]מ�י� ל��קח ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ
אמרה ,"�� יהיה וצדק �למה "אב� ��אמר: ל�? ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ���קל

ל�. ות� מ��� צ�ק ְִֵֵֶַָָ��רה:

.‚Èלאר�ע אחד �ביב�, למאה; אחד �לח, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ�ה?
�ר�מי� ל� נ�ת� לח, ליטרי� ע�ר ל� מכר �יצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמא�ת.

ע�רי�[תוספות] ל� מכר וא� �ליטרה; מע�רה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאחד
וכ� �ליטרה. מע�רי� אחד �ר�מי� ל� נ�ת� יב�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָליטרי�

מ�עט. �י� רב �י� זה, ח���� ְְִֵֵֶֶַָלפי

.„È;�עי� עי� למ�ר ��הג� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ��ה
טפח. ל� להכריע ח�ב להכריע, ��הג� �מק�� ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָאבל

.ÂËקל�' ל�: יאמר לא � ליטרי� ע�ר ל� ��קל ְְִִֵֶֶַָָֹֹֹהיה
אחת, �בת ע�רה ל� ��קל א�א והכרע'; אחת ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָאחת

לכ��. אחד ָ�ְְְֵֶֶַָוהכרע

.ÊËד�ה� למד ��הג� קטנה]מק�� �ג�ה;[מדה ימד לא , ְְֲֶַַָָָָָָֹֹֹ
למחק �ד�ה; ימד לא המדה]�ג�ה, יג��[ליישר לא , ְְְְִִַַָָָֹֹֹֹֹ

מ� ויפח�ת ימחק לא לג��, נהג� א� וכ� ��מי�; ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָֹֹֹוי�סי�
ה�דינה. �מנהג מ�דד א�א ְְְִִִֵֶַַַָָָה�מי�,

.ÊÈעל א� ה���ת על לה�סי� �רצ� מדינה ְְְִִִֵֶַַַָָ�ני
ה�ב היה �א� �ת�ת; על יתר י�סיפ� לא ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹה��קל�ת,
יתר �יד�; הר��ת � ��ה מכיל וע�א�ה� חמ�ה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָמכיל

יע��. לא ��ה, ֲִַַָֹעל

.ÁÈ��אחת[מנקה]מק�ח[סיטונאי]ה�יט מ��תיו את ְִִֵֶַַַַַָ
חד�. ע�ר ל�ני� אחת � ה�ית �בעל י��. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹל�ל�י�

���ת �עמי� מ��תיו מק�ח �ממחה[בשבוע]והחנוני , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
�למ�קל�[רוח�] על מאזני� �מק�ח ���ת, אחת �ע� תיו ְְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָֹ

יחליד�. ��א �די �מ�קל, ְְְְִִִֵֶַָָֹמ�קל

.ËÈליטרה נ�ת� � ליטרה רביעי �ל�ה ל�קל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹֹהמב��
א�ה �א� �נ�ה; �כ� ליטרה �רביע וה��ר מאזני�, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ�כ�
��א � אחת' �כ� ליטרה �רביע ליטרה חצי 'נ�ת� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָא�מר

ר�אה�. ה��קח ואי� ה�יטרה, רביע ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹי�ל

.Îמדינה� מדינה �כל ��טרי� להעמיד �י� �ית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָח�בי�
את �מצ�קי� החנ��ת, על מח�רי� ��הי� ופל�, �ל� ְְִֶַ�ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ�בכל
מי וכל ה�ערי�. את �פ�סקי� ה���ת, ואת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹה�אזני�
מאזני� א� חסרה, מ�ה א� חסר, מ�קל ע�� ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ��מצא
�פי �לקנס� �ח�, �פי לה��ת� ר��ת לה� י� � ְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹ�ְמקלקלי�
ה�ער את ��פקיע מי וכל ה�בר. לח�ק �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��ראה
ה��ק. ��ער �מ�כר א�ת� וכ�פי� א�ת�, מ�י� � �יקר ְְְִִֵֵֶַַַַֹ�מ�כר

ט ּפרק ּגנבה ¤¤¨¥§§¦הלכֹות

��אמר:‡. תע�ה, �לא ע�בר מ��ראל, נפ� ה��נב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ל
אזהרה ה�א ה�ברי�, �ע�רת האמ�ר זה �ס�ק � תגנב" ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ"לא
�כלל ��ה תע�ה, �לא ע�בר ה��כר� וכ� נפ��ת. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלג�נב
א��, לאוי� �ני על ל�קי� ואי� עבד". ממ�רת י�כר� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ"לא
"�י ��אמר: �י�, �ית מיתת לאזהרת ���� לאו �ה�א ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמ�ני

�חנק. �מיתת� וג�'"; מאחיו נפ� �נב אי� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹי�צא
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ה��ראל,·. את ��גנב עד חנק, מיתת ח�ב ה��ב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאי�
� לאחרי� וימ�ר�� ,�� וי���� לר��ת�, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַויכניס��
�� נ���� לא ואפ�� �מכר�". ,�� "והתע�ר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ��אמר:
נסמ� א� עליו ���ע� �ג�� �ר�טה, מ�וה �פח�ת ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָא�א

.�� נ���� זה הרי � י�� �ה�גנב �י על א� ,��ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

עצמ�,‚. �ר��ת ה�גנב ועדי� �מכר�, �� ונ���� ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ�נב�
לר��ת�, וה�ציא� �נב� �ט�ר. � לר��ת� ה��ב הכניס� ְְְְְְִִִִִַַָָָֹולא
א� ,�� ������ קד� מכר� א� מכר�, ולא �� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונ����
��כר� �ג�� נגנב, �ל מ�ר�ביו לאחד �מכר� �� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנ����
נפ� "�נב ��אמר: �ט�ר, זה הרי � לאחיו א� ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאביו
א� וכ� �מכירה. �מ�ר�ביו מאחיו ��ב�יל�� עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחיו",
ה�א ועדי� �מכר� י��, ��ה�א �� ונ���� י��, וה�א ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ�נב�

�ט�ר. זה הרי � ֲֵֵֶָָי��

�התנה„. �ג�� �לבד, לע�ריה �מכר� א�ה, �נב א� ְְְִִֶֶַָָָ�ְְְִִֵַָָָָוכ�
הרי � ה�לד�ת' א�א ל� ואי� לי, ה�פחה ���' ה��קח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל

�ט�ר. ֶָזה

הא�יטר��י�‰. וכ� ה�ט�, אחיו את א� �נ� את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה��נב
��נב ה�ית �בעל אצל�, סמ�כי� �ה� הית�מי� את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ��נב�
�ינ�ק�ת �מל�ד �לחנ�, על ה�מ�כי� בית� מ�ני ְְִֵַָ�ְְִִֵֵֶַַָאחד
�י על א� � אצל� ה��מדי� ה�ט�י� מ� אחד ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ��נב
�רט �יד�", "ונמצא ��אמר: �ט�ר, �מכר�, �� ������ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

�יד�. מצ�יי� �ה� ְְְִֵֵֶָָלא��

.Â�י�מ �� ה�ט� את ה��נב א� ה�ד�ל, את ה��נב ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
חד�יו ל� הריונו]��ל� ימי �י�[תמו נקבה, �י� זכר �י� , ְֳֵֵֵֵֶָָָָָָ

��אמר: נהרגי�, א�� הרי � א�ה א� אי� ה��ב ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�היה
א� ה��ראלי, את ה��נב ואחד מק��. מ�ל נפ�", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"�נב
וא�� מאחיו", "נפ� ��אמר: � מ�חרר עבד א� �ר ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָ�ְֵֶֶֶַָ��נב

�ת�ר אחינ� העבד,�כלל את ה��נב אבל ה�. �במצו�ת ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�ט�ר. � ח�רי� �� וחצי� עבד �חצי� מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָא�

.Ê;�מי� ל� אי� � ��ילה �י� ���� �י� ��ח�רת, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�א
�ר��ת �ט�רי�. האד�, �אר א� ה�ית �על הרג� א� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָא�א
��כ�לי� מיתה �כל ���ת, �י� �חל �י� להרג� ל�ל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹי�

�מי�". ל� "אי� ��אמר: � ֱֲִִֵֶֶַַָלהמית�

.Áל� ��� �ת�� ��מצא ��ב א� ��ח�רת, ה�א ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָואחד
קר�פ� �ת�� א� חצר�, �ת�� א� ����[מגרשו]אד�, �י� � ְְְֲֵֵֵַַָָ

רב ��ר� לפי "��ח�רת"? נאמר ול�ה ��ילה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�י�
��ילה. ��ח�רת לב�א ְְִֶֶַַַַַַָָָה��בי�

.Ëא�� �י על א� ��ב, �ל �מ� ��רה ה�ירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�מ�ני
�פניו ה�ית �על עמד �א� �חזקת�, לפי ממ��? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
�ר�ד� לגנב, חבר� לבית ה�כנס זה ונמצא יהרג��; � ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מנע�
�י� �ד�ל, �היה �י� � יהרג �לפיכ� להרג�, חבר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָאחר

נקבה. �י� זכר �י� קט�, ְֵֵֵֶָָָָָָָ�היה

.È�אינ עליו ה�א ה��ב ��ה ה�ית לבעל �ר�ר ה�בר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה
וא� להרג�; אס�ר � ממ�� עסקי על א�א �א ואינ� ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָה�רג�,
ה�מ� זרחה "א� ��אמר: נפ�, ה�רג זה הרי ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהרג�,
ע��, �ל�� ל� ��� ��מ� ה�בר ל� �ר�ר א� � ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעליו"
אינ� � �נ� על ��ח�רת ה�א אב לפיכ�, �הרגה�. ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאל
נהרג. אביו, על ה�א ה�� אבל ה�רג�; �אינ� ���אי ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנהרג,

.‡È�מ י�צא �מצא� �נב ��א א� ויצא, ��נב ה��ב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�
וכ� �מי�. ל� י� ר�ד�, ואינ� ער� �פנה ה�איל � ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה�ח�רת
ה�א �עדי� �י על א� � אד� �ני א� עדי� ה�יפ�ה� ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָא�
�א א� ל�מר צרי� ואי� נהרג. אינ� עליו, ��א זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ר��ת

נהרג. �אינ� �י�, ְֱִֵֵֶֶָלבית

.·È�א �דה�, לת�� א� ��ת�, לת�� ��ח�רת ה�א ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכ�
וה�הר ה�יר מגודר]לת�� �חזקת�[מקו� �מי�; ל� י� � ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

מצ�יי� ה�עלי� רב �אי� לפי �לבד, ה�מ�� על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��א
א��. ְִֵ�מק�מ�ת

.‚È�מי� ל� ��� ��ב להורגו]�ל עליו[שאסור נפל א� � ִִֵֶַַָָָָָָ
ח�ב �ביאת�, �לי� ��ר וא� עליו. מפ�חי� ���ת, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ�ל
�ביאת� �לי� ���ר �מי� ל� �אי� מי אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ת�ל�מי�;

��ארנ�. �מ� �ט�ר, �ְְֵֶַָ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שישי שבטיו� ה'תשס"טכ"ו

dca`e dlfB zFkld¦§§¥¨©£¥¨
מצו�ת וחמ� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָי�
��א (ב) לגזל; ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
לה�יב (ה) להתא��ת; ��א (ד) לחמד; ��א (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלע�ק;
לה�יב (ז) האבדה; מ� יתע�� ��א (ו) ה�זלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

א ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

תע�ה,‡. �לא ע�בר � �ר�טה �וה חבר� את ה��זל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
ה�ת�ב �הרי זה, לאו על ל�קי� ואי� תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
"וה�יב ��אמר: להחזיר, ח�ב � �זל �א� לע�ה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנ�ק�

ה�ז אתאת �ר� ואפ�� ע�ה. מצות ז� �זל", א�ר לה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לאו וכל �מיה, ל��� ח�ב ה�א �הרי ל�קה, אינ� � ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�זלה

עליו. ל�קי� אי� לת�ל�מי�, ����ְְִִִֵֶַַָָ

עב�דה·. ע�בד ��י אפ�� ��רה. �י� �ה�א, �ל לגזל ְְֲֲִִִֵֶָָָָֹואס�ר
יחזיר. ע�ק�, א� �זל� וא� לע�ק�; א� לגזל� אס�ר ְְְְְְֲֲִִַָָָָָָָזרה,

�חזקה,‚. האד� ממ�� את ה��קח זה ��זל? ה�א ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאיזה
��א לר��ת� ��כנס א� מ�ד�, מ�לטלי� �חט� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹ�ג��
�עבדיו ��ק� א� מ��, �לי� ונטל ה�עלי� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�רצ��
ואכל �דה� לת�� ��רד א� �ה�, ונ���� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בבהמ��
��אמר: �עני� ה��זל, ה�א � �זה ���צא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�תיה,

ה�צרי". מ�ד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"ו�גזל

יד�„. לת�� חבר� ממ�� ��א זה ע��ק? ה�א ְֲֵֵֵֶֶֶָָָאיזה
�ב� � ��בע�ה� וכיו� ה�עלי�, ה�מ��[עכב]�רצ�� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

חבר� �יד ל� �היה �ג�� החזיר�; ולא �חזקה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאצל�
יכ�ל ואינ� ��בע� וה�א �כיר�ת, א� ��ד�� א� ְְְְְִִֵַָָָָהלואה
"לא נאמר: זה על וק�ה; א�� �ה�א מ�ני מ��� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלה�ציא

רע�". את ֲֲֵֶַֹתע�ק

��אמר:‰. עצמ�, ה�זלה את להחזיר ח�ב � ה��זל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ל
� נ���ת א� אבדה וא� �זל"; א�ר ה�זלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"וה�יב
עדי� עליו ��א� �י� עצמ�, מ�י �ה�דה �י� �מיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ���
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ק�רה �זל אפ�� �לבד. ה�ר� ל��� ח�ב זה הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��זל
�בירה א�ת� ��רה[בני�]�בנה �י� נ���ת, ולא ה�איל � ְְְִִִִַָָָָָָֹ

��נ� אבל לבעליה; ק�רה ויחזיר ה�ני� את ��הרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�א
ה�בי� ��נת מ�ני בתשובה]חכמי� מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ

���צא �ל וכ� ה�ני�. יפסיד ולא �מיה את נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��היה
�על �בא החג, �ס�ת א�ת� וע�ה ק�רה, �זל אפ�� ֶַַַָָ�ְְֲִֶַָָָָָָ�זה.
אבל �מיה. את ל� נ�ת� � החג ימי �ת�� לת�ע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה��רה
את מחזיר �טיט, �נא� ולא נ���ת ולא ה�איל החג, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאחר

עצמ�. ְַַָָה��רה

.Â�אינ �עבר, �י על א� � �ר�טה מ�וה �ח�ת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��זל
�ר�ט�ת, �ל� �ו�ת אג��ת �ל� �זל �זלה. ה�ב ְָָֹ�ְְֲֵֵֵַַָָָֹ�ת�רת
��י� ל� והחזיר פר�ט�ת, ��י �ו�ת �ל��� והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוה�זל�
�וה היתה �ב�ח�ה ה�איל ה�לי�ית, להחזיר ח�ב �ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
י� �זלה � אחת והחזיר �ר�טה, �ו�ת ��י� �זל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ר�טה.

�א�. אי� �זלה ה�ב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָ�א�,

.Ê� ��ד�ר �זלת� ל� והחזיר ����ב, חבר� את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה��זל
ל�: א�מר � לאו וא� נ�טל; רצה, א� ה�גזל: �יד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהר��ת
היא והרי �א�'; מ��י �אנס ��א ����ב, א�א נ�טל ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'איני
וכ� ����ב. ל� ��חזיר�ה עד �באחרי�ת�, ה�זל� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ר��ת

ה�זלה. ְְִֵֵַָ�דמי

.Á�ל והבליע חבר�, את הגזילה]ה��זל �ח����[דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ��[של ��� לכיס� החזיר וא� יצא. �ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי �עה, �כל �כיס� למ�מ� ע��י �אד� יצא, � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמע�ת
מ�עת ��א �מני� מע�תיו, �כלל ל� �החזיר ה�ע�ת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וח�ב יצא, לא � �ל�� �� �אי� לכיס החזיר וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ��טר.

�ל�ני. לכיס �החזיר ���דיע� עד ה�זלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�אחרי�ת

.Ë,�חבר �ל וכליו �ית� א� אמת� א� עב�� הח�מד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
�רעי� עליו והכ�יד מ���, ��קנה� ל� �אפ�ר �בר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָא�
�מי� ל� ��ת� �י על א� � מ��� ��קח� עד �� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹר�י�
לאו על ע�בר ואינ� מע�ה. �� �אי� זה, לאו על ל�קי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואי�
תחמד "לא ��אמר: �עני� �חמד, החפ� ���ח עד ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹזה,
מע�ה. �� ��� ח��ד ל�", ולקח� עליה�, וזהב ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ס�

.Èל� וכ� חבר�, �ל וכליו א��� א� �ית� ה�תא�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�ל
�יו� � מ��� לקנ�ת� ל� �אפ�ר �ברי� מ�אר �ה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ���צא
עבר � ��בר ל�� ונפ�ה זה, �בר יקנה היא� �ל�� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ח�ב
��ב א�א �אוה ואי� תתא�ה"; "לא ��אמר: תע�ה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�לא

ְִַ�לבד.

.‡È;גזל לידי מביא והח��ד ח��ד, לידי מביאה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָה�אוה
לה� �הר�ה �י על א� למ�ר, ה�עלי� רצ� לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�א�
"וחמד� ��אמר: גזל, לידי יב�א � �רעי� והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�דמי�
א� ממ�נ� לה�יל �פניו ה�עלי� עמד� וא� וגזל�". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָב�י�
מ�ע�ה �למד צא �מי�. �פיכ�ת לידי יב�א לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנע�ה�

ונב�ת. ְְַָָאחאב

.·Èוה��נה אחד; �לאו ע�בר � �ה�תא�ה למד�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא
מה� �ב��ה א� ��עלי� �הפציר �הפצר �התא�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�בר
ו"לא תחמד" "לא נאמר לכ� לאוי�; ��ני ע�בר �ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוי�. ��ל�ה עבר �זל, וא� ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתא�ה".

.‚È�נ�מת נ�טל �א�� � �ר�טה �וה חבר� את ה��זל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ל
וג�'. נפ�" את �צע, �צע �ל ארח�ת ��" ��אמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ���,
ה�זל� ורצה ק�מת, ה�זלה היתה לא א� כ�, �י על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוא�
��נת � ה�זלה �מי והחזיר מאליו �בא ���בה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלע��ת
א�ת� ע�זרי� א�א מ���, מק�לי� �אי� היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמי�
וכל ה�בי�. על ה��רה ה�ר� לקרב �די ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מ�חלי�
מ���. נ�חה חכמי� ר�ח אי� ה�זלה, �מי מ��� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמק�ל

ב ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡� �היתה �מ�ת היא הרי א�א נ���ת, ��א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�זלה
��ת �י על וא� מ��ה, ה�עלי� ��תיא�� �י על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָא�
לבעליה ח�זרת ז� הרי � �ניו �יד היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�זל�
לא �עדי� �י על א� � ה�זל� �יד נ���ת וא� ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ�עצמ�;
�מיה �מ��� ����י, א�ת� קנה � מ��ה ה�עלי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָנתיא��

ה�זלה. ְְִֵַַָ��עת

ה�זלה·. את "וה�יב ��אמר: ה�א, ��רה �י� זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודי�
מ��� ���זל�, היא א� � למד� ה�מ�עה מ�י �זל". ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָא�ר
ה�עלי� נתיא�� �מיה. מ��� �יד�, נ���ת וא� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָא�ת�;
�ה��יחה ה�בח �ל ה�זל� קנה � נ���ת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמ��ה,
זה ודבר ה�זלה; ��עת א�א מ��� ואינ� יא��, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר

ה�בי� ��נת מ�ני מלשובמ�בריה�, ימנעו [שלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ונ�טלבתשובה] ה�בח, ל� �מי� � ה�זלה את �כ��חזיר .ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ה�גזל. ְִִַָמ�

נ���ת‚. ��א �י על א� � �מ�נה נתנ� א� ה�זל� ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹמכר�
ונתיא�� ה�איל ה��קח. מ�ד �עצמ� ח�זרת אינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�זלה,
�נתינה מכירה לאחר �י� �נתינה מכירה לפני �י� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�עלי�,

ר��ת. ו���י �יא�� ה��קח א�ת� קנה �ְְְִֵֵַַָָָ

מה„. � יא�� לפני ה�רי� א� �מכר וה��יח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָה��זל
י�ר� א� ל�קח וקנה מכר, �ה��יח �מה ה�רי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ה��יח
וח�זר ה�זלה, �מחזיר מ�גזל ה�בח �מי ונ�טל ה�בח, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאת
וכ� נתיא�. לא �הרי ה�זל�, מ� ה�בח �מי ונ�טל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�גזל
ה�גזל. מ� ה�בח נ�טל ה��ר�, א� ה��קח ה��יח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָא�

ח�זרת‰. ה��י, �ה��יח �י על א� � לג�י ה�זל� ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
ה�איל � �ה��יח� אחר לי�ראל ה��י מכר� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
וא� ה�בח; קנה י�ראל, �יד� �היא וזה י�ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה�זל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�גזל, ְִִִִֵַַָָָ�פ�

.Âאחר א� יא�� אחר �ה��יחה �ה�זלה �ארנ�, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�בר
על א� ה�בי�, ��נת מ�ני �זל� �ל ה�בח � ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ�����ת
אצל�, ונתע�רה �רה �זל �יצד? מאליה. �ה��יחה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�י
�זל ילדה, לא �עדי� �י� ��י� ��בע� קד� ��לדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�י�

אצל�[כבשה]רחל קד�[בצמר]ונטענה ��זז� �י� , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ונתיא�� ה�איל � �זז� לא �עדי� �י� ��י� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��בע�
ה���ת �גזז�, ילדה וא� ה�זלה. ��עת מ��� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�עלי�,
�מי� � �זז� ולא ילדה לא עדי� וא� �זל�; �ל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוה�לד�ת
עצמ�. ה�המה �מחזיר ה�גזל, מ� ה�בח ונ�טל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָל�,

.Ê,ילדה �� ואחר ה�עלי� ונתיא�� מע�רת, �רה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ�ְַָָָ�זל
מ��� � �זז� �� ואחר ה�עלי� ונתיא�� טע�נה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
וא� ל�זז. הע�מדת רחל �דמי לילד, הע�מדת �רה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�מי
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ק�רה �זל אפ�� �לבד. ה�ר� ל��� ח�ב זה הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��זל
�בירה א�ת� ��רה[בני�]�בנה �י� נ���ת, ולא ה�איל � ְְְִִִִַָָָָָָֹ

��נ� אבל לבעליה; ק�רה ויחזיר ה�ני� את ��הרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�א
ה�בי� ��נת מ�ני בתשובה]חכמי� מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ

���צא �ל וכ� ה�ני�. יפסיד ולא �מיה את נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��היה
�על �בא החג, �ס�ת א�ת� וע�ה ק�רה, �זל אפ�� ֶַַַָָ�ְְֲִֶַָָָָָָ�זה.
אבל �מיה. את ל� נ�ת� � החג ימי �ת�� לת�ע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה��רה
את מחזיר �טיט, �נא� ולא נ���ת ולא ה�איל החג, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאחר

עצמ�. ְַַָָה��רה

.Â�אינ �עבר, �י על א� � �ר�טה מ�וה �ח�ת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��זל
�ר�ט�ת, �ל� �ו�ת אג��ת �ל� �זל �זלה. ה�ב ְָָֹ�ְְֲֵֵֵַַָָָֹ�ת�רת
��י� ל� והחזיר פר�ט�ת, ��י �ו�ת �ל��� והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוה�זל�
�וה היתה �ב�ח�ה ה�איל ה�לי�ית, להחזיר ח�ב �ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
י� �זלה � אחת והחזיר �ר�טה, �ו�ת ��י� �זל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ר�טה.

�א�. אי� �זלה ה�ב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָ�א�,

.Ê� ��ד�ר �זלת� ל� והחזיר ����ב, חבר� את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה��זל
ל�: א�מר � לאו וא� נ�טל; רצה, א� ה�גזל: �יד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהר��ת
היא והרי �א�'; מ��י �אנס ��א ����ב, א�א נ�טל ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'איני
וכ� ����ב. ל� ��חזיר�ה עד �באחרי�ת�, ה�זל� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ר��ת

ה�זלה. ְְִֵֵַָ�דמי

.Á�ל והבליע חבר�, את הגזילה]ה��זל �ח����[דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ��[של ��� לכיס� החזיר וא� יצא. �ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי �עה, �כל �כיס� למ�מ� ע��י �אד� יצא, � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמע�ת
מ�עת ��א �מני� מע�תיו, �כלל ל� �החזיר ה�ע�ת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וח�ב יצא, לא � �ל�� �� �אי� לכיס החזיר וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ��טר.

�ל�ני. לכיס �החזיר ���דיע� עד ה�זלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�אחרי�ת

.Ë,�חבר �ל וכליו �ית� א� אמת� א� עב�� הח�מד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
�רעי� עליו והכ�יד מ���, ��קנה� ל� �אפ�ר �בר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָא�
�מי� ל� ��ת� �י על א� � מ��� ��קח� עד �� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹר�י�
לאו על ע�בר ואינ� מע�ה. �� �אי� זה, לאו על ל�קי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואי�
תחמד "לא ��אמר: �עני� �חמד, החפ� ���ח עד ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹזה,
מע�ה. �� ��� ח��ד ל�", ולקח� עליה�, וזהב ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ס�

.Èל� וכ� חבר�, �ל וכליו א��� א� �ית� ה�תא�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�ל
�יו� � מ��� לקנ�ת� ל� �אפ�ר �ברי� מ�אר �ה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ���צא
עבר � ��בר ל�� ונפ�ה זה, �בר יקנה היא� �ל�� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ח�ב
��ב א�א �אוה ואי� תתא�ה"; "לא ��אמר: תע�ה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�לא

ְִַ�לבד.

.‡È;גזל לידי מביא והח��ד ח��ד, לידי מביאה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָה�אוה
לה� �הר�ה �י על א� למ�ר, ה�עלי� רצ� לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�א�
"וחמד� ��אמר: גזל, לידי יב�א � �רעי� והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�דמי�
א� ממ�נ� לה�יל �פניו ה�עלי� עמד� וא� וגזל�". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָב�י�
מ�ע�ה �למד צא �מי�. �פיכ�ת לידי יב�א לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנע�ה�

ונב�ת. ְְַָָאחאב

.·Èוה��נה אחד; �לאו ע�בר � �ה�תא�ה למד�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא
מה� �ב��ה א� ��עלי� �הפציר �הפצר �התא�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�בר
ו"לא תחמד" "לא נאמר לכ� לאוי�; ��ני ע�בר �ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוי�. ��ל�ה עבר �זל, וא� ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתא�ה".

.‚È�נ�מת נ�טל �א�� � �ר�טה �וה חבר� את ה��זל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ל
וג�'. נפ�" את �צע, �צע �ל ארח�ת ��" ��אמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ���,
ה�זל� ורצה ק�מת, ה�זלה היתה לא א� כ�, �י על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוא�
��נת � ה�זלה �מי והחזיר מאליו �בא ���בה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלע��ת
א�ת� ע�זרי� א�א מ���, מק�לי� �אי� היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמי�
וכל ה�בי�. על ה��רה ה�ר� לקרב �די ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מ�חלי�
מ���. נ�חה חכמי� ר�ח אי� ה�זלה, �מי מ��� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמק�ל

ב ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡� �היתה �מ�ת היא הרי א�א נ���ת, ��א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�זלה
��ת �י על וא� מ��ה, ה�עלי� ��תיא�� �י על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָא�
לבעליה ח�זרת ז� הרי � �ניו �יד היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�זל�
לא �עדי� �י על א� � ה�זל� �יד נ���ת וא� ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ�עצמ�;
�מיה �מ��� ����י, א�ת� קנה � מ��ה ה�עלי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָנתיא��

ה�זלה. ְְִֵַַָ��עת

ה�זלה·. את "וה�יב ��אמר: ה�א, ��רה �י� זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודי�
מ��� ���זל�, היא א� � למד� ה�מ�עה מ�י �זל". ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָא�ר
ה�עלי� נתיא�� �מיה. מ��� �יד�, נ���ת וא� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָא�ת�;
�ה��יחה ה�בח �ל ה�זל� קנה � נ���ת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמ��ה,
זה ודבר ה�זלה; ��עת א�א מ��� ואינ� יא��, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר

ה�בי� ��נת מ�ני מלשובמ�בריה�, ימנעו [שלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ונ�טלבתשובה] ה�בח, ל� �מי� � ה�זלה את �כ��חזיר .ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ה�גזל. ְִִַָמ�

נ���ת‚. ��א �י על א� � �מ�נה נתנ� א� ה�זל� ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹמכר�
ונתיא�� ה�איל ה��קח. מ�ד �עצמ� ח�זרת אינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�זלה,
�נתינה מכירה לאחר �י� �נתינה מכירה לפני �י� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�עלי�,

ר��ת. ו���י �יא�� ה��קח א�ת� קנה �ְְְִֵֵַַָָָ

מה„. � יא�� לפני ה�רי� א� �מכר וה��יח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָה��זל
י�ר� א� ל�קח וקנה מכר, �ה��יח �מה ה�רי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ה��יח
וח�זר ה�זלה, �מחזיר מ�גזל ה�בח �מי ונ�טל ה�בח, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאת
וכ� נתיא�. לא �הרי ה�זל�, מ� ה�בח �מי ונ�טל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�גזל
ה�גזל. מ� ה�בח נ�טל ה��ר�, א� ה��קח ה��יח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָא�

ח�זרת‰. ה��י, �ה��יח �י על א� � לג�י ה�זל� ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
ה�איל � �ה��יח� אחר לי�ראל ה��י מכר� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
וא� ה�בח; קנה י�ראל, �יד� �היא וזה י�ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה�זל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�גזל, ְִִִִֵַַָָָ�פ�

.Âאחר א� יא�� אחר �ה��יחה �ה�זלה �ארנ�, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�בר
על א� ה�בי�, ��נת מ�ני �זל� �ל ה�בח � ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ�����ת
אצל�, ונתע�רה �רה �זל �יצד? מאליה. �ה��יחה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�י
�זל ילדה, לא �עדי� �י� ��י� ��בע� קד� ��לדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�י�

אצל�[כבשה]רחל קד�[בצמר]ונטענה ��זז� �י� , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ונתיא�� ה�איל � �זז� לא �עדי� �י� ��י� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��בע�
ה���ת �גזז�, ילדה וא� ה�זלה. ��עת מ��� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�עלי�,
�מי� � �זז� ולא ילדה לא עדי� וא� �זל�; �ל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוה�לד�ת
עצמ�. ה�המה �מחזיר ה�גזל, מ� ה�בח ונ�טל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָל�,

.Ê,ילדה �� ואחר ה�עלי� ונתיא�� מע�רת, �רה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ�ְַָָָ�זל
מ��� � �זז� �� ואחר ה�עלי� ונתיא�� טע�נה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
וא� ל�זז. הע�מדת רחל �דמי לילד, הע�מדת �רה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�מי
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ה���ת הרי � �זז� א� ילדה �����ת קד� א� יא�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני
�יד נטענה א� ��תע�רה �י על וא� �עלי�; �ל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוה�לד�ת
ה�זלה, נ���ת ולא ה�עלי� נתיא�� ולא ה�איל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹה�זל�,
�אנסיה. ח�ב �ה�זל� �י על א� עדי�, היא �עליה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�ר��ת

.Á� ה�עלי� ��תיא�� אחר וטבח והק�י� �זל, א� ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ�נב
��א �די �לבד, �הק�י�� מ�עה ה�זל� �ר��ת היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד �נבה מ�עת וג��תיה ולד�תיה וכל נ��ר; ח�טא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא

ל�עלי�. הק��, ְְְִֵֶַַָ�עת

.Ëת��� �ג�� מאליו, ה�א ��בח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
לפני אפ�� � �פ�מ� �ח��ה היתה א� אבל ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ�ולד�ת.
�זה ���צא �ל וכ� ה����. �בח ה�גזל מ� נ�טל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיא��,

ה�צאה. �� ��� ִֵֶֶַָָמ�בח

.È�לבר�ת הח�זר �יצד?[לקדמותו]���י ���י. אינ� , ְִִִִֵֵֵַַָ
אינ� � �בה מה� וע�ה �מסמרי�, א�ת� וד�ק עצי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָה��זל
��הי�. ל�ח�ת וח�זרי� א�ת�, לפרק אפ�ר �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ���י;

.‡Èידק �א� קנה; לא � לבנה וע�ה� עפר [יכתוש]�זל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
וע�ה� מ�כת �ל ל��� �זל ��היתה. עפר �חזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה�בנה,
��היה. ל��� יחזר ה�ט�ע, י�י� �א� קנה; לא � ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמט�ע

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.·È�ו�פ עצי� ה��זל �ה�[שייפ�]אבל חפר א� וק�צ�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
א� ול�נ�, נ�צ� א� �צבע�, צמר ��זל א� �לי�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָוע�י�

טוי צמר]��זל לבנה[חוטי ��זל א� �גדי�, וע�ה� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
הרי � וה�יכ� מע�ת א� וס�ת�, אבני� א� עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָוע�א�
�ני� אחר�ת, מע�ת א�ת� יע�ה �א� �יד�; ���י ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָזה

�ה�. ���צא �ל וכ� ה�. ְֲֵֵֵֶַָָֹחד��ת

.‚Èהרי� קנה; לא � וח��� ו�פ� י�נ�ת, מע�ת ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹה��זל
קנה; � וי�נ� חד��ת מע�ת �זל ��הי�. וח�זרי� ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתי�ני�,
�קצצ� מח�ר �קל �זל ה�. חד��ת �ני� א�ת�, יח�� ְָָ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�א�

חלי�ת חלי�ת �רת� קנה; לא טבעות]� וע�ה�[טבעות ְָָָֹ�ְ�ְְָָ
קנה. � ָָק�ר�ת

.„È�ק�צ קנה; לא � קט��ת וע�י� �ד�ל�ת ק�ר�ת ְְְֲִַַַָָָָָָֹ�זל
ל�לב[קרשי�]ל�ח�ת �זל קנה. � �מ� �����ה ְְִֶַַַָָָָָָעד

ה�פ�ה וע�י� עלי� �זל העלי�. קנה � עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
�[מטאטא] ��ר ונע�ה עגל איל, ונע�ה טלה �זל קנה. �ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

על וא� ה�זלה, ��עת �מ��� וקנה�; �יד�, ���י זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי
ה�עלי�. נתיא�� ��א ְְֲִִִֶַָָֹ�י

.ÂË�מי� אי� � ��בר� �לי ה�חת[מעריכי�]�זל ל� ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק של ה�ב�ר[ערכו וה�לי �מיו; מ��� א�א ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

� ה�ב�ר ה�לי את ל�ל ה�עלי� רצ� וא� �זל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�ל
לא וא� ל�עלי�; היא ��נה ��� ה�חת; �מ��� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנ�טלי�,

�זה. ���צא �ל וכ� �יד�. הר��ת ,�� ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצ�

.ÊË��תיא�� �י על א� � וה�קרה נ���ת, ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�זלה
�� ל�זל� ואי� לבעליה, ח�זרת ז� הרי � ה�עלי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ��ה
�ג�� א�א יא��, אחר ה�בח את ל�זל� ��נ� ��א ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�ל��;
ק�מת, ה�זלה היתה א� � ה�קר �בח אבל �ולד�ת; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ת

.�� ז�כה ואינ� �עיניה ְְֵֵֶֶֶֶָח�זרת

ג ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

�ינר‡. �וה היא והרי מחבר�, יי� �ל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
��ר א� � �אר�עה ועמדה אצל� וה�קרה ה�זלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ��עת
אחר �מ�נה נתנ� א� מכר� א� א�ת� �תה א� החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
הע�ל�; מ� ה�צאה ��עת אר�עה, מ��� � ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ�ה�קרה
א� מאליה נ��רה �עצמ�. ח�זרת היתה ה�יח�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�א��

ה�זלה. ��עת �ינר, מ��� � ְְְְִִֵֵַַַָָָָאבדה

מ�·. ה�צאה �ב�עת אר�עה, ה�זלה ��עת �וה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה
���ר �י� ה�זלה, ��עת אר�עה, מ��� � �ינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהע�ל�
�ל וכ� מאליה. אבדה א� ����רה �י� ��תי�, א� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹא�ת�

�זה. ֵֶַָ���צא

ח�תל‚. כלי]ה��זל �מרי�,[סוג חמ�י� �� ��� ְֲִִִֵֵֶַָָ
אחת �כ���כר �ת�עה, י�כר �אחת ��� הח�תל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֶַָָ�כ���כר
ה�גזל ואי� ��עה, א�א מ��� אינ� � �ע�רה י�כר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחת
ה�י� וכ� מ�כר'. הייתי אחת אחת 'אני ל�: ל�מר ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָיכ�ל
�הק�� אבל הדי�ט; �נכסי �זה ���צא �ל וכ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מ�יק,

ע�רה. מ��� א�א ,�� ְֲֵֵֵֶַָָָאינ�

לחזר,„. יכ�ל �אינ� �ח� �ח�ה א� והזקינה, �המה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�זל
�ג�� לחזר, יכ�ל �אינ� �ח� �ח�� א� והזקינ�, עבדי� ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ�זל
א� ונס�ק מט�ע ��זל א� �עלה, רפ�את לה� �אי� ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָחלאי�

יי��ס ��זל א� ,��� והרקיב� �ר�ת ��זל א� ה�ל�, ל� ְְְִִֵֶֶֶַַָָ�ִֶַַָָ
��עת �מ��� ��בר�, �לי ��זל �מי זה הרי � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוהחמי�
�אפ�ר �ח� וכח�� ועבדי�, �המה �זל א� אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָה�זלה.
י�צא ה�א והרי ז�, �מדינה ונפסל מט�ע ��זל א� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹלחזר,
�ר�מה א� מקצת�, והרקיב� �ר�ת ��זל א� אחרת, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�מדינה
ונעברה �המה א� ה�סח, עליו ועבר חמ� ��זל א� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָונטמאת,
� לה�קל י�צאה �היתה א� מ��רב, ��פסלה א� עברה, ��ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

�עצמ�. א�ת� �מחזיר לפני�', ��� 'הרי ל�: ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָא�מר

א�‰. אבל ה�זלה. את ��החזיר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ��ה
ח�ב � �הניה ��אסרה אחר אבדה א� ה�זלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנ�רפה
אחר �� �פר א� לפיכ�, ה�זלה. ��עת �מיה ל� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהחזיר
וא��. וחמ� קר� ל��� ח�ב � ונ��ע �הניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��אסרה

.Â�חר א� עליה, רכב א� מ�א, עליה ונ�א �המה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָה��זל
על א� � לבעליה והחזיר� �זה, וכ��צא �� �� א� ��ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לא �הרי �ל��; ל��� ח�ב אינ� תע�ה, �לא �עבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�י
א� לגזל זה אד� החזק וא� הכחי��. ולא ְְִֶַָָֹ�ְְְְִִִִִָָֹהפסיד�,
ואפ�� א�ת�, ק�נסי� � �ע� אחר �ע� א�� מע�י� ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלע��ת
��המה, �ה��יח ה�בח א� ה�כר ו�מי� לאר�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ח�צה

ל�גזל. ְְִֵַַָ�מ���

.Ê�ל�� ולא מלאכה, �� וע�ה חבר�, �ל עב�� ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹה��ק�
עב��; י�טל ��א לאד� ל� ���ח �ט�ר, � אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמ�לאכה

�פ�על. ל� מ��� אחרת, מ�לאכה ��ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָוא�

.Á�א � מלאכה �� וע�ה חבר�, �ל ספינת� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָה��ק�
ל�כר ע��יה �חתה,[להשכרה]אינ� ��ה ל� �מי� � ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

�ת�רת ל� ירד א� � ל�כר היא ע��יה וא� ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוי���.
ל�ל ה�על רצה א� � �ר��ת ��א וירד ה�איל ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ�כיר�ת,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay f"k ycew zay -

�ת�רת ל� ירד וא� נ�טל. �חת�, ל�ל רצה נ�טל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�כר�,
�זה. ���צא �ל וכ� ה�חת. נ�ת� ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹ�זל,

.Ë�אינ חצר א�ת� א� � מ�ע�� ��א חבר� �חצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ר
�י על א� �כר, ל� להעל�ת צרי� אינ� � ל�כר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָע��יה
לא וזה נהנה, ��ה לעצמ�; מק�� ל��ר ה�ר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��ר�
זה �ר� �אי� �י על א� � ל�כר ע��יה החצר וא� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממ��. ח�ר� �הרי �כר, ל� להעל�ת צרי� ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹל��ר,

.È�וס�ני צמר ל� �היה אחד[צבעי�]מי �בא �ר�יי�, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
�מי ל� מ��� � חבר� מ�עת ��א ���ני� ה�מר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
��י �על ס�ני� �בח ל� מח�ב ואינ� ��מר, �הפסיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמה
אי� ה��ני�, מ� �ח�ר� מה �מי ה��ק �פ� וא� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�מר.

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

.‡Èיד יד[להשתמש]ה��לח ��לח �י� � �פ�ד�� ְִֵֵֶַַַָָָָ
ונתח�ב �זל�, זה הרי � ��ל�ח� ועב�� �נ� יד על א� ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ�עצמ�,
ח�ב ה�זלני�. �ל �די� �ר��ת�, ה�זלה ונע�ת ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָָָ�אנסיו,
יד. ���לח עד �אחרי�ת�, ח�ב אינ� � �פ�ד�� יד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹל�לח
�ל��, מ��� ח�ר ��א �י על א� ;�� נתח�ב יד, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�מ���לח
יד �� ל�לח �די �ר��ת� למק�� מ�ק�� ה��ד�� נטל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹא�א

ח�ר��. צריכה אינ� יד ��ליח�ת ח�ב; זה הרי �ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

.·Èנתח�ב � רביעית מ��ה ל�ל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהג�י�
ה�יס את הג�י� א� אבל נטל. ��א �י על א� ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�אנסיה,

��� �אינ� מ�ברי� ב�יס וכ��צא �ינר, מ��� [גוש]ל�ל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתח�ב לא א� ה�יס, �כל נתח�ב א� ספק זה הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

�לבד. �דינר ְְִִֶַָָא�א

.‚Èח�ב אינ� � מקצת� ונטל אצל�, מפקדי� �ר�ת ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ֵָהי�
ה��ח ה��ד�� ��אר ��טל; ה�ר�ת �אחרי�ת ָ�ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָא�א
מחמת ה�אר נפסד וא� �עליו. �ר��ת ה�א הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ�מק�מ�,
�מק�מ�, החבית את ה�ה �יצד? ��ל. ח�ב ��טל, ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
והיא ��טל, אחר נ��רה א� � יתר א� רביעית מ��ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונטל
הג�י� לא �הרי ��טל, �מה א�א ח�ב אינ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�מק�מ�
��עת ��� �מי את מ��� החמיצה, וא� החבית; ְִַָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָאת

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶַַָָֹה�זלה.

.„Èעת�� �ר��ת� היה א� � �י� �בית �פ�ד�� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָה��פר
�אנסיו. ונתח�ב �זל�, עליו נע�ה � ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ���פר

.ÂËלי� היה �זל�. זה הרי ה�עלי�, מ�עת ��א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��אל
מה� אחד �לקח� עב��, �יד א� ה�ית, �על �ל �נ� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ�יד
�ר��ת�, ונע�ה מ�עת, ��א ��אל זה הרי � �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונ����
החזיר� א� לפיכ�, ל�עלי�; ��חזיר�� עד �אנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתח�ב
ח�ב � נ��ר א� מה� ואבד לעבד, א� �יד�, �היה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל�ט�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶַַָֹל���.

.ÊË� �י� �ית �ר��ת ��א ה�וה מ�ד מ���� ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהח�ט�
ל�מר צרי� ואי� ל�. ח�ב �ה�א �י על א� �זל�, זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
��אמר: �זל�, �ה�א � �מ��נ� חבר� �ית לת�� נכנס ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָא�

�עמד". ֲַַֹ"�ח��

קודש שבטשבת ה'תשס"טכ"ז

ד ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

�ל‡. על נ��ע ה�גזל ��היה ל�זלני�, חכמי� קנס� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס

מחזק זה ��היה וה�א, ה�זל�; מ� ונ�טל ��טע�, ְָ�ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמה
עדי�. ��ני ְְִִֵֵֶָ��זל�

�פני·. למ��נ� חבר� �ית לת�� ��כנס הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַ�יצד?
ל� מ�לי� וכלי� ויצא �ל��, �נפיו �חת היה ולא ִָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹעדי�,

�נפיו בגדו]�חת �על[כנפי ה�, מה העדי� ידע� ולא , ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ
'מע�ל� ה�זל� �אמר �י� � �זל�ני' וכ� ��' א�מר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ית
למ��� 'נכנס�י �אמר �י� �ל��', נטל�י ולא נכנס�י ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
�נפי �חת היה ולא נטל�י לא אבל העדי�, �אמר� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ�מ�
ה�ית �בעל זה' �לי 'נטל�י �אמר �י� ��י', �לי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָא�א
�נקיטת נ��ע ה�ית �על הרי � אחר �כלי זה ��טל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָט�ע�

��טע�. מה �ל ונ�טל ְְִֵֵֶֶַָֹחפ�,

לה�‚. אמ�ד �ה�א �ברי� ���ע� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
לו] שיש א�ת�[משוער אצל� ��פקידי� אמ�ד �ה�א א� ,ְְִִֶֶֶַָָ

�חת ���טל� �אפ�ר �דברי� וטע� ��ע�, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�ברי�
העדי�. �העיד� �מ� ְְִִִֵֵֶַַָָה�נפי�

רא�ה�„. ולא חבר�, את למ��� ��כנס עדי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹרא�ה�
�בעל �ל��, �נפיו �חת נראה ואי� ��צא א� ��צא, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�עת
'מע�ל� אמר: אפ�� � נטל' וכ� ��' וא�מר: ט�ע� ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָה�ית

הר � העדי� את מכחי� �הרי נכנס�י', �ט�ר;לא זה י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�ת �ב�עת נ��ע נטל�י', ולא 'נכנס�י אמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�א�

חפ�] נקיטת ללא �אפ�ר[מדרבנ� � וה�ל� �ל�� נטל ְְְֵֶֶֶַָָֹ��א
�זל. ולא לגזל ְְִִֵֶַָָֹֹ���נס

�נפיו,‰. �חת �לי� ונטל ��כנס מעיד� אחד עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
א� �ל��', �זל�י 'לא א�מר: וה�א ה�, מה י�דע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינ�
היה מה י�דע העד ואי� ה�איל � נטל�י' '�ח�בי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�אמר:
�אינ� �זל; ��א חפ� �נקיטת נ��ע זה הרי �נפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�חת

עדי�. ��ני א�א �גזלנ�ת, ְְְְִִֵֵֶַָָָ�מחזק

.Âמר�� �� � ה�זל� מ� ונ�טל נ��ע ה�ית ��על ���ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נטל ��ה נ��עת ��מר, �ל א��� אפ�� ה�ית, �על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ�ל

ה�זל�. �מ��� וכ�, ��ְְֵַַַָָָָ

.Ê�לקיט א� �כיר� �� המלקט]היה �על[פועל �ל ְְִִֶַַָָָ
ל�בע, יכ�ל ה�גזל ואי� ונ�טלי�. נ��עי� אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָה�ית,
י�דעי� העדי� ואי� ��גזל; ��עה �בית� היה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�הרי
ואי� להחזיר. ה�זל� לח�ב �די �נפיו, �חת �טל ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָמה
ה�ב�עה. על ח��ד �ה�א מ�ני ה�זל�, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמ��יעי�

.Á�מחרי זה? �די� ע��י� חר�]וכיצד ה�ית[מטיל �על ְְְִִִִֵֶַַַַַַ
�בית מ�דה ואינ� �ל��, מ�ית� ��טל מי על סת� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחר�
ה�קצת מחזיר � מקצת ��זל ה�זל� ה�דה ואפ�� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָ�י�.
ו�אי. טענת ט�ע� ה�ית �על אי� �הרי �לבד, �� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָ�ה�דה

.Ëוכל ה�גזל, ה�א מי י�דע ואינ� מחמ�ה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
�י על א� � �זל�' 'לי ל�: וא�מר ��בע� מה� ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
�זל�, ��ה נ��ע מה� אחד �ל הרי � ��זל עדי� �� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�אי�
ה�א קנס זה, �בר א� ואחד. אחד לכל �זלה ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מ���
�י� אבל וגזל; עברה �עבר מ�ני חכמי� א�ת� ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��נס�

מ�פק. ל��� ח�ב אינ� ְִֵֵֵַַָָָ��רה,

.Èאחד �ל 'אביו א� מ��', אחד את '�זל�י ל�ני�: ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
�מי�, ידי לצאת �א א� � ה�א' איזה י�דע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמ��,
נ�ת� אינ� �די�, אבל ואחד. אחד לכל �זלה ל��� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָח�ב
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�ת�רת ל� ירד וא� נ�טל. �חת�, ל�ל רצה נ�טל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�כר�,
�זה. ���צא �ל וכ� ה�חת. נ�ת� ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹ�זל,

.Ë�אינ חצר א�ת� א� � מ�ע�� ��א חבר� �חצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ר
�י על א� �כר, ל� להעל�ת צרי� אינ� � ל�כר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָע��יה
לא וזה נהנה, ��ה לעצמ�; מק�� ל��ר ה�ר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��ר�
זה �ר� �אי� �י על א� � ל�כר ע��יה החצר וא� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.

ממ��. ח�ר� �הרי �כר, ל� להעל�ת צרי� ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹל��ר,

.È�וס�ני צמר ל� �היה אחד[צבעי�]מי �בא �ר�יי�, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
�מי ל� מ��� � חבר� מ�עת ��א ���ני� ה�מר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוצבע
��י �על ס�ני� �בח ל� מח�ב ואינ� ��מר, �הפסיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמה
אי� ה��ני�, מ� �ח�ר� מה �מי ה��ק �פ� וא� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�מר.

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

.‡Èיד יד[להשתמש]ה��לח ��לח �י� � �פ�ד�� ְִֵֵֶַַַָָָָ
ונתח�ב �זל�, זה הרי � ��ל�ח� ועב�� �נ� יד על א� ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ�עצמ�,
ח�ב ה�זלני�. �ל �די� �ר��ת�, ה�זלה ונע�ת ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָָָ�אנסיו,
יד. ���לח עד �אחרי�ת�, ח�ב אינ� � �פ�ד�� יד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹל�לח
�ל��, מ��� ח�ר ��א �י על א� ;�� נתח�ב יד, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�מ���לח
יד �� ל�לח �די �ר��ת� למק�� מ�ק�� ה��ד�� נטל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹא�א

ח�ר��. צריכה אינ� יד ��ליח�ת ח�ב; זה הרי �ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

.·Èנתח�ב � רביעית מ��ה ל�ל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהג�י�
ה�יס את הג�י� א� אבל נטל. ��א �י על א� ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�אנסיה,

��� �אינ� מ�ברי� ב�יס וכ��צא �ינר, מ��� [גוש]ל�ל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתח�ב לא א� ה�יס, �כל נתח�ב א� ספק זה הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

�לבד. �דינר ְְִִֶַָָא�א

.‚Èח�ב אינ� � מקצת� ונטל אצל�, מפקדי� �ר�ת ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ֵָהי�
ה��ח ה��ד�� ��אר ��טל; ה�ר�ת �אחרי�ת ָ�ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָא�א
מחמת ה�אר נפסד וא� �עליו. �ר��ת ה�א הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ�מק�מ�,
�מק�מ�, החבית את ה�ה �יצד? ��ל. ח�ב ��טל, ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
והיא ��טל, אחר נ��רה א� � יתר א� רביעית מ��ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונטל
הג�י� לא �הרי ��טל, �מה א�א ח�ב אינ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�מק�מ�
��עת ��� �מי את מ��� החמיצה, וא� החבית; ְִַָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָאת

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶַַָָֹה�זלה.

.„Èעת�� �ר��ת� היה א� � �י� �בית �פ�ד�� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָה��פר
�אנסיו. ונתח�ב �זל�, עליו נע�ה � ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ���פר

.ÂËלי� היה �זל�. זה הרי ה�עלי�, מ�עת ��א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��אל
מה� אחד �לקח� עב��, �יד א� ה�ית, �על �ל �נ� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ�יד
�ר��ת�, ונע�ה מ�עת, ��א ��אל זה הרי � �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונ����
החזיר� א� לפיכ�, ל�עלי�; ��חזיר�� עד �אנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתח�ב
ח�ב � נ��ר א� מה� ואבד לעבד, א� �יד�, �היה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל�ט�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶַַָֹל���.

.ÊË� �י� �ית �ר��ת ��א ה�וה מ�ד מ���� ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהח�ט�
ל�מר צרי� ואי� ל�. ח�ב �ה�א �י על א� �זל�, זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
��אמר: �זל�, �ה�א � �מ��נ� חבר� �ית לת�� נכנס ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָא�

�עמד". ֲַַֹ"�ח��
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�ל‡. על נ��ע ה�גזל ��היה ל�זלני�, חכמי� קנס� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס

מחזק זה ��היה וה�א, ה�זל�; מ� ונ�טל ��טע�, ְָ�ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמה
עדי�. ��ני ְְִִֵֵֶָ��זל�

�פני·. למ��נ� חבר� �ית לת�� ��כנס הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַ�יצד?
ל� מ�לי� וכלי� ויצא �ל��, �נפיו �חת היה ולא ִָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹעדי�,

�נפיו בגדו]�חת �על[כנפי ה�, מה העדי� ידע� ולא , ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ
'מע�ל� ה�זל� �אמר �י� � �זל�ני' וכ� ��' א�מר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ית
למ��� 'נכנס�י �אמר �י� �ל��', נטל�י ולא נכנס�י ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
�נפי �חת היה ולא נטל�י לא אבל העדי�, �אמר� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ�מ�
ה�ית �בעל זה' �לי 'נטל�י �אמר �י� ��י', �לי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָא�א
�נקיטת נ��ע ה�ית �על הרי � אחר �כלי זה ��טל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָט�ע�

��טע�. מה �ל ונ�טל ְְִֵֵֶֶַָֹחפ�,

לה�‚. אמ�ד �ה�א �ברי� ���ע� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
לו] שיש א�ת�[משוער אצל� ��פקידי� אמ�ד �ה�א א� ,ְְִִֶֶֶַָָ

�חת ���טל� �אפ�ר �דברי� וטע� ��ע�, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�ברי�
העדי�. �העיד� �מ� ְְִִִֵֵֶַַָָה�נפי�

רא�ה�„. ולא חבר�, את למ��� ��כנס עדי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹרא�ה�
�בעל �ל��, �נפיו �חת נראה ואי� ��צא א� ��צא, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�עת
'מע�ל� אמר: אפ�� � נטל' וכ� ��' וא�מר: ט�ע� ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָה�ית

הר � העדי� את מכחי� �הרי נכנס�י', �ט�ר;לא זה י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�ת �ב�עת נ��ע נטל�י', ולא 'נכנס�י אמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�א�

חפ�] נקיטת ללא �אפ�ר[מדרבנ� � וה�ל� �ל�� נטל ְְְֵֶֶֶַָָֹ��א
�זל. ולא לגזל ְְִִֵֶַָָֹֹ���נס

�נפיו,‰. �חת �לי� ונטל ��כנס מעיד� אחד עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
א� �ל��', �זל�י 'לא א�מר: וה�א ה�, מה י�דע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינ�
היה מה י�דע העד ואי� ה�איל � נטל�י' '�ח�בי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�אמר:
�אינ� �זל; ��א חפ� �נקיטת נ��ע זה הרי �נפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�חת

עדי�. ��ני א�א �גזלנ�ת, ְְְְִִֵֵֶַָָָ�מחזק

.Âמר�� �� � ה�זל� מ� ונ�טל נ��ע ה�ית ��על ���ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נטל ��ה נ��עת ��מר, �ל א��� אפ�� ה�ית, �על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ�ל

ה�זל�. �מ��� וכ�, ��ְְֵַַַָָָָ

.Ê�לקיט א� �כיר� �� המלקט]היה �על[פועל �ל ְְִִֶַַָָָ
ל�בע, יכ�ל ה�גזל ואי� ונ�טלי�. נ��עי� אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָה�ית,
י�דעי� העדי� ואי� ��גזל; ��עה �בית� היה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�הרי
ואי� להחזיר. ה�זל� לח�ב �די �נפיו, �חת �טל ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָמה
ה�ב�עה. על ח��ד �ה�א מ�ני ה�זל�, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמ��יעי�

.Á�מחרי זה? �די� ע��י� חר�]וכיצד ה�ית[מטיל �על ְְְִִִִֵֶַַַַַַ
�בית מ�דה ואינ� �ל��, מ�ית� ��טל מי על סת� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחר�
ה�קצת מחזיר � מקצת ��זל ה�זל� ה�דה ואפ�� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָ�י�.
ו�אי. טענת ט�ע� ה�ית �על אי� �הרי �לבד, �� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָ�ה�דה

.Ëוכל ה�גזל, ה�א מי י�דע ואינ� מחמ�ה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
�י על א� � �זל�' 'לי ל�: וא�מר ��בע� מה� ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
�זל�, ��ה נ��ע מה� אחד �ל הרי � ��זל עדי� �� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�אי�
ה�א קנס זה, �בר א� ואחד. אחד לכל �זלה ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מ���
�י� אבל וגזל; עברה �עבר מ�ני חכמי� א�ת� ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��נס�

מ�פק. ל��� ח�ב אינ� ְִֵֵֵַַָָָ��רה,

.Èאחד �ל 'אביו א� מ��', אחד את '�זל�י ל�ני�: ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
�מי�, ידי לצאת �א א� � ה�א' איזה י�דע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמ��,
נ�ת� אינ� �די�, אבל ואחד. אחד לכל �זלה ל��� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָח�ב
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אחד אי� �הרי �יניה�; א�ת� ח�לקי� וה� אחת, �זלה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
חכמי� קנס� ולא וה�דיע�; �א זה א�א ��גזל, י�דע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמה�

��בע. ל� �אי� מ�ני זה, ְְִֵֵֵֶֶַָָ�דבר

.‡Èאמר א� � מאה' '�זל�ני ל�: ואמר חבר�, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��ע�
ה�דה וא� נת�ע. �ל �די� ה�ת �ב�עת נ��ע �זל�י', ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'לא
ה��רה �ב�עת ונ��ע חמ�י�, מ��� � חמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ��זל�
�זל� החזק לא �הרי �מקצת, מ�דה �ל �די� ה�אר ְְַַָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹעל
�לי�, �גזל� לבית� ��כנס חבר� את ה��ע� וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ�עדי�.
אצל�', לי ��� �ח�ב לקח�י� מ���� '�ר� א�מר: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַוה�א
�י על א� � �ל��' �ידי ל� 'אי� א�מר: ה�ית ְְְִִִֵֵַַַַַַָ�בעל
עדי� �� ואי� ה�איל �ר��ת, ��א ����נ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹ�ה�דה
ה�����, מ� ח�ב� וג�בה נ��ע זה הרי ��זל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ��עידי�

�אסר �]�ה�ה לקחתי �ה�יר[ואמר ה�ה [שכדי�ה�א ִִֶֶֶֶֶַַַָ
�נקיטתנטל] נ��ע זה הרי ונ�טל, נ��ע וה�א וה�איל ;ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ

ונטע�.[קדוש]חפ� ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

.·Èפני� ��א חבר� �ל �ית לת�� ��כנס עדי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹרא�ה�
מג�י�, �ה�ציא� �י על א� � �לי� מ�� ונטל ה�ית, ִ�ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ�על
א� � �ליו את למ�ר ע��י ה�ה ה�ית ��על �י על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוא�
�אתי, '�ר��ת� א�מר: וה�ה לקח�', �זל '�ר� ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטע�
אצל� לי ��� '�ח�ב א� לי', 'נת�� א� לי', מכר�� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָוא�ה
��א חבר� לבית ה�כנס ��ל נאמ�; אינ� � ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�פ��י�'
זה הרי � עדי� �פני וה�ציא� מ�� �לי� ונטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�פניו,
�א� ואי� ה�ית; לבעל ה�לי� מחזיר לפיכ�, �זל�. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ�חזקת
ח�זר ��חזיר, ואחר �זל. מה רא� העדי� �הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ב�עה,
�יניה�. וה�י� ��טע�, מה �כל ה�ית �על את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹות�בע

.‚È�ט�ע ה�ית �בעל �לבד, אחד עד �� היה א� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
א� �ידי', ה�א 'לק�ח א�מר: וה�ה �יד�, זה �לי ה�א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ��ז�ל
זה הרי � אצל�' ה�א �פ�ד�� היה '��י א� �ביתיו', ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָ'�ח�בי
�� הי� �א�� �ב�עה; �לא לבעליו, ה�לי להחזיר ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹח�ב
אחד, עד א�א �� �אי� ועכ�ו ל���, ח�ב היה עדי�, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ני
את מכחי� אינ� �הרי ל�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָח�ב
מ���. לה�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה המח�ב וכל ְְְְִֵֵַַָָָָ�ְְֵַָָהעד;
נטל�י ולא לבית� נכנס�י 'לא ואמר: �פר א� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹלפיכ�,
הרי � מכחי�� וה�א אחד, עד א�א �� ואי� ה�איל � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ�ל��'
ונפטר. �ל��, מ�ית� לקח ��א ה��רה �ב�עת נ��ע ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹזה

.„Èפני� חבר� מ�ד �ס� �ל ל��� �חט� �אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמע�ה
חטפ�י'; ו��י 'חטפ�י, ואמר: הח�ט� �בא אחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
�ב�עה מח�ב �ה�א מ�ני � להחזיר חכמי� א�ת� ְָָ�ְְְְְְֲִִִִֵֶַָוח�ב�
העד. �אמר �מ� ה�דה �הרי לה�בע, יכ�ל ואינ� זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�עד
���� ה�ת �ב�עת נ��ע היה �לל, עד �� היה לא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹוא��
חטפ�י', לא 'מע�ל� ואמר העד את הכחי� וא�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחט�;
�כל �ני� זה �כדי� חט�. ��א ה��רה �ב�עת נ��ע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה

מק��. �כל �זה ְֵֶַָָָ���צא

.ÂËי��' א�מר: וה�א אחד, עד �פני זה�בי� מ��� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחט�
��ה י�דע העד �אי� �י על א� � הי�' וע�רי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפ�י,
��ה�בי� �ו�אי ידע �הרי הע�רי�; מ��� זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחט�,
אחד �עד ונמצא ל���; ח�ב היה �ני�, הי� וא�� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחט�.

��ארנ�. �מ� לה�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ְמח�ב

.ÊËוה�גזל ה�', ��י חטפ�י, 'ע�רי� הח�ט�: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
הרי מנינ�, י�דע העד ואי� ה�איל � חט�' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָא�מר:
�ב�עת ונ��ע �חטפ�; �ה� �ה�דה הע�רי� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ���
�זה נ�טה ודע�י �מקצת. נתח�ב �הרי ה�אר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��רה

ה�ת אמר[מדרבנ�]���בע א�א �כל�� ה�דה לא �הרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפ�י'. ְִִֶַָ'��י

.ÊÈ�לי� מ�� ונטל �פניו, ��א חבר� �ל לבית� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
ה�ית �על הרי � נטל ��ה י�דע העד ואי� אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ�פני
'לא א�מר: וה��זל �ביתי', היה �לי� 'ע�רי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹא�מר:
מ�ני הע�רה, להחזיר ח�ב � ��י' וה� ע�רה א�א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנטל�י
על נ��ע ואינ� לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ�ְֶ�ה�א
על לטע� יכ�ל �אינ� מ�ני ה�ת, �ב�עת אפ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה�אר

ו�אי. טענת ְֲַַַַַַָה�זל�

ה ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

ואס�‡. ה�זל�, מ� ה�ז�ל �בר לקנ�ת לסעד�אס�ר ר ְְְְֲִִַַַַָָָָָָ
א��[לעוזרו] �ברי� הע��ה ��ל ��קנה�; �די ���י� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל

"ולפני על וע�בר עברה, ע�ברי ידי מח�ק � �ה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
מכ��ל". ת�� לא ְִִִֵֵֹע�ר

וה�א·. יא��; לאחר אפ�� ה�ז�ל, �דבר להנ�ת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָאס�ר
ידע �יצד? עצמ�. ה�זלה ה�א זה ��בר �ו�אי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ��דע
.�� לחר� א� עליה לר�ב אס�ר �ז�לה, ז� �ה�המה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ו�אי

ל�‚. לה�נס א� �ת�כ�, לעבר אס�ר � �דה א� �ית ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�זל
�ר וא� ה��מי�; מ�ני �ב��מי� הח�ה מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�ח�ה
�חצר ה�ר �די� ל�עלי�, �כר להעל�ת ח�ב � ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָ�ת�כ�
אס�ר � ��ר מה� וע�ה �קלי� �זל מ�ע��. ��א ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחבר�

�זה. ���צא �ל וכ� עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר

מ����.„. �ט�ר � יא�� אחר ה�זלה ואכל �עבר, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי
� הא�כל מ� לג��ת ה�עלי� ורצ� יא��, קד� אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוא�
ה�זל�. מ� ��בי� רצ�, וא� היא; �ר��ת� �עדי� ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ��בי�,

אחר‰. ל�ני� ה�זלה את �האכיל �י� ומת, ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��זל
ה�יח א� � אבדה א� מכר� א�א האכיל� ��א �י� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיא��,
ח�בי� אינ� � ה��לטלי� מ� אבל ל���; ח�בי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָקרקע,
ה��לטלי� ואי� ה�זל�, על ה� ח�ב ה�זלה ��מי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָל���;

ח�ב. לבעל ְְְְִִַַַמ��ע�די�

.Â,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
�י� אכל� �י� ל��� ח�בי� לפיכ�, �ה; על �מלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפ��
ה�עלי�, נתיא�� לא �י� ה�עלי� נתיא�� �י� אכל�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

�ה�יח. ה��לטלי� מ� �י� ה�רקע מ� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ�י�

.Ê�א ה��ב: מ� �ל�קח ה�זל�, מ� מ�לטלי� ה��קח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָ�י�
ה��ק ��נת �� ע�� לא ה�א, מפרס� ממנו�זל� נוטל [והנגזל ְְַָ�ְַַַָָָֹ

תשלו�] ה��קללא ��נת �� ע�� מפרס�, אינ� וא� [שלא. ְְִֵ�ְַַַָָָ
ממונו] הקונה ול�קחיפסיד ��ת�, �מי� ל��קח ה�גזל ונ�ת� ,ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נתיא�� �בר וא� ה�זלה. �דמי ה�זל� ות�בע וח�זר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ�זלת�,
מחזיר�. ואינ� �זלה, �ל עצמ� ל�קח קנה � ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה�עלי�

.Áעל א� � ��� מ�עט היה וא� ה�זל�; מ� להנ�ת ְְִִֵֶַַַַָָָָָָאס�ר
���דע עד מ���, להנ�ת מ�ר ה�א, �ז�ל ממ�נ� �רב ִִֵֶֶַַָָָ�ִֶָָֹ�י

�יד�. �ז�ל זה ��בר ְְֶֶַַָָָָ�ו�אי

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Ëה�זל מ� ממ�נ� �ל וחזקת �זלני�, �חזקת� אד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ני
ה��כסי� �ג�� �זלנ�ת, ��לאכת� מס]מ�ני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

�ה�א זה מאכל �חזקת מה�, להנ�ת אס�ר � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה�סטי�
מצרפי� ואי� מטבעות]�ז�ל; ה�בה[=פריטת מ� �ינרי� ְְְִִִִֵֵַָָָָ

המכס] �זלה.[קופת �חזקת �ה�ל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹ��ה�,

.È�נטל אחרת, �ס�ת ל� והחזיר� �ס�ת� מ�כסי� ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטל�
��� מ�ני ;��� א�� הרי � אחר חמ�ר ל� והחזיר� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמ�ר�
י�דע ואינ� מה�, ה�עלי� ��תיא�� וחזקת� היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מכירה
עצמ�, על �מחמיר ותיק היה וא� �זלה. ��� ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�ו�אי

הרא��ני�. ל�עלי� ְְִִִִַַָָָמחזיר�

.‡È�זמ� �ליסטיס? �ה��כס אמ�רי� �ברי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ��ה
הע�מד מ�כס א� מאליו, הע�מד מ�כס א� ��י, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ�ה��כס
�מ�יח ��רצה מה ל�קח א�א קצ�ה ל� ואי� ה�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
�לי� ���קח ואמר ה�ל�, ��סק� מכס אבל ��רצה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
חלק לג��ת י�ראל מ�כס והעמיד קצ�ב, �בר א� רביע ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָא�
�ל�� לעצמ� מ�סי� ואינ� נאמ� זה �אד� ונ�דע ל�ל�, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ה�ל� ��י� לפי �זל�, �חזקת אינ� � ה�ל� ��זר מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

ע�בר �ה�א א�א ע�ד, ולא ה�א. גזל]�י� ה�בריח[עבירת ְְִִֵֶֶַַַָֹ
ה�ל� �היה �י� ה�ל�, מנת ��זל �ה�א מ�ני זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמ�כס

י�ראל. מל� �היה �י� ְִֵֵֶֶֶָָָ��י,

.·È�אי �ל על א� העיר, �ני על מס �ה�י� מל� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
�בר ו�דה �דה על א� ל�נה, מ�נה קצ�ב �בר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואי�,
נכסיו �ל י�קח� זה �בר על ��עבר מי ��ל ��זר א� ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקצ�ב,
י�� ה�א ה�ר� ��עת ��דה ���צא מי �ל א� ה�ל�, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלבית
�על �אינ� �י� ה�דה �על ה�א �היה �י� �עליה, ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה�ס
��בה וי�ראל ��זל, אינ� � א�� �דברי� ���צא וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�דה,
��א וה�א, ��ר; ה�א והרי �זל�, �חזקת אינ� ל�ל� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹא�ת�

�ל��. לעצמ� י�ח ולא �ל��, י��ה ולא ְְְְְְְִִֶַַַֹֹי�סי�

.‚Èמ�ני ו���יו מעבדיו אחד על ��עס מל� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�
להנ�ת �מ�ר �זל, אינ� � חצר� א� �דה� ולקח ֵָָ�ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָה�דינה,
ואי� ,��� היא הרי � ה�ל� מ� א�ת� וה��קח .��ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ל�ח ,��� ה�לכי� �י� ��ה מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� ִַָ�ְְִִִִִִֶֶַַָָָָה�עלי�
הפקיע ה�ל� והרי עליה�, ����עסי� ���יה� ממ�� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה��נה וכל �הפקר, ז� �דה א� ז� חצר ונע�ת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ע��ד�;
�דה א� חצר ��קח מל� אבל .�� זכה ה�ל� מ� ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָא�ת�
� �חקק ��יני� ��א חמס, �ר� ה�דינה מ�ני אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל
מ�ד�. ה�עלי� מ�ציאי� מ��� וה��קח �זל�, זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

.„Èולא ל�ל, ה�ל� א�ת� ��חקק �י� �ל �בר: �ל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ�לל�
מאי� ���ח וכל �זל; אינ� � עצמ� �פני אחד לאד� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה

��ת ��א �לבד, את[וחוקה]זה חמס א�א ל�ל, היד�עה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
���כרי� ו��טריו ה�ל� ��אי לפיכ�, �זל. זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

��ס מס]ה�ד�ת ממ�ר�[תמורת ה�ד�ת, על ה�צ�ב ְִַַַַַַָָָָָ
ואי� אי� �ל �על מס אבל גולגולת]ממ�ר. אינ�[מס , ְֲִִִֵֶַַָָָָ

�על ��ס ה�ד�ת מכר� וא� עצמ�; האד� מ� א�א ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ��בה
�י� היה �� א� א�א ממ�ר, אינ� זה הרי � האי� ְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָא�ת�

.�� ֶֶַָה�ל�

.ÂË,ה�דה �על ה�ס ���� מי ��ל �יניו, �הי� ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל�
ה�ס, מ�ני ה�דה �על �ברח ה�ס, לנ�ת� ה�דה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ�היה

זה אי� � �ר�תיה ואכל ל�ל� �עליה מס ונת� זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�בא
ה�עלי�; ��חזר� עד ה�ס ונ�ת� �ר�ת א�כל א�א ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�זל,

�אמרנ�. �מ� ה�א, �י� ה�ל� ְְִִֶֶֶֶַַָ��י�

.ÊË,�האי על ה�צ�ב מס ���� מי ��ל ��זר מל� ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכ�
�על ה�ס ונת� י�ראל �בא נת�, ��א �זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹי��ע�ד

מ�י יתר �� ע�בד זה הרי � העני זה ,[מרגילותו]י�ראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
�עבד. �� ע�בד אינ� אבל �י�; ה�ל� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ��י�

.ÊÈאיל ��רת ��רמל� מה� וע�ה ב�י�, �עלי �ל נ�ת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
�ר� א�ת� וע�ה ��י�, הרס א� וכ� עליו; לעבר מ�ר ��ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
��י� �זה; ���צא �ל וכ� .�� להנ�ת מ�ר � ח�מה ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ָא�

�י�. ִֶֶַה�ל�

.ÁÈי�צא ��ט�ע� �מל� אמ�רי�? �ברי� [נסחר]��ה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
האר�, א�ת� �ני עליו הס�ימ� �הרי הארצ�ת, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָ�א�ת�
אי� א� אבל עבדי�. ל� וה� אד�ניה� �ה�א �ע�� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חב�רת �כמ� זר�ע, �על �גזל� ה�א הרי י�צא, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָמט�ע�
עבדיו, וכל זה מל� וכ� �י�; �יניה� �אי� ה�ז�ני�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִַלסטי�

�בר. לכל ְְְִַָָָָ�גזלני�

ו ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

א�‡. � ה�הר ��טפ� �ה� וכ��צא ועצי� ואבני� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָק�ר�ת
מ�יל�. �ל וה� מ�רי�, א�� הרי � מה� ה�עלי� ְִִֵֶַָָ�ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָנתיא��
להחזיר; ח�ב � נתיא�� לא א� נתיא��, א� י�דע אינ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹוא�
אחריה�. מר�פי� ה�עלי� הי� א� ל�מר, צרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואי�

ה��יל·. �מ��ט�[ממו�]לפיכ�, ה�הר, [התפשטותו]מ�ד ְִִִִַַַַָָָ
נהר �ל �מ�ל�לית� י�, גדותיו]�ל על ה�יס[שעלה �מ� , ְִִִִֶֶַַָָָ

�מ�[צבא] ה�מר, �מ� ה�ב, �מ� הארי, �מ� ה�לקה, �מ� ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
א�� הרי ה�עלי�, ��תיא�� �ו�אי ידע א� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ר�לס

יחזיר. ידע, לא וא� ;���ְֲִִֶַַָֹ

מ�ני‚. ,��� א�� הרי � י�ראל ליסטיס מ�ד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָה��יל
נתיא�� ��א ידע וא� ה�עלי�; ��תיא�� ה�בר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ��ת�
א� ��י ליסטיס מ�ד ה��יל אבל להחזיר. ח�ב ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָה�עלי�,
נתיא�� ��א ה�בר ��ת� להחזיר, ח�ב � ��י ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ�כס
�מ�ני .��� א�� הרי ��תיא��, �ו�אי ידע וא� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�עלי�;
לא ��י �סת� ה�עלי�, �תיא�� י�ראל ליסטיס סת� ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמה
מ�ד מ�ציאי� �ה��יי� י�דעי� �ה�עלי� מ�ני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָנתיא��?
�ראי�ת א�א ��זל, עדי� �� �אי� �י על א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�זל�

�ע��. �באמ�� ְְַַָ�ְְרע�ע�ת

ירק]�חלי�„. המל�ט[מי� � ה���� �ת�� ���מחי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ
מפסידי� �ה� מ�ני �זל, מ��� �ה� אי� לחי�, ��ה� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָא�ת�
�זל, מ��� אס�רי� � יב�� וא� ה�דה; �על על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָה����
� ה�ב�ל על הי� וא� �הפסיד�. מה הפסיד� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ��בר

לחי�. ��ה� אפ�� ְֲֲִִִֵֶַאס�רי�,

לר��ת‰. וק�� �בנ� �ה��ציא ממ��, �נזקי �ארנ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ�בר
ה�לל את ה��ציא אבל �זל; מ��� �ה� אי� ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהר�י�,
��עת ��א �י� זבלי� ה�צאת ��עת �י� הר�י�, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלר��ת

�זל. מ��� עליה� ח�בי� � זבלי� ְֲִִִֵֵֶַַָָָָה�צאת

.Âליו� ל� ��תח�פ� �בית[בגדיו]מי אחרי� �כלי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ
עד �ה�, י���� לא זה הרי � ה���ה �בית א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאבל
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.Ëה�זל מ� ממ�נ� �ל וחזקת �זלני�, �חזקת� אד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ני
ה��כסי� �ג�� �זלנ�ת, ��לאכת� מס]מ�ני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

�ה�א זה מאכל �חזקת מה�, להנ�ת אס�ר � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה�סטי�
מצרפי� ואי� מטבעות]�ז�ל; ה�בה[=פריטת מ� �ינרי� ְְְִִִִֵֵַָָָָ

המכס] �זלה.[קופת �חזקת �ה�ל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹ��ה�,

.È�נטל אחרת, �ס�ת ל� והחזיר� �ס�ת� מ�כסי� ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטל�
��� מ�ני ;��� א�� הרי � אחר חמ�ר ל� והחזיר� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמ�ר�
י�דע ואינ� מה�, ה�עלי� ��תיא�� וחזקת� היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מכירה
עצמ�, על �מחמיר ותיק היה וא� �זלה. ��� ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�ו�אי

הרא��ני�. ל�עלי� ְְִִִִַַָָָמחזיר�

.‡È�זמ� �ליסטיס? �ה��כס אמ�רי� �ברי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ��ה
הע�מד מ�כס א� מאליו, הע�מד מ�כס א� ��י, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ�ה��כס
�מ�יח ��רצה מה ל�קח א�א קצ�ה ל� ואי� ה�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
�לי� ���קח ואמר ה�ל�, ��סק� מכס אבל ��רצה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
חלק לג��ת י�ראל מ�כס והעמיד קצ�ב, �בר א� רביע ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָא�
�ל�� לעצמ� מ�סי� ואינ� נאמ� זה �אד� ונ�דע ל�ל�, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ה�ל� ��י� לפי �זל�, �חזקת אינ� � ה�ל� ��זר מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

ע�בר �ה�א א�א ע�ד, ולא ה�א. גזל]�י� ה�בריח[עבירת ְְִִֵֶֶַַַָֹ
ה�ל� �היה �י� ה�ל�, מנת ��זל �ה�א מ�ני זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמ�כס

י�ראל. מל� �היה �י� ְִֵֵֶֶֶָָָ��י,

.·È�אי �ל על א� העיר, �ני על מס �ה�י� מל� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
�בר ו�דה �דה על א� ל�נה, מ�נה קצ�ב �בר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואי�,
נכסיו �ל י�קח� זה �בר על ��עבר מי ��ל ��זר א� ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקצ�ב,
י�� ה�א ה�ר� ��עת ��דה ���צא מי �ל א� ה�ל�, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלבית
�על �אינ� �י� ה�דה �על ה�א �היה �י� �עליה, ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה�ס
��בה וי�ראל ��זל, אינ� � א�� �דברי� ���צא וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�דה,
��א וה�א, ��ר; ה�א והרי �זל�, �חזקת אינ� ל�ל� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹא�ת�

�ל��. לעצמ� י�ח ולא �ל��, י��ה ולא ְְְְְְְִִֶַַַֹֹי�סי�

.‚Èמ�ני ו���יו מעבדיו אחד על ��עס מל� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�
להנ�ת �מ�ר �זל, אינ� � חצר� א� �דה� ולקח ֵָָ�ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָה�דינה,
ואי� ,��� היא הרי � ה�ל� מ� א�ת� וה��קח .��ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ל�ח ,��� ה�לכי� �י� ��ה מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� ִַָ�ְְִִִִִִֶֶַַָָָָה�עלי�
הפקיע ה�ל� והרי עליה�, ����עסי� ���יה� ממ�� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה��נה וכל �הפקר, ז� �דה א� ז� חצר ונע�ת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ע��ד�;
�דה א� חצר ��קח מל� אבל .�� זכה ה�ל� מ� ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָא�ת�
� �חקק ��יני� ��א חמס, �ר� ה�דינה מ�ני אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל
מ�ד�. ה�עלי� מ�ציאי� מ��� וה��קח �זל�, זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

.„Èולא ל�ל, ה�ל� א�ת� ��חקק �י� �ל �בר: �ל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ�לל�
מאי� ���ח וכל �זל; אינ� � עצמ� �פני אחד לאד� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה

��ת ��א �לבד, את[וחוקה]זה חמס א�א ל�ל, היד�עה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
���כרי� ו��טריו ה�ל� ��אי לפיכ�, �זל. זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

��ס מס]ה�ד�ת ממ�ר�[תמורת ה�ד�ת, על ה�צ�ב ְִַַַַַַָָָָָ
ואי� אי� �ל �על מס אבל גולגולת]ממ�ר. אינ�[מס , ְֲִִִֵֶַַָָָָ

�על ��ס ה�ד�ת מכר� וא� עצמ�; האד� מ� א�א ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ��בה
�י� היה �� א� א�א ממ�ר, אינ� זה הרי � האי� ְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָא�ת�

.�� ֶֶַָה�ל�

.ÂË,ה�דה �על ה�ס ���� מי ��ל �יניו, �הי� ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל�
ה�ס, מ�ני ה�דה �על �ברח ה�ס, לנ�ת� ה�דה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ�היה

זה אי� � �ר�תיה ואכל ל�ל� �עליה מס ונת� זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�בא
ה�עלי�; ��חזר� עד ה�ס ונ�ת� �ר�ת א�כל א�א ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�זל,

�אמרנ�. �מ� ה�א, �י� ה�ל� ְְִִֶֶֶֶַַָ��י�

.ÊË,�האי על ה�צ�ב מס ���� מי ��ל ��זר מל� ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכ�
�על ה�ס ונת� י�ראל �בא נת�, ��א �זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹי��ע�ד

מ�י יתר �� ע�בד זה הרי � העני זה ,[מרגילותו]י�ראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
�עבד. �� ע�בד אינ� אבל �י�; ה�ל� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ��י�

.ÊÈאיל ��רת ��רמל� מה� וע�ה ב�י�, �עלי �ל נ�ת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
�ר� א�ת� וע�ה ��י�, הרס א� וכ� עליו; לעבר מ�ר ��ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
��י� �זה; ���צא �ל וכ� .�� להנ�ת מ�ר � ח�מה ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ָא�

�י�. ִֶֶַה�ל�

.ÁÈי�צא ��ט�ע� �מל� אמ�רי�? �ברי� [נסחר]��ה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
האר�, א�ת� �ני עליו הס�ימ� �הרי הארצ�ת, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָ�א�ת�
אי� א� אבל עבדי�. ל� וה� אד�ניה� �ה�א �ע�� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חב�רת �כמ� זר�ע, �על �גזל� ה�א הרי י�צא, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָמט�ע�
עבדיו, וכל זה מל� וכ� �י�; �יניה� �אי� ה�ז�ני�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִַלסטי�

�בר. לכל ְְְִַָָָָ�גזלני�

ו ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

א�‡. � ה�הר ��טפ� �ה� וכ��צא ועצי� ואבני� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָק�ר�ת
מ�יל�. �ל וה� מ�רי�, א�� הרי � מה� ה�עלי� ְִִֵֶַָָ�ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָנתיא��
להחזיר; ח�ב � נתיא�� לא א� נתיא��, א� י�דע אינ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹוא�
אחריה�. מר�פי� ה�עלי� הי� א� ל�מר, צרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואי�

ה��יל·. �מ��ט�[ממו�]לפיכ�, ה�הר, [התפשטותו]מ�ד ְִִִִַַַַָָָ
נהר �ל �מ�ל�לית� י�, גדותיו]�ל על ה�יס[שעלה �מ� , ְִִִִֶֶַַָָָ

�מ�[צבא] ה�מר, �מ� ה�ב, �מ� הארי, �מ� ה�לקה, �מ� ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
א�� הרי ה�עלי�, ��תיא�� �ו�אי ידע א� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ר�לס

יחזיר. ידע, לא וא� ;���ְֲִִֶַַָֹ

מ�ני‚. ,��� א�� הרי � י�ראל ליסטיס מ�ד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָה��יל
נתיא�� ��א ידע וא� ה�עלי�; ��תיא�� ה�בר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ��ת�
א� ��י ליסטיס מ�ד ה��יל אבל להחזיר. ח�ב ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָה�עלי�,
נתיא�� ��א ה�בר ��ת� להחזיר, ח�ב � ��י ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ�כס
�מ�ני .��� א�� הרי ��תיא��, �ו�אי ידע וא� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�עלי�;
לא ��י �סת� ה�עלי�, �תיא�� י�ראל ליסטיס סת� ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמה
מ�ד מ�ציאי� �ה��יי� י�דעי� �ה�עלי� מ�ני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָנתיא��?
�ראי�ת א�א ��זל, עדי� �� �אי� �י על א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�זל�

�ע��. �באמ�� ְְַַָ�ְְרע�ע�ת

ירק]�חלי�„. המל�ט[מי� � ה���� �ת�� ���מחי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ
מפסידי� �ה� מ�ני �זל, מ��� �ה� אי� לחי�, ��ה� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָא�ת�
�זל, מ��� אס�רי� � יב�� וא� ה�דה; �על על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָה����
� ה�ב�ל על הי� וא� �הפסיד�. מה הפסיד� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ��בר

לחי�. ��ה� אפ�� ְֲֲִִִֵֶַאס�רי�,

לר��ת‰. וק�� �בנ� �ה��ציא ממ��, �נזקי �ארנ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ�בר
ה�לל את ה��ציא אבל �זל; מ��� �ה� אי� ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהר�י�,
��עת ��א �י� זבלי� ה�צאת ��עת �י� הר�י�, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלר��ת

�זל. מ��� עליה� ח�בי� � זבלי� ְֲִִִֵֵֶַַָָָָה�צאת

.Âליו� ל� ��תח�פ� �בית[בגדיו]מי אחרי� �כלי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ
עד �ה�, י���� לא זה הרי � ה���ה �בית א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאבל
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הא�� �בית ל� נתח�פ� .��� את וי�ל ויחזיר ה�ה ָ�ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ב�א
הא�� ל� ��ת� א� ל�, נתנ� א�� �ל �בניו א��� א� �ְִִֶָָ�ְֶַָָָָ�ָ
��ב�א עד �ה�, י���� לא זה הרי � �לי�' 'טל ל� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹואמר
� זה' �לי 'טל הא��: ל� אמר .��� את וי�ל ויחזיר ְִֶָֹ�ְְְִִֶֶַַַָָָֹה�ה

ויחז ה�ה ��ב�א עד ,�� י���� זה ���;הרי את וי�ל יר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הא�� את צ�ה ה�לי �על א� ה�א, א�� �ל �ליו ָ�ְִִֶַַַָָָ�ֵֶֶָָ��א

�זה. ���צא �ל וכ� ל�. ְְְֵֵֶַָָֹלמכר�

.Ê�עליה והע�בר �זל, מ��� חכמי� אסר� הר�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�ברי�
והמ�חקי� י�ני� מפריחי �ג�� מ�בריה�; �זל� זה הרי �ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
�ת�� י�ני� אד� יפריח לא �יצד? י�ני� מפריחי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ְ�ק��ה.
מ�ני ��י�, ��א אחרי� ממ�� ל�קח �הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹה���ב,
ותביא נקבה א� אחר, מ��ב� נקבה ויביא זכר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ����ח
ע�פ�ת ��אר �זה הע��ה �ל א�א �לבד, י�ני� ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹזכר.

מ�בריה�. �זל� זה הרי � �בהמה ח�ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָא�

.Á�ה� מ�ני ה���ב, �ת�� י�ני� לצ�ד חכמי� אסר� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכ�
נ��י� ��ר�י� ואי� אחרי�. א�א[מלכודות]�ל ל��ני�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

י��ב היה וא� מילי�; אר�עה ה���ב מ� הרחיק �� ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָא�
�עלי �ל �ה��ני� יפר�, לא מיל מאה אפ�� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�רמי�,
�ה� �י על א� ה��בכי�, �ת�� יפר� לא וכ� ה�. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹכרמי�
מ� �הרחיק �י על וא� הפקר, �ל א� ��י �ל א� ���ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַ
ה��בכי�. לי��ב �א�ת �ה��ני� מ�ני מיל, מאה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָה���ב

.Ëולא א�ה. חמ�י� העיר מ� ה��ב� את ְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמרחיקי�
חמ�י� ל� י� �� א� א�א �דה�, �ת�� ��ב� אד� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיע�ה
��ד�ת ויפסיד� ה��זל�ת, י��כ� ��א �די ר�ח, לכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹא�ה
�ינ� היה אפ�� � מאחר לקח� וא� אחרי�. מ�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכל�
�חזקת�, ה�א הרי �לבד, רבע �ית חבר� �דה �ח�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�בי�

להרחיק. א�ת� מח�בי� ְְְְְִִֵַַואי�

.È�א �עצי� ���חקי� א�� �יצד? �ק��ה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ�ְְֲִַַהמ�חקי�
�יניה� �נאי וע��י� �ה�, וכ��צא �עצמ�ת א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�צר�ר�ת
� וכ� �� מ��� י�ח ה�ח�ק, �א�ת� חבר� את ה��צח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ל
לקח, ה�עלי� ��רצ�� �י על א� מ�בריה�. �זל זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
�זל. זה הרי והתל, �ח�ק �ר� �ח�� חבר� ממ�� ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָה�איל

�נאי וע��י� �ע�פ�ת א� �ח�ה א� �בהמה המ�חקי� ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָוכ�
�� מחבר� י�ח י�תר, �ר�� א� �המ�� ��נ�ח ��ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�יניה�,
מ�בריה�. וגזל אס�ר, ה�ל � א�� �דברי� ���צא וכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוכ�,

.‡Èאבל �זל, א��ר �� אי� � ה��י ע� �ק��ה ֲִִִֵֵַָָָ�ְְְֵַַוהמ�חק
לאד� רא�י �אי� �טלי�; �דברי� ע�סק א��ר �� ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָי�
ע�ל�. �ל �בי��ב� ת�רה �דברי א�א ימיו �ל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��עסק

.·È��לת ח�ה מיני ��פל� ודגי�, וע�פ�ת ח�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצ�ד�ת
מ�ני מ�בריה�, �זל זה הרי � �נטל� אחר �בא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�צ�דה,

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� לא ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ�עדי�

.‚È����ה �ל[זור�]נהר �ל ה� הרי ה��בעי�, �מעינ�ת ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
המנ�� עני �כחה,[חובט]אד�. �ל זיתי� ה�ית �רא� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מ�בריה�, �זל זה הרי � האר� מעל �נטל� אחר עני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�בא
העני היה וא� �ה�; ה��כה ליד ה�יע� לא �עדי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמ�ני
�זל זה הרי � לאר� �מ�לי� ה�ית, �רא� �יד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמק��

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� �הרי ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�מ�ר,

.„È�רנג�לי� �מ� אד� �ל �ר��ת� אינ� ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�ב�רי�
וה��זל מ�בריה�; קני� �ה� י� כ� �י על וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואוזי�,

לר��ת�[קבוצת]נחיל �א א� מ�עליו ��נע� א� �ב�רי�, ְְְְְִִִִִֶָָָָ
�ל נחיל ��צא מי לפיכ�, מ�בריה�. �זל זה הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ה�חיל לבעל י� � חבר� �ר��ת ו�כ� מר��ת�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ�ב�רי�
� ה�יק וא� נחיל�, את ���ל עד חבר� �דה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹלה��

ה��כה את יק� לא אבל �ה�יק; מה על[הענ�]מ��� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
�מי�. ל�� ְִִֵָָמנת

.ÂË;'זה נחיל יצא 'מ�א� ל�מר: קט� א� א�ה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
מר�פי� ה�עלי� ויהי� ,��� לפי מ�יחי� ��הי� ְְְְְִִִַַָָ�ְְְְִִִִֶוה�א,
א�ה �אי� �י על א� חנה'; 'היכ� ו��אלי� ה�חיל, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
האמינ� מ�בריה�, �ב�רי� וקני� ה�איל עד�ת, �ני קט� ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָא�

.�� ָא�ת�

.ÊË�מ�ד י�צא אינ� �בריה�, �ל �זל �יד� ��� מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�ל
�מ� חמ� מ�סי� אינ� ונ��ע, �� �פר א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ד�ני�.

ה�מ�ר. ה�זל על ִֵֶַַַָָ���סי�

�
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אכילת�‡. �אי� א�� הביא�[חזקת�]�ל א� � ראיה ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָ
�מ�נה לה� נתנ�ה א� ז�, �דה ה�עלי� לה� ��כר� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעדי�
א�� �נכסי וה�על ה�זל�, מ� ח�� ראיה; ראית� �.� ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

�רזל צא� �נכסי אמר�? נכסי� שחובת�איזה � [נדוניה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
קרנ�] על לשמור הבעל על ��חדברזל ��דה א� [הוסי�], ְִֵֶֶָ

��ת� �ב�דה �כת�ת�, ל� ��תב �ב�דה �כת�ת�, ְֶֶַָָָָ�ְְִֶֶַָָָָָ�ְִָל�
מל�ג �נכסי אבל מ���. ���� לבעלה]ל� הביאה [שלא ְְְְֲִִֵֶָָ

אי��ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ראיה, ל� י� �ְְְְְִִֵֵֶַָָ

�דה·. על �זל� �החזק �יו� ראיה? ל� אי� ה�זל� ְְֶַַַָָ�ְְֵֵֵֶַַַָָָָ�יצד
עדי�, �פני ה�על �ה�דה ראיה �הביא �י על א� � ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָז�
'לא א�מרי�: וה�עלי� �מי�, ולקח ז� �דה ל� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ��כר
ה�דה את מ�ציאי� � ל�' ה�דינ� ה�ראה מ�ני א�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנ�,
ל� מנה ��פניה� העדי� העיד� וא� �ל��. ל� ואי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמ�ד�,
ל� �מחזירי� ה�זל�, מ�ד ה�דה את מ�ציאי� � וכ� ��ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

�זלה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ה�מי�, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָה�עלי�

ז�‚. �דה �אכל� הא�יטר���ס �ב� האריס �ב� הא�� ��ֶָ�ְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָ
נתנ�[שנות]�ני א� לה� מכר� �ה�עלי� טענ� א� � חזקה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

לה� יר�ה �היא טענ� וא� חזקה; לה� י� ֶָָ�ְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָלה�,

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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וא� חזקה. לה� אי� חזקה, �ני �אכל�ה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאב�תיה�
א� לה�, ��כר�ה לאביה� ה�עלי� �ה�ד� עדי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהביא�

�יד�. ה�דה את מעמידי� � לה� ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָנתנ�ה

ה�עלי�„. �ה�ד� ראיה �הביא �י על א� � ה�זל� ��ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
� ה�זל� �� �� אבל ��ארנ�. �מ� ראיה, אינ� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אבי �טענת �א חזקה; ל� י� אביו, �טענת �א ְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָאפ��

חזקה. ל� אי� ֲִֵָָָאביו,

וא�‰. ראיה; אכילת� אי� �ני�, ��ה אכל� אפ�� � ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָה��י
ל� ה�דה �חזר � �טר הביא �ב�עה;לא ��� �לא עלי� ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ

ה�א וי�ראל לי�ראל. א�א ה�ת �ב�עת ��נ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��א
ה��י ממנו]מחמת ראיה.[קנה אכילת� ואי� �ג�י, ה�א הרי � ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָ

.Â�לקח '�פני ואמר: ה��י מחמת ה�א ה��ראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטע�
זה הרי � עלי' המערער ה��ראל מ�ה לי ��כר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��י
'אני ל�מר ��כ�ל מ��� ;�� על ה�ת וי�בע ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנאמ�,
ל�מר יכ�ל � חזקה' �ני אכל�יה והרי מ��, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח�יה

מ��'. לקח� ��פני לקח�יה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ'מ�ל�ני

.Ê�מחזיקי חזקה]אי� מועילה ואפ��[לא קט�, �נכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ
���י� אחת, �נה קט� ��ה�א �פניו אכל� �יצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהג�יל.
זה אי� � לי' נת� 'א�ה לי', מכר� 'א�ה וטע�: �הג�יל, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
�הג�יל. אחר רצ�פ�ת �ני� �ל� א�ת� ��אכל עד ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�ל��;

.Á:ואמר וטע� ר��ת, �ני� קט� �נכסי �החזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
וכ�'[משכו�]'מ���נה �� עליה� ח�ב לי וי� �ידי, ה� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

נאמ�; � �ידי' ה� 'לק�חי� אמר: רצה וא�� ה�איל �ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָ
��בה זה והרי זה; �ל לאביו �היא מחזקת אינ� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�ֲֵֵֶָ�הרי
עליה יצא א� אבל לית�מי�. ותחזר ��ע�, מה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמ�כר�
מחזיקי� אי� �הרי נאמ�, אינ� � ית�מי� �ל �היא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָק�ל
עד לית�מי� �אכל ה�ר�ת וכל ה�דה ותחזר קט�; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�נכסי

�י�. ע�ה� ויע�ה ְְְֲִִִֶֶֶַָ��ג�ל�,

.Ëל�מר ��כ�ל מ��� � אביה� �ח�י חזקה �ני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכל�
על לי י� 'ח�ב ל�מר נאמ� � מאביה�' �ידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לק�חה
��ב�עה, ��א וג�בה� ה�ר�ת'; מ� א�ת� ואג�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביה�,

היא'. '��י ל�מר ��כ�ל ִִִֶֶַָמ���

.È�ה�ל �היה �ג�� נפ��ת, ס�נת מחמת ��רח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ��רח
מחזיקי� אי� � להמית� א�ת� חזקה]מב�� מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ

אי� � ��קח וטע� �ני�, ��ה ה�חזיק אכל אפ�� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�נכסיו.
לא 'ל�ה ה�דה, לבעל א�מרי� ואי� ראיה; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאכילת�
מחמת ה��רח אבל �נפ��. מתע�ק �ה�א מ�ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמחית',
�נכסיו. מחזיקי� מחה, לא וא� אד�; �כל ה�א הרי ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹממ��,

.‡Èני� מקצת אכל� �יצד? אי�. א�ת �נכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקי�
וטע� ה�על, מיתת אחר �ני� ו�ל� ה�על, �ח�י ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
�יד�, א�ת� מעמידי� � �בעל�' א� לי 'מכר�� ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָואמר:
�הרי �על�'; מ�ת אחר לקח�יה 'מ�� ל�מר ��כ�ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמ���
אבל .�� מחת ולא ה�על, מיתת אחר חזקה �ני ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹאכל�
חזקה �ני אכל� ולא �ני�, ��ה �על� �ח�י אכל� ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹא�

חזקה. ל� אי� � �על� מיתת ֲֲִֵַַַַָָָאחר

.·Èהרי �יצד? חזקה. אינ� טענה, ע�� �אי� חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�ל
ל�: ואמר המערער �בא �ני�, ��ה ז� �דה �ר�ת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�אכל

'איני ל�: ואמר ה�יב� היא'! ��י ז�? �דה ל� ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ'מאי�
לת�כ�' ירד�י אד�, לי אמר ��א וכיו� היא, מי �ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹי�דע
ל�, ���נה ולא ��קח�, טע� לא �הרי חזקה; ז� אי� �ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
א�ת� מ�ציאי� אי� טע�, ��א �י על א� ��ר��. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא
הביא .��� �היא עדי� המערער זה ��ביא עד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ�ד�,
�אכל. ה�ר�ת �ל מ�ה �מ�ציאי� ה�דה, ל� �חזר � ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעדי�

��תחי� א�מרי�[טועני�]ואי� ואי� �ח�ה; ה�חזיק לזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
מעצמ�. ה�א ��טע� עד ואבד', ל� היה �טר '��א ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹל�,
�ני הא�כל וכ� �אכל. ה�ר�ת �ל יחזיר טע�, לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוא�

�טר ��� מחמת �טל[מכירה]חזקה ה�טר ונמצא �יד�, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ל�עלי�. ה�ר�ת �ל ע� ה�דה ותחזר החזקה, �טלה �ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.‚Èר[לקרקע]ה�א�� ראיה להביא צרי� � יר�ה מחמת ְֲֵַַָ�ְְִִֶָָָָָָ
וכיו� אחד; י�� אפ�� ,�� נ���� א� ז� ��דה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
א�ת� מעמידי� אביו, מחמת �ני� �ל� ה�א ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�אכל�
�חזר � �לל אביו �� ��ר ראיה הביא לא א� אבל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ�יד�.
,��� �היא עדי� ל� ��� למערער ה�ר�ת, וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�דה
קרקע נ�דעה ולא ל�, נת� א� ��כר עליו ט�ע� אינ� ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�הרי

היתה]ז� אביו[ששייכת �� ��ראה ראיה הביא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלאב�תיו.
צרי� א�א קני�; ולא א�ת� לב�ר �א ��א �ל��, אינ� �ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

אחד. י�� אפ�� אביו, �� ��ר ראיה ְְֲִִִֶֶָָָָָָָלהביא

.„Èואמר המערער �בא ר��ת, �ני� ז� �דה �אכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי
�היתה אני 'י�דע ל�: ואמר ה�דה ז�'? �ל�דה �� 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָל�:
ל� ואמר מ��', לקח� וה�א לי מכר� �ל�ני אבל ,���ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָ
וה�דה ה�איל � ה�א' �זל� ל�, ��כר '�ל�ני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

��� המערער]�היא ה�דה[של �חזר מ���, לקח� ו��א , ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עדי� המערער לזה �אי� �י על א� למערער, ה�ר�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוכל
עדי� ה�חזיק זה הביא �זה. ���צא �ל וכ� .��� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�היא
ל�: �אמר א� אחד, י�� אפ�� �� �ר ל� ��כר� ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ��ל�ני

מ �� ואחר מ��, לקח� א�ת�'�פני מעמידי� � לי' כר� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָ
טע� � רצה וא�� חזקת�, ע� טענה ל� י� �הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�יד�;

חזקה. �ני ל� י� �הרי לקח�יה', 'מ�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָואמר

שני שבטיו� ה'תשס"טכ"ב

טו ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

ל�‡. יד�עה �היא עדי� והביא ה�דה, על �ערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
היתה] ��קח�[ששלו �טר ��ת�כ� זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ

�אכל� עדי� והביא �[שנות]�ני[החזיק]מ���, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ
'ק�� ��ח�ה: ל� בבי"ד]א�מרי� נתק��[אשר א� �טר�'; ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

� לק�מ� ל� אפ�ר אי וא� ��טר; וי��� מ�טב, הרי �ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
��קח�. ה�ת וי�בע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָס�מכי�

�ני·. ח�י� �אכל� מ�ניה� אחד �העיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי
�אי� ק�מת; עד�ת� � �ע�רי� �אכל� העיד וה�ני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
רא��נה �נה זה �אכל� האחד העיד �זה. מדק�ק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
�רביעית �נ�ה �אכל� מעיד וה�ני וחמי�ית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ��לי�ית
זה, �� ��עיד ���נה מצטרפת; עד�ת� אי� � ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָו��ית

וה�ר�ת. ה�רקע ותחזר זה; �� העיד ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹֹלא

�ר�תיה,‚. ואכל י�ר�, �ה�א �חזקת ל�דה ��רד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי
�י� � ליר�� ורא�י מ���, קר�ב �ה�א אחר י�ר� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
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וא� חזקה. לה� אי� חזקה, �ני �אכל�ה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאב�תיה�
א� לה�, ��כר�ה לאביה� ה�עלי� �ה�ד� עדי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהביא�

�יד�. ה�דה את מעמידי� � לה� ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָנתנ�ה

ה�עלי�„. �ה�ד� ראיה �הביא �י על א� � ה�זל� ��ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
� ה�זל� �� �� אבל ��ארנ�. �מ� ראיה, אינ� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אבי �טענת �א חזקה; ל� י� אביו, �טענת �א ְְֲֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָאפ��

חזקה. ל� אי� ֲִֵָָָאביו,

וא�‰. ראיה; אכילת� אי� �ני�, ��ה אכל� אפ�� � ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָה��י
ל� ה�דה �חזר � �טר הביא �ב�עה;לא ��� �לא עלי� ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹ

ה�א וי�ראל לי�ראל. א�א ה�ת �ב�עת ��נ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��א
ה��י ממנו]מחמת ראיה.[קנה אכילת� ואי� �ג�י, ה�א הרי � ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָ

.Â�לקח '�פני ואמר: ה��י מחמת ה�א ה��ראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטע�
זה הרי � עלי' המערער ה��ראל מ�ה לי ��כר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��י
'אני ל�מר ��כ�ל מ��� ;�� על ה�ת וי�בע ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנאמ�,
ל�מר יכ�ל � חזקה' �ני אכל�יה והרי מ��, ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלקח�יה

מ��'. לקח� ��פני לקח�יה, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ'מ�ל�ני

.Ê�מחזיקי חזקה]אי� מועילה ואפ��[לא קט�, �נכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ
���י� אחת, �נה קט� ��ה�א �פניו אכל� �יצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהג�יל.
זה אי� � לי' נת� 'א�ה לי', מכר� 'א�ה וטע�: �הג�יל, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
�הג�יל. אחר רצ�פ�ת �ני� �ל� א�ת� ��אכל עד ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�ל��;

.Á:ואמר וטע� ר��ת, �ני� קט� �נכסי �החזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי
וכ�'[משכו�]'מ���נה �� עליה� ח�ב לי וי� �ידי, ה� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ

נאמ�; � �ידי' ה� 'לק�חי� אמר: רצה וא�� ה�איל �ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָ
��בה זה והרי זה; �ל לאביו �היא מחזקת אינ� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�ֲֵֵֶָ�הרי
עליה יצא א� אבל לית�מי�. ותחזר ��ע�, מה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמ�כר�
מחזיקי� אי� �הרי נאמ�, אינ� � ית�מי� �ל �היא ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָק�ל
עד לית�מי� �אכל ה�ר�ת וכל ה�דה ותחזר קט�; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�נכסי

�י�. ע�ה� ויע�ה ְְְֲִִִֶֶֶַָ��ג�ל�,

.Ëל�מר ��כ�ל מ��� � אביה� �ח�י חזקה �ני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכל�
על לי י� 'ח�ב ל�מר נאמ� � מאביה�' �ידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לק�חה
��ב�עה, ��א וג�בה� ה�ר�ת'; מ� א�ת� ואג�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביה�,

היא'. '��י ל�מר ��כ�ל ִִִֶֶַָמ���

.È�ה�ל �היה �ג�� נפ��ת, ס�נת מחמת ��רח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ��רח
מחזיקי� אי� � להמית� א�ת� חזקה]מב�� מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ

אי� � ��קח וטע� �ני�, ��ה ה�חזיק אכל אפ�� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�נכסיו.
לא 'ל�ה ה�דה, לבעל א�מרי� ואי� ראיה; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאכילת�
מחמת ה��רח אבל �נפ��. מתע�ק �ה�א מ�ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמחית',
�נכסיו. מחזיקי� מחה, לא וא� אד�; �כל ה�א הרי ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹממ��,

.‡Èני� מקצת אכל� �יצד? אי�. א�ת �נכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקי�
וטע� ה�על, מיתת אחר �ני� ו�ל� ה�על, �ח�י ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
�יד�, א�ת� מעמידי� � �בעל�' א� לי 'מכר�� ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָואמר:
�הרי �על�'; מ�ת אחר לקח�יה 'מ�� ל�מר ��כ�ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמ���
אבל .�� מחת ולא ה�על, מיתת אחר חזקה �ני ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹאכל�
חזקה �ני אכל� ולא �ני�, ��ה �על� �ח�י אכל� ְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹא�

חזקה. ל� אי� � �על� מיתת ֲֲִֵַַַַָָָאחר

.·Èהרי �יצד? חזקה. אינ� טענה, ע�� �אי� חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�ל
ל�: ואמר המערער �בא �ני�, ��ה ז� �דה �ר�ת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�אכל

'איני ל�: ואמר ה�יב� היא'! ��י ז�? �דה ל� ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָ'מאי�
לת�כ�' ירד�י אד�, לי אמר ��א וכיו� היא, מי �ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹי�דע
ל�, ���נה ולא ��קח�, טע� לא �הרי חזקה; ז� אי� �ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
א�ת� מ�ציאי� אי� טע�, ��א �י על א� ��ר��. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא
הביא .��� �היא עדי� המערער זה ��ביא עד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ�ד�,
�אכל. ה�ר�ת �ל מ�ה �מ�ציאי� ה�דה, ל� �חזר � ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעדי�

��תחי� א�מרי�[טועני�]ואי� ואי� �ח�ה; ה�חזיק לזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
מעצמ�. ה�א ��טע� עד ואבד', ל� היה �טר '��א ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹל�,
�ני הא�כל וכ� �אכל. ה�ר�ת �ל יחזיר טע�, לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוא�

�טר ��� מחמת �טל[מכירה]חזקה ה�טר ונמצא �יד�, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ל�עלי�. ה�ר�ת �ל ע� ה�דה ותחזר החזקה, �טלה �ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.‚Èר[לקרקע]ה�א�� ראיה להביא צרי� � יר�ה מחמת ְֲֵַַָ�ְְִִֶָָָָָָ
וכיו� אחד; י�� אפ�� ,�� נ���� א� ז� ��דה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
א�ת� מעמידי� אביו, מחמת �ני� �ל� ה�א ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�אכל�
�חזר � �לל אביו �� ��ר ראיה הביא לא א� אבל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ�יד�.
,��� �היא עדי� ל� ��� למערער ה�ר�ת, וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�דה
קרקע נ�דעה ולא ל�, נת� א� ��כר עליו ט�ע� אינ� ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�הרי

היתה]ז� אביו[ששייכת �� ��ראה ראיה הביא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָלאב�תיו.
צרי� א�א קני�; ולא א�ת� לב�ר �א ��א �ל��, אינ� �ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

אחד. י�� אפ�� אביו, �� ��ר ראיה ְְֲִִִֶֶָָָָָָָלהביא

.„Èואמר המערער �בא ר��ת, �ני� ז� �דה �אכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי
�היתה אני 'י�דע ל�: ואמר ה�דה ז�'? �ל�דה �� 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָל�:
ל� ואמר מ��', לקח� וה�א לי מכר� �ל�ני אבל ,���ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָ
וה�דה ה�איל � ה�א' �זל� ל�, ��כר '�ל�ני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

��� המערער]�היא ה�דה[של �חזר מ���, לקח� ו��א , ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עדי� המערער לזה �אי� �י על א� למערער, ה�ר�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוכל
עדי� ה�חזיק זה הביא �זה. ���צא �ל וכ� .��� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�היא
ל�: �אמר א� אחד, י�� אפ�� �� �ר ל� ��כר� ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ��ל�ני

מ �� ואחר מ��, לקח� א�ת�'�פני מעמידי� � לי' כר� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָ
טע� � רצה וא�� חזקת�, ע� טענה ל� י� �הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�יד�;

חזקה. �ני ל� י� �הרי לקח�יה', 'מ�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָואמר

שני שבטיו� ה'תשס"טכ"ב

טו ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

ל�‡. יד�עה �היא עדי� והביא ה�דה, על �ערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
היתה] ��קח�[ששלו �טר ��ת�כ� זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ

�אכל� עדי� והביא �[שנות]�ני[החזיק]מ���, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ
'ק�� ��ח�ה: ל� בבי"ד]א�מרי� נתק��[אשר א� �טר�'; ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

� לק�מ� ל� אפ�ר אי וא� ��טר; וי��� מ�טב, הרי �ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
��קח�. ה�ת וי�בע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָס�מכי�

�ני·. ח�י� �אכל� מ�ניה� אחד �העיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי
�אי� ק�מת; עד�ת� � �ע�רי� �אכל� העיד וה�ני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
רא��נה �נה זה �אכל� האחד העיד �זה. מדק�ק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
�רביעית �נ�ה �אכל� מעיד וה�ני וחמי�ית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ��לי�ית
זה, �� ��עיד ���נה מצטרפת; עד�ת� אי� � ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָו��ית

וה�ר�ת. ה�רקע ותחזר זה; �� העיד ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹֹלא

�ר�תיה,‚. ואכל י�ר�, �ה�א �חזקת ל�דה ��רד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי
�י� � ליר�� ורא�י מ���, קר�ב �ה�א אחר י�ר� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
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ממנו]��מצא ��רד[שקרוב זה ל� �ה�דה �י� �עדי�, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
�אכל ה�ר�ת �ל להחזיר ח�ב � .�ח�ה ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

וזה„. '��י' א�מר זה ה�דה, על ע�ררי� �הי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ני�
אחד �ל �הביא א� ראיה, מה� לאחד ואי� '��י', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָא�מר
�הביא א� אב�תיו, �ל �היא א� ,��� �היא עדי� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָמה�
וה�ני� חזקה, �ני �אכל� עדי� מ�ניה� אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
� א�� �ה� �העיד� עצמ� ה�ני� ה� א�� �ה� ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�העיד�
האחר ויהיה ;�� ירד ה�ת��ר וכל �יניה�, א�ת� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ�יחי�
עליה ותק� �לי�י, �א וא� הראיה. ועליו מ�ד�, ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָמ�ציא

מ��ה. א�ת� מס�קי� � לת�כ� ְְְְִִֶַַָָָוירד

�ני‰. ו�אכל� אב�תיו, �ל �היא עדי� האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא
�ני �אכל� עדי� ה�ני והביא יד�, �חת היא והרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
�ל החזקה עד�ת נמצאת � יד� �חת היא והרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
עדי ל� �העיד� זה �יד א�ת� מעמידי� מכח�ת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ְֵֶ�ניה�
חזר לת�כ�. א�ת� �מ�רידי� אב�תיו, �ל �היא ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָהחזקה
�הרי אב�תיו, �ל �היא עדי� ה�א �� והביא ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָה�ני
�מס�קי� �י�, �ית ח�זרי� � מכח�ת ז� עד�ת �� ְְְְִִִֵֶֶַ�ְִֵֵַנמצאת
וכל �ניה�; �י� א�ת� �מ�יחי� הרא���, את ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמ��ה

.�� ירד ְִֵֵֵַַָה�ת��ר,

.Âהביא זה אב�תי', '�ל א�מר וזה אב�תי' '�ל א�מר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה
�ני �אכל� עדי� הביא וזה אב�תיו, �ל �היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעדי�
ויחזיר אב�תיו, �ל �היא עדי� �הביא לזה �חזר � ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחזקה

�ל�� עליו טע� לא �הרי �אכל; ה�ר�ת �ל [טענהזה ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
טענהממשית] ע�� �אי� חזקה ��ל ראיה, אכילת� ואי� ,ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

�ל ,��' ואמר: ה�חזיק זה חזר �ל��. אינ� ה�עלי�, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
�היא �ח�ה ��ענ�י וזה לי, מכר�� וא�ה היתה, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאב�תי�

עליה ס�מ� �אני �ל�מר אב�תי, בה]�ל היא[בטוח והרי , ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
��קח�ה אב�תי, �ל ��' �אמר: א� אב�תי', ��ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��י

אמתלא נת� �הרי נכ�נה, טענה ז� הרי � [הסבר]מאב�תי�' ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ
���ע� וא� �יד�. א�ת� �מעמידי� הרא��ני�; ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָלדבריו
אי� � אב�תי�' �ל ולא אב�תי, '�ל ל�: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹ��ח�ה

�זה. ���צא �ל וכ� האחרת. ז� �טענה ל� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��מעי�

.Ê,עליו וערער �מע�� �א �דה, �ת�� �היה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָרא�ב�
�ני א�ת� ואכל�י קניתיה, מ�וי ז� '�דה רא�ב�: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואמר

מק�� זה �טר 'והלא �מע��: ל� אמר [מאושרחזקה', ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ�ָ
�ני�',בבי"ד] אר�ע מה��� מ�וי לקח�יה �אני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ידי,

�ני� ��ל� �ע�� על �עלה 'וכי ואמר: רא�ב� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹחזר
מ��קח�יה,[עברו]�לבד לי י� ר��ת �ני� מ��ניתיה?! ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ק�רא �אד� טענה; רא�ב� טענת הרי � קדמ�י�' ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָואני
לקרוא] הביא[יכול א� לפיכ�, חזקה. �ני ר��ת ְְְֲִִִִֵֵַָָָָל�ני�

�ני �אכל� ��מצא �ני�, �בע �אכל� עדי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָרא�ב�
אבל �יד�. א�ת� מעמידי� � �מע�� ��קח� קד� ְְְֲֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹחזקה
ל� �אי� ל�מע��; �חזר � �ני� מ�בע �ח�ת אכל� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹא�
רא�ב�. ��חזיק קד� מכר� �הרי מ��, �ד�לה מ�וי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמחאה

.Áל�' א�מר וזה עדי�, והביא אב�תי' '�ל א�מר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַזה
�מ�ציאי� עדי�; �הביא לזה �חזר � עדי� ל� ואי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאב�תי'
עליו �אי� �י על א� �אכל�, �ה� �ה�דה ה�ר�ת �ל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמ�ה

והרי אכל, אב�תיו ��חמת א�מר ה�א �הרי �אכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדי�
�זה.ה ���צא �ל וכ� ה��ע�. זה �ל אב�תיו �ל �היא עדי� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.Ë�ת�כ�� וזה ,��� ה�דה ��� עדי� המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
מק��, �טר וה�ציא �טרי', והרי לקח�יה, 'מ�� ָ�ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָט�ע�
��' ואמר: ה�טר �על וה�דה מז��, �ה�א המערער ְְְֵַַַַָָָָ�ְְְֵֶַַַָטע�
�די �ידי זה ולקח�י ואבד, ��ר �טר לי היה אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָה�א,
רצה וא�� ה�איל � �אמת' לי ��כר ���דה עליו ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלא��
ואי� נאמ�, זה הרי � ה�א מק�� �הרי ��טר�, ע�מד ְֱֲֵֵֶֶָָ�ְְֲִֵֵֶָָָהיה

ה�ת. וי�בע יד�; מ�חת ה�דה את ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמ�ציאי�

.È�ת�כ�� וזה ,��� ה�דה ��� עדי� המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
עדי� והביא חזקה', �ני ואכל�יה לקח�יה, 'מ�� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָט�ע�:
�טע� 'היא� ואמר: המערער טע� חזקה, �ני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�אכל�
הייתי לא ה�מ� �בא�ת� �ני�, �ל� ה��� מ��י ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ��קח��
�ל�ני ��ה ראיה להביא ��ת�כ� זה מצריכי� � ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ��דינה'
ל� ��כר� ���ע� זה �זמ� ��דינה ע�� היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��ערער
וא� ל�; ��מ�ר אפ�ר ��היה �די אחד, י�� אפ�� ,��ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

א�ת�. מס�קי� הביא, ְְִִֵַֹלא

.‡È�דה� �ר� ואבדה ה��, למדינת �הל� [נעל�מי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
לשדהו] המוביל ה��יפ�תשביל ה�ד�ת אר�ע �הי� �י� ,ְִֵֶַַַַַָָ

� מאחד קנ� האר�עה �הי� �י� אנ�י�, לאר�עה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָא�ת�
על ��� �ר� '��א ל�: וא�מר ��חה� מה� אחד �ל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהרי

מנה �מאה �ר� ל� יקנה לפיכ�, היא'; [בכמהחברי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
לאי�שידרש] ה�ד�ת אר�ע הי� א� וכ� �אויר. יפרח א� ,ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

�הרי �ר�; עליו ל� אי� � מאר�עה א�ת� ��נה ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
יכ�ל א�ה אי� �טר�, אחד לכל אחזיר א� 'ע�ה ל�: ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָא�מר
זכ�ת �ל מה� אחד מ�ל קניתי ואני מה�, אחד על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבר
אי� ה��יפ�ת ה�ד�ת אר�ע �על היה א� אבל ל�'. ���ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ס�� ועד מ�ח�ה ��� ה�צר �על וה�א �[תמיד]אחד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
עלי�' �ר�י מק�� 'מ�ל ל�: א�מר זה שד�]הרי ויל�[על ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

�ל וכ� ה�ד�ת. �על ��רצה �דה ז� �אי ��צרה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹל�
אי� � �ר�י' היא 'ז� ואמר ��ר�, החזיק וא� �זה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ���צא

�ר�רה. �ראיה א�א מ��ה, א�ת� ְְְְִִִֶֶַָָָָָמס�קי�

שלישי שבטיו� ה'תשס"טכ"ג

טז ּפרק ונטען טֹוען ¤¤¨§¦§¥§¦הלכֹות

ה�טר,‡. מעדי לוי והיה ל�מע��, �דה ��כר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרא�ב�
מ��� א�ת� �זל �רא�ב� ולטע� ה�דה, על לערער לוי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�בא
על ��ביא ראי�ת על מ��יחי� ואי� ל�, ��מעי� אי� �ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
'היא� ל�: �א�מרי� זכ�ת�; �ל א�ד והרי �דה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָא�ת�

�תערער' ותחזר ה�כר, על של�]�עיד א�[שהוא וכ� ? ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
רא�ב� �ל ה�ל�נית 'ה�דה :�� ��ת�ב ��טר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעיד
לאחר, סימ� ה�דה וע�ה ה�איל � 'מערב' א� מזרח', ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמ�ד
�לערער; לחזר יכ�ל ואינ� זכ�ת�, את א�ד � ��טר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהעיד
�ה�דה �� ��ת�ב זה ��טר �עיד 'היא� ל�: ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�א�מרי�

עליה'? �תערער ותחזר �ל�ני, מ�ד ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹה�את

'�ל�·. ואמר: העד �ע�יתי[שורה]טע� ה�א אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
�לבד, ל�צר ה�מ�� ה�ל� וא�ת� ה�דה, �ל ולא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹסימ�

ה��מעת טענה ז� הרי � רא�ב�' �ל וי�[מקובלת]ה�א ; ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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�ל אי� ה�ל�. מא�ת� ח�� ה�דה, �ל על לע�רר ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָל�
לערער. ��א ה�טר מעדי �אחד א�א האמ�רי�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ברי�

���� ה��� מ�ני[אישר]אבל לערער, ל� י� � ה�טר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
��טר'; �ת�ב היה מה ידע�י 'לא ול�מר: לטע� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ��כ�ל

��� ה�טר[מותר]מ�ני לק�� חתימתל��ני� [עפ"י ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אי�העדי�] � העדי� אבל קרא�ה�. ��א �י על א� ,ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

.�� ודק�ק� ��� קרא�ה� �� א� א�א ה�טר, על ְְְִ�ְְְִִֵֶַַָָָח�תמי�

�דה‚. ק�נה 'הריני ל�: ואמר �לוי ונמל� �מע��, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ�א
'ל� לוי: ל� ואמר א�ת�'? אקנה �בעצת� מרא�ב�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל�נית
את א�ד ולא עליה, לערער ללוי י� � היא' ט�בה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�קנה,
היה 'רצ�ני ל�מר: ל� וי� מע�ה; ע�ה לא �הרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכ�ת�,
��י� �את�ע�ה �די א��, �ה�א רא�ב� יד מ�חת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ��צא

�די'. ְִֶַָוא�ח

י�דע„. 'איני אמר: ו�מע�� �מע��, על �ערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָרא�ב�
עדי� והרי לקח�יה, מ�וי ז� �דה א�א �ח, א�ה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמה

�ני י�[שנות]�אכל�יה 'והלא רא�ב�: ל� אמר � חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ז�' �דה לי מכ�ר לי, ואמר� אלי �את ��ערב עדי�, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
מ��, לקנ�ת 'רציתי ל�מר: ל�מע�� וי� ראיה; ז� אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
�איני �י על א� ��י�, �טריחני ולא �ערער ��א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ�די
וא� �זה. ���צא �ל וכ� אינ�'. א� ,��� היא א� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹי�דע

ט�עני� אי� ז�, טענה �מע�� טע� .[בשבילו]ל�[בי"ד]לא ְֲֲִִֵַַָָֹ

ו�מע��‰. ,��� ז� ��דה עדי� והביא �ערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָרא�ב�
חזקה', �ני ואכל�יה לי מכר�� 'א�ה ט�ע�: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ת�כ�
�אכל עדי� הי� ��א �י� � אכל�' '�זל א�מר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�רא�ב�

�אכל� אחד עד �� �היה �י� �ני�[החזיק]�לל, �ל� ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'��י א�מר ה�א �הרי �אכל, ה�ר�ת להחזיר ח�ב אינ� �ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�הרי ��ר�ת, א�ת� ��ח�בי� עדי� עליו ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאכל�י';
�ני�, �ל� �אכל� �העיד העד וזה ה�דה. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמעצמ�

אחר ע�� היה וא�� �א, ה�א א�כל �ל �ח� [עדלי��ת ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
רא�ב�נוס�] י�בע לפיכ�, �יד�. ע�מדת ה�דה היתה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ה�ת �מע�� וי�בע ה�דה; ל� ותחזר מכר, ��א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹה�ת
וי�טר. �אכל, ��ר�ת �ל�� ל� מח�ב ְְִֵֵֶַַָָָ�ְֵֶ�אינ�

.Âמ�ני �ח�ת �אכל� �מע�� על מעידי� עדי� �ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהי�
ח�ב � אחד עד היה ואפ�� �אכל. ה�ר�ת �ל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
א�מר: א�א העד, מכחי� אינ� �הרי �יו, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלהחזיר
נמצא אכל�י'; ו��י �ני�, ��י ואכל�י העיד, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אמת

�ב�עה אחד]מח�ב עד לה�בע[עפ"י יכ�ל ואינ� אינו, [כי ְ�ְְְִֵַָָָָ
�מ���.מכחישו] ,ְֵַ

.Ê�יד�עי הי� לא א� � ה�ר�ת להחזיר המח�ב ,[שווי�]�ל ְַָ�ְְְִִִֵַַָָֹ
וכ��צא ה��י� ��כר א�ת� ל�ער יכ�לי� �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָואי�
�דה, �ר�ת א� איל� �ר�ת הי� א�א יד�ע, �ה�א ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמה�

ו��ה טענה �א� ואי� ה�איל � יד�עי� י���[ודאית]�אינ� , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ל ���דה �מחרימי�מה �אכל�; סת�]� חר� על[מטילי� ְֲִִֶֶֶַַַָ

י���. ולא י�תר, �אכל ְְִֵֵֶַַָֹמי

.Á�לאחרי ה��יר� א� � יד� מ�חת קרקע ה�חזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָ�ל
מה� מ�ציאי� � ק�מי� ה��כרי� והי� ,�� מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��היה
ות�בעי� וח�זרי� ה�רקע, לבעל ונ�תני� �נ�ה, �ע� ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָה�כר

את] ���.[ה� �אינ� מק�� לה� �ה��יר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה

.Ëדי� א� ה�י� לע�ת �די �קר, טענת לטע� לאד� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאס�ר
נ��ה היה �יצד? חוב]לע�ב�. לא[בעל � מנה �חבר� ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ

היה �ב�עה. ויתח�ב �מנה ���דה �די מאתי�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�ענ��
ה�ל 'אכ�ר יאמר: לא � מאתי� �טענ� מנה, �� ְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹנ��ה
אתח�ב ��א �די לבינ�, �יני �מנה ל� וא�דה �י�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ�בית

�ב�עה'. ְָל�

.Èיהיה לא � �ה� וכפר �אחד, מנה נ��י� �ל�ה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהי�
ועל יחלק�. מ���, �כ���ציא� מעידי�, ��ני� ��בע, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאחד
"מ�בר ואמר: ה�ת�ב הזהיר �ה�, וכ��צא א�� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ברי�

�רחק". � ְִֶֶָ�קר

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

רביעי שבטיו� ה'תשס"טכ"ד

zFlgp zFkld¦§§¨
� ז� מצוה �בא�ר נחל�ת. סדר �י� והיא אחת, ע�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמצות

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וה�‡. �ניו, ייר��� � ��ת מי ה�א: �� נחל�ת ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר
ל�קב�ת. ק�דמי� וה�כרי� ל�ל; ְְְְְִִִֵַַַָֹק�דמי�

מק��·. א�[ירושה]�כל יר�ה. ה�כר ע� ל�קבה אי� � ְְְִֵֵַַָָָָָ�ִָ
�ניה. את י�ר�ת הא� ואי� אביו; ייר��� �ני�, ל� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאי�

ה��לה. מ�י זה ְִִֶַַָָָָודבר

ירכ�‚. י�צאי ��חלה, ה��ד� ק�דמי�.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
י�ר� ,�� ה�יח א� � א�ה �י� אי� �י� ��ת, מי ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ�,

מע�ני� �ע�ל�, �� ל� נמצא לא זרע�[בודקי�]ה�ל. על ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ
אפ�� � נקב�ת �י� זכרי� �י� זרע, לה� נמצא א� :�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ל
לא ה�ל. �יר� היא � הע�ל� ס�� עד �נ�, �ת �ת ְִִַַַַַַָָֹֹ�ת
�יר� �ת, ל� היתה ה�ת. אצל ח�זרי� ,�� זרע ל� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא
ה�ת: זרע על מע�ני� �ע�ל�, �ת ל� נמצאת לא ה�ל. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
הע�ל� ס�� עד נקב�ת, �י� זכרי� �י� זרע, ל� נמצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָא�
היר�ה ח�זר �ת, זרע ל� נמצא לא ה�ל. ייר� ה�א �ְְִִֵֶַַַַַָֹֹ�ָ
�ה� האב, זרע על מע�ני� � ק�� אביו היה לא א� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלאביו.
לאו, וא� ה�ל. י�ר� אח, זרע א� אח ל� נמצא ה�ת: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחי
ייר�� זרע�, א� אח�ת ל� נמצאת האח�ת: אצל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָח�זרי�
זרע, לאב ואי� ה�איל � אחי� זרע ל� נמצא לא וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹה�ל.
מע�ני� � ק�� האב אבי היה לא האב. לאבי היר�ה ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֹ�ְֲַַֹ�חזר
וה�כרי� מת; �ל אביו אחי �ה� האב, אבי �ל זרע� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
�מ� ל�קב�ת, ק�ד� זכרי� �ל וזרע� ל�קב�ת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָק�דמי�
לאביו, אחי� נמצא� לא עצמ�. מת �ל �זרע� ה�י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�היה
ועל האב. אבי לאבי היר�ה �חזר � זרע� ולא ה� ְֲֲִִַַָָָ�ְְְֲֵַַַָֹֹֹלא

ממ�מ�ת נחלה ה�את כביכול]ה�ר� עד[מחפשת, וע�לה, ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
�לר ירכ� י�צאי וכל ל�ת, ק�ד� ה�� א�מר, נמצאת א�ב�. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ

י�צאי וכל אביה, לאבי ק�דמת וה�ת ל�ת. ק�דמי� ��ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ה�ת, לאחי ק�ד� ה�ת ואבי אביה. לאבי ק�דמי� ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָירכ�
י�צאי וכל לאח�ת, ק�ד� והאח ירכ�. י�צאי �ה� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָמ�ני
אביה, לאבי ק�דמת ואח�ת לאח�ת. ק�דמי� אח �ל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָירכ�



סז wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay c"k iriax mei -

�ל אי� ה�ל�. מא�ת� ח�� ה�דה, �ל על לע�רר ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָל�
לערער. ��א ה�טר מעדי �אחד א�א האמ�רי�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�ברי�

���� ה��� מ�ני[אישר]אבל לערער, ל� י� � ה�טר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
��טר'; �ת�ב היה מה ידע�י 'לא ול�מר: לטע� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ��כ�ל

��� ה�טר[מותר]מ�ני לק�� חתימתל��ני� [עפ"י ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
אי�העדי�] � העדי� אבל קרא�ה�. ��א �י על א� ,ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

.�� ודק�ק� ��� קרא�ה� �� א� א�א ה�טר, על ְְְִ�ְְְִִֵֶַַָָָח�תמי�

�דה‚. ק�נה 'הריני ל�: ואמר �לוי ונמל� �מע��, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ�א
'ל� לוי: ל� ואמר א�ת�'? אקנה �בעצת� מרא�ב�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל�נית
את א�ד ולא עליה, לערער ללוי י� � היא' ט�בה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�קנה,
היה 'רצ�ני ל�מר: ל� וי� מע�ה; ע�ה לא �הרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכ�ת�,
��י� �את�ע�ה �די א��, �ה�א רא�ב� יד מ�חת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ��צא

�די'. ְִֶַָוא�ח

י�דע„. 'איני אמר: ו�מע�� �מע��, על �ערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָרא�ב�
עדי� והרי לקח�יה, מ�וי ז� �דה א�א �ח, א�ה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמה

�ני י�[שנות]�אכל�יה 'והלא רא�ב�: ל� אמר � חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ז�' �דה לי מכ�ר לי, ואמר� אלי �את ��ערב עדי�, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
מ��, לקנ�ת 'רציתי ל�מר: ל�מע�� וי� ראיה; ז� אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
�איני �י על א� ��י�, �טריחני ולא �ערער ��א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ�די
וא� �זה. ���צא �ל וכ� אינ�'. א� ,��� היא א� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹי�דע

ט�עני� אי� ז�, טענה �מע�� טע� .[בשבילו]ל�[בי"ד]לא ְֲֲִִֵַַָָֹ

ו�מע��‰. ,��� ז� ��דה עדי� והביא �ערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָרא�ב�
חזקה', �ני ואכל�יה לי מכר�� 'א�ה ט�ע�: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ת�כ�
�אכל עדי� הי� ��א �י� � אכל�' '�זל א�מר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�רא�ב�

�אכל� אחד עד �� �היה �י� �ני�[החזיק]�לל, �ל� ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'��י א�מר ה�א �הרי �אכל, ה�ר�ת להחזיר ח�ב אינ� �ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�הרי ��ר�ת, א�ת� ��ח�בי� עדי� עליו ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאכל�י';
�ני�, �ל� �אכל� �העיד העד וזה ה�דה. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמעצמ�

אחר ע�� היה וא�� �א, ה�א א�כל �ל �ח� [עדלי��ת ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
רא�ב�נוס�] י�בע לפיכ�, �יד�. ע�מדת ה�דה היתה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ה�ת �מע�� וי�בע ה�דה; ל� ותחזר מכר, ��א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹה�ת
וי�טר. �אכל, ��ר�ת �ל�� ל� מח�ב ְְִֵֵֶַַָָָ�ְֵֶ�אינ�

.Âמ�ני �ח�ת �אכל� �מע�� על מעידי� עדי� �ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהי�
ח�ב � אחד עד היה ואפ�� �אכל. ה�ר�ת �ל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
א�מר: א�א העד, מכחי� אינ� �הרי �יו, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלהחזיר
נמצא אכל�י'; ו��י �ני�, ��י ואכל�י העיד, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אמת

�ב�עה אחד]מח�ב עד לה�בע[עפ"י יכ�ל ואינ� אינו, [כי ְ�ְְְִֵַָָָָ
�מ���.מכחישו] ,ְֵַ

.Ê�יד�עי הי� לא א� � ה�ר�ת להחזיר המח�ב ,[שווי�]�ל ְַָ�ְְְִִִֵַַָָֹ
וכ��צא ה��י� ��כר א�ת� ל�ער יכ�לי� �י� �ית ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָואי�
�דה, �ר�ת א� איל� �ר�ת הי� א�א יד�ע, �ה�א ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמה�

ו��ה טענה �א� ואי� ה�איל � יד�עי� י���[ודאית]�אינ� , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ל ���דה �מחרימי�מה �אכל�; סת�]� חר� על[מטילי� ְֲִִֶֶֶַַַָ

י���. ולא י�תר, �אכל ְְִֵֵֶַַָֹמי

.Á�לאחרי ה��יר� א� � יד� מ�חת קרקע ה�חזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָ�ל
מה� מ�ציאי� � ק�מי� ה��כרי� והי� ,�� מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��היה
ות�בעי� וח�זרי� ה�רקע, לבעל ונ�תני� �נ�ה, �ע� ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָה�כר

את] ���.[ה� �אינ� מק�� לה� �ה��יר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה

.Ëדי� א� ה�י� לע�ת �די �קר, טענת לטע� לאד� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאס�ר
נ��ה היה �יצד? חוב]לע�ב�. לא[בעל � מנה �חבר� ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ

היה �ב�עה. ויתח�ב �מנה ���דה �די מאתי�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָי�ענ��
ה�ל 'אכ�ר יאמר: לא � מאתי� �טענ� מנה, �� ְְִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹנ��ה
אתח�ב ��א �די לבינ�, �יני �מנה ל� וא�דה �י�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ�בית

�ב�עה'. ְָל�

.Èיהיה לא � �ה� וכפר �אחד, מנה נ��י� �ל�ה ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהי�
ועל יחלק�. מ���, �כ���ציא� מעידי�, ��ני� ��בע, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאחד
"מ�בר ואמר: ה�ת�ב הזהיר �ה�, וכ��צא א�� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ברי�

�רחק". � ְִֶֶָ�קר

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

רביעי שבטיו� ה'תשס"טכ"ד
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� ז� מצוה �בא�ר נחל�ת. סדר �י� והיא אחת, ע�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמצות

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וה�‡. �ניו, ייר��� � ��ת מי ה�א: �� נחל�ת ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר
ל�קב�ת. ק�דמי� וה�כרי� ל�ל; ְְְְְִִִֵַַַָֹק�דמי�

מק��·. א�[ירושה]�כל יר�ה. ה�כר ע� ל�קבה אי� � ְְְִֵֵַַָָָָָ�ִָ
�ניה. את י�ר�ת הא� ואי� אביו; ייר��� �ני�, ל� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָאי�

ה��לה. מ�י זה ְִִֶַַָָָָודבר

ירכ�‚. י�צאי ��חלה, ה��ד� ק�דמי�.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
י�ר� ,�� ה�יח א� � א�ה �י� אי� �י� ��ת, מי ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ�,

מע�ני� �ע�ל�, �� ל� נמצא לא זרע�[בודקי�]ה�ל. על ְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ
אפ�� � נקב�ת �י� זכרי� �י� זרע, לה� נמצא א� :�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ל
לא ה�ל. �יר� היא � הע�ל� ס�� עד �נ�, �ת �ת ְִִַַַַַַָָֹֹ�ת
�יר� �ת, ל� היתה ה�ת. אצל ח�זרי� ,�� זרע ל� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנמצא
ה�ת: זרע על מע�ני� �ע�ל�, �ת ל� נמצאת לא ה�ל. ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
הע�ל� ס�� עד נקב�ת, �י� זכרי� �י� זרע, ל� נמצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָא�
היר�ה ח�זר �ת, זרע ל� נמצא לא ה�ל. ייר� ה�א �ְְִִֵֶַַַַַָֹֹ�ָ
�ה� האב, זרע על מע�ני� � ק�� אביו היה לא א� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלאביו.
לאו, וא� ה�ל. י�ר� אח, זרע א� אח ל� נמצא ה�ת: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחי
ייר�� זרע�, א� אח�ת ל� נמצאת האח�ת: אצל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָח�זרי�
זרע, לאב ואי� ה�איל � אחי� זרע ל� נמצא לא וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹה�ל.
מע�ני� � ק�� האב אבי היה לא האב. לאבי היר�ה ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָֹ�ְֲַַֹ�חזר
וה�כרי� מת; �ל אביו אחי �ה� האב, אבי �ל זרע� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
�מ� ל�קב�ת, ק�ד� זכרי� �ל וזרע� ל�קב�ת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָק�דמי�
לאביו, אחי� נמצא� לא עצמ�. מת �ל �זרע� ה�י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�היה
ועל האב. אבי לאבי היר�ה �חזר � זרע� ולא ה� ְֲֲִִַַָָָ�ְְְֲֵַַַָֹֹֹלא

ממ�מ�ת נחלה ה�את כביכול]ה�ר� עד[מחפשת, וע�לה, ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
�לר ירכ� י�צאי וכל ל�ת, ק�ד� ה�� א�מר, נמצאת א�ב�. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ

י�צאי וכל אביה, לאבי ק�דמת וה�ת ל�ת. ק�דמי� ��ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ה�ת, לאחי ק�ד� ה�ת ואבי אביה. לאבי ק�דמי� ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָירכ�
י�צאי וכל לאח�ת, ק�ד� והאח ירכ�. י�צאי �ה� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָמ�ני
אביה, לאבי ק�דמת ואח�ת לאח�ת. ק�דמי� אח �ל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָירכ�
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לאחי ק�ד� האב אבי אביה. לאבי ק�דמי� ירכ� י�צאי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכל
י�צאי וכל אביו, לאח�ת ק�ד� אביו ואח מת, �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאביו
אביו ואח�ת אביו, לאח�ת ק�דמי� אביו אחי �ל ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָירכ�
�ל ירכ� י�צאי �ל וכ� מת, �ל אביו אבי לאבי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָק�דמת
ה�ל� ז� �ר� ועל אביו. אבי לאבי ק�דמי� אביו ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָאח�ת
מ��ראל אד� ל� אי� לפיכ�, ה��ר�ת; רא� עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹוע�לה,

י�ר�. ל� ֵֵֶ�אי�

ה��„. �ת �ת �ת ואפ�� � ה�� �בת �ת וה�יח ��ת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי
ל�ת ואי� ה�ל, ותיר� ק�דמת היא � ��ר�ת ��ה ס�� ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אחי �� �לבת האח�ת, ע� האח לבת ה�י� וה�א ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ�ל��.

�ה�. ���צא וכל אביו, אח�ת ע� ְֲִִִֵֶַָָָֹאביו

ה��‰. וה�יח �ח�יו, ה�ני� �מת� �ני�, �ני ל� �הי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמי
מת �� ואחר אחת, �ת ה�ני ה�� וה�יח �ל�ה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהאחד
�נ� �בת ה�חלה, חצי י�ר�י� �נ� �ני �ל�ת נמצא� � ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָה�ק�
ז� �ר� ועל אביו. חלק י�ר� מה� אחד ��ל החצי; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָי�ר�ת
ה��ר�ת. רא� עד האב, אחי �בני האחי�, �ני ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹח�לקי�

.Âא�א יר�ה ואי� מ��חה, קר�יה אינ� הא� ֶָָ�ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָמ��חת
זה י�ר�י� אינ� הא�, מ� האחי� לפיכ�, האב; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמ��חת
אחיו ואחד זה. את זה י�ר�י� האב, מ� והאחי� זה; ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָאת

�מא��. מאביו �ה�א אחיו א� �לבד, ְִִִִִֵֵֵֶַָָָמאביו

.Êעברה� ה�ר�בי� אסורה]�ל בעילה י�ר�י�[ע"י , ְְֲִִֵַַָָ
� ממזר אח א� ממזר, �� ל� �היה �ג�� �יצד? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�כ�רי�.
�נ� אבל לנחלה. האחי� וכ�אר ה�ני� ��אר א�� ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
ה�ברי�, מ� לדבר �� אינ� � ה�כרית מ� א� ה�פחה ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָמ�

�לל. י�ר� ְְֵֵָואינ�

.Áאת י�ר� וה�על �לל; �על� את י�ר�ת אינ� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא�ה
�יר�ת�, ל�ל ק�ד� וה�א ס�פרי�. מ�ברי א���, נכסי ָָ�ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָֹ�ל
�ד�ל, לכה� אלמנה �ג�� � עליו אס�רה �היא �י על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹא�
וא� קט�ה, �היא �י על וא� הדי�ט. לכה� וחל�צה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�ר��ה

א���. את י�ר� ה�א � חר� �ה�על �י ְִִֵֵֵֶֶַַַַעל

.Ëאת י�ר� ה�על �אי� אי��ת, �הלכ�ת אמרנ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ�בר
לר��ת� ���נס עד י�ר�[נישואי�]א���, ה��ח ו�אי� , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ו�� נת��חה. אפ�� חר�ת, ��היא ���את החר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאת
לר��ת� ��א� א��� נכסי �ל י�ר� �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ארנ�,
נכסי� �י� �נד�נית�, ל� �הכניסה נכסי� �י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ�ְוהחזק�,
אי� � �מתה �ר��י�, ספק ��ת�ר�ה �מי ל�. הכניסה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ��א

י�ר��. ְַַַָה�על

.Èקט�ה ���א משש]�על מא��[פחותה צריכה �אינ� ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
כלל] חלי� קידושיה אי� �א�[� אי� �הרי י�ר��; אינ� �ְֲֵֵֵֶָָ

���א ��ח א� ��חת, ���א ��טה וכ� אי��ת. ��ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נ��אי�. לה� חכמי� ��נ� לא �הרי י�ר��; אינ� � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹ��טה

.‡È�א אחיה א� אביה מת �� ואחר א���, ��תה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�על
א�א א�ת�, י�ר� ה�על אי� � א�ת� ה��רי�י� מ� ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
היר�ה �חזר א� זרע, ל� היה א� זרע�, א�ת� ָ�ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹייר�
הרא�יי� נכסי� י�ר� ה�על �אי� אביה; �ית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמ��חת

מ�א� לאחר שמתה]לב�א �א�[אחר ��בר ה�כסי� א�א , ְְְִִֶֶַַַָָָָָָ
��מ�ת. קד� ְִֶֶָָֹלר��ת�

.·Èאר�� ��בר, וה�א א��� את י�ר� ה�על אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכ�

�� ואחר ��ת, �על �יצד? האב. מ��חת �ל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָה��ר�י�
לכל ק�ד� היה וה�על ה�איל א�מרי�, אי� � א��� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
י�ר�י ל�אר יק�מ� ה�על י�ר�י �� �יר�ת�, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ�ִָָאד�
ה� אביה, �ית מ���חת הא�ה י�ר�י א�א ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהא�ה;

�על�. אחר מתה א� א�ת�, ְְִִֵַַַַָָָה��ר�י�

.‚Èלהנחיל �די �קבר�, א�� את י�ר� ה�� אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַוכ�
אי� � א�� מתה �� ואחר ��ת, מי �יצד? מאביו. ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחיו
ל�ל, ק�ד� היה ה�א ק�� ה�� היה וא�� ה�איל ְְִִִֵֵַַַָָָָָֹא�מרי�,
ונמצא� ז�, א�ה �ל לי�ר�יה ק�דמי� �� �ל י�ר�י� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָא�
זרע א�א מ�ת�; אחר זה �ל א�� את י�ר�י� מאביו ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאחיו
זרע, ל� אי� וא� זרע. ל� היה א� ��יר��ה, ה�א ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�נ�
הא� מתה א� אבל אביה. �ית למ��חת נחלת� ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ�חזר
ולא י�מ�, �� קט� היה אפ�� � ה�� מת �� ואחר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ח�ה,

חד�יו ל� הריונו]�ל� ימי א��[תמו אחר וחיה ה�איל � ְֳִִַַָָָָָ
א�ת� �מנחיל א��, את נ�חל זה הרי �מת, אחת, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�עה

אביו. מ���חת לי�ר�יו ְְְֲִִִַַַַָָָה�חלה

חמישי שבטיו� ה'תשס"טכ"ה

ב ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

��אמר:‡. אביו, �נכסי �אחד �ני� �י נ�טל ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָה�כ�ר
מה� ואחד �ני�, חמ�ה ה�יח �יצד? �ני�". �י ל� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"לתת
האר�עה מ� אחד וכל ה�מ��, �לי� נ�טל ה�כ�ר � ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ�כ�ר

�ת�ת נ�טל הרי[שישית]ה���טי� � �ני� ��עה הי� . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
ה���טי� ה�מ�נה מ� אחד וכל חמי�, נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד
לע�ל�. ח�לקי� ה�את החל�קה על וכ� ע��ר. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנ�טל

�ני�,·. �י נ�טל אינ� � אביו מיתת לאחר ���לד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ�כ�ר
�� ה�כר את �י �ניו... את הנחיל� �י�� "והיה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:

��ח�� יצאת וא� י�יר". א�[מצחו]ה�נ�אה � אביו �ח�י ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
מיתת לאחר א�א הע�ל� לאויר רא�� �ל יצא ��א �י ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל

�ני�. �י נ�טל זה הרי ְֲִִִֵֵֶַָאביו,

טמט��‚. בספק]�כ�ר אינ�[מינו זכר, ונמצא ��קרע ְ�ְְְְִִֵֶַָָָ
���ט וכ� �ני�; �י בכור]נ�טל זכר,[לא ונמצא ��קרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

עד בני�", ל� "וילד� ��אמר: �כ�רה, �חלק ממעט ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינ�
לדה. מ�עת �� ְְִִֵֵֶֶַָ��היה

�כ�ר,„. ל� �היה הרי �כ�רה? �חלק ממעט אינ� ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�יצד
���טי� �[זכרי�]��ני זכר ונמצא ��קרע ה�מט�� וזה , ְְְִֵֶַ�ְְְְִִֶַָָָ

�ני א�א ע�� אי� �כא�� ה�מ��, חצי נ�טל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָה�כ�ר
�ני א�ת� ח�לקי� ה��אר, והחצי �לבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָה���טי�

��וה. ה�קרע ע� ְְְִִִֶַַָָה���טי�

ממ‰. אחד, י�� �� הע�ר.קט� לא אבל �כ�רה; �חלק עט ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ָ
�כ�רה. �חלק ממעט אינ� אביו, מיתת לאחר ���לד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ב�

.Â��ג� ���ט, א� �כ�ר ה�א א� לנ� ��ס��ק ��ְְְִִֵֵֶַָָ
ע��י�? וכיצד �ני�. �י נ�טל אינ� � אחר ע� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ��תערב

ה�ר� הר�אה[כשנולדו]א� ��תבי� � נתערב� �לב��� , ִ�ְְְְְְִִַַָָָ
כח] וא�[יפוי אחיה�; ע� �כ�רה חלק ונ�טלי� לזה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָזה

�מחב�אה ���לד� �ג�� ה�ר�, נשיו]לא משתי חשו� [מקו� ֹ�ְְְְֲֶַָ
�כ�רה. חלק �א� ואי� הר�אה, ��תבי� אי� � ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָאחת

.Ê�ניה� �מת� �פ��ט, �כ�ר �ני�, �ני ל� �הי� ְְְִִֵֵֵֶֶָָָמי

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy
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� �� ה�יח וה���ט �ת ה�יח ה�כ�ר �ני�, וה�יח� ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָ�ח�יו,
אביו, חלק �ה�א �לי�, ה�ק� �נכסי י�ר� ה���ט �� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
וכ� אביה. חלק �ה�א �לי�י�, �ני י�ר�ת ה�כ�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בת
א� � ה��ר�י� �בכל האב, אחי �בבני האחי�, �בני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָה�י�
��� �כ�רה חלק נ�טל �כ�ר, ה��ר�י� מ� אחד אבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיה

מחמת�. ה��ר� ֲֵֵֶַָזה

.Áכ�ר� �יצד? הא�. �נכסי �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאי�
�כ�ר �היה �י� ��וה, ח�לקי� � א�� את ��ר�� ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָ�פ��ט

האב]לנחלה רח�[בכור �טר �היה לרח�]�י� .[ראשו� ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ëי�" ��אמר: רא���, לאב ה��לד ה�א � ה�חלה ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ�כ�ר
ילדה אפ�� הא�; על מ��יחי� ואי� אנ�". רא�ית ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹה�א
�ני�. �י ייר� לאביו, רא��� וזה ה�איל �ני�, ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ��ה

.Èה�פל רא� ��צא �י על א� � ה�פלי� אחר ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�א
��צא ��עה �� וכ� לנחלה; �כ�ר אחריו ה�א חי, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��ה�א
��אמר: ��ה לנחלה. �כ�ר אחריו ה�א מת, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹרא��
חי ��צא ולד לזה קד� ל� נ�לד ��א ה�א אנ�", ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"רא�ית

��עה �� לפיכ�, הע�ל�. הריו�]לאויר רב[חודשי ��צא ְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹ
�כ�ר. אינ� אחריו ה�א חי, ְֲֵַַַָָֹרא��

.‡È�פ� קיסרי]י�צא בניתוח נולד �]� אחריו וה�א , ְֲֵֶַַָָֹ
נ�לד ��א לפי הרא���, �כ�ר: אינ� טבעי]�ניה� ,[באופ� ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

אחר. קדמ� �הרי וה�ני, בני�"; ל� "וילד� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָונאמר:

.·È.לנחלה �כ�ר ל� אי� � ונת��ר �ג��ת�, �ני� ל� ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהי�
ה�איל � ה��יה �מ� ה�פחה מ� �� ל� �היה י�ראל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
�כ�ר ה��ראלית, מ� אחריו ל� ה�א הרי � �נ� קר�י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָואינ�

�ני�. �י ונ�טל ְְְֲִִֵַַָלנחלה

.‚Èאת "�י ��אמר: �ני�, �י נ�טל � ממזר ה�כ�ר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיה
צרי� ואי� �נ��איה. ��נ�אה ז� י�יר", ה�נ�אה �� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹה�כר

חל�צה. �� א� �ר��ה �� היה א� ְֲִֶֶַָָָָל�מר,

.„Èח�ה � ה�כ�ר על נאמני� וא��,[מילדת]�ל�ה , ְְְֱִִֶַַַָָָֹ
נאמנת. רא���', יצא 'זה אמרה: �א� מ�ד; � ח�ה ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָואביו.
ה�א 'זה ל�מר: נאמנת ה�דה ימי �בעת �ל � ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוא��

ה אמר אפ�� לע�ל�. � ואביו ��אה�כ�ר'. מי על אב ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ
א� וכ� נאמ�; � ה�א' �בכ�רי �ני ה�א 'זה �לל, �נ� ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ�החזק
נאמ�. � �כ�ר' 'אינ� �כ�ר�, �ה�א לנ� ה�חזק על ְְְֱֵֶֶָָָ�ַַַָאמר

.ÂËק����� מדבר]האב א�ת�[ואינו ��דקי� [כושרו� ְְִִֵֶַָָ
�נ�השכלי] ��ה �תב א� רמז א� לג�י�: ���דקי� �דר� ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

�ני�. �י נ�טל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַ�כ�ר�,

.ÊË�ברי� א�מר זה �ל אביו �מע� �ה� עדי� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָהעיד�
�כ�ר� �נ� ��ה מ�לל� י�דע ה�ברי� א�ת� �הרי וכ�, ��ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
�פר�� האב אמר ��א �י על א� �ני�, �י נ�טל זה הרי �ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

�כ�רי'. �ני ְְִִֶ'זה

.ÊÈנ�טל אינ� � �כ�ר' �ני 'זה �אמר: האב מ� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�מע�
נת��� ולזה ה�א, לא�� �כ�ר ��א �ני�; �י ז� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�עד�ת

�כ�רי'. '�ני ��אמר עד ְְִִֶַַָָֹהאב;

שישי שבטיו� ה'תשס"טכ"ו

ג ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

לב�א‡. הרא�יי� �נכסי� �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִִִֵֵַַָָָאי�

��א� לאביו ה�חזקי� �נכסי� א�א אביו, מיתת ְְִִֶָָָ�ְְִִִִֶַַַַָָָלאחר
אחד �יצד? ל�". י�צא א�ר "�כל ��אמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלר��ת�,
וה���ט ה�כ�ר אביו, מיתת לאחר ��ת אביו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמ��רי�י
ל� היתה א� מלוה, לאביו היתה א� וכ� �אחד; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָי�ר�י�

�אחד. וה���ט ה�כ�ר א�ת� י�ר�י� � ��� ְְְְְִִֶַַַָָָָָספינה

מח�רת·. א� מ��רת �רה אביה� לה� [תמורתה�יח ֲִִִֶֶַָָָ�ְֶֶ�ְֶֶ
�אפררווחיה] ר�עה �היתה א� מרעה], [אחרוילדה[מקו� ְְְֲֶַָָָָָָ

�ני�.מותו] �י �בולד� �� נ�טל ה�כ�ר �ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מ��רי אחד כהונה]�חט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ
���נ�ת �ני� �י נ�טל � אביו מת �� ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�המה,

ה�המה.[כהונה] א�ת� ְֵֶַָָ�ל

לאחר„. נכסי� ��בח� ��בח �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאי�
ה�תר ונ�ת� �דמי�, ה�בח א�ת� מעלה א�א אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת

�רמל �ג�� � ה�כסי� ������ וה�א, [תבואה]ל���ט; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ
�בח� אבל �מרי�. ��ע�� וכפנ��ת ��לי�, ְְְְֲֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָ��ע�ה
ונע�ה ��דל קט� איל� �ג�� � נ���� ולא עצמ�, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

�רט�� �העלת ואר� נ�טל[הושבחה]עבה, זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
נ�טל. אינ� ה��יח, ה�צאה מחמת וא� �ני�; �י זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��בח

�ה�א‰. �י על א� �מלוה, �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאי�
אביה�. �ח�ב קרקע הית�מי� ��ב� �י על וא� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ��טר,

מלוה לאב י�ל[בשטר]היה א� ספק זה הרי � ה�כ�ר �יד ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ה�איל י�ל, לא א� יד�, �חת וי�נ� ה�איל �ני�, �י ��ְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ
אביו; �ל ליד� �אה לא ועדי� ייר��ה אביו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מחמת

�כ�רה. חלק חצי מ��ה י�ל � ְְֲִִִִֵֶֶָָָֹלפיכ�

.Âממ � חל�ה קד� �כ�רה חלק ��כר ק��;�כ�ר �ר� ְְֲֵֶֶֶַָָֹ�ְִַָָָ
א� לפיכ�, חל�ה. קד� �כ�רה חלק ל�כ�ר ��� ְִִָָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָֹמ�ני
�י� �קרקע �י� נכסי�, �מקצת קד� אחיו ע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחלק
ואינ� ה�כסי�, �כל ו�ר � �פ��ט חלק ונטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�לטלי�,

��אר� אמ�רי�?[ביתר]נ�טל �ברי� ��ה �פ��ט. א�א ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
עדי�: �פני ואמר �אחיו, מחה א� אבל מחה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ���א
��חל�י מ�ני לא ��וה, אחי ע� ח�לק �אני א�� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ענבי�
נכסי�. ��אר ו�ר ולא מחאה, ז� הרי � �כ�רה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ�חלק
��וה וחלק�� �בצר�� מח�רי�, ��ה� �ענבי� מחה ְְֲִֶַָָָָ�ְְֲֲִִִֵֶָָָאפ��
ע�ה� וחלק �רכ��, א� אבל נכסי�. ��אר ו�ר לא �ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ
��אר ו�ר � יי� מ��ע�ה �ה� מחה ולא ��י�, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��וה
וחלק �ענבי�, ��חה למי ��מה? זה למה הא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָה�כסי�.
�זה. ���צא �ל וכ� ��ל. ו�ר �הרי � �זיתי� ��וה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹע�ה�

.Êאחיו נכסי �ל י�ר� ה�א אחיו, א�ת ���� ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמי
הרי[ברשותו]ה�חזקי� מ�א�, לאחר לב�א הרא�יי� אבל ; ַ�ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ

ה�ת�ב, א�ת� קרא '�כ�ר' �הרי � האחי� �כל �ה� ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָה�א
אחיו �� על יק�� �לד, א�ר ה�כ�ר "והיה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��אמר:
מ��� נ�טל �אינ� �כ�� מ��ראל". �מ� י�חה ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹה�ת;

לבוא]�רא�י ��בח[בעתיד נ�טל אינ� �� � �ב�חזק ְַָָ�ְֵֵֶַַָָ
�עת עד מיתה מ�עת אביו, מיתת אחרי נכסי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ��בח�
אחר נכסי� ה��יח� ואפ�� אביו. �נכסי אחיו ע� ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ֲחל�ת�
האחי�, מ� �אחד ��בח ה�א הרי � ��חלק� וקד� ����ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
וחלק חלק� חלקי�, �ני א�� מ�כסי� ���טל �י על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָא�

.��� �ח�י האב �מת ה�איל א���, ���� ָ�ְְִִִִֵֵֵֶַָָָאחיו
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� �� ה�יח וה���ט �ת ה�יח ה�כ�ר �ני�, וה�יח� ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָ�ח�יו,
אביו, חלק �ה�א �לי�, ה�ק� �נכסי י�ר� ה���ט �� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
וכ� אביה. חלק �ה�א �לי�י�, �ני י�ר�ת ה�כ�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בת
א� � ה��ר�י� �בכל האב, אחי �בבני האחי�, �בני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָה�י�
��� �כ�רה חלק נ�טל �כ�ר, ה��ר�י� מ� אחד אבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיה

מחמת�. ה��ר� ֲֵֵֶַָזה

.Áכ�ר� �יצד? הא�. �נכסי �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאי�
�כ�ר �היה �י� ��וה, ח�לקי� � א�� את ��ר�� ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָ�פ��ט

האב]לנחלה רח�[בכור �טר �היה לרח�]�י� .[ראשו� ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ëי�" ��אמר: רא���, לאב ה��לד ה�א � ה�חלה ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ�כ�ר
ילדה אפ�� הא�; על מ��יחי� ואי� אנ�". רא�ית ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹה�א
�ני�. �י ייר� לאביו, רא��� וזה ה�איל �ני�, ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ��ה

.Èה�פל רא� ��צא �י על א� � ה�פלי� אחר ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�א
��צא ��עה �� וכ� לנחלה; �כ�ר אחריו ה�א חי, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��ה�א
��אמר: ��ה לנחלה. �כ�ר אחריו ה�א מת, ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹרא��
חי ��צא ולד לזה קד� ל� נ�לד ��א ה�א אנ�", ִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ"רא�ית

��עה �� לפיכ�, הע�ל�. הריו�]לאויר רב[חודשי ��צא ְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹ
�כ�ר. אינ� אחריו ה�א חי, ְֲֵַַַָָֹרא��

.‡È�פ� קיסרי]י�צא בניתוח נולד �]� אחריו וה�א , ְֲֵֶַַָָֹ
נ�לד ��א לפי הרא���, �כ�ר: אינ� טבעי]�ניה� ,[באופ� ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

אחר. קדמ� �הרי וה�ני, בני�"; ל� "וילד� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָונאמר:

.·È.לנחלה �כ�ר ל� אי� � ונת��ר �ג��ת�, �ני� ל� ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהי�
ה�איל � ה��יה �מ� ה�פחה מ� �� ל� �היה י�ראל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָאבל
�כ�ר ה��ראלית, מ� אחריו ל� ה�א הרי � �נ� קר�י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָואינ�

�ני�. �י ונ�טל ְְְֲִִֵַַָלנחלה

.‚Èאת "�י ��אמר: �ני�, �י נ�טל � ממזר ה�כ�ר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיה
צרי� ואי� �נ��איה. ��נ�אה ז� י�יר", ה�נ�אה �� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹה�כר

חל�צה. �� א� �ר��ה �� היה א� ְֲִֶֶַָָָָל�מר,

.„Èח�ה � ה�כ�ר על נאמני� וא��,[מילדת]�ל�ה , ְְְֱִִֶַַַָָָֹ
נאמנת. רא���', יצא 'זה אמרה: �א� מ�ד; � ח�ה ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָואביו.
ה�א 'זה ל�מר: נאמנת ה�דה ימי �בעת �ל � ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוא��

ה אמר אפ�� לע�ל�. � ואביו ��אה�כ�ר'. מי על אב ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ
א� וכ� נאמ�; � ה�א' �בכ�רי �ני ה�א 'זה �לל, �נ� ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ�החזק
נאמ�. � �כ�ר' 'אינ� �כ�ר�, �ה�א לנ� ה�חזק על ְְְֱֵֶֶָָָ�ַַַָאמר

.ÂËק����� מדבר]האב א�ת�[ואינו ��דקי� [כושרו� ְְִִֵֶַָָ
�נ�השכלי] ��ה �תב א� רמז א� לג�י�: ���דקי� �דר� ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

�ני�. �י נ�טל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַ�כ�ר�,

.ÊË�ברי� א�מר זה �ל אביו �מע� �ה� עדי� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָהעיד�
�כ�ר� �נ� ��ה מ�לל� י�דע ה�ברי� א�ת� �הרי וכ�, ��ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
�פר�� האב אמר ��א �י על א� �ני�, �י נ�טל זה הרי �ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

�כ�רי'. �ני ְְִִֶ'זה

.ÊÈנ�טל אינ� � �כ�ר' �ני 'זה �אמר: האב מ� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�מע�
נת��� ולזה ה�א, לא�� �כ�ר ��א �ני�; �י ז� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�עד�ת

�כ�רי'. '�ני ��אמר עד ְְִִֶַַָָֹהאב;

שישי שבטיו� ה'תשס"טכ"ו

ג ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

לב�א‡. הרא�יי� �נכסי� �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִִִֵֵַַָָָאי�

��א� לאביו ה�חזקי� �נכסי� א�א אביו, מיתת ְְִִֶָָָ�ְְִִִִֶַַַַָָָלאחר
אחד �יצד? ל�". י�צא א�ר "�כל ��אמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלר��ת�,
וה���ט ה�כ�ר אביו, מיתת לאחר ��ת אביו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמ��רי�י
ל� היתה א� מלוה, לאביו היתה א� וכ� �אחד; ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָי�ר�י�

�אחד. וה���ט ה�כ�ר א�ת� י�ר�י� � ��� ְְְְְִִֶַַַָָָָָספינה

מח�רת·. א� מ��רת �רה אביה� לה� [תמורתה�יח ֲִִִֶֶַָָָ�ְֶֶ�ְֶֶ
�אפררווחיה] ר�עה �היתה א� מרעה], [אחרוילדה[מקו� ְְְֲֶַָָָָָָ

�ני�.מותו] �י �בולד� �� נ�טל ה�כ�ר �ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מ��רי אחד כהונה]�חט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ
���נ�ת �ני� �י נ�טל � אביו מת �� ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�המה,

ה�המה.[כהונה] א�ת� ְֵֶַָָ�ל

לאחר„. נכסי� ��בח� ��בח �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאי�
ה�תר ונ�ת� �דמי�, ה�בח א�ת� מעלה א�א אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת

�רמל �ג�� � ה�כסי� ������ וה�א, [תבואה]ל���ט; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ
�בח� אבל �מרי�. ��ע�� וכפנ��ת ��לי�, ְְְְֲֲֲֳִִִִֶֶַַַָָָָ��ע�ה
ונע�ה ��דל קט� איל� �ג�� � נ���� ולא עצמ�, ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת

�רט�� �העלת ואר� נ�טל[הושבחה]עבה, זה הרי � ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָ
נ�טל. אינ� ה��יח, ה�צאה מחמת וא� �ני�; �י זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��בח

�ה�א‰. �י על א� �מלוה, �ני� �י נ�טל ה�כ�ר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאי�
אביה�. �ח�ב קרקע הית�מי� ��ב� �י על וא� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ��טר,

מלוה לאב י�ל[בשטר]היה א� ספק זה הרי � ה�כ�ר �יד ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ה�איל י�ל, לא א� יד�, �חת וי�נ� ה�איל �ני�, �י ��ְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ
אביו; �ל ליד� �אה לא ועדי� ייר��ה אביו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מחמת

�כ�רה. חלק חצי מ��ה י�ל � ְְֲִִִִֵֶֶָָָֹלפיכ�

.Âממ � חל�ה קד� �כ�רה חלק ��כר ק��;�כ�ר �ר� ְְֲֵֶֶֶַָָֹ�ְִַָָָ
א� לפיכ�, חל�ה. קד� �כ�רה חלק ל�כ�ר ��� ְִִָָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָֹמ�ני
�י� �קרקע �י� נכסי�, �מקצת קד� אחיו ע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחלק
ואינ� ה�כסי�, �כל ו�ר � �פ��ט חלק ונטל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�לטלי�,

��אר� אמ�רי�?[ביתר]נ�טל �ברי� ��ה �פ��ט. א�א ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
עדי�: �פני ואמר �אחיו, מחה א� אבל מחה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ���א
��חל�י מ�ני לא ��וה, אחי ע� ח�לק �אני א�� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'ענבי�
נכסי�. ��אר ו�ר ולא מחאה, ז� הרי � �כ�רה' ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ�חלק
��וה וחלק�� �בצר�� מח�רי�, ��ה� �ענבי� מחה ְְֲִֶַָָָָ�ְְֲֲִִִֵֶָָָאפ��
ע�ה� וחלק �רכ��, א� אבל נכסי�. ��אר ו�ר לא �ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ
��אר ו�ר � יי� מ��ע�ה �ה� מחה ולא ��י�, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��וה
וחלק �ענבי�, ��חה למי ��מה? זה למה הא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָה�כסי�.
�זה. ���צא �ל וכ� ��ל. ו�ר �הרי � �זיתי� ��וה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹע�ה�

.Êאחיו נכסי �ל י�ר� ה�א אחיו, א�ת ���� ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמי
הרי[ברשותו]ה�חזקי� מ�א�, לאחר לב�א הרא�יי� אבל ; ַ�ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָ

ה�ת�ב, א�ת� קרא '�כ�ר' �הרי � האחי� �כל �ה� ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָה�א
אחיו �� על יק�� �לד, א�ר ה�כ�ר "והיה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��אמר:
מ��� נ�טל �אינ� �כ�� מ��ראל". �מ� י�חה ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹה�ת;

לבוא]�רא�י ��בח[בעתיד נ�טל אינ� �� � �ב�חזק ְַָָ�ְֵֵֶַַָָ
�עת עד מיתה מ�עת אביו, מיתת אחרי נכסי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ��בח�
אחר נכסי� ה��יח� ואפ�� אביו. �נכסי אחיו ע� ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ֲחל�ת�
האחי�, מ� �אחד ��בח ה�א הרי � ��חלק� וקד� ����ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
וחלק חלק� חלקי�, �ני א�� מ�כסי� ���טל �י על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָא�

.��� �ח�י האב �מת ה�איל א���, ���� ָ�ְְִִִִֵֵֵֶַָָָאחיו
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.Á�חלקי �ני נ�טל �ה�כ�ר �כני�, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ�בר
אחד �מצר �אחד, ע�[סמוכי�]��� �חלק ה�ב� אבל . ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

עלה וא� �ג�רל; אחיו וחלק חלק� נ�טל אביו, �נכסי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאחיו
מק�מ�ת. ��ני נ�טל מק�מ�ת, ��ני ְְְְִִֵֵֵָ��רל�

.Ë�יב ליבו�]��מרת ��[ממתינה ע�ה אפ�� � ��תה ֲִֵֶֶֶָָָָָָ
מאמר האחי� מ� י�ר�י�[קני�]אחד אביה �ית מ��חת � ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

מל�ג בה�]נכסי חלק לבעלה שאי� האשה וחצי[נכסי ��� ְְֲִִֵֶַָ
�רזל צא� ע�[נדוניה]נכסי �ת�ת� י�ר�י� ה�על וי�ר�י , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַֹ�ִָָ

ה�איל �קב�רת�, ח�בי� ה�על וי�ר�י �רזל. צא� נכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחצי
�מק�מ�. ��ארנ� �מ� �ת�ת�, ייר�� ְְְִֵֶַָָ�ְְְִֵוה�

קודש שבטשבת ה'תשס"טכ"ז

ד ּפרק נחלֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

א�‡. אבי', 'אחי א� אחי', 'זה א� �ני', 'זה ְֲִִִִֵֶֶָָָהא�מר:
�אינ� �אנ�י� �ה�דה �י על א� � א�ת� ה��ר�י� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אר
�אמר �י� וייר���; נאמ�, זה הרי � קר�ביו �ה� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�מחזקי�

מרע �כיב ��ה�א �אמר �י� �ריא, למות]��ה�א .[נוטה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
נ���ק מדבר]אפ�� �[ואינו י�ר� ��ה �יד� וכתב , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
א�ת� השכלי]��דקי� לג�י�.[כושרו ���דקי� �דר� , ְְְְִִִִֶֶֶ

ואמר:·. ד�ד�, �� א� אחיו, �ה�א �זה מחזקי� ְְִִֶֶֶַָָָָ�ִָהיינ�
ה�א' נאמ� אבל נאמ�. אינ� � ד�די' �� ו'אינ� אחי', ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָאינ�

ייר���. ולא �ני', 'אינ� ל�מר �נ� �ה�א �החזק מי ְְְְִִֵֶֶַַָֹ�ִֶַעל
נאמ� �אינ� �י על א� � �ני� ל�� הי� �אפ�� לי, ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָויראה
א�ת� מחזיקי� ואי� יח�ס, לעני� �ני' 'אינ� ל�מר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָעליו
ייר���. ולא יר�ה, לעני� ה�א נאמ� � �יו על ְִֶָָֹ�ְְְְֱִִֵֶַַַָממזר

אינ�‚. � ה�א' 'עב�י ואמר: וחזר �ני', 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהא�מר:
�ה�א �י על א� � '�ני' ואמר: וחזר 'עב�י', אמר: ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָנאמ�.
'הרי �ל�מר 'עב�י', �אמר ��ה נאמ�; �עבד, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמ����

ל� ק�רי� הי� וא� �עבד'. לי מאה[ברחוב]ה�א �� 'עבד ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
א�א �יח�ד א�ת� ק�ראי� �אי� א��, �דברי� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָז�ז',

נאמ�. אינ� זה הרי � ֱֲֲִֵֵֶֶַָָלעבדי�

וחזר„. זה', ה�א '�ני ואמר: ה�כס, �ית על ע�בר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
א�א '�ני', אמר ��א נאמ�; � 'עב�י' ואמר: �� ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר

ה�כס מ� עבדי�]להבריח 'עב�י[מס ה�כס: �בית אמר . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
נאמ�. אינ� � ה�א' '�ני ואמר: וחזר ְְְֱִֵֶַַָָָה�א',

לה�‰. ק�רי� אי� � וה�פח�ת חשיבותהעבדי� [בתוארי ְְֲִִֵֶַָָָָ
אז:] נהוגי� ��אשהיו �ל�נית', 'א�א ולא �ל�ני', ְְְִִִֶַָָֹֹ'א�א

ה�� זה ונמצא ��לה, ה�בר מ� שקראיב�א האדו�, [של ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

'אבא'] העבדי�[יחוסו]נפ��לעבד הי� א� לפיכ�, . ְְֲִִִִָָָָָ
ה�הל �ל והרי ק�ל, לה� וי� �י�תר, ח��בי� ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָוה�פח�ת
הרי � ה��יא עבדי �ג�� אד�ניה�, �ני ואת א�ת� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�ירי�

ו'א�א'. 'א�א' לה� לקר�ת מ�רי� ְְִִִֶַָָָָ�ֵא��

.Â�� נ�הג והיה ,�� מ��ה וה�ליד �פחה, ל� �היתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי
� א��' היא �מ�חררת ה�א '�ני �אמר: א� �ני�, ְִִֶֶ�ְְְִִִֶַַָָמנהג
�דק��קי �החזק ��ר אד� א� ה�א, חכמי� �למיד ְְְִֵַ�ְֲִִִֵֶַָָָָא�
�ת נ��א אינ� כ�, �י על וא� ייר���. זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמצו�ת
ילדה, �� ואחר א�� ����חררה ראיה ��ביא עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָי�ראל,
ה�א, ההדי�ט�ת מ�אר וא� �פנינ�. �פחה החזקה ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ�ֲֵֶ�הרי
הרי � לכ� עצמ� ה�פקירי� מ� היה א� ל�מר צרי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָואי�
וא� א�ת�; מ�כרי� מאביו ואחיו �בר, לכל עבד �חזקת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה
ה�י� ה�א וזה מתי�מת. אביו א�ת מ���, ח�� לאביו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאי�

ה��לה ע�רי על ה�ל� �ה�א לי וי�[המסורת]��ראה . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ימ�ר� ��א לעני� הע�, ל�אר ��רי� �י� חלק ��א ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמי
לא ליר��, �אפ�� �ה�רה, מי וי� �לבד. אחיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹא�ת�

זה. �בר על לסמ� רא�י ואי� �י�ראל. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹנחלק

.Ê�העיד� עדי� �יצד? �חזקה. י�ר�י� ה��ר�י�, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל
על א� � 'אחיו' א� �ל�ני', �ל �נ� �ה�א לנ� מחזק ְְְִִֶֶַַָָָ�ֶֶ'��ה
א�� הרי � יח�סי� אמ�ת ידע� ולא יח�ס, עדי �אינ� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹ�י

ז�. �עד�ת ְְִֵי�ר�י�

.Á�� ל� החזק ולא ו�מע��, רא�ב� וה�יח ��ת ְֵַ�ְְְְְֲִִִֵֵֶַַֹֹיעקב
��' ואמר: ה��ק, מ� לוי את רא�ב� �פ� � �ניה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�א
�מע�� הרי � י�דע' 'איני א�מר: ו�מע�� ה�א', אחינ� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָזה
�ל�ה �ה� ה�דה �הרי �לי�, �רא�ב� ה�מ��; חצי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹנ�טל

�ת�ת נ�טל ולוי ה�ת�ת[שישית]אחי�; יחזר לוי, מת . ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַֹ
ללו נפל� רא�ב�לרא�ב�. א�ת� יחלק� � מאחרי� נכסי� י ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

אחיה�. זה ��וי ל�מע�� מ�דה רא�ב� �הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶו�מע��,
�בח א� � לוי מת �� ואחר מאליו, ה�ת�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה��יח
הרי � לה�צר �ה�יע� ענבי� �ג�� ה�א, ל�תפי� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָה��יע
וא� �ה�; ויחלק� מאחרי�, ל� ��פל� �נכסי� ה�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�בח
אמר לב��. רא�ב� �ל ה� הרי לה�צר, ה�יע� לא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעדי�
�מ� רא�ב� �חלק לוי ונטל אחי', זה לוי 'אי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ�מע��:
�ל��, �מע�� מ��� ייר� לא � לוי מת �� ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ��ארנ�,
האחרי� ה�כסי� �אר ע� ה�ת�ת ייר� לב�� רא�ב� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָא�א
מקצת� ���ד� ה��ר�י� �כל ה�י� וה�א לוי. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ�ה�יח

מקצת�. י�ד� ולא אחרי�, ְְְְֲִִִֵָָֹ�י�ר�י�
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� הרמ"א �די�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
א�(`y)ה�ערה "�יֿתצא יתע�ה: אמר� וה�א , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

ק�צי�" d)�מצאה ,ak zeny)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִָָָָ
מ ו' �פרק ב' �פרק זה �י� ק�א.(aa`)הלכ�ת ְְִִִֶֶֶֶֶַָ
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� הרמ"ד מ�גנ�בה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
"לא אמר�: וה�א i`)�גנב�"ממ��, ,hi `xwie). ְְְִָָֹֹ

mihtyn)�ב�כל�א zyxt)הרי � �גנב� "לא : ְְְֲִִֵַָֹֹ
ח�ב � זה לאו על והע�בר ממ��". לג�נב ְְְֵֵֶַַַָָָָָָאזהרה
א� �פל, ��ל�מי א� ה�ת�ב: �הז�יר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ�ת�ל�מי�
�לבד ה�ר� החזרת א� וחמ�ה, אר�עה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ��ל�מי

(dcedyk)בספרא� .(miyecw zyxt)אמר�� "לפי : ְְְֱִִֶֶַָ
י���' '�ני� b)�גנבה: ,ak zeny),�ענ למדנ� ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

מנת על �גנב�' 'לא לומר: �למ�ד מ�י�? ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹאזהרה
�ל�מר: eapbz)למ�ט", l`)ֿאת להר�יז �די ְְְְְִִֵֶַַַ

ל�; �חזיר ואחרֿ�� �מב�כה, ולהביא� ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָה�גנב
אר�עה ��ל�מי ל� ל��� מנת על �גנב�' ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹֹ"'לא
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָוחמ�ה".

ק�א. ִַָָָמ�בא

� הרל"ט ה��נבה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
אר�עה ��ל�מי א� �פל, ��ל�מי מ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ��ג�ה
נמ�ר��, א� ��ח�רת, �א א� נהרג�� א� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוחמ�ה,
�כבר ה�ת�ב. ��אר �מ� �כלל ה��ב ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכלֿענ�י

מ ז' �פרק זה �י� �לֿמ��טי ק�א(aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
מ ג' �פרק מ�נהדרי� ח' מציעא(aa`)�פרק ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָ

�כת��ת מע�י� (gp:)וק���י�(l:)�במק�מ�ת ְְְִִִַ�ְִִ
.(an:)��ב�ע�ת ְ

רביעי שבטיו� ה'תשס"טכ"ד
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� הר"ח לצ�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַָָ

�ד��ק�, �להק�יד וה���ת וה�אזני� ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹֹה��קל�ת
איפת אבניֿצדק צדק "מאזני יתע�ה: אמר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוה�א

לכ�" יהיה צדק והי� el)צדק ,hi `xwie)���ל� . ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
miyecw)ספרא zyxt)צ�ק � צדק "מאזני : ְְִֵֵֶֶַָֹ

אתֿ צ�ק � אבניֿצדק יפה; יפה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאתֿה�אזני�
אתֿה��ק צ�ק � צדק איפת יפה; יפה ל�ת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההיני� את צ�ק � צדק והי� יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהאיפ�ת
וההי� ה�ב�; מ�ת �איפה ידע�, �כבר יפה" ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיפה
א�ֿעלֿ�י אחד, ענינ� וכלֿא�� ה�ח. מ�ת �ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
א� ה��קל ה�ה �ה�בר לפי ה���ת. מיני ������ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מס��. �בר �ל ���ת� �ע�ר א�א אינ� ָ�ְְִִֵֶֶַָָָָנמ�ד
וה��קל�ת ה�אזני� �ל�מר: הא�ה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹוכלֿה��גי�
מ��ת. נקראי�: ה�ח, �מ��ת ה�ב� ְִִִִִֵַַַָָ�מ��ת
ה�ע�רי� �ד��ק להק�יד ��צט�ינ� ְְְְְִִִִִִִֶַַַַוה���י,
מצות נקרא: � מה� �כלֿס�ג עליה� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�ֶ��ס��

ספרא �ל��� ה�צאתי(my)מ��ת. �� �נאי "על : ְְְִִִֵַַָָ
עליכ� ��ק�ל� �נאי על � מצרי� מאר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאתכ�
מ�דה מ��ת �מצות ��לֿה��דה מ��ת, ְְְִִִִֶֶֶַַַָמצות
��פר מ��ת �מצות וכלֿה��פר מצרי�; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָ�יציאת
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מצרי�". ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָ�יציאת

מ ה' .(gt.)�תרא(aa`)�פרק ְְִֶֶַָ

� הרע"א מ�ר��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַַ
וה�א �ב��קל�ת, �ב���ת ה�רקע�ת ְְְְִִִִַַַַַָָ�מדידת
���קל ���ה ����ט עול "לאֿתע�� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאמר�:

dl)�ב���רה" ,my)א�� �פי ה�ס�ק עני� , ְְְִִֶַַַָָָ
וה�א ה��ה. �מ��ט עול" �ע�� "לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ���לה:

miyecw)אמר� zyxt `xtq):זה לאו עני� �בא�ר ְְְִֵֶַָָָ
לדי� א� ����ט', עול תע�� oicd)"'לא ziaa) ְְֲִִִֶַַָָֹ

����ט? נאמר ל�ה �� א� אמ�ר; �בר �ְְֱִִֵֶַַָָָָָ
"���ה אמר�: ו�� ."��� נקרא �ה��דד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמל�ד
וחל�קת�, מדידת� �ל�מר האר�", מדידת ז� �ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ
מ�פתי ��ח�בי� מה �פי אתֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ��ע�ה

dqcpdde)ה���רת oeaygd znkg)ה���ת �ד��ק ְְִִִֶַַֹ
אתֿזה יע�ה ואל �ה�, ה�כ�ני� ה�רכי� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוידיעת
רב �ע��י� �דר� אמת �ה� �אי� ה�ערה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�דרכי

� �מ�קל וה�אזני�.הע�. ה��קל�ת ��לל ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
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א�(`y)ה�ערה "�יֿתצא יתע�ה: אמר� וה�א , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

ק�צי�" d)�מצאה ,ak zeny)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִָָָָ
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� הרמ"ד מ�גנ�בה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
"לא אמר�: וה�א i`)�גנב�"ממ��, ,hi `xwie). ְְְִָָֹֹ

mihtyn)�ב�כל�א zyxt)הרי � �גנב� "לא : ְְְֲִִֵַָֹֹ
ח�ב � זה לאו על והע�בר ממ��". לג�נב ְְְֵֵֶַַַָָָָָָאזהרה
א� �פל, ��ל�מי א� ה�ת�ב: �הז�יר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ�ת�ל�מי�
�לבד ה�ר� החזרת א� וחמ�ה, אר�עה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ��ל�מי

(dcedyk)בספרא� .(miyecw zyxt)אמר�� "לפי : ְְְֱִִֶֶַָ
י���' '�ני� b)�גנבה: ,ak zeny),�ענ למדנ� ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

מנת על �גנב�' 'לא לומר: �למ�ד מ�י�? ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹאזהרה
�ל�מר: eapbz)למ�ט", l`)ֿאת להר�יז �די ְְְְְִִֵֶַַַ

ל�; �חזיר ואחרֿ�� �מב�כה, ולהביא� ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָה�גנב
אר�עה ��ל�מי ל� ל��� מנת על �גנב�' ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹֹ"'לא
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָוחמ�ה".

ק�א. ִַָָָמ�בא

� הרל"ט ה��נבה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
אר�עה ��ל�מי א� �פל, ��ל�מי מ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ��ג�ה
נמ�ר��, א� ��ח�רת, �א א� נהרג�� א� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוחמ�ה,
�כבר ה�ת�ב. ��אר �מ� �כלל ה��ב ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכלֿענ�י

מ ז' �פרק זה �י� �לֿמ��טי ק�א(aa`)נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
מ ג' �פרק מ�נהדרי� ח' מציעא(aa`)�פרק ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָ

�כת��ת מע�י� (gp:)וק���י�(l:)�במק�מ�ת ְְְִִִַ�ְִִ
.(an:)��ב�ע�ת ְ
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� הר"ח לצ�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַָָ

�ד��ק�, �להק�יד וה���ת וה�אזני� ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹֹה��קל�ת
איפת אבניֿצדק צדק "מאזני יתע�ה: אמר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוה�א

לכ�" יהיה צדק והי� el)צדק ,hi `xwie)���ל� . ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
miyecw)ספרא zyxt)צ�ק � צדק "מאזני : ְְִֵֵֶֶַָֹ

אתֿ צ�ק � אבניֿצדק יפה; יפה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאתֿה�אזני�
אתֿה��ק צ�ק � צדק איפת יפה; יפה ל�ת ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההיני� את צ�ק � צדק והי� יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהאיפ�ת
וההי� ה�ב�; מ�ת �איפה ידע�, �כבר יפה" ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיפה
א�ֿעלֿ�י אחד, ענינ� וכלֿא�� ה�ח. מ�ת �ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
א� ה��קל ה�ה �ה�בר לפי ה���ת. מיני ������ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מס��. �בר �ל ���ת� �ע�ר א�א אינ� ָ�ְְִִֵֶֶַָָָָנמ�ד
וה��קל�ת ה�אזני� �ל�מר: הא�ה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹוכלֿה��גי�
מ��ת. נקראי�: ה�ח, �מ��ת ה�ב� ְִִִִִֵַַַָָ�מ��ת
ה�ע�רי� �ד��ק להק�יד ��צט�ינ� ְְְְְִִִִִִִֶַַַַוה���י,
מצות נקרא: � מה� �כלֿס�ג עליה� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�ֶ��ס��

ספרא �ל��� ה�צאתי(my)מ��ת. �� �נאי "על : ְְְִִִֵַַָָ
עליכ� ��ק�ל� �נאי על � מצרי� מאר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאתכ�
מ�דה מ��ת �מצות ��לֿה��דה מ��ת, ְְְִִִִֶֶֶַַַָמצות
��פר מ��ת �מצות וכלֿה��פר מצרי�; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָ�יציאת
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מצרי�". ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָ�יציאת

מ ה' .(gt.)�תרא(aa`)�פרק ְְִֶֶַָ

� הרע"א מ�ר��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַַ
וה�א �ב��קל�ת, �ב���ת ה�רקע�ת ְְְְִִִִַַַַַָָ�מדידת
���קל ���ה ����ט עול "לאֿתע�� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאמר�:

dl)�ב���רה" ,my)א�� �פי ה�ס�ק עני� , ְְְִִֶַַַָָָ
וה�א ה��ה. �מ��ט עול" �ע�� "לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ���לה:

miyecw)אמר� zyxt `xtq):זה לאו עני� �בא�ר ְְְִֵֶַָָָ
לדי� א� ����ט', עול תע�� oicd)"'לא ziaa) ְְֲִִִֶַַָָֹ

����ט? נאמר ל�ה �� א� אמ�ר; �בר �ְְֱִִֵֶַַָָָָָ
"���ה אמר�: ו�� ."��� נקרא �ה��דד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמל�ד
וחל�קת�, מדידת� �ל�מר האר�", מדידת ז� �ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ
מ�פתי ��ח�בי� מה �פי אתֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ��ע�ה

dqcpdde)ה���רת oeaygd znkg)ה���ת �ד��ק ְְִִִֶַַֹ
אתֿזה יע�ה ואל �ה�, ה�כ�ני� ה�רכי� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוידיעת
רב �ע��י� �דר� אמת �ה� �אי� ה�ערה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�דרכי

� �מ�קל וה�אזני�.הע�. ה��קל�ת ��לל ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

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

.����ָ

�



wfgעב - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay f"k ycew zay - hay d"k iying mei -

� הער"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְַ
�ב�ינ� אצלנ� חסרי� �מ��ת מ�קל�ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָמ�החזיק
�ממ�ר, �מ�ח �ה� נ���� ��א ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹוא�ֿעלֿ�י
אב� �כיס� ל� "לאֿיהיה יתע�ה: אמר� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָֹוה�א

�קט�ה" �ד�לה bi)ואב� ,dk mixac)איפה וכ� , ְְְֵֵֶַָָָָָ
dphweואיפה ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְֵָ

(dxiknl Ðתרא� �בא �מרא �ל��� .(:ht): ְְְַָָָָָ
�ת�� יתרה א� חסרה מ�ה ���הה לאד� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ"אס�ר

עביט היא ואפ�� רגלי�".(ilk)�ית� מימי �ל ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
ואיפה, איפה ל� "לאֿיהיה �אמר�: �ח��ב ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹואל
לפי מצות, ��י � ואב�" אב� ל� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹֹולאֿיהיה
�די ה�צוה, �יני לה�למת נאמר� ה�אוי� ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ��ני

ה��קל �ה� ה�דידה מיני �ני ("`oa")לכל�ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
"`dti")וה��ה Ð gtpd zcn)לא אמר: �א�� , ְְִִַָָָֹ

�דר� �מ�ה, ולא �מ�קל לא מ��ת ��י ל� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהי�
ע�ה �מצות ל�(gx)��ארנ� "לאֿיהיה ואמר�: . ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ

�מ� ואיפה" איפה ל� יהיה ולא ואב� אב� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ�כיס�
אכל נ�� �ס� נ�� לאחי� "לאֿת�י� ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹאמר�:

י��" א�ר �לֿ�בר k)נ�� ,bk my)לאו �ה�א ֲִֶֶֶֶָָָָָ
אחד עני� �כ�� ��� ר�י� מיני� �� ��לל ְִֶָָָ�ְִִִֶֶֶַַָָָאחד,
א� "ולא" �כפל מתר��ת ה�צות ואי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֹעצמ�.
�כבר ה��יעי, ��לל �הק�מנ� �מ� אחד, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהעני�
מאתי� ה��לימה ��צוה לזה ��מה ל� ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָקד�
ל� "ולאֿיראה אמר�: וה�א לאֿתע�ה, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֹמ�צות

�אר". ל� ולאֿיראה ְְְֵֵֶָָֹֹחמ�

חמישי שבטיו� כ"ה
�

ה'תשס"ט

.‚Ó¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרמ"ו מ�גנ�בה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
אתֿה�ב�ל נ��ה ��א וה�א ה�רקע�ת, ְְְְְֶֶֶַַַַָֹ�ב�ל�ת
ל��ע� אפ�ר ��הא עד ז�לתנ� לבי� ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ��ינינ�

אמר�(envrl)לטע�� וה�א ז�לת�. אתֿקרקע ְְְְִֶַַָָ
רע�" �ב�ל ת�יג "לא ci)יתע�ה: ,hi mixac). ְְֲִִֵֶַַֹ

my)�בספרי mihtey zyxt)ת�יג "לא אמר�: ְְְִִֵַָֹ
�מה תגזל", "לא נאמר: �בר והלא רע�", ְְְֱֲֲִֵֶַַַָֹֹֹ�ב�ל
��לֿהע�קר מל�ד ת�יג" "לא ל�מר ְְִֵֵֶַַַַָָֹ�למ�ד
א� יכ�ל לאוי�. ��ני ע�בר � חבר� �ל ְְֲִִֵֵֵֶַָָ�ח�מ�
א�ר "�נחלת� ל�מר: �למ�ד לאר�? ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָ�ח�צה

�אר�" ��ני(my)�נחל ע�בר י�ראל �אר� , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
לאו מ��� א�א ע�בר אינ� לאר� �ח�צה ְִִֵֵֶֶָָָָָָלאוי�;

��או נת�אר ה�ה תגזל. לא �ל�מר: � ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאחד"
י�ראל. �אר� א�א אינ� ְְִֵֵֶֶֶֶָָזה

� הרמ"ג מ�גנ�בה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
"לא ה��ר�ת: �ע�רת אמר� וה�א מ��ראל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאד�

eh)�גנב" ,k zeny)ה�כל�א �ל��� .exzi zyxt) ְְְְִִַָֹ
(my�סנהדרי �בגמרא נפ�". לג�נב אזהרה "הרי :ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
(.et)יא��ה ר�י מ�י�? נפ��ת לג�נב "אזהרה :ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

מ"�א א�מר: י�חנ� ר�י מ"�אֿ�גנב", ְִִִִֵֵַָָֹֹֹא�מר:
עבד" ממ�רת an)י�כר� ,dk `xwie)ליגי� ולא ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

(miwleg mpi` md)ח�ב קא מר :qgiizn cg`) ֵָָָ
(lלפי �מכירה", לאו ח�ב קא �מר �גנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

וימ��ר, ��גנ�ב עד �� על א�ת� ע�נ�י� ְְְְִִִֵֶֶַַָ�אי�
אמר חנק. ח�ב � א�� לאוי� �ני על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�כ��עב�ר
מ�ת ביד� ונמצא �מכר� אי� "וגנב ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹיתע�ה:

fh)י�מת" ,`k zeny)�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְֲִִִֵָָָָ
מ�נהדרי� י"א .(dt:)�פרק ְְְִִֶֶֶַ

שישי שבטיו� ה'תשס"טכ"ו

.‰Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרמ"ה מ�גז�ל,ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
�אנס ,�� זכ�ת לנ� �אי� �בר לקיחת ְְְְִִֵֶֶַָָָֹוהיא
תגזל" "לא יתע�ה: אמר� וה�א �גל�י, ְְְְְְְִִֶַָָָָֹֹ�בחזקה

(bi ,hi `xwie)ה��לה �עלי �ר�� וכ� .`nw `aa) ְְֲֵֵַַַָָָ
(:hrו�גזל" ��אמר: �עני� � תגזל" "לא :ְְְְֱִִִֶֶַַַֹֹֹ

ה�צרי" מ�ד k`)אתֿהחנית ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְֲִִִִֶַַַָ
אתֿה�זלה "וה�יב אמר�: וה�א לע�ה נ�ק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

�זל" bk)א�ר ,d `xwie)טל� �אפ�� א�א ,dyr) ֲֲִֶֶֶַָָָָ
(d meiw zrpend dlertל�קה אינ� � ��� ֲֵֵֶֶָע�ה

(dyrl wzipd e`l lkak `ly)ל�קה אד� [�אי� ,ֵֶֶָָ
[���ק] ���� לאו �ה�א לפי ְְִִִֵֶֶֶַַַָ�מ���]
ל�� זרק� א� אתֿה�זלה �ר� �א� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלת�ל�מי�:
ונ��ע �� �פר וא� �וה; מהֿ�היתה מ��� �ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
��ת�אר �מ� א��, �מקריב חמ� מ�סי� �ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

fr)�מק�מ� dyr zevn)מ��ת �ס�� נת�אר וכ� , ְְְְִִֵֵַָ
(.fh)פרק� ט' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ

ק�א. מ�בא ִַָָָי'

קודש שבטשבת ה'תשס"טכ"ז

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרמ"ז מ�כ���ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay f"k ycew zay -

(akrl)�ה�ב�עי הח�ב�ת עלינ�(milhend)את ְִֵֶַַָ
יתע�ה: אמר� וה�א נ��מ�, ולא �ה� נחזיק ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלבל

תגזל" ולא אתֿרע� bi)"לאֿתע�ק ,hi `xwie). ְְֲֲִֵֶַֹֹֹֹ
ה��לת �ל �בר לקיחת היא �הגנבה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוה�א

�אמר�:�תח��ל זה מ�ע�ה והזהרנ� �בהס�ר, ה ְְְְְֵֶַָ�ְְְְֲִֵֶַַָ
��ארנ� �מ� �גנב�", cnx)"לא dyrz `l); ְְְִֵֶַֹֹ

וחזקה �אנס ה��לת �ל �בר לקיחת ה�א ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹוה�זל
�� והזהרנ� ה�רכי�, ��דדי �ע��י� �מ� ְְַַ�ְְְְְִִֵֶַָָ�גל�י
ה�א והע�ק תגזל"; "לא �אמר�: זה מע�ה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹעל
��ק�ע �ל�מר: מס��, ח�ב אצל� לז�לת� ְְִֶַַָ�ְְְְְְֵֶֶָ��הא
ואינ� �� מחזיק וא�ה ממ�� �באחרי�ת� אצל� ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָל�
א�א אנס, �ר� ��א �י� אנס �ר� �י� ל� ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹמ�סר�

(zeprha edgec)�� הזהרנ� �רמ�ה. א� ו��ב ְְַַ�ְְִִֵָָ�ל�
אתֿ תע�ק "לא יתע�ה: �אמר� זה מע�ה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹעל

�ספרא אמר� �בפר�� miyecw)רע�". zyxt): ְְְְֲִֵֵָָ
זה ואיזה? ממ��, �ל �ה�א ע�ק � ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹ"לאֿתע�ק

�כיר" �כר lretd)ה��ב� xky akrn)ֿל� וכ� ְְִֵֵַַָָ
ח�ב �ה�א לפי �כיר, ��כר והמ�יל ל�. ְְְְִִִִִֶֶַַָה��מה

מ��� ממ�� ל� מסר ��א א�ֿעלֿ�י עלי� ְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ב�ע
וא�ֿעלֿ�יֿ ממ��, ��� מ��� א�ה ליד� �א ְְְְִִֶַַַָָָָֹולא
מ�החזיק הזהר� ח�ב אצל� ל� ��ק�ע �יו� ְְְֲִִַַָ�ְְְִֵֵֶֶַָכ�
�בר לדגמא והביא זה �עני� ה�או נכ�ל �כבר .��ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ�ְָָָ

�כיר" "לאֿתע�ק ואמר: �עצמ� ck,זה mixac) ְְְֲִֶַַַָָֹֹ
(ciעני �ה�א לפי אתֿה�כיר לאֿתע��ק ענינ�: ,ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

ה�מ� עליו "ולאֿתב�א :�� �אמר �דר� ְְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹואבי��,
(el ribnd mlyzy ila)"ה�א עני eh)�י ,my). ִִָ

ספרי vzÎik`)�ל��� zyxt)כיר� "לאֿתע�ק : ְְֲִִֵַָֹֹ
מל�ד תגזל"? "לא נאמר: �בר והלא ואבי��, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעני
�ל מ���: ע�בר � �כיר �כר ְִִֵֵֶַַַָָ��לֿה��ב�
�מ��� �כיר, �ע�ת �בלֿתלי� �בלֿתגזל, ִִַָ�ְְֲִִַַַָֹֹתע�ק,
אמר� עני� �פר�� אמר� ו�� �כר�". ת�� ְְְְְְְִִֵֵַָָָָ�י�מ�
עלֿידי לה�רע אני "ממהר אמר�: ואבי��" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ"עני

(a xaecnyk)�ינ� הע�ק על והע�בר ואבי��". ְְְִִֵֶֶַָָָֹעני
"וכח� יתע�ה: אמר �וה. ה�זל� ודי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ענ�
ע�ק א� �גזל א� יד א�ֿבת��מת �פ�ד�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ�עמית�

k`)אתֿעמית�" ,d `xwie). ֲִֶ

�
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�
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ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�



עג wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd hay f"k ycew zay -

(akrl)�ה�ב�עי הח�ב�ת עלינ�(milhend)את ְִֵֶַַָ
יתע�ה: אמר� וה�א נ��מ�, ולא �ה� נחזיק ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלבל

תגזל" ולא אתֿרע� bi)"לאֿתע�ק ,hi `xwie). ְְֲֲִֵֶַֹֹֹֹ
ה��לת �ל �בר לקיחת היא �הגנבה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוה�א

�אמר�:�תח��ל זה מ�ע�ה והזהרנ� �בהס�ר, ה ְְְְְֵֶַָ�ְְְְֲִֵֶַַָ
��ארנ� �מ� �גנב�", cnx)"לא dyrz `l); ְְְִֵֶַֹֹ

וחזקה �אנס ה��לת �ל �בר לקיחת ה�א ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹוה�זל
�� והזהרנ� ה�רכי�, ��דדי �ע��י� �מ� ְְַַ�ְְְְְִִֵֶַָָ�גל�י
ה�א והע�ק תגזל"; "לא �אמר�: זה מע�ה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹעל
��ק�ע �ל�מר: מס��, ח�ב אצל� לז�לת� ְְִֶַַָ�ְְְְְְֵֶֶָ��הא
ואינ� �� מחזיק וא�ה ממ�� �באחרי�ת� אצל� ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָל�
א�א אנס, �ר� ��א �י� אנס �ר� �י� ל� ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹמ�סר�

(zeprha edgec)�� הזהרנ� �רמ�ה. א� ו��ב ְְַַ�ְְִִֵָָ�ל�
אתֿ תע�ק "לא יתע�ה: �אמר� זה מע�ה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹעל

�ספרא אמר� �בפר�� miyecw)רע�". zyxt): ְְְְֲִֵֵָָ
זה ואיזה? ממ��, �ל �ה�א ע�ק � ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹ"לאֿתע�ק

�כיר" �כר lretd)ה��ב� xky akrn)ֿל� וכ� ְְִֵֵַַָָ
ח�ב �ה�א לפי �כיר, ��כר והמ�יל ל�. ְְְְִִִִִֶֶַַָה��מה

מ��� ממ�� ל� מסר ��א א�ֿעלֿ�י עלי� ְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ב�ע
וא�ֿעלֿ�יֿ ממ��, ��� מ��� א�ה ליד� �א ְְְְִִֶַַַָָָָֹולא
מ�החזיק הזהר� ח�ב אצל� ל� ��ק�ע �יו� ְְְֲִִַַָ�ְְְִֵֵֶֶַָכ�
�בר לדגמא והביא זה �עני� ה�או נכ�ל �כבר .��ְְְְְְִִִֵֶַָָָָ�ְָָָ

�כיר" "לאֿתע�ק ואמר: �עצמ� ck,זה mixac) ְְְֲִֶַַַָָֹֹ
(ciעני �ה�א לפי אתֿה�כיר לאֿתע��ק ענינ�: ,ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

ה�מ� עליו "ולאֿתב�א :�� �אמר �דר� ְְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹואבי��,
(el ribnd mlyzy ila)"ה�א עני eh)�י ,my). ִִָ

ספרי vzÎik`)�ל��� zyxt)כיר� "לאֿתע�ק : ְְֲִִֵַָֹֹ
מל�ד תגזל"? "לא נאמר: �בר והלא ואבי��, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעני
�ל מ���: ע�בר � �כיר �כר ְִִֵֵֶַַַָָ��לֿה��ב�
�מ��� �כיר, �ע�ת �בלֿתלי� �בלֿתגזל, ִִַָ�ְְֲִִַַַָֹֹתע�ק,
אמר� עני� �פר�� אמר� ו�� �כר�". ת�� ְְְְְְְִִֵֵַָָָָ�י�מ�
עלֿידי לה�רע אני "ממהר אמר�: ואבי��" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ"עני

(a xaecnyk)�ינ� הע�ק על והע�בר ואבי��". ְְְִִֵֶֶַָָָֹעני
"וכח� יתע�ה: אמר �וה. ה�זל� ודי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ענ�
ע�ק א� �גזל א� יד א�ֿבת��מת �פ�ד�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ�עמית�

k`)אתֿעמית�" ,d `xwie). ֲִֶ

�

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

.����ָ

�

wfg - "ineid xeriyd icnell v"ndtq" zxecdn jezn Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy
- h"qyz'd zah g"k ycew zay - zah a"k oey`x mei -

a"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎh"qyz'd zah g"k

ראשו� ה'תשס"טיו� טבת כ"ב

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ד ה�בה�צוה להי�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
��ה� ה�ברי� �לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�א,
לז�לת�. מט�א ה�א אפ� �באיזה זב, נע�ה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹה�א

� הצ"ו להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
נבלה טמאת ��ללת ז� �מצוה מטמאה, ְְֵַָ�ְְְְִֵֶֶַַָָָה�בלה
א�ר הק�מה, ע�ה ל� מז�יר והנני ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוכלֿ�יניה.
מ�יני לק�� מהֿ���כר �כל ��ז�ר�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹרא�י
ומי� �לֿמי� מ�ני� �אנ� זה וה�א: ְְִִִֶֶָָָ�ַה�מא�ת,
ח�בי� �אנ� ענינ� אי� ע�ה, �מצות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�ִַמ�ֿה�מא�ת
מזהרי� �אנ� לא וג� ז�, �טמאה ְִָ�ְְֶַָָֹ�ְְִֵַלה��א

��הי� עד ,�� llka)מ�ה��א f`)ֿלא מצות ְְְִִִִֵֶַַַָֹ
�מי� ה��גע �י אמרה �ה��רה זה א�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתע�ה,
למי �זה, �אפ� מט�א זה ��בר א� נטמא, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹזה
זה �י� �ל�מר: ע�ה, מצות � �� ְְֲִִֵֶֶַַַָ��גע
א�מרי� �אנ� הינ� מצוה, ה�א �� ְְְְִִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ה�א וא� נטמא; �זה �אפ� �ל�ני �דבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ה��גע
ה�א הה��א�ת עצ� א� נטמא. אינ� אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ�מ�ב
אינ� לאו וא� מ��א ר�צה א� ר��ת: �ל ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�בר

ספרא �ל��� ipiny)מ��א. zyxt)�בנבלת�" : ְְְְִִִֵַָָָ
ת�ע�" g)לא ,`i `xwie)�אד נגע א� "יכ�ל � ִִַָָָָָֹ

"�לא�ה ל�מר: �למ�ד אר�עי�? ילקה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ��בלה
ck)���א�" ,`i my)נבלה אד� ראה א� יכ�ל ; ְִִֵַָָָָָָָ

לא "�בנבלת� ל�מר: �למ�ד ל�? וי��א ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹיל�
�� א� ר��ת". א�מר: הוי �יצד? הא ְֱִִֵֵֵֵַָָת�ע�",
א�� �דיני� נצט�ינ� א�ר ה�י� � היא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה�צוה
וח�ב טמא ונע�ה נטמא �זה �ה��גע לנ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונאמר
�כינה למחנה ח�� לצאת ה�מאי�: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ�כלֿח��בי

(dnipte ycwnay 'l`xyi zxfr'n)לאכל ְֱֶֶֹֹו��א
ה���י, וזה� � �זה וכ��צא �� לנ�ע ולא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹקד�
א� א� זה, �דבר נגע א� טמא ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�מר:
�כלֿמי� זה עני� �זכ�ר .�� �אפ� �קרבת� ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָֹהיה

ה�מאה. ְָ�ִִֵַמ�יני

שני ה'תשס"טיו� טבת כ"ג

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקוד�. ביו� נדפסה הצ"ו ְִַַָה�צוה

שלישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ד

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

רביעי ה'תשס"טיו� טבת כ"ה

.Êˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ז להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָ
ז� �מצוה מטמאי�. ה�רצי� מ� מיני� ְְְְְִִִִִִַַָָָ�מ�נה

ודיניה. �ר� טמאת ְְִֶֶֶַָ�ֶֶ��ללת

חמישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ו

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

שישי ה'תשס"טיו� טבת כ"ז

.‰˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הק"ה להי�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
�לֿ�יני ��ללת ז� �מצוה מ�מאה, זרע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�כבת

זרע. ְִֶַַ�כבת

קודש� ה'תשס"טשבת טבת כ"ח

.Áˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הצ"ח לד��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
�ה�, האמ�רי� ��יני� �מ�קי� אכלי� ְְֲֳִִִִִֶַַַָָָ�ְ�טמאת
�מ�קי� אכלי� טמאת �לֿ��רת ��ללת ז� ְְֳִִַַָ�ְִֶֶַָָ�מצוה

.����ָ

�

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד שבט, תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות תרומיות  ענף עץ אבות וכו' הרש"ז שי'

שלום וברכה!

...בקשר עם היא"צ-הילולא של כ"ר מ"ח אדמו"ר, שעל פי אגרת הקדש הידועה, צדיקא דאתפטר 

עולה  ג"כ  ההילולא  בעל  נשמת  הרי  ילכו מחיל,  ותלמידי חכמים  יתיר מבחיוהי,  עלמין  בכלהו  אשתכח 

מדרגא לדרגא, לכן כל הענינים הקשורים אתו צריכים גם כן להתעלות מחיל אל חיל. ועל פי המבואר 

שישראל גוי אחד בארץ, שמייחדים כל הענינים שבארץ, גשמיות ורוחניות וכמות ואיכות, הרי גם העלי' 

צריכה להיות גם בכמות וגם באיכות. והתחל מפעולות בנוגע לילדים קטנים כפשוטו, קטנים בשנים, ועד 

פעולות לטובת קטנים באיכותם. ואגב מוסג"פ קטע מדברים שנאמרו בפתיחת התועדות דיום ההילולא, 

שבהם נגעתי בנקודה האמורה.

...הרב גורודצקי שי' מסר לי שכ' נמצא בנופש בטברי'. ויה"ר שינצל ימי הנופש במילואם, וכיון 

שאצל כל אדם פעיל ובפרט אצל כ' הנופש אינו אלא הכנה להוספה בפעילות לאחרי זה, הרי זוהי הכוונה 

בהצלחת הנופש להחליף כח להוספה בפעילות, ובנוסח פרק י"א מהמשך ההילולא, בשנת הי"א הזאת. 

אשר להשגת המטרה "מבזבז כל סגולות האוצרות דהון יקר הנאסף והנקבץ במשך כמה שנים מדור אחר 

דור".

בכבוד ובברכה לבשורות טובות מתוך בריאות ושמחה.
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(ÂÎ).„·Ú Ô· ÏÚ‚:היה אחרת מאומה
(ÊÎ).ÌÈÏÂÏ‰ Â˘ÚÈÂ(:�תרגו):�חנגי ועבדו
(ÁÎ).ÌÎ˘ ÈÓÂ ÍÏÓÈ·‡ ÈÓ�אבימל מי

עבדי� להיות שכ� ומי שכ� על שר להיות
מ� אבימל� היה ירובעל ב� הלא לאבימל�,

העזרי אבי יא)עפרת ו Â„È˜Ù.:(לעיל Ï·ÊÂוזה
אבימל� של פקידו 'זבול', ששמו העיר פקיד
וא� בעיר מלוכה משפט לו אי� ואדוניו הוא,

כלו�: אינו ÂÓÁ¯.פקידו È˘�‡ ˙‡ Â„·Ú�א
אנשי את ועבדו באו אדוני�, לכ� לקנות באת�

מקד� האר� נשיא שהיה ב)חמור, לד :(בראשית

.Â�„·Ú� ÚÂ„ÓÂ:�לאבימל(ËÎ)¯Ó‡ÈÂ
.ÍÏÓÈ·‡Ïהודיע זבול, בפני געל ויאמר
Âˆ‡‰.לאבימל�: Í‡·ˆ המקו�¯·‰ מ�

גדולת�: את ונראה ש�, ·˙¯Ó‰.(Ï‡)שאתה
ובסתר: בלט כלומר: בתרמית, במרמה, כמו

cec zcevn
(„Î).ÒÓÁ ‡·Ïגמול יבוא למע� היתה, מה' לומר, רצה

לשו� דמ�, וגמול גדעו�, מבני המלוכה שחמסו החמס
וכו': הרג� אשר אבימל� על לאבימל�,ÂÏ.(Î‰)העונש

ולהרגו: יחידי�ÂÏÊ‚ÈÂ.לתפשו לשבת מתמידי� בהיות�
הישר עשו באבימל�, מרדו כי ועל ההרי�, בראשי

ÍÏÓÈ·‡Ï.בעיניה�: „‚ÈÂ,�מארבי עליו הקימו אשר
לשכ�: מלבוא נשמר ·Â.(ÂÎ)והיה ÂÁË·ÈÂ:�אבימל מול הוא שיעזר� ‰˘„‰.(ÊÎ)חשבו Â‡ˆÈÂגעל בוא טר� כי

בהעיר: נסגרי� והיו השדה, לצאת מאבימל� פחדו ˘ÌÎ.(ÁÎ)אליה� ÈÓÂ ÍÏÓÈ·‡ ÈÓמהראוי הלא לומר, רצה
רצה שכ�', ו'מי ונבזה, פחות הוא הלא אבימל�' 'מי כי הוא, נהפו� והנה ונבזי�, הפחותי� על ימשול שהנכבד

אר�: נכבדי המה שכ� בעלי הלא �Â�„·Ú.לומר, ÈÎע וכלל לאבימל�, נעבוד בשכ�אשר ישב כי על עמה� צמו
יחשב: ÏÚ·Â¯È.ומה� Ô· ‡Ï‰לעבדו ואי� הוא בנו הלא תשועה, לכ� שעשה עצמו ירובעל הוא וכי לומר, רצה
אביו: Â„È˜Ù.בעבור Ï·ÊÂ,�לאבימל לעבוד מהראוי אי� וא� עצמו, ירובעל מ� הועמד ולא פקידו הוא זבול הלא

לפקידו: שכ� ÂÓÁ¯.מכל È˘�‡ ˙‡ Â„·Úלכו כ�, א� אביו, בכ� שמשל בעבור לעבדו מהראוי וא� לומר, רצה
אביה�: שמשל בעבור בניו עבדו כ�, א� שכ�, של שר לומר, רצה שכ�', 'אבי היה חמור כי חמור, אנשי את ועבדו

.ÚÂ„ÓÂ�לאבותיכ התשועה שעשה למי ראוי היה זה לבנו, ג� לעבוד מהראוי גדעו�, תשועת בעבור וא� לומר, רצה
התשועה: היתה לנו לא הלא אנחנו', נעבדנו 'ומדוע מתו, Ô˙È.(ËÎ)שכבר ÈÓÂאז ברשותי, הזה הע� והיה הלואי

וכל: מכל ממלוכה מסירו ÍÏÓÈ·‡Ï.הייתי ¯Ó‡ÈÂעמי וצאה שתוכל מה צבא� הרבה לאבימל�, להגיד אמר
למטה·˙¯Ó‰.(Ï‡)למלחמה: האמור 'ארומה' והיא בתרמה, יושב מא)בהיותו נקראת:(פסוק היתה השמות ובשתי ,

oeiv zcevn
(„Î).ÒÓÁ:גזל(ÊÎ).Â¯ˆ·ÈÂכמו הפרי, תלישת הוא

כא) כד כרמ�:(דברי� תבצר מ�ÂÎ¯„ÈÂ.כי היי� להוציא
גביה�: על והולכי� דורכי� שמחות,‰ÌÈÏÂÏ.הענבי�,

לברכה זכרונ� רבותינו א)ובדברי הלולא:(כתובות מחמת
(ËÎ).Í‡·ˆ:�ע מצור:ˆ¯ÌÈ.(Ï‡)צבאות מלשו�

h wxt mihtey - mi`iap

øérä-úà íéøö ípäå äîëL íéàa åéçàå ãár-ïa ìrâ äpä øîàì äîøúa§¨§¨´¥®Ÿ¦¥Á©̧©¤¤³¤§¤¨Æ¨¦´§¤½¨§¦¨²¨¦¬¤¨¦−
éìr:Eáì:äãOa áøàå Czà-øLà íräå äzà äìéì íe÷ äzråâìäéäå ¨¤«§©¨Æ´©½§¨©−̈§¨¨´£¤¦¨®¤«¡−Ÿ©¨¤«§¨¨³

Bzà-øLà íräå àeä-äpäå øérä-ìr zèLôe íékLz LîMä çøæk ø÷aá©Ÿ Æ¤Æ¦§´Ÿ©©¤½¤©§¦−¨«©§¨´©¨¦®§¦¥º§¨¨³£¤¦Æ
éìà íéàöé:Eãé àöîz øLàk Bl úéNrå Eãìírä-ìëå Cìîéáà í÷iå «Ÿ§¦´¥¤½§¨¦´¨½©«£¤−¦§¨¬¨¤«©¨¯̈£¦¤²¤§¨¨¨¬

:íéLàø äraøà íëL-ìr eáøàiå äìéì Bnr-øLàäìãár-ïa ìrb àöiå £¤¦−¨®§¨©¤«¤§´©§¤½©§¨−̈¨¦«©¥¥Æ©´©¤¤½¤
:áøànä-ïî Bzà-øLà íräå Cìîéáà í÷iå øérä ørL çút ãîriå©«©£¾Ÿ¤−©©´©¨¦®©¨¯̈£¦¤²¤§¨¨¬£¤¦−¦©©«£¨«

åìøîàiå íéøää éLàøî ãøBé ír-äpä ìáæ-ìà øîàiå írä-úà ìrb-àøiå©©§©©»¤¨¨¼©Ÿ́¤¤§ª½¦¥¨´¥½¥«¨¥−¤«¨¦®©³Ÿ¤
:íéLðàk äàø äzà íéøää ìö úà ìáæ åéìàæìøîàiå øaãì ìrb ãBò óñiå ¥¨Æ§ª½¥´¥¯¤«¨¦²©¨¬Ÿ¤−©«£¨¦«©¸Ÿ¤´©©»§©¥¼©¾Ÿ¤

:íéððBòî ïBìà Cøcî àa ãçà-Làøå õøàä øeaè írî íéãøBé ír-äpä¦¥¨Æ«§¦½¥¦−©´¨¨®¤§Ÿ¤¨´½̈¦¤−¤¥¬§«§¦«
çìéô àBôéà äià ìáæ åéìà øîàiåàìä epãárð ék Cìîéáà éî øîàz øLà E ©¸Ÿ¤¥¹̈§ªÀ©¥̧¥¬¦ÆÆ£¤´Ÿ©½¦¬£¦¤−¤¦´©«©§¤®£¸Ÿ

:Ba íçläå äzr àð-àö Ba äzñàî øLà írä äæèìéìra éðôì ìrâ àöéå ¤³¨¨Æ£¤´¨©´§¨½¥¨¬©−̈§¦¨¬¤«©¥¥́©½©¦§¥−©«£¥´
:Cìîéáàa íçliå íëLîíéaø íéììç eìtiå åéðtî ñðiå Cìîéáà eäôcøiå §¤®©¦−̈¤©«£¦¤«¤©¦§§¥´£¦¤½¤©¨−¨¦¨¨®©¦§²£¨¦¬©¦−

:ørMä çút-ãràîåéçà-úàå ìrb-úà ìáæ Løâéå äîeøàa Cìîéáà áLiå ©¤¬©©¨«©©¥¬¤£¦¤−¤¨«¨®©§¯̈¤§ª²¤©¬©§¤¤−̈
:íëLa úáMîáî:Cìîéáàì eãbiå äãOä írä àöiå úøçnî éäéåâîçwiå ¦¤¬¤¦§¤«©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¥¬¨−̈©¨¤®©©¦−©«£¦¤«¤©¦©´

ì íöçiå írä-úàìLàöé írä äpäå àøiå äãOa áøàiå íéLàø äL ¤¨À̈©¤«¡¥Æ¦§¨´¨¦½©¤«¡−Ÿ©¨¤®©©À§§¦¥³¨¨ÆŸ¥´
:íkiå íäéìr í÷iå øérä-ïîãîeãîriå eèLt Bnr øLà íéLàøäå Cìîéáàå ¦¨¦½©¨¬̈£¥¤−©©¥«©£¦¤À¤§¨«¨¦Æ£¤´¦½¨«§¾©©´©§½

:íekiå äãOa øLà-ìk-ìr eèLt íéLàøä éðLe øérä ørL çút¤−©©´©¨¦®§¥´¨«¨¦À¨«§²©¨£¤¬©¨¤−©©«
i"yx

(„Ï).ÌÈ˘‡¯ Ú·¯‡:כתות ארבעה
(ÊÏ).ı¯‡‰ ¯Â·Ë ÌÚÓ(:�תרגו)תוקפא מ�

שבכול�: הגבוה מהר ÌÈ��ÂÚÓ.דארעא, ÔÂÏ‡
מעונני�:(תרגו�:) ‰ÌÚ(Ó·)מישר ‡ˆÈÂ

שכ�:‰˘„‰. המגידי�Â„È‚ÈÂ.אנשי
לעשות השדה אל העיר בני שיצאו לאבימל�,

‰ÈÚ¯.(Ó„)חפציה�: ¯Ú˘ Á˙Ùיוכלו שלא
ליכנס:

cec zcevn
.Ì�‰Âמצור העיר לעשות העיר אנשי מפתי� ואחיו געל

בה תכנוס שלא מבחו�בעבור� יצורו כאשר 'מצור' שיקרא (וכמו

בוא תת לבלי מבפני� יצורו כאשר 'מצור' יקרא כ� ממנו, יוצא תת לבלי

פיו:ÌÈ‡ˆÈ.(Ï‚):לתוכה) באמרי התפאר Î‡˘¯כאשר
.Í„È ‡ˆÓ˙�א להרגו א� יכלת�, כפי לומר, רצה

‰Ó‡¯·.(Ï‰)לתפשו: ÔÓ:למלחמה העיר על ללכת
(ÂÏ).ÌÈ˘�‡Î,�אנשי ל� הנראי� ה� ההרי�', 'צל

פתאו�: יבואו אשר עד בה� יכיר לבל היתה ÌÚ.(ÊÏ)וכונתו וכו':‰�‰ יורדי�' ע� 'הנה כי הוא, הרי� צל לא
(ÁÏ).ÌÚ‰ ‰Ê ‡Ï‰:בו מאסת� אשר מי של עמו Â‚Â'.(ËÏ)המה È�ÙÏ:�כול בראש לומר, Á˙Ù.(Ó)רצה „Ú

חללי�: נפלו השער פתח בוא� עד המלחמה כמאז:ÈÂ˘·.(Ó‡)ממקו� בארומה לשבת חזר לומר, ÈÂ‚¯˘.רצה
ידו: חזקה כאשר זמ� אבימל�:Â„‚ÈÂ.(Ó·)לאחר ‰ÌÚ.(Ó‚)מאנשי עמו:‡˙ ראה:ÈÂ¯‡.אשר וכאשר

(„Ó).ÌÈ˘‡¯‰Â:�מהראשי אחד לומר, ˘Ú¯.רצה Á˙Ù:שבשדה להע� לעזור העיר מ� יצא לבל

oeiv zcevn
.ÍÈÏÚ:�בעבור(‚Ï).˙Ë˘ÙÂ�כדר פזור, עני�

מיצועÂ·Ë¯.(ÊÏ)חלקי�:¯‡˘ÌÈ.(Ï„)הנלחמי�:
השרר והוא שהטבור ש� על 'טבור', נקרא וגבהו האר�

וכ� ובאמצעיתו, הגו� בגובה הוא יב)שבאד� לח (יחזקאל

האר�: טבור ‡ÂÙ‡.(ÁÏ)על ‰È‡במלות עני� כפל הוא
ויחלק�:ÌˆÁÈÂ.(Ó‚)מאמר�:ÍÈÙ.שונות:



עה h wxt mihtey - mi`iap

øérä-úà íéøö ípäå äîëL íéàa åéçàå ãár-ïa ìrâ äpä øîàì äîøúa§¨§¨´¥®Ÿ¦¥Á©̧©¤¤³¤§¤¨Æ¨¦´§¤½¨§¦¨²¨¦¬¤¨¦−
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çìéô àBôéà äià ìáæ åéìà øîàiåàìä epãárð ék Cìîéáà éî øîàz øLà E ©¸Ÿ¤¥¹̈§ªÀ©¥̧¥¬¦ÆÆ£¤´Ÿ©½¦¬£¦¤−¤¦´©«©§¤®£¸Ÿ

:Ba íçläå äzr àð-àö Ba äzñàî øLà írä äæèìéìra éðôì ìrâ àöéå ¤³¨¨Æ£¤´¨©´§¨½¥¨¬©−̈§¦¨¬¤«©¥¥́©½©¦§¥−©«£¥´
:Cìîéáàa íçliå íëLîíéaø íéììç eìtiå åéðtî ñðiå Cìîéáà eäôcøiå §¤®©¦−̈¤©«£¦¤«¤©¦§§¥´£¦¤½¤©¨−¨¦¨¨®©¦§²£¨¦¬©¦−
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:íkiå íäéìr í÷iå øérä-ïîãîeãîriå eèLt Bnr øLà íéLàøäå Cìîéáàå ¦¨¦½©¨¬̈£¥¤−©©¥«©£¦¤À¤§¨«¨¦Æ£¤´¦½¨«§¾©©´©§½

:íekiå äãOa øLà-ìk-ìr eèLt íéLàøä éðLe øérä ørL çút¤−©©´©¨¦®§¥´¨«¨¦À¨«§²©¨£¤¬©¨¤−©©«
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מעונני�:(תרגו�:) ‰ÌÚ(Ó·)מישר ‡ˆÈÂ
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לעשות השדה אל העיר בני שיצאו לאבימל�,
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cec zcevn
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בה תכנוס שלא מבחו�בעבור� יצורו כאשר 'מצור' שיקרא (וכמו

בוא תת לבלי מבפני� יצורו כאשר 'מצור' יקרא כ� ממנו, יוצא תת לבלי
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oeiv zcevn
.ÍÈÏÚ:�בעבור(‚Ï).˙Ë˘ÙÂ�כדר פזור, עני�
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ויחלק�:ÌˆÁÈÂ.(Ó‚)מאמר�:ÍÈÙ.שונות:



cעו wxt aÎminid ixac - miaezk

c aÎminid ixacakÎai

áéúBëáOäå íézL íéãenòä Làø-ìò úBøúkäå úBlbäå íéðL íéãenò©¦´§©½¦§©ª¯§©«Ÿ¨²©¬Ÿ¨«©¦−§¨®¦§©§¨´
:íéãenòä Làø-ìò øLà úBøúkä úBlb ézL-úà úBqëì íézLâé-úàå §©½¦§©À¤§¥Æª´©«Ÿ¨½£¤−©¬Ÿ¨«©¦«§¤

ì úBàî òaøà íéðBnøäúçàä äëáOì íéðBnø íéøeè íéðL úBëáOä ézL ¨«¦¦²©§©¬¥−¦§¥´©§¨®§©̧¦¦³¦¦Æ©§¨¨´¨«¤½̈
:íéãenòä éðt-ìò øLà úBøúkä úBlb ézL-úà úBqëìãéúBðënä-úàå §©À¤§¥Æª´©«Ÿ¨½£¤−©§¥¬¨«©¦«§¤©§Ÿ−

:úBðënä-ìò äNò úBøikä-úàå äNòåè-íéðL ø÷aä-úàå ãçà íiä-úà ¨¨®§¤©¦Ÿ¬¨−̈©©§Ÿ«¤©¨−¤¨®§¤©¨¨¬§¥«
:åézçz øNòæèíäéìk-ìk-úàå úBâìænä-úàå íéòiä-úàå úBøéqä-úàå ¨−̈©§¨«§¤©Â¦§¤©¨¦³§¤©¦§¨Æ§¤¨§¥¤½

:÷eøî úLçð äåäé úéáì äîìL Cìnì åéáà íøeç äNòæéïcøiä økëa ¨º̈¨¬¨¦²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«§¦©³©©§¥Æ
:äúãøö ïéáe úBkñ ïéa äîãàä éáòa Cìnä í÷öéçéäîìL Nòiå §¨¨´©¤½¤©«£¥−¨«£¨¨®¥¬ª−¥¬§¥¨«¨©©©̄§Ÿ²Ÿ

i"yx

(·È)ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ ˙Â¯˙Î‰Â ˙ÂÏ‚‰Â
.ÌÈ˙˘:�העמודי ˘˙ÌÈ.לשתי ˙ÂÎ·˘‰Âאלו

הוא שכ� ותדע למעלה שנאמרו השרשרות
זו בפרשה מזכיר במלכי� ולא בכא� לא שהרי

שרשרות: מקו� ‚ÂÏ˙בשו� È˙˘ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ
.˙Â¯˙Î‰�ואות בשבכות הכותרת חלל לכסות

שפירשתי: כמו חריות כענפי Â‡˙(È‚)ענפי�
.˙Â‡Ó Ú·¯‡ ÌÈ�ÂÓ¯‰אומר הוא למעלה

לנו יש כ� אלא כיצד הא מאה רמוני ויעש
נאמר כאשר עשה רמוני� מאות ד' ודאי לפרש
וטור טור לכל מאה הרי מאה שאמר ומה כא�
אחת לשבכה טורי� ב' כדאמר ה� טורי� וד'
טורי' ד' הרי אחת לשבכה רמוני' טורי' שני וכ�
המשובצי' השבכות בתו� מחוזרי' היו והרמוני'
גולות שתי את היטיב בה לכסות ותקועי'

Ú˘‰.(È„)הכתרות: ˙Â�ÂÎÓ‰ ˙‡Â'ובמלכי

כני ה� מכונות עשר המכונות את ויעש כתיב
מלאכת�: מפורש וש� Â‡˙(ÊË)הכיור

.˙Â‚ÏÊÓ‰ ˙‡Â ÌÈÚÈ‰ ˙‡Â ˙Â¯ÈÒ‰אע"פ
ועוד ושנה וחזר בא למעלה כבר שאמרנוהו
מזלגות מודיענו וג� היו נחשת כי להודיענו

למעלה: הוזכר מרקוÂ¯Ó˜.שלא דוגמת
מ"ו)הרמחי� במי�(ירמיה ושוט� (ויקראומורק

ז')ובמלכי�ו') ימרט(א' כי כמו ממורט כתיב
י"ג)ראשו טב:(ויקרא נחשת ותרגומו
(ÊÈ).‰Ó„‡‰ È·Ú·גרגושתא תרגומא
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:úLçpä ì÷Lî ø÷çð àì ék ãàî áøì älàä íéìkä-ìkèéäîìL Nòiå ¨©¥¦¬¨¥−¤¨´Ÿ§®Ÿ¦²¬Ÿ¤§©−¦§©¬©§«Ÿ¤©©©́§Ÿ½Ÿ
íäéìòå úBðçìMä-úàå áäfä çaæî úàå íéäìàä úéa øLà íéìkä-ìk úà¥µ¨©¥¦½£¤−¥´¨«¡Ÿ¦®§¥Æ¦§©´©¨½̈§¤©̧ª§¨½©«£¥¤−

:íéðtä íçìëáäæ øéácä éðôì ètLnk íøòáì íäéúøðå úBøðnä-úàå ¤¬¤©¨¦«§¤©§Ÿº§¥«Ÿ¥¤À§©«£¨¯©¦§¨²¦§¥¬©§¦−¨¨¬
:øeâñàë:áäæ úBìëî àeä áäæ íéç÷ìnäå úBøpäå çøtäåáëúBønæîäå ¨«§©¤©̄§©¥²§©¤§¨©−¦¨¨®−¦§¬¨¨«§©«§©§¯

úBiîéðtä åéúBúìc úéaä çúôe øeâñ áäæ úBzçnäå úBtkäå úB÷øænäå§©¦§¨²§©©¬§©©§−¨¨´¨®¤´©©Â©¦©§¨̧©§¦«¦¹
:áäæ ìëéäì úéaä éúìãå íéLãwä Lã÷ì§´Ÿ¤©¢¨¦À§©§¥¬©©²¦©«¥−̈¨¨«

i"yx

מאלהיו ישראל שאלמ� אלמנה בסופו כוכבי�
הרחיבה ולא התורה שהצר נראה צרדתה מ�
ז"ל: דודי לי פירש כ� אלהינו דת הצר

(Î).Ì‰È˙Â¯�Â ˙Â¯�Ó‰ ˙‡Â�מלב להוציא
מנורה של מגופה עושי� היו נרות מפרשי� של
המנורה ואת כתיב שהרי בה ואדוקי�
עצמ� בפני הנרות את שהזכיר מה ונרותיה�
גביעי� עצמ� בפני המנורה מעשה שאר ולא
הנרות היו שלא מכלל ופרחי� כפתורי'
כמעשה נראה בה אדוקי� ואי� והואיל אדוקי�
שאר אבל נרותיה� להזכיר וצרי� אחר
מזכיר� אינו בה אדוקי� שהיו מלאכות
עשר שעשה ומה המנורה ש� על שנקראי�
והכרובי� כיורי� ועשר שלחנות ועשר מנורות

ב� פנחס דר' בברייתא מפורש עשה אשר וכל
הואÁ¯Ù‰Â.(Î‡)יאיר: רבותינו פירשו

בפרשה משה שהוסי� פרח אותו כנגד
נאמר שלא וגו' פרחה עד ירכה עד בהעלות�

Ê‰·.בתרומה: ÌÈÁ˜ÏÓ‰Â�שמגביהי
השמ�: בו שיש הנר מ� ÂÏÎÓ˙הפתילה ‡Â‰

.·‰Êובמנחות בלע"ז פיי"� וצרו� מזוקק
מרוב לשלמה לו שהיה זהב מכל מפורש
מנורת ולקיי� לזוקקה במנורה שנכנס הזהב

טהור: זמר:Â¯ÓÊÓ‰Â˙.(Î·)זהב כלי
.˙Â˜¯ÊÓ‰Â:המזבח על ד� בה� לזרוק
.˙ÂÙÎ‰Â:לבונה לחתותÂ˙ÁÓ‰Â˙.לבזיכי

ולקח המזבח מעל להרי� הדש� תרומת בה�
וגומר: המחת' מלא

cec zcevn
משקל�: לדעת נחקר לא אשר ·È˙.(ËÈ)עד ¯˘‡

האלהי�: לבית לח�Ì‰ÈÏÚÂ.אשר סדרו השלחנות על
הנרותÌ¯Ú·Ï.(Î)הפני�: בה� להדליק העשוי�

מזהב היו המה הדביר לפני עמדו אשר התורה כמשפט
הפרח:Á¯Ù‰Â.(Î‡)סגור: מזהב:Ê‰·.קבוצת היו

.·‰Ê ˙ÂÏÎÓ ‡Â‰:סיג תערובות מבלי זהב כליל היה
(·Î).ÂÈ˙Â˙Ï„ביאור ולתוספת הפנימיות דלתותיו בי�

מצופי� היה ההיכל דלתות ובי� הקדשי� לקדש אמר
זהב:

oeiv zcevn
(Î).Ì‰È˙¯�Â�השמ ובה� בזיכי� כעי� העשויי� ה�

והדלקה:Ì¯Ú·Ï.והפתילה: הבערה זהו‰„·È¯.מל'
קה"ק: מסיג:Â‚Ò¯.בית לטהרו הצור� בכור הנסגר

(‡Î).Á¯Ù‰Âכמ"ש במנורה הנעשי� איל� פרחי כעי�
הפתילהÌÈÁ˜ÏÓ‰Â.בתורה: לוקחי� שבה� הצבתי�

במקומה: ולהושיבה כל:ÂÏÎÓ˙.למושכה מל'
(·Î).˙Â¯ÓÊÓ‰Â:הזמר שבה�ÂÙÎ‰Â˙.כלי הבזיכי�

הפני�: לח� מערכת על הנתו� הכלי�Â˙ÁÓ‰Â˙.הלבונה
הקטרת: על האש בו ולשאוב לחתות העשוי�
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אגרות קודש

]כ"ג שבט, תש"כ[

... בתמהון קראתי במכתבו האריכות ע"ד ענינים השייכים לרופא, וכלך מכל חקירות אלו. וזמן זה 

יקדישו לת"ת ביר"ש הנגלה והחסידות, ומתוך הנהגה עפמש"כ תמים תהי' עם ה"א.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `nw `aa(oey`x meil)

éðúeda lagyk ,dikf elv` jiiyy in dkfy ,`ziixad zpeek yxtl yie - §¦
xbd zzin xg`läúëæda lagyke .dax ixack ,zecled inca dy`d ¨§¨

.wfgen `edy oeik odinca laegd dkf xbd iiga
:`xnbd zl`eyàîéìéàpúkzwelgna ewlgp `cqg axe dax `ny ± ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipyy .mi`pzúaìàøNéúàOpLøâìäøaòúðåepnî,ìáçå ©¦§¨¥¤¦¥§¥§¦§©§¨¦¤§¨©
daxg` mc`éiçadlraøbä,dizecle ezneïúBðz` wifndéîcdúBãìå ¨§©¥©¥¥§¥§¨
,øbìda elagy ote`a j` .lral zecled inc z` dxezd dzkf okyøçàì ©¥§©©
úúéîøbä,miyxei xbl oi`e ,ezne dicli e`vieéðzàãçzg` `ziixaa - ¦©©¥¨¥£¨

y epipyáéiçxbd znyky meyn ,zecled inc z` dy`l mlyl wifnd ©¨
,xwtdd on dizeclea dzkféðúåàãçwifndy epipy dipyd `ziixaa - §¨¥£¨

øeètdy`d dzkf `l xbd znyky meyn ,zecled inc z` mlyln ¨
.melk laegd aiigzp `le xwtd eyrp `l` zecleaéàîåàì`l m`d - ©©

k `cqg axe dax zwelgny ok m` epivnéàpzeäðéðizy zwelgnk ± ©¨¥¦§
xeht e` dy`l mlyn xbd zzin xg`l da laegd m` ,`id zeziixad
`pzdk xaeq `edy mi`xen`dn cg` lk yxit `l recn ok m`e ,ixnbl

mpn` :`xnbd daiyn .ok xn`yìzhiyäaødzkf xbd zzinay xaeqd §©¨
,dl mlyl aiige zeclea dy`déàcåéàpzàéäewlgpy xnel yi gxkda ± ©©©¨¥¦

da epipyy `ziixad ixac z` xg` ote`a x`al leki epi`y ,epica mi`pz
.xeht wifndyàlàìitáøàcñçdzkf `l xbd zzin xg`y xaeqd ¤¨§©¦§¨

,mdincn laegd xehte zeclea dy`déîàîéìéàpzàéägxken m`d ± ¦¥¨©¨¥¦
.zxhetd `ziixadk xaeq `ede ,epica zeziixad izy ewlgpy xnel `ed

:`xnbd zayiinàìàéL÷mlyl zaiignd `ziixadn `cqg ax lr Ÿ©§¨
el` zeziixa s`e ,zecle incn `l` xht `l `cqg axy meyn ,dy`l
ewlgp `l` .zecled incn xeht xbd zzin xg`l da laegdy zexaeq

,zecled zngn dy`d gay inc oiprl zeziixadàäepipyy `ziixad ± ¨
zhiyk dzpyp ,wifnd xehty daïðaødxez dzkif lral wxy mixaeqd ©¨¨

e .wifnd xeht lrad znyke ,zecled gay z`àäda epipyy `ziixad ± ¨
zhiyk dzpyp ,dy`l aiigyïaøïBòîLïaìàéìîbda lagyky xaeqd ©¨¦§¤©§¦¥

epipy jkle ,dy`de lrad oia zecled gay inc z` oiwleg xbd iiga
dwlg z` dy`l mlyln laegd xhtp oi` ,zniiw dy`de xbd znyky

.xbd iiga da laga enk ,zecled gay inca

:`xnbd zl`eyéàzhiya dy`l mlyl aiigy ef `ziixaïaøïBòîLïa ¦©¨¦§¤
ìàéìîb,dxn`péàîàéøàda laega `weec xn`p `ziixad oic recn ± ©§¦¥©¦§¨
øçàìäúéî`lde ,xbd lyeléôàda lagykíéiçîeiiga -énðúéàdì §©©¦¨£¦¥©¦©¦¦¨
àbìtmpn` :`xnbd zayiin .zecled gay incn zivgna dy`d dkef - ©§¨

da lagykíéiçîúéàdìàbìtgay incn zivgna dy`d dkef ± ¥©¦¦¨©§¨
eprinydl d`a `ziixad j` ,dfa zekf yi dlral mb ixdy ,zecled

da lagykyøçàìäúéîa dy`d dzkf ,xbd lydélekinc lka ± §©©¦¨¥
z` laegd mlyne ,dlra wlga s` dy`d dkef lrad zny oeiky ,gayd

.dy`l gayd inc lk
:xg` ote`a `cqg ax itl zeziixad z` `xnbd zayiinúéòaéàåàîéà, §¦¨¦¥¨

s`y zeziixad izy zexaeqe ,`cqg ax ly epica zeziixad ewlgp `ly
laegd xehte ,zecled inca dy`d dzkf `l xbd zzin xg`l da lagyk
oa oerny oaxk zipyp zg` `ziixay yxtl jixv oi`e .mze` mlyln

`l` ,opaxk zxg`de l`ilnbàäàäåzhiyk epyp zeziixad izy ±ïaø ¨§¨©¨
ïBòîLïaìàéìîbokle ,zecled gay inc zivgna dy`d zi`kfy xaeqd ¦§¤©§¦¥
ïàkdzpeek ,dy`l mlyn xbd zzin xg` laegdy zxaeqd `ziixad ± ¨

aiigyçáLadúBãìå,xwtd eiqkpe lrad zny oeiky ,dy`l elek z` §¤©§¨
eli`e .df gaya dlra wlga s` dy`d dkefïàkda epipyy `ziixad ± ¨

epiid ,xeht wifndyéîãaúBãìå`l` zecled inc z` dxez dzkif `ly , ¦§¥§¨
dkf lrad zzin xg`l da lag m` s` ,miyxei el oi`e zny oeike ,lral

.zecled incn xhtpe wifnd
:`xnbd zl`ey,éøîàinca dkef dy`d oi`y `cqg ax xaq recn ¨§¥

`lde ,dlra zzin xg` zecledîoiprl `ziixad ixacçáM,úBãìå ¦¤©§¨
s` lr ,zecled gay inc lka dy`d dkef xbd zzin xg`l da lagay
gay incn zivgna `l` dkef dzid `l xbd iiga da laeg did m`y

,zecledòîLéìa dy`d zekf oiprl jkn cnlp ±éîc,úBãìås`y ¦§©§¥§¨
ezzin xg`l da lag m` j` ,oda dkef dy`d oi` xbd iiga da lagyky

.dlra ly didy zecled gay incn zivgna dzkfy enk ,oda dkfzås` §

dy`d dkef xbd iigay xaeqy ,ok epivn l`ilnb oa oerny oax zrca wxy

mewn lkn ,eleka dzkf ezzin xg`e zecle gay zivgnaïaøcîïBòîL ¦§©¨¦§
ïaìàéìîbòîLéìs`y cnlp ±ïðaøìdlra iiga da lagyky mixaeqd ¤©§¦¥¦§©§©¨¨

dlra zzin xg`l da lagyk j` ,lra ly wx `ed zecled gay ,xbd

zhiyly myk ,zecled gayae zecled inca dy`d dkefy oicd didi xbd
jiiy didy dn lka dlra zzin xg`l dy`d dkef l`ilnb oa oerny oax
ziikf oipra l`ilnb oa oerny oax lr minkg ewlgp `l ixdy ,lral

na dy`ddy`d oi`y `cqg ax xaq recne ,zekfl lrad ie`x didy d
.xbd zzin xg`l da lagyk zecled inca dkef

:`xnbd zayiinàì ,éøîà,zecle inc oicl zecle gay oic zencl oi` ± ¨§¥Ÿ
a wxy meynçáL,úBãìåoeikàëééLcdãéeäééeâayi xbd iiga s`y ± ¤©§¨§©§¨¨¨§©©§

xbd zzin xg`l da lagyk jkl ,mda zekf dy`làéëædy`deäa ©§¨§
eäleëaiab la` ,zecled gay inc lka ±éîc,úBãìåoeikcxbd iigaàì §§§¥§¨§Ÿ
àëééLdãéeäééeâajkld ,oda dkef lrad wxe mda llk zekf dy`l oi` ± ©§¨¨¨§©©§

xbd zzin xg`l da lagykàìàéëædy`deäaodincae zeclea ±,ììk Ÿ©§¨§§¨
:zecled inc mlyln wifnd xehte xwtd od `l`

meyn ,zny xb ly zecled inca wifnd ziikf oic epizpyna x`azpy ab`
.zny xb ly miqkpn dikfa mitqep mipic `xnbd d`ian ,xwtd odyéòä¥

dépéîl`y -áøàáééàáñáøî,ïîçðl`xyi÷éæçnäåéúBøèLaìLøb ¦¥©¥¨¨¨¥©©§¨©©£¦¦§¨¨¤¥
,xbd zne ,xbl eizerwxw z` xg` l`xyi ea cariyy xhya ±eäîoic ©

m`d ,elld zexhy ly xiipa wifgnd ziikfïàî÷éæçîcàøèLamc` ± ©§©£¦¦§¨¨
wx ,oenn zekf ea yiy xhya wifgnddézòcààòøàcàeä÷éæçîclr ± ©©§¥§©§¨§©§¦

,wifgn `ed xhya zcareynd rwxwa zekfl zrcàòøàáeàäàì÷éæçà §©§¨¨Ÿ©§¦
,rwxwa zekfl el oi` jkle rwxwa wfgen epi` ixde ±àøèLeénðàìäð÷ §¨¨©¦Ÿ¨¨

meyn dpw `l xhyd ly xiipd z` mbe ±åàìcdézòcàøèMàoi`y ± §©©§¥©§¨¨
.e`pw xiipa wifgde xg` l`xyi `a m`e ,xiipa zekfl ezrcBààîìc± ¦§¨

`nydézòcénðàøèMàea dkf jkle ,xhyd seba zekfl mb oiekzp - ©§¥©¦©§¨¨
.ezwfgdaøîàdéì,`aq `aii axl ongp axéðòéøBîji` ,ipec` ippr ± ¨©¥£¥¦

,xhyd seba zekfl wifgnd oiekzpy ccvl xyt`éëåickaøBöìxeywl ± §¦¨
xhyd z`BúéçBìö ét ìò,ea enzqleàeäéøöCoi` i`ce ixde .eze` ©¦§¦¨¦

.xhyd ici lr rwxwa zekfl ick `l` wifgdl ezpeekøîàdéìax aiyd ± ¨©¥
xnel wifgnd leki m` df oipra izwtzqp ok` ,ongp axl `aq `aii

xiipd seba zekfl izpeekzpøBöìøBöìå`l` dfa jxev mey el oi`y s` - ¨§¨
.ezigelv it lr xevl

øîàBðBkLî ,äaøìLìàøNéãéaøbel gipde xbdn zern l`xyi del ± ¨©©¨©§¤¦§¨¥§©¥
,ez`eld lr oekyn l`xyidúîeøbä,xwtd eiqkp eyrpeàáeìàøNéøçà ¥©¥¨¦§¨¥©¥

÷éæçäåBaoic zia ,l`xyid ly oekyna ±ïéàéöBîBúBàoekynd z` ± §¤¡¦¦¦
Bãiî.dell eze` mixifgne ,ea wifgnd lyéàîàîòèezqitz liren oi` ¦¨©©§¨

c ,oekynaïåékúéîcdéìò÷t ,øbdéìdéãeaòLdidy cearyd rwtp ± ¥¨§¦¥¥¨©¥¦§¥
ly ezeyxl oekynd xfge ,d`eldd zngn df oekyna l`xyid lr xbl

did m`e .ea zekfl leki l`xyid oi`e ,deldBðBkLîìLøbãéaìàøNé± ©§¤¥§©¦§¨¥
xzei dey dide ,ez`eld lr oekyn xbd el gipde l`xyin zern xb del

,eilr l`xyid el deldy mincd icknúîeøbä,xwtd eiqkp eyrpeàáe ¥©¥¨
ìàøNéøçà÷éæçäåBay `ed oicd ,xbd ly oekyna ±äædelnd -äð÷ ¦§¨¥©¥§¤¡¦¤¨¨

zekf oekynaãâðkåéúBòî,xbl deldyäæå,oekyna wifgnd -äð÷úà §¤¤¨¨§¤¨¨¤
øàMä.l`xyil aiig xbd didy zerndn xzei oekynd deyy dn - ©§¨

:`xnbd dywnéànàåoekynd deyy dn oekyna wifgnd dkf recn ± §©©
zrya delnd ly exivga gpen did oekynd ixde ,d`eldd zernn xzei

ok m`e ,xbd zzinéð÷zdéìBøéöç,delnl oekynd z` delnd ly ¦§¥¥£¥
øîàäcéaøéñBéøaBøéöç ,àðéðçìLíãàäðB÷Bìmigpend xwtd ixac §¨¨©©¦¥©£¦¨£¥¤¨¨¤

s` ,exivgaàlLBzòcî:`xnbd zvxzn .mda zekfl oiekzn epi`y ± ¤Ÿ¦©§
àëä ,éøîàéàîa,ïðé÷ñòote`adéúéìcjkle ,xira ievn epi` delndy ± ¨§¥¨¨§©©§¦¨§¥¥

wxy meyn ,exivg ici lr oekyna zekfl leki epi`ìkàëéäàúéàc ¨¥¨§¦¨
déãéãì,xira ievn delndy ±éàcéòaéð÷î[éöî]éð÷delnd did m`y ± §¦¥§¦¨¥¦§¥¨¥¨¥

,oekyna envra zekfl leki did dvexàéð÷déì[énð]Bøéöçdleki ± ©§¨¥©¦£¥
la` ,el zekfl exivgìkàëéädéúéìcdéãéãìievn epi` envr delndy - ¨¥¨§¥¥§¦¥

`vnpe ,xiraéàcéòaàeäéð÷éîìlk z` zepwl dvex delnd did m`y - §¦¨¥§¦§¥
,oekyndàìéöîéð÷,oekynl jenq ievn epi`y oeik ezepwl leki did `l ± Ÿ¨¥¨¥
Bøéöçénðàìàéð÷`edy dn oekynd z` dpew epi` exivg ici lr mb ± £¥©¦Ÿ©§¨
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פי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `nw `aa(oey`x meil)

éðúeda lagyk ,dikf elv` jiiyy in dkfy ,`ziixad zpeek yxtl yie - §¦
xbd zzin xg`läúëæda lagyke .dax ixack ,zecled inca dy`d ¨§¨

.wfgen `edy oeik odinca laegd dkf xbd iiga
:`xnbd zl`eyàîéìéàpúkzwelgna ewlgp `cqg axe dax `ny ± ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipyy .mi`pzúaìàøNéúàOpLøâìäøaòúðåepnî,ìáçå ©¦§¨¥¤¦¥§¥§¦§©§¨¦¤§¨©
daxg` mc`éiçadlraøbä,dizecle ezneïúBðz` wifndéîcdúBãìå ¨§©¥©¥¥§¥§¨
,øbìda elagy ote`a j` .lral zecled inc z` dxezd dzkf okyøçàì ©¥§©©
úúéîøbä,miyxei xbl oi`e ,ezne dicli e`vieéðzàãçzg` `ziixaa - ¦©©¥¨¥£¨

y epipyáéiçxbd znyky meyn ,zecled inc z` dy`l mlyl wifnd ©¨
,xwtdd on dizeclea dzkféðúåàãçwifndy epipy dipyd `ziixaa - §¨¥£¨

øeètdy`d dzkf `l xbd znyky meyn ,zecled inc z` mlyln ¨
.melk laegd aiigzp `le xwtd eyrp `l` zecleaéàîåàì`l m`d - ©©

k `cqg axe dax zwelgny ok m` epivnéàpzeäðéðizy zwelgnk ± ©¨¥¦§
xeht e` dy`l mlyn xbd zzin xg`l da laegd m` ,`id zeziixad
`pzdk xaeq `edy mi`xen`dn cg` lk yxit `l recn ok m`e ,ixnbl

mpn` :`xnbd daiyn .ok xn`yìzhiyäaødzkf xbd zzinay xaeqd §©¨
,dl mlyl aiige zeclea dy`déàcåéàpzàéäewlgpy xnel yi gxkda ± ©©©¨¥¦

da epipyy `ziixad ixac z` xg` ote`a x`al leki epi`y ,epica mi`pz
.xeht wifndyàlàìitáøàcñçdzkf `l xbd zzin xg`y xaeqd ¤¨§©¦§¨

,mdincn laegd xehte zeclea dy`déîàîéìéàpzàéägxken m`d ± ¦¥¨©¨¥¦
.zxhetd `ziixadk xaeq `ede ,epica zeziixad izy ewlgpy xnel `ed

:`xnbd zayiinàìàéL÷mlyl zaiignd `ziixadn `cqg ax lr Ÿ©§¨
el` zeziixa s`e ,zecle incn `l` xht `l `cqg axy meyn ,dy`l
ewlgp `l` .zecled incn xeht xbd zzin xg`l da laegdy zexaeq

,zecled zngn dy`d gay inc oiprl zeziixadàäepipyy `ziixad ± ¨
zhiyk dzpyp ,wifnd xehty daïðaødxez dzkif lral wxy mixaeqd ©¨¨

e .wifnd xeht lrad znyke ,zecled gay z`àäda epipyy `ziixad ± ¨
zhiyk dzpyp ,dy`l aiigyïaøïBòîLïaìàéìîbda lagyky xaeqd ©¨¦§¤©§¦¥

epipy jkle ,dy`de lrad oia zecled gay inc z` oiwleg xbd iiga
dwlg z` dy`l mlyln laegd xhtp oi` ,zniiw dy`de xbd znyky

.xbd iiga da laga enk ,zecled gay inca

:`xnbd zl`eyéàzhiya dy`l mlyl aiigy ef `ziixaïaøïBòîLïa ¦©¨¦§¤
ìàéìîb,dxn`péàîàéøàda laega `weec xn`p `ziixad oic recn ± ©§¦¥©¦§¨
øçàìäúéî`lde ,xbd lyeléôàda lagykíéiçîeiiga -énðúéàdì §©©¦¨£¦¥©¦©¦¦¨
àbìtmpn` :`xnbd zayiin .zecled gay incn zivgna dy`d dkef - ©§¨

da lagykíéiçîúéàdìàbìtgay incn zivgna dy`d dkef ± ¥©¦¦¨©§¨
eprinydl d`a `ziixad j` ,dfa zekf yi dlral mb ixdy ,zecled

da lagykyøçàìäúéîa dy`d dzkf ,xbd lydélekinc lka ± §©©¦¨¥
z` laegd mlyne ,dlra wlga s` dy`d dkef lrad zny oeiky ,gayd

.dy`l gayd inc lk
:xg` ote`a `cqg ax itl zeziixad z` `xnbd zayiinúéòaéàåàîéà, §¦¨¦¥¨

s`y zeziixad izy zexaeqe ,`cqg ax ly epica zeziixad ewlgp `ly
laegd xehte ,zecled inca dy`d dzkf `l xbd zzin xg`l da lagyk
oa oerny oaxk zipyp zg` `ziixay yxtl jixv oi`e .mze` mlyln

`l` ,opaxk zxg`de l`ilnbàäàäåzhiyk epyp zeziixad izy ±ïaø ¨§¨©¨
ïBòîLïaìàéìîbokle ,zecled gay inc zivgna dy`d zi`kfy xaeqd ¦§¤©§¦¥
ïàkdzpeek ,dy`l mlyn xbd zzin xg` laegdy zxaeqd `ziixad ± ¨

aiigyçáLadúBãìå,xwtd eiqkpe lrad zny oeiky ,dy`l elek z` §¤©§¨
eli`e .df gaya dlra wlga s` dy`d dkefïàkda epipyy `ziixad ± ¨

epiid ,xeht wifndyéîãaúBãìå`l` zecled inc z` dxez dzkif `ly , ¦§¥§¨
dkf lrad zzin xg`l da lag m` s` ,miyxei el oi`e zny oeike ,lral

.zecled incn xhtpe wifnd
:`xnbd zl`ey,éøîàinca dkef dy`d oi`y `cqg ax xaq recn ¨§¥

`lde ,dlra zzin xg` zecledîoiprl `ziixad ixacçáM,úBãìå ¦¤©§¨
s` lr ,zecled gay inc lka dy`d dkef xbd zzin xg`l da lagay
gay incn zivgna `l` dkef dzid `l xbd iiga da laeg did m`y

,zecledòîLéìa dy`d zekf oiprl jkn cnlp ±éîc,úBãìås`y ¦§©§¥§¨
ezzin xg`l da lag m` j` ,oda dkef dy`d oi` xbd iiga da lagyky

.dlra ly didy zecled gay incn zivgna dzkfy enk ,oda dkfzås` §

dy`d dkef xbd iigay xaeqy ,ok epivn l`ilnb oa oerny oax zrca wxy

mewn lkn ,eleka dzkf ezzin xg`e zecle gay zivgnaïaøcîïBòîL ¦§©¨¦§
ïaìàéìîbòîLéìs`y cnlp ±ïðaøìdlra iiga da lagyky mixaeqd ¤©§¦¥¦§©§©¨¨

dlra zzin xg`l da lagyk j` ,lra ly wx `ed zecled gay ,xbd

zhiyly myk ,zecled gayae zecled inca dy`d dkefy oicd didi xbd
jiiy didy dn lka dlra zzin xg`l dy`d dkef l`ilnb oa oerny oax
ziikf oipra l`ilnb oa oerny oax lr minkg ewlgp `l ixdy ,lral

na dy`ddy`d oi`y `cqg ax xaq recne ,zekfl lrad ie`x didy d
.xbd zzin xg`l da lagyk zecled inca dkef

:`xnbd zayiinàì ,éøîà,zecle inc oicl zecle gay oic zencl oi` ± ¨§¥Ÿ
a wxy meynçáL,úBãìåoeikàëééLcdãéeäééeâayi xbd iiga s`y ± ¤©§¨§©§¨¨¨§©©§

xbd zzin xg`l da lagyk jkl ,mda zekf dy`làéëædy`deäa ©§¨§
eäleëaiab la` ,zecled gay inc lka ±éîc,úBãìåoeikcxbd iigaàì §§§¥§¨§Ÿ
àëééLdãéeäééeâajkld ,oda dkef lrad wxe mda llk zekf dy`l oi` ± ©§¨¨¨§©©§

xbd zzin xg`l da lagykàìàéëædy`deäaodincae zeclea ±,ììk Ÿ©§¨§§¨
:zecled inc mlyln wifnd xehte xwtd od `l`

meyn ,zny xb ly zecled inca wifnd ziikf oic epizpyna x`azpy ab`
.zny xb ly miqkpn dikfa mitqep mipic `xnbd d`ian ,xwtd odyéòä¥

dépéîl`y -áøàáééàáñáøî,ïîçðl`xyi÷éæçnäåéúBøèLaìLøb ¦¥©¥¨¨¨¥©©§¨©©£¦¦§¨¨¤¥
,xbd zne ,xbl eizerwxw z` xg` l`xyi ea cariyy xhya ±eäîoic ©

m`d ,elld zexhy ly xiipa wifgnd ziikfïàî÷éæçîcàøèLamc` ± ©§©£¦¦§¨¨
wx ,oenn zekf ea yiy xhya wifgnddézòcààòøàcàeä÷éæçîclr ± ©©§¥§©§¨§©§¦

,wifgn `ed xhya zcareynd rwxwa zekfl zrcàòøàáeàäàì÷éæçà §©§¨¨Ÿ©§¦
,rwxwa zekfl el oi` jkle rwxwa wfgen epi` ixde ±àøèLeénðàìäð÷ §¨¨©¦Ÿ¨¨

meyn dpw `l xhyd ly xiipd z` mbe ±åàìcdézòcàøèMàoi`y ± §©©§¥©§¨¨
.e`pw xiipa wifgde xg` l`xyi `a m`e ,xiipa zekfl ezrcBààîìc± ¦§¨

`nydézòcénðàøèMàea dkf jkle ,xhyd seba zekfl mb oiekzp - ©§¥©¦©§¨¨
.ezwfgdaøîàdéì,`aq `aii axl ongp axéðòéøBîji` ,ipec` ippr ± ¨©¥£¥¦

,xhyd seba zekfl wifgnd oiekzpy ccvl xyt`éëåickaøBöìxeywl ± §¦¨
xhyd z`BúéçBìö ét ìò,ea enzqleàeäéøöCoi` i`ce ixde .eze` ©¦§¦¨¦

.xhyd ici lr rwxwa zekfl ick `l` wifgdl ezpeekøîàdéìax aiyd ± ¨©¥
xnel wifgnd leki m` df oipra izwtzqp ok` ,ongp axl `aq `aii

xiipd seba zekfl izpeekzpøBöìøBöìå`l` dfa jxev mey el oi`y s` - ¨§¨
.ezigelv it lr xevl

øîàBðBkLî ,äaøìLìàøNéãéaøbel gipde xbdn zern l`xyi del ± ¨©©¨©§¤¦§¨¥§©¥
,ez`eld lr oekyn l`xyidúîeøbä,xwtd eiqkp eyrpeàáeìàøNéøçà ¥©¥¨¦§¨¥©¥

÷éæçäåBaoic zia ,l`xyid ly oekyna ±ïéàéöBîBúBàoekynd z` ± §¤¡¦¦¦
Bãiî.dell eze` mixifgne ,ea wifgnd lyéàîàîòèezqitz liren oi` ¦¨©©§¨

c ,oekynaïåékúéîcdéìò÷t ,øbdéìdéãeaòLdidy cearyd rwtp ± ¥¨§¦¥¥¨©¥¦§¥
ly ezeyxl oekynd xfge ,d`eldd zngn df oekyna l`xyid lr xbl

did m`e .ea zekfl leki l`xyid oi`e ,deldBðBkLîìLøbãéaìàøNé± ©§¤¥§©¦§¨¥
xzei dey dide ,ez`eld lr oekyn xbd el gipde l`xyin zern xb del

,eilr l`xyid el deldy mincd icknúîeøbä,xwtd eiqkp eyrpeàáe ¥©¥¨
ìàøNéøçà÷éæçäåBay `ed oicd ,xbd ly oekyna ±äædelnd -äð÷ ¦§¨¥©¥§¤¡¦¤¨¨

zekf oekynaãâðkåéúBòî,xbl deldyäæå,oekyna wifgnd -äð÷úà §¤¤¨¨§¤¨¨¤
øàMä.l`xyil aiig xbd didy zerndn xzei oekynd deyy dn - ©§¨

:`xnbd dywnéànàåoekynd deyy dn oekyna wifgnd dkf recn ± §©©
zrya delnd ly exivga gpen did oekynd ixde ,d`eldd zernn xzei

ok m`e ,xbd zzinéð÷zdéìBøéöç,delnl oekynd z` delnd ly ¦§¥¥£¥
øîàäcéaøéñBéøaBøéöç ,àðéðçìLíãàäðB÷Bìmigpend xwtd ixac §¨¨©©¦¥©£¦¨£¥¤¨¨¤

s` ,exivgaàlLBzòcî:`xnbd zvxzn .mda zekfl oiekzn epi`y ± ¤Ÿ¦©§
àëä ,éøîàéàîa,ïðé÷ñòote`adéúéìcjkle ,xira ievn epi` delndy ± ¨§¥¨¨§©©§¦¨§¥¥

wxy meyn ,exivg ici lr oekyna zekfl leki epi`ìkàëéäàúéàc ¨¥¨§¦¨
déãéãì,xira ievn delndy ±éàcéòaéð÷î[éöî]éð÷delnd did m`y ± §¦¥§¦¨¥¦§¥¨¥¨¥

,oekyna envra zekfl leki did dvexàéð÷déì[énð]Bøéöçdleki ± ©§¨¥©¦£¥
la` ,el zekfl exivgìkàëéädéúéìcdéãéãìievn epi` envr delndy - ¨¥¨§¥¥§¦¥

`vnpe ,xiraéàcéòaàeäéð÷éîìlk z` zepwl dvex delnd did m`y - §¦¨¥§¦§¥
,oekyndàìéöîéð÷,oekynl jenq ievn epi`y oeik ezepwl leki did `l ± Ÿ¨¥¨¥
Bøéöçénðàìàéð÷`edy dn oekynd z` dpew epi` exivg ici lr mb ± £¥©¦Ÿ©§¨
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xcde"פב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `nw `aa(ipy meil)

,BúeLøa øBáa,aiaqn ezeyx xiwtdeénð BúeLøa øBa ,øáñ àáé÷ò éaø §¦§©¦£¦¨¨©¦§©¦
áéúëc ,áéiç(my)øBaä ìòa'c x`eane ,'mNWiíéìòa déì úéàc øBáa ©¨¦§¦©©©§©¥§§¦¥§¨¦
àðîçø øîà÷.eiwfpa eaiigløáñ ìàòîLé éaøåxtegd lekiy ,xehty ¨¨©©£¨¨§©¦¦§¨¥¨©

ck izeyx izxwtd `l oerhloi` ,'xead lra'e ,xead iwfpa aiigzdl i

`l` ,xead seb lr zipenn zelral dpeekd,'äìwzä ìòa'mxeb ,xnelk ©©©©¨¨
.xead xteg epiide ,wfidde dlwzd

:`xnbd zl`eyc 'äøBza øeîàä øBa eäæ' éàî àlàe siqedéaø øîà÷ ¤¨©¤¨¨©¨§¨¨©©¦
,àáé÷òmby xaeq `aiwr iax dax ixacl `lde ,xg` `le 'edf' ernyny £¦¨

hrnl ezpeek oi` :`xnbd daiyn .aeigl dxeza xen` miaxd zeyxa xea
xeaa zxht recn ,l`rnyi iaxl oerhl ezpeek `l` ,xg` `le 'edf'

`lde ,ezeyxa,ïéîeìLúì älçz áeúkä Ba çútL øBa eäæ`ed ,xnelk ¤¤¨©©¨§¦¨§©§¦
'mlyi xead lra'n epyxcy itke ,minelyzd aeiga dxeza xkfpy xead.

:l`rnyi iaxe `aiwr iax zwelgn xe`iaa dipy drc,øîà óñBé áøå§©¥¨©
,ãéçiä úeLøa øBáa,exea aiaqy ezeyx xiwtdeéâéìt àì àîìò élek §¦§©¨¦¥¨§¨Ÿ§¦¥

øBaä ìòa' ,àîòè éàî ,áéiçîc'mNWi,àðîçø øîàc x`eaneøBáa §¦©©©©§¨©©©§©¥¨©©£¨¨§
ïðé÷ñò íéìòa déì úéàc.minelyza eaiignd df `xwna`l`éâéìt ék §¦¥§¨¦©§¦¨¦§¦¥
,l`rnyi iaxe `aiwr iaxøBa ,øáñ ìàòîLé éaø ,íéaøä úeLøa øBáa§¦§¨©¦©¦¦§¨¥¨©
áéiç énð íéaøä úeLøa,eiwfpa extegdáéúëcaiigl mipte` ipy weqta ¦§¨©¦©¦©¨¦§¦

xead iwfpaçzôé ék''xFA Wi`äøëé éë'å,xzein 'dxki ik'e .'xFA Wi` ¦¦§©¦§¦¦§¤¦

ixdyäçéút ìò íàxea ieqik lyäéiøk ìò ,áéiçezligzn xea ly ¦©§¦¨©¨©§¦¨
àlà ,ïkL ìk àìjcnll aezkd `aäéiøk é÷ñò ìòå äçéút é÷ñò ìòL Ÿ¨¤¥¤¨¤©¦§¥§¦¨§©¦§¥§¦¨

Bì äàa.ezeyxa epi` m` s` ,xead iwfpl zeixg`dàáé÷ò éaøå,xaq ¨¨§©¦£¦¨
daiig ezeyxa xea xtga wxe ,miaxd zeyxa xea xtga dxez daiig `ly

,aiyn `ed l`rnyi iax zyxc lre .xead lr ezelra zngn eze`eäðä̈§
éëéøö Cøöéî,xezi o`k oi`e azkdl mikxvp mipte`d ipy ±áúk éàc ¦§©§¦¥§¦¨©

àðîçøwxçzôé ék','epqki `le xea yi`ébñc àeä çúBt àðéîà äåä ©£¨¨¦¦§©£¨£¦¨¥©§©¦
déì[el ic-]éeqëala` ,extg `ly oeik ,xhtdl ick xeaddäøBkxea ¥§¦¤

ycgdéì ébñ àìxead iwfpn xhtdléeqëaeiwfpa aiig `l` ,calãò Ÿ©¦¥§¦©
déì íéàècdxki ike' dxez dtiqed jkl ,xtra ellg z` mezqiy cr ± §¨¦¥

m` aiig epi` ezligzn xea dxekd s`y epcnll 'epqki `le xea yi`
.edqikàðîçø áúk éàåwxäøëé ék','epqki `le xea yi`àðéîà äåä §¦¨©©£¨¨¦¦§¤£¨£¦¨
äéiøkycgn xeaäNòî ãáòc íeMî ,éeqk éòác àeä,xea zxitgìáà §¦¨§¨¥¦¦§¨©©£¤£¨
çúBtmiiw xeaäNòî ãáò àìc,dxitgàîéàcéòa àì énð éeqkick ¥©§Ÿ¨©©£¤¥¨¦©¦Ÿ¨¥

,eiwfpn xhtdlïì òîLî à÷aiig xea ieqik gzetd mby ,'gzti ik' aezkd ¨©§©¨
.epqkiy cr eiwfpa

:`xnbd zl`eyc 'äøBza øeîàä øBa eäæ' éàî àlàåe siqedéaø øîà÷ §¤¨©¤¨¨©¨§¨¨©©¦
,ìàòîLéxaeq l`rnyi iax sqei ax ixacl `lde ,xg` `le edf ernyny ¦§¨¥

.dxeza xen` ezeyxa xea mby`le 'edf' hrnl ezpeek oi` :`xnbd daiyn

,miaxd zeyxa xeaa zxht recn ,`aiwr iaxl oerhl ezpeek `l` ,xg`
`lde,ïé÷æéðì älçz áeúkä Ba çútL øBa eäæxkfpy xead `ed ,xnelk ¤¤¨©©¨§¦¨§¦¨¦

aezkd jynde ,'dxki ik'e 'gzti ik'n epcnly itk ,wfpd dyrna aezka

.'xeng e` xey my ltpe' `ed
:sqei ax ly eyexit lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøôBçä ¥¦¥©¥

,ãéçiä úeLøì Bçúôe íéaøä úeLøa øBazeyxay egzt jxc ea eltpe ¦§¨©¦§¨¦§©¨¦
,cigidøeèt,ïk úBNòì éàMø BðéàL ét ìò óàåzeyx wnera xetgl-] ¨§©©¦¤¥©©©£¥

,[miaxd.íéaøä úeLø úçz ììç ïéNBò ïéàL éôìla`úBøBa øôBçä §¦¤¥¦¨¨©©§¨©¦©¥
e` ,milebrïéçéL,zexve zekex` ,oAlnk zeieyr zexitg ±úBøòîe± ¦¦©§¥§¨

,ekxc letil xyt`y gzt mdl yiy `l` zFxEwn zeraexn zexitg
áéiç ,íéaøä úeLøì Bçúôe ãéçiä úeLøa.my ltepd iwfpaøôBçäå ¦§©¨¦§¨¦§¨©¦©¨§©¥

øä úeLøì äëeîqä ãéçiä úeLøa úBøBaíéøôBçä elà ïBâk ,íéazexea ¦§©¨¦©§¨¦§¨©¦§¥©§¦
miaxd zeyxl dkenqd mzeyx leabaìzgpd jxevïéLeàzeceqi ± §¦

,mzia znegláéiçî äãeäé éaøa éñBé éaøå .øeèt,oiye`l xtegaãò ¨§©¦¥§©¦§¨§©¥©
ävéçî äNòiLddeabäøNò,zexitgd iptl migth÷éçøiL ãò Bàz` ¤©£¤§¦¨£¨¨©¤©§¦

ezeyx jezl zexitgdéìâø úñéøc íB÷nîe íãà éìâø úñéøc íB÷nî¦§§¦©©§¥¨¨¦§§¦©©§¥
.íéçôè äòaøà äîäa§¥¨©§¨¨§¨¦

lkay rnyn `yixay ,df z` df mixzeq `tiqde `yixd ixac dxe`kle

xzida my mikldne xead aiaqy ezeyx xiwtdy s` ,ezeyxa xtgy ote`
c rnyne ,xeht oiye`l ezeyxa xtegdy x`ean `tiqa eli`e ,xehtàîòè©§¨

meyn wx `ed xehtccxtgïéLeàì`le ,el` zexea xetgl mlerd jxcy §§¦

.mzxitga rytàämiaxd zeyxl jenq ezeyxa xtg m`ïéLeàì åàì ¨©§¦
,mzq xea `l`.áéiç,dzrneépî àä,diepy in zhiya ef `ziixa ± ©¨¨©¦
äaøì àîìLaxyt` ,ezeyxa xeaa `id mi`pzd zwelgny yxity ¦§¨¨§©¨

dy ,cinrdle wegclàLéøzhiyk diepyìàòîLé éaøxeaa xhetd ¥¨©¦¦§¨¥
,ezeyxaàôéñåzhiyk diepy ,oiye`l xtega `l` dxht `lyéaø §¥¨©¦
,àáé÷ò`pzd eprinyde ,aiaqn ezeyx xiwtdyk ezeyxa xeaa aiignd £¦¨

.ok xetgl jxcy oeik ,xeht ezhiyl mb oiye`l xtegayóñBé áøì àlà¤¨§©¥
ezeyxa xeaa la` ,miaxd zeyxa xeaa `id mi`pzd zwelgny yxity

,aiigy mlek micenàôéñ àîìLa,aiig mzq ezeyxa xtegdy rnyny ¦§¨¨¥¨
ìkä éøác.`idàLéø àlàote` lka ezeyxa xeaa dxhtyépîzhiya ± ¦§¥©Ÿ¤¨¥¨©¦

ixde ,diepy inàìkìàòîLé éaø,`idàìåk.àáé÷ò éaø Ÿ©¦¦§¨¥§Ÿ©¦£¦¨
:`xnbd zvxzndlek ,óñBé áø Cì øîàkàéä ìkä éøácdiepy,okle ¨©¨©¥¨¦§¥©Ÿ¦

xtega la` ,oiye`l xtega `l` ezeyxa xeaa `tiqa `pzd xht `l

,aiig aiaqn ezeyx xiwtde mzq ezeyxaeaàLéøote`a xaecnàlL ¥¨¤Ÿ
BúeLø àì øé÷ôäexea aiaqyàìåz`,BøBa,ltepl orehy ,xeht okle ¦§¦Ÿ§§Ÿ

.izeyxa jl dn

:`xnbd dtiqenàzîé÷Bàc àzLä ,éMà áø øîàzcnrdy zrk - ¨©©©¦©§¨§¦§¨
`ziixadìit,ìkä éøáãì óñBé áøok m`ìitdî÷Bz àì énð äaø §©¥§¦§¥©Ÿ§©¨©¦Ÿ§¨
éàpúk`l` ,[mi`pz ipyk dpcinrz `l-]àôéñ ìàòîLé éaø àLéøcî §©¨¥¦§¥¨©¦¦§¨¥¥¨

e ,ìàòîLé éaø énðy `tiqa rnyny dnàîòè,ezeyxa xtegd xehty ©¦©¦¦§¨¥©§¨
meyn wx `ed,áéiç ïéLeàì åàì àä ,ïéLeàìcepiidéçeåøà çååøàc ïBâk §§¦¨©§¦©¨§§©§©©§¥

zexitgd aigxdy ±,íéaøä úeLøìzeyxa `ed xeadn wlgy oeike ¦§¨©¦
jxcy oeik xeht oiye`l xtega wxe ,aiigy dcen l`rnyi iax mb miaxd

.ok xetgl mlerd
:sqei ax lr `xnbd dywn aey,éáéúéî,`ziixaa epipyøBa øôBçä ¥¦¥©¥

áéiç ,íéaøä úeLøì Bçúôe ãéçiä úeLøa.xead iwfpaextg m` la` ¦§©¨¦§¨¦§¨©¦©¨
egzte.øeèt ,íéaøä úeLøì äëeîqä ãéçiä úeLøa,dzrneàîìLa ¦§©¨¦©§¨¦§¨©¦¨¦§¨¨

dlek äaøìzhiyaàéä ìàòîLé éaø,ezeyxa xeaa dxht okle ,diepy §©¨¨©¦¦§¨¥¦
.miaxd zeyxa xeaa daiigeóñBé áøì àlàmlek ezeyxa xeaay xaeqd ¤¨§©¥

ok m` ,miaiignàLéø àîìLadiepyk,ìàòîLé éaøxeaa mb aiignd ¦§¨¨¥¨©¦¦§¨¥
,miaxd zeyxaàôéñ àlàxa xea xtega dxhtyezeyépîin zhiyk ± ¤¨¥¨©¦

`lde ,diepyàìkìàòîLé éaø,`idàìåk.àáé÷ò éaø:`xnbd zvxzn Ÿ©¦¦§¨¥§Ÿ©¦£¦¨
Cì øîà`tiqd cinrdl yi ,sqei axìkä éøáãå ,ïéLeàì øôBça,`id ¨©¨§¥§¦§¦§¥©Ÿ

mlek ok xetgl mlerd jxcy oeik df ote`ay ,lirl `ziixaa x`eank

:xehty micen
:miaxd jxevl zexea xtegd oic zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

çúôå øôç ,ïðaø,miaxd zeyxa xeaøñîeeze`,íéaøìziizy jxevl ©¨¨¨©§¨©¨©¨©¦
,ea miqpkznd minyb inøeètm` mpn` .xead iwfpnçúôe øôçxea ¨¨©¨©

,miaxd zeyxaøñî àìåeze`áéiç ,íéaøì.xead iwfpaïëådidBâäðî §Ÿ¨©¨©¦©¨§¥¦§¨
øôBç äéäL ,úBøòîe ïéçéL úBøBa øôBç àéðeçð ìLzexeajxca ¤§§¨¥¦¦§¨¤¨¨¥
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dwicaA opi`iwA `l op` WxiRW dwicA§¦¨¤¦¥£©Ÿ§¦¦¨¦§¦¨

:Wcg a"i irA ociclE§¦©¨¥Ÿ¤
ixn`

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

íé÷écöì íétà Cøà óà Cøà áéúk àìå íétà Cøà¤¤©©¦§Ÿ§¦¤¤©¤¤©©¦§©¦¦
äNòî ø"äøì BúeLøî íãà ìwñé àì ø"ú :íéòLøìå§¦§¨¦Ÿ§©¥¨¨¥§¦©£¤
ãéñç Bàöîe ø"äøì BúeLøî ìwñî äéäL ãçà íãàa§¨¨¤¨¤¨¨§©¥¥§¦¨§¨¦
úeLøî ìwñî äzà äî éðtî ä÷éø Bì øîà ãçà¤¨¨©¥¨¦§¥¨©¨§©¥¥§
øBkîì Cøöð íéîéì åéìò âìâì ElL úeLøì ElL dðéàL¤¥¨¤§¦§¤§¦§¥¨¨§¨¦¦§©¦§
íéðáà ïúBàa ìLëðå ø"äø BúBàa Cläî äéäå eäãN̈¥§¨¨§©¥§§¦§©§¨£¨¦
ìwñî äzà äî éðtî ãéñç BúBà éì øîà äôé øîà̈©¨¤¨©¦¨¦¦§¥¨©¨§©¥

:ElL úeLøì ElL dðéàL úeLøî'éðúîøBa øôBçä ¥§¤¥¨¤§¦§¤§©¥
øôBçä ãçà áéiç øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ø"äøa¦§¨©§£©¨¤¨©¥
øîàð änì ë"à áéiç ïéöéòðe ïéöéøç äøòîe çéL øBa¦©§¨¨£¦¦§¦¦©¨¨¨¤¡©
óà íéçôè äøNò úéîäì éãk Ba LiL øBa äî øBa©¤¥§¥§¨¦£¨¨§¨¦©
ïéúeçt eéä íéçôè äøNò úéîäì éãk Ba LiL ìk̈¤¥§¥§¨¦£¨¨§¨¦¨§¦
øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå íéçôè äøNòî¥£¨¨§¨¦§¨©§£¥¨

:áéiç Ba ÷feä íàå'îâåéìò äáéiçL øBa áø øîà §¦©©¨¨©©¤¦§¨¨¨
ò÷ø÷ äèáç øáñ÷ àîìà Bèáçì àìå Bìáäì äøBz¨§©§§Ÿ§¨§©§¨¨¨©£¨¨©§©
ù"ëå Bìáäì øîà ìàeîLe déì à÷fîc àeä íìBò¨§©§¨¥§¥¨©§©§§
äøBzä Bìáäì àìå äøBz äøîà Bèáçì ú"àå Bèáçì§¨§§§¨§¨§¨¨§Ÿ§©§©¨
éàî øîö ìL ïéâBôñ àìî eléôàå øBaä ìò äãéòä¥¦¨©©©£¦¨¥§¦¤¤¤©
dáBbà áøì ø"äøa dáBb ãáòc eäééðéa àkéà eäééðéa¥©§¦¨¥©§§¨©©¦§©©©

ì áéiçéî àìøîàc áøc è"î áéiçéî énð dáBbà ìàeîL Ÿ¦©¥¦§¥©©©¦¦©¥§©§¨©
ìå äìéôð Cøc ìBtiL ãò ìôðå àø÷ìk ìôðå ìàeîL §¨§¨©©¤¦¤¤§¦¨§¦§¥§¨©¨

Ba LiL øBa äî øBa øîàð änì ë"à ïðz òîLî eäc§©§©§©¨¨¤¡©©¤¥
úéîäì éãk Ba LiL ìk óà íéçôè äøNò úéîäì éãk§¥§¨¦£¨¨§¨¦©¨¤¥§¥§¨¦

ì àîìLa íéçôè äøNòdáBb ééeúàì ìk óà ìàeîL £¨¨§¨¦¦§¨¨¦§¥©¨©£¥©
ïéöéòðe ïéöéøç ééeúàì éàî ééeúàì ìk óà áøì àlà¤¨§©©¨©£¥©©£¥£¦¦§¦¦
épäå Løôî øãäå éðz eäì éðz÷ àéãäa ïéöéòðe ïéöéøç£¦¦§¦¦§¤§¨¨¨¥§¨¥§¨©§¨¥§©¥
àðéîà äåä øBa àðz éàc àëéøö éì änì éðz÷c eälek§§¨¨¥¨¨¦§¦¨§¦¨¨£¨£¦¨
àëéøëe ïéè÷c íeMî àìáä déa úéàc àeä äøNò øBa£¨¨§¦¥©§¨¦§¨¦§¦¨

éøàc çéL ìáàéàå àìáä déa úéì äøNòa àîéà C £¨¦©©£¦¥¨©£¨¨¥¥©§¨§¦
àìáä déa úéàc àeä äøNò çéL àðéîà äåä çéL àðz̈¨¦©£¨£¦¨¦©£¨¨§¦¥©§¨
úéì äøNòa àîéà àòaøîc äøòî ìáà ïéè÷c íeMî¦§¨¦£¨§¨¨¦§©§¨¥¨©£¨¨¥
äøNòa äøòî àðéîà äåä äøòî éðz éàå àìáä dä©§¨§¦¨¥§¨¨£¨£¦¨§¨¨©£¨¨
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ixdy ,ok xnel oi` .micia e`iadäøBzäe ,mzq 'xea' dazkäãéòäjka ©¨¥¦¨
ìòiwfp aeigøBaäote` lkaeléôàå`edyk,øîö ìL ïéâBôñ àìî ©©©£¦¨¥§¦¤¤¤

.lad `l` ea oi`e ,dhag iptn mipibnd
,xtegd aiig dndad dzn m` l`enyl oiae axl oia ixd :`xnbd zl`ey
mb `ed aeigd l`enyle ,mxby ladd zngn `ed aeigd axly `l`

ok m`e dhagd zngneäééðéa éàîdaiyn .mdipia yi dkldl welig dn ± ©¥©§
:`xnbdeäééðéa àkéàote`a ,weligdáBb ãáòcdxyr deab lz dyry ± ¦¨¥©§§¨©©
migth,íéaøä úeLøazeyx rwxwa dhagpe dltpe eilr dnda dzlre ¦§¨©¦

c ,dwefipe miaxd,áéiçéî àì dáBbà áøì`le ,o`k yi dhag wx ixdy §©©©Ÿ¦©©

e ,ladì,áéiçéî énð dáBbà ìàeîLdhagl mxby dn lr mby xaeq ixdy ¦§¥©©©¦¦©©
.eaiigl yi miaxd zeyx rwxwa

:`xnbd zx`anàø÷ øîàc ,áøc àîòè éàîxea xtegd aeigazeny) ©©§¨§©§¨©§¨
,EPQki `le xA Wi` dxki iM F` xFA Wi` gYti ike' (bl `kìôðåxFX dOW §¦¦§©¦¦¦§¤¦Ÿ§Ÿ§©¤§¨©¨¨

zernyne ,'xFng F`'ltpe'`idaiigzn xtegd oi`yCøc ìBtiL ãò £§¨©©¤¦¤¤
,äìéôðxeaay ladd df ote`ay ,xead itlk eiptyke wnerl dlitp epiide §¦¨

.ltepd z` wifnìåeäc ìk 'ìôðå' ,ìàeîLdlitp lk ±,òîLîdlitp oia §¦§¥§¨©¨§©§©
.dhag `l` da oi`y ,rwxwl daebn dlitp oiae ,lad da yiy ,wnerl

:ax lr `xnbd dywnïðzdxitg lka `ed aeigdy xg`n ,epizpyna §©
`idyøîàð änì ïk íàdxeza,'øBa'cnll `l`éãk Ba LiL øBa äî ¦¥¨¨¤¡©©¤¥§¥

,úéîäìewnery epiide,úéîäì éãk Ba LiL ìk óà ,íéçôè äøNò §¨¦£¨¨§¨¦©¨¤¥§¥§¨¦
epiide.íéçôè äøNò,siqedl `ay rnyn 'lk s`' oeyleàîìLa £¨¨§¨¦¦§¨¨

ìééezàì 'ìk óà' ìàeîLcnll `a -dyra aeigdáBb.miaxd zeyxa ¦§¥©¨§©¥©
áøì àlà,daeba xhetdéàî ééezàì 'ìk óà'epcnll `a dn -.daiyn ¤¨§©©¨§©¥©

`pzd zpeek :`xnbdééezàìa aeig.ïéöéòðe ïéöéøçixde :`xnbd dywn §©¥£¦¦§¦¦
àéãäa ïéöéòðe ïéöéøç[yexita-]eäì éðz÷zayiin .jkl mcew epizpyna £¦¦§¦¦§¤§¨¨¨¥§

:`xnbdéðz,zexitgd ipin lka aeig `pzd dpy ±Løôî øãäåxg`e - ¨¥©£©§¨¥
jkyxit`ede .'xea' `l` dxeza azkp `ly s` ,mda aeigd micnl oipn

`l` ,zexitg x`y hrnl 'xea' dazky dna dxezd zpeek oi`y iptn

`edy xea mzq xeriyk `ed ,ea ltepd zzina aiignd wnerdy epcnll
migth dxyr.

:`xnbd zxxaneälek éðäåzexitgd ipinéðz÷c,epizpynaél änì §¨¥§§¨¨¥¨¨¦
:`xnbd zx`an .mhxetlàëéøö,el` lka aeigd eprinydlàðz éàcwx §¦¨§¦¨¨

àðéîà äåä ,øBa`weecøBaewneryàìáä déa úéàc àeä äøNòick £¨£¦¨£¨¨§¦¥©§¨
,ea ltepd zindlàëéøëe ïéè÷c íeMîzngne ,lebre xv etwidy zngn ± ¦§¨¦§¦¨

,mg ekezay xie`d okéøàc çéL ìáàClecb ekxe` xnelk ,jex`y ± £¨¦©©£¦
,eagxnàîéàe ,mg zegt exie` ekxe` zngnyawneräøNòcalaúéì ¥¨§£¨¨¥

àìáä déa.zindl ickåokàðz éàe xea wxàðéîà äåä ,çéL`weecçéL ¥©§¨§¦¨¨¦©£¨£¦¨¦©
wneraàìáä déa úéàc àeä äøNò,zindl ickïéè÷c íeMîmeyn ± £¨¨§¦¥©§¨¦§¨¦

,xv eagxyàòaøîc äøòî ìáà,dkxe`k dagexe ,`id zraexny -àîéà £¨§¨¨¦§©§¨¥¨
awneräøNòcalaàìáä da úéì.zindl ickåokéðz éàgiy xea wx §£¨¨¥¨©§¨§¦¨¥
e,àðéîà äåä äøòî`weeca äøòîwner,àìáä da úéàc àeä äøNò §¨¨£¨£¦¨§¨¨§£¨¨§¦¨©§¨

àììhîc íeMî,mg dxie` okle ,dxwza dxewny meyn ±ïéöéøç ìáà ¦§¦©§¨£¨£¦¦
ce dxrnk miraexnéììhî àì,mixewn mpi` ±a ,àîéàwneräøNòcala §Ÿ¦©§¥¥¨§£¨¨

àìáä eäa úéì.zindl ickås`àðz éàmbàðéîà äåä ïéöéøç`weec ¥§©§¨§¦¨¨£¦¦£¨£¦¨
a ïéöéøçwneràçéåø eäa úéìc íeMî ,àìáä eäa úéàc àeä äøNò £¦¦§£¨¨§¦§©§¨¦§¥§§¦¨

éàzzî éôè ìéòlîdhnln xzei mgzta dlrnl geix mda oi`y ± ¦§¥§¥¦©©
,mg xie` mda sq`zn okle ,mzizgzaéôè ìéòlî éçéåøc ïéöéòð ìáà£¨§¦¦¦§¦¥¦§¥§¥

éàzzîdlrnl migeexny ±,mzizgza dhnln xzei mgztaàîéà ¦©©¥¨
awneräøNòcalaàìáä eäa úéìokle ,zindl ickïì òîLî à÷± §£¨¨¥§©§¨¨©§©¨

mda didiy ick dxyr wnera ic zexitgd ipin lkay `pzd eprinyd

:zinnd lad
`le ,xead lad iwfpa xtegd aiig l`enyl oiae axl oia ,x`aznd itk

:`xnbd dywn .dhagd iwfp aeiga `l` ewlgpïðz,epizpynaeéäzexitgd §©¨
øeèt ,úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ,íéçôè äøNòî ïéúeçt,xtegd §¦¥£¨¨§¨¦§¨©§£¥¨

íàåwx.áéiç ,Ba ÷feädxe`kle,øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôð , §¦©©¨¨©§£¥¨
àîòè éàî,xehtäèáç déa úéìc íeMî ,åàìea yiy s`e ,zindl ick ©©§¨©¦§¥¥£¨¨

oiae axl oia dywe ,dhag iwfpa `l` epi` xtegd aeigy x`eane ,lad
:`xnbd zvxzn .l`enyl,àì`ed xehtd mrh,àìáä déa úéìc íeMî Ÿ¦§¥¥©§¨

:`xnbd dywn .dhag ea oi`y oky lkeéëä éàrecn ,xehtd mrh edfyíà ¦¨¦¦
,áéiç Ba ÷feäe.àìáä déa úéì àä:`xnbd zayiin,éøîàmpn`ïéà ©©¨¨¥¥©§¨¨§¥¥

ic dxyrn zegt wneraå ,äúéîì àìáämle`Léic ea.ïé÷æðì àìáä ¥©§¨§¦¨§¥¥©§¨§§¨¦
:epizpynn jk lr dywne ,dtixh oica wqt d`ian `xnbdàøBz àeää©¨

éàlãc àúéøàì ìôðcdwenrd mind zn`l ltpy xeya did dyrn ± §¨©©£¦¨§©¨¥
e ,dpnn zecyd oiwyny migth dyydéøî déèçL,cin eilra ehgy ± ©£¥¨¥

ïîçð áø déôøè.'dletp' ztixh zngn dlik`a ongp ax exq` ±áø øîà §¨¥©©§¨¨©©
àøBz éàäc déøî ìé÷L éà ,ïîçðdf xey lra lhep did eli` ±àa÷ ©§¨¦¨¦¨¥§©¨©¨

àçî÷c,jxcd ze`vedl gnw aw -àLøãî éa àðz ìæàåjled dide ± §¦§¨§¨©¨¨¥¦§¨¨
el mixen eid ,ephgyiy mcew xeyd oic minkgd lv` xxal yxcnd zial
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פה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc `nw `aa(ipy meil)

(e cl zeny) `ed jexa yecwd ly mingxd zecin b"ia aezky mrhdCøà'¤¤
'óà Cøà' áéúk àìå ,'íétàwx ezernyn 's` jx`'y meyn .cigi oeyla ©©¦§Ÿ§¦¤¤©

azkp okle ,epevx ixaern rxtdl oiznne fbexd jix`nyíétà Cøà¤¤©©¦
yiy zepevx ipy jix`ny epcnll ,'zepevx' `id 'mit`' zaiz zernyny

aihdln oiznn ,elíé÷écvìick ,miaehd mdiyrn lr dfd mlera ©©¦¦
,`ad mlera maihdlíéòLøìåick ,mirxd mdiyrn lr rxtdln oiznn §¨§¨¦

:`ad mlera mdn rxtdl

:miaxd zeyxa dlwz zgpd xeqi` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ìwñé àì ,ïðaø[mipa` dpti-],íéaøä úeLøì BúeLøî íãàelyki `ly ©¨¨Ÿ§©¥¨¨¥§¦§¨©¦

.miaxd mda,íéaøä úeLøì BúeLøî ìwñî äéäL ãçà íãàa äNòî©£¤§¨¨¤¨¤¨¨§©¥¥§¦§¨©¦
Bì øîà ,ãçà ãéñç Bàöîe,ciqgdä÷éø,[wix mc`-]äzà äî éðtî §¨¨¦¤¨¨©¥¨¦§¥¨©¨

,ElL úeLøì ElL dðéàL úeLøî ìwñîjly gxkda dpi` jcy ixdy §©¥¥§¤¥¨¤§¦§¤§
.wlg da jl yi mlerl miaxd zeyx la` ,dpxknz `ny ,mlerlâìâì¦§¥

åéìò.ezpeek oiad `ly oeik ,lwqndíéîéì[onf xeark]øBkîì Cøöð ¨¨§¨¦¦§¨¦§
eäãN,dxkne ,mipa`d dpnn lwiqyíéaøä úeLø BúBàa Cläî äéäå ¨¥§¨¨§©¥§§¨©¦

,dkenqdíéðáà ïúBàa ìLëðåe ,ciqgd ixac oiad f`e ,lwiqyäôé ,øîà §¦§©§¨£¨¦¨©¨¤
úeLøì ElL dðéàL úeLøî ìwñî äzà äî éðtî ,ãéñç BúBà éì øîà̈©¦¨¦¦§¥¨©¨§©¥¥§¤¥¨¤§¦§

:ElL¤§

äðùî

oke ,zexitg ipin lka `ed aeigd 'xea' dxeza azkpy s`y x`az epizpyn
dkezl dltpy dnda inelyza aiignd dxitgd wner xeriy x`az

.dzne,øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå íéaøä úeLøa øBa øôBçäe` wefipe ©¥¦§¨©¦§¨©§£
,znáéiç.`l` ,lebr xea xtega `weec epi` df oiceøBa øôBçä ãçà± ©¨¤¨©¥

e` ,dlebr dxitgçéL,dxve dkex` dxitg ±äøòîezraexn dxitg ± ¦©§¨¨
,ekxc letil xyt`y gzt dzxwza yiy `l` ,dxewneïéöéøçzexitg ± £¦¦

,dxwz `la zeraexnéöéòðeïzeklede ,ogzta dlrnl zeagx zexitg ± §¦¦
,ownera zexv zeyrpeáéiç.mkezl ltepd iwfpaøîàð änì ïk íàdxeza ©¨¦¥¨¨¤¡©

`weec,'øBa'cnll ick `l`øBa äîdzny dnda iwfpa extegd aiig oi` ©
k `l` eaBa LiLewneraúéîäì éãkewner xea mzq ixdy ,ltepdäøNò ¤¥§¥§¨¦£¨¨
,íéçôè,dzinl mexbl leki df wnereìk óàaiigzn oi` ,dxitg oin §¨¦©¨

k `l` ,ekezl dltpy dnda zzina extegBa LiLewnera,úéîäì éãk ¤¥§¥§¨¦
epiideíéçôè äøNò.m` la`BëBúì ìôðå ,íéçôè äøNòî ïéúeçt eéä £¨¨§¨¦¨§¦¥£¨¨§¨¦§¨©§

øeèt ,úîe øBîç Bà øBL.zn xead zngn `ly ,mlyln xtegdåmpn` £¥¨§
íàwxáéiç ,Ba ÷feäwfpl mexbl lelr `edy wner lky ,wfpd inelyza ¦©©¨

:ekezl dlitpa

àøîâ

:xead iwfpa xea xtegd aeig ceqia mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©
øBa ,áømiaxd zeyxaäøBz åéìò äáéiçL`weec epiidìzngn `ad wfp ©¤¦§¨¨¨¨§

Bìáä,xead ly mg xie` -ì àìåzngn `ad wfpBèáçltepd hagpy - ¤§§Ÿ§£¨
.dhagd gkn zn e` wefipe xead zirwxwa:`xnbd zx`anàîìàixd - ©§¨

c meyn ax ly enrhøáñ÷d dzid day xead zirwxwyäèáçly dpi` ¨¨©£¨¨
`l` ,xtegdò÷ø÷n my dzidy¯ déì à÷fîc àeä íìBò.ezwifdy `id ©§©¨§©§¨¥

.ladd dyrp ezxitg zngny meyn aiig ladd iwfp lr j`ìàeîLe§¥
,øîàepiid dxez daiigy miaxd zeyxa xeaìwfpi,Bìáä`ed `ly s` ¨©§¤§

,eznxba `a `linn `l` ,ladd z` eiyrna `iadïkL ìëåeaiigl yiy §¨¤¥
Bèáçìici lr wifzy zirwxwl mxb ixdy ,xead zirwxwa ltepd ly ©£¨

.xead zxitg dyrnøîàz íàå`weecäøBz äøîà Bèáçì,aiigziy §¦Ÿ©©£¨¨§¨¨
oeik,micia e`yryBìáäì àìå`le mlerd xie` ea uawziy mxb wxy §Ÿ§¤§

ixdy ,ok xnel oi` .micia e`iadäøBzäe ,mzq 'xea' dazkäãéòäjka ©¨¥¦¨
ìòiwfp aeigøBaäote` lkaeléôàå`edyk,øîö ìL ïéâBôñ àìî ©©©£¦¨¥§¦¤¤¤

.lad `l` ea oi`e ,dhag iptn mipibnd
,xtegd aiig dndad dzn m` l`enyl oiae axl oia ixd :`xnbd zl`ey
mb `ed aeigd l`enyle ,mxby ladd zngn `ed aeigd axly `l`

ok m`e dhagd zngneäééðéa éàîdaiyn .mdipia yi dkldl welig dn ± ©¥©§
:`xnbdeäééðéa àkéàote`a ,weligdáBb ãáòcdxyr deab lz dyry ± ¦¨¥©§§¨©©
migth,íéaøä úeLøazeyx rwxwa dhagpe dltpe eilr dnda dzlre ¦§¨©¦

c ,dwefipe miaxd,áéiçéî àì dáBbà áøì`le ,o`k yi dhag wx ixdy §©©©Ÿ¦©©

e ,ladì,áéiçéî énð dáBbà ìàeîLdhagl mxby dn lr mby xaeq ixdy ¦§¥©©©¦¦©©
.eaiigl yi miaxd zeyx rwxwa

:`xnbd zx`anàø÷ øîàc ,áøc àîòè éàîxea xtegd aeigazeny) ©©§¨§©§¨©§¨
,EPQki `le xA Wi` dxki iM F` xFA Wi` gYti ike' (bl `kìôðåxFX dOW §¦¦§©¦¦¦§¤¦Ÿ§Ÿ§©¤§¨©¨¨

zernyne ,'xFng F`'ltpe'`idaiigzn xtegd oi`yCøc ìBtiL ãò £§¨©©¤¦¤¤
,äìéôðxeaay ladd df ote`ay ,xead itlk eiptyke wnerl dlitp epiide §¦¨

.ltepd z` wifnìåeäc ìk 'ìôðå' ,ìàeîLdlitp lk ±,òîLîdlitp oia §¦§¥§¨©¨§©§©
.dhag `l` da oi`y ,rwxwl daebn dlitp oiae ,lad da yiy ,wnerl

:ax lr `xnbd dywnïðzdxitg lka `ed aeigdy xg`n ,epizpyna §©
`idyøîàð änì ïk íàdxeza,'øBa'cnll `l`éãk Ba LiL øBa äî ¦¥¨¨¤¡©©¤¥§¥

,úéîäìewnery epiide,úéîäì éãk Ba LiL ìk óà ,íéçôè äøNò §¨¦£¨¨§¨¦©¨¤¥§¥§¨¦
epiide.íéçôè äøNò,siqedl `ay rnyn 'lk s`' oeyleàîìLa £¨¨§¨¦¦§¨¨

ìééezàì 'ìk óà' ìàeîLcnll `a -dyra aeigdáBb.miaxd zeyxa ¦§¥©¨§©¥©
áøì àlà,daeba xhetdéàî ééezàì 'ìk óà'epcnll `a dn -.daiyn ¤¨§©©¨§©¥©

`pzd zpeek :`xnbdééezàìa aeig.ïéöéòðe ïéöéøçixde :`xnbd dywn §©¥£¦¦§¦¦
àéãäa ïéöéòðe ïéöéøç[yexita-]eäì éðz÷zayiin .jkl mcew epizpyna £¦¦§¦¦§¤§¨¨¨¥§

:`xnbdéðz,zexitgd ipin lka aeig `pzd dpy ±Løôî øãäåxg`e - ¨¥©£©§¨¥
jkyxit`ede .'xea' `l` dxeza azkp `ly s` ,mda aeigd micnl oipn

`l` ,zexitg x`y hrnl 'xea' dazky dna dxezd zpeek oi`y iptn

`edy xea mzq xeriyk `ed ,ea ltepd zzina aiignd wnerdy epcnll
migth dxyr.

:`xnbd zxxaneälek éðäåzexitgd ipinéðz÷c,epizpynaél änì §¨¥§§¨¨¥¨¨¦
:`xnbd zx`an .mhxetlàëéøö,el` lka aeigd eprinydlàðz éàcwx §¦¨§¦¨¨

àðéîà äåä ,øBa`weecøBaewneryàìáä déa úéàc àeä äøNòick £¨£¦¨£¨¨§¦¥©§¨
,ea ltepd zindlàëéøëe ïéè÷c íeMîzngne ,lebre xv etwidy zngn ± ¦§¨¦§¦¨

,mg ekezay xie`d okéøàc çéL ìáàClecb ekxe` xnelk ,jex`y ± £¨¦©©£¦
,eagxnàîéàe ,mg zegt exie` ekxe` zngnyawneräøNòcalaúéì ¥¨§£¨¨¥

àìáä déa.zindl ickåokàðz éàe xea wxàðéîà äåä ,çéL`weecçéL ¥©§¨§¦¨¨¦©£¨£¦¨¦©
wneraàìáä déa úéàc àeä äøNò,zindl ickïéè÷c íeMîmeyn ± £¨¨§¦¥©§¨¦§¨¦

,xv eagxyàòaøîc äøòî ìáà,dkxe`k dagexe ,`id zraexny -àîéà £¨§¨¨¦§©§¨¥¨
awneräøNòcalaàìáä da úéì.zindl ickåokéðz éàgiy xea wx §£¨¨¥¨©§¨§¦¨¥
e,àðéîà äåä äøòî`weeca äøòîwner,àìáä da úéàc àeä äøNò §¨¨£¨£¦¨§¨¨§£¨¨§¦¨©§¨

àììhîc íeMî,mg dxie` okle ,dxwza dxewny meyn ±ïéöéøç ìáà ¦§¦©§¨£¨£¦¦
ce dxrnk miraexnéììhî àì,mixewn mpi` ±a ,àîéàwneräøNòcala §Ÿ¦©§¥¥¨§£¨¨

àìáä eäa úéì.zindl ickås`àðz éàmbàðéîà äåä ïéöéøç`weec ¥§©§¨§¦¨¨£¦¦£¨£¦¨
a ïéöéøçwneràçéåø eäa úéìc íeMî ,àìáä eäa úéàc àeä äøNò £¦¦§£¨¨§¦§©§¨¦§¥§§¦¨

éàzzî éôè ìéòlîdhnln xzei mgzta dlrnl geix mda oi`y ± ¦§¥§¥¦©©
,mg xie` mda sq`zn okle ,mzizgzaéôè ìéòlî éçéåøc ïéöéòð ìáà£¨§¦¦¦§¦¥¦§¥§¥

éàzzîdlrnl migeexny ±,mzizgza dhnln xzei mgztaàîéà ¦©©¥¨
awneräøNòcalaàìáä eäa úéìokle ,zindl ickïì òîLî à÷± §£¨¨¥§©§¨¨©§©¨

mda didiy ick dxyr wnera ic zexitgd ipin lkay `pzd eprinyd

:zinnd lad
`le ,xead lad iwfpa xtegd aiig l`enyl oiae axl oia ,x`aznd itk

:`xnbd dywn .dhagd iwfp aeiga `l` ewlgpïðz,epizpynaeéäzexitgd §©¨
øeèt ,úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ,íéçôè äøNòî ïéúeçt,xtegd §¦¥£¨¨§¨¦§¨©§£¥¨

íàåwx.áéiç ,Ba ÷feädxe`kle,øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôð , §¦©©¨¨©§£¥¨
àîòè éàî,xehtäèáç déa úéìc íeMî ,åàìea yiy s`e ,zindl ick ©©§¨©¦§¥¥£¨¨

oiae axl oia dywe ,dhag iwfpa `l` epi` xtegd aeigy x`eane ,lad
:`xnbd zvxzn .l`enyl,àì`ed xehtd mrh,àìáä déa úéìc íeMî Ÿ¦§¥¥©§¨

:`xnbd dywn .dhag ea oi`y oky lkeéëä éàrecn ,xehtd mrh edfyíà ¦¨¦¦
,áéiç Ba ÷feäe.àìáä déa úéì àä:`xnbd zayiin,éøîàmpn`ïéà ©©¨¨¥¥©§¨¨§¥¥

ic dxyrn zegt wneraå ,äúéîì àìáämle`Léic ea.ïé÷æðì àìáä ¥©§¨§¦¨§¥¥©§¨§§¨¦
:epizpynn jk lr dywne ,dtixh oica wqt d`ian `xnbdàøBz àeää©¨

éàlãc àúéøàì ìôðcdwenrd mind zn`l ltpy xeya did dyrn ± §¨©©£¦¨§©¨¥
e ,dpnn zecyd oiwyny migth dyydéøî déèçL,cin eilra ehgy ± ©£¥¨¥

ïîçð áø déôøè.'dletp' ztixh zngn dlik`a ongp ax exq` ±áø øîà §¨¥©©§¨¨©©
àøBz éàäc déøî ìé÷L éà ,ïîçðdf xey lra lhep did eli` ±àa÷ ©§¨¦¨¦¨¥§©¨©¨

àçî÷c,jxcd ze`vedl gnw aw -àLøãî éa àðz ìæàåjled dide ± §¦§¨§¨©¨¨¥¦§¨¨
el mixen eid ,ephgyiy mcew xeyd oic minkgd lv` xxal yxcnd zial
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המשך בעמוד זק



xcde"פו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc `nw `aa(iyily meil)

:`xnbd zvxznàì`l` ,xeht dhag ea oi`y meyndéa úéìc íeMî Ÿ¦§¥¥
.àìáä:`xnbd dywnéëä éàm` recndéa úéì àä ,áéiç Ba ÷feä ©§¨¦¨¦©©¨¨¥¥
.àìáä:`xnbd zvxzndéì øîà,ïéàic eaLéå ,äúéîì ìáäic eaìáä ©§¨¨©¥¥¥¤¤§¦¨§¥¥¤¤
.ïé÷æðì¦§¨¦

:ongp ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,déáéúéàoixcdpq) dpyna epipy ¥¦¥
,(.dnäìé÷qä úéa,dliwq miaiigd z` militn eid ebbny ziad ±äéä ¥©§¦¨¨¨

úBîB÷ ézL dBáb.mc`dìò éðúå,`ziixaaBlL äîB÷å,[lwqpd ly-] ¨©§¥§¨¥£¨§¨¤
ïàk éøädaebn dlitpìLL.mc` zenewCzòc à÷ìñ éàåyäèáç Lé £¥¨¨Ÿ§¦©§¨©§¨¥£¨¨

s` dzinndäøNòî úBçôamigthéàä élek él änì ,ixd ,[z`f lk-] §¨¥£¨¨¨¨¦¥©
.dxyrn zegt daebn elitdl ic:`xnbd zl`eyéîòèìe,Cm` ic ixd §©§¥

ãéáòðdyrp -daeba dliwqd zia,äøNòdxyray dcen dz` ixdy ©£¥£¨¨
dzinnd dhag yiàlà ,xnel jixv gxkdaïîçð áøkcgein mrh yiy ¤¨§©©§¨

jklàø÷ øîà ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ,(gi hi `xwie) §¨©©©§¨¨©©¨©£¨¨©§¨
,'EBîk Eòøì záäàå',okleäôé äúéî Bì øBøadywn .xdn zeniy - §¨©§¨§¥£¨§¦¨¨¨

:`xnbdéôè daâð éëä éà,zenew izyn xzei dliwqd zia z` diabp - ¦¨¦©§¨§¥
xzei diabdl xyt` i` :`xnbd zvxzn .xzeia ezzin xdnl ickíeMî¦

cjkn xzeiaìåepéî.zrwap eqixke ,xftzn etebe miwxtzn eixa`y ,eteb §¦©©
:ongp ax lr ztqep `iyew,déáéúéà(g ak mixac) xn`p :`ziixaa epipy ¥¦¥

LziaA minC miUz `le ,LBbl dwrn ziUre Wcg ziA dpaz iM'ìté ék ¦¦§¤©¦¨¨§¨¦¨©£¤§©¤§Ÿ¨¦¨¦§¥¤¦¦Ÿ
.'epnî ìôpä' ,miyxeceBëBúa àìå ,'epnîyyga wx `ed dwrn aeig - ©Ÿ¥¦¤¦¤§Ÿ§

.bbl miaxd zeyxn `l la` ,miaxd zeyxl bbdn dlitpäúéä ,ãöék¥©¨§¨
epnî dBáb íéaøä úeLø[ziad bbn-],íéçôè äøNòiepa ziad didy §¨©¦¨©¦¤£¨¨§¨¦

,wneraìôðåletiy `ed yygd -BëBúì dëBzî,bbl miaxd zeyxn - §¨©¦¨§
øeètzeyx dzid m` wxe .miaxd zeyx ztya dwrn zeyrln ziad lra ¨

miaxdìôðå ,íéçôè äøNò epnî äweîòletiy `ed yygd -BëBzî £¨¦¤£¨¨§¨¦§¨©¦
dëBúì,miaxd zeyxl bbdn -áéiç.ebbl dwrn zeyrlixac jezne §¨©¨

,dxyr deab bbdyk `ed dwrn aeigy gken `ziixadCzòc à÷ìñ éàå§¦©§¨©§¨
,äøNò él änì ,äøNòî úBçôa äèáç Léyyg yi jkn zegta s` ixd ¥£¨¨§¨¦£¨¨¨¨¦£¨¨

.dzin:`xnbd zvxzn,déì øîàdlelr dxyrn zegtn dlitp mby s` ¨©¥
,zindlìëc ,úéa éðàLedabyäøNòî úBçtmigth,àeä úéa åàì ©¦©¦§¨¨¥£¨¨©©¦

.zia bba `l` dwrna dxez daiig `le ,dxicl ie`x epi`y

:`xnbd dywnéëä éàrecn ,zia iexw epi`y meyn `ed bba xehtd mrhy ¦¨¦
ixd ,dwrna aiig mevnva migth dxyr deab ziad xy`kénð àzLä©§¨©¦

äøNò éàøaàî éåäc,dxyr deab `ed uegany s` ±dépéî ìczgtd ± §¨¥¥©¨©£¨¨©¦¥
xeriy z` edabnäáéæòîe äø÷z[dxwzd gih-]c `vnp elyéàebî± ¦§¨©£¦¨¦©¨

ziad jeza ,miptanéåä àìedaeb,äøNòzvxzn .zia `xwp epi`e Ÿ¨¥£¨¨
:`xnbdéàebî ÷çc ïBâk ,déì øîàuegany zia dwrna aiig `pzd - ¨©¥§§©¦©¨

edaeb miptany cr ziad rwxwa mipta xtgy ote`a wx dxyr edab

:`xnbd dgec .dxicl ie`xd zia `ed ixde ,dxyréëä éàwwga xaecny ¦¨¦
,ekezaäøNò éàøaàî énð éåä àì ék,dxyr uegan deab epi` m` mb ± ¦Ÿ¨¥©¦¥©¨©£¨¨

äøNò éàebî éåäc dì úçkLî,dxyr miptan edaeby `vndl leki ± ©§©©¨§¨¥¦©¨£¨¨
e ,dxicl ie`xeéôè da ÷çc ïBâkedaeby cr ,xzei ezirwxwa xtgy ± §§©¨§¥
dxyr miptan,miaxd zeyxn deab ziad m` wxy `pzd xn` recne

edaby lke ,mipta edaeba ielz xwird ixd ,dwrn aeig yi migth dxyr

axy x`azpy dnn zxfeg `xnbd .jkn zegt `ed uegay s` aiig dxyr
:migth dxyrn zegta s` dhag zngn xeyd z` sixhd ongpàlài`ce ¤¨

die`x dhagd oi`y zngn `ed dxyrn zegta dwrnn xehtd mrh

e .zindlïîçð áøc àîòè eðééä,migth dyy wnerl ltpy xey sixhdy ©§©§¨§©©§¨
c meynøáñixdy ,dxyr aygp df wner mbyàòøàì àøBúc àñéøkî ¨©¦§¥¨§¨§©§¨

eizgzy rwxwd cr xey ly eqxkn ±äòaøà ,éåä änk,migthàúéøà ©¨¨¥©§¨¨£¦¨
éåä änk éàlãc,dwneràzéLmigthàä ,o`k ixd -äøNòmigth, §©¨¥©¨¨¥¦¨¨£¨¨

eçëzLéà`vnp -èaçî à÷ éëcdxey.èaçî à÷c àeä äøNòî ¦§§©§¦¨¦§©¥£¨¨§¨¦§©
:`xnbd dywnéðz÷c ïéúéðúî àlàcnll `a dxeza xen`d 'xea'yäî ¤¨©§¦¦§¨¨¥©

,úéîäì éãk àeäL øBaewner ixdyìk óà ,íéçôè äøNòel dnecd ¤§¥§¨¦£¨¨§¨¦©¨
k wx `ed aeigd,úéîäì éãk Ba LiLewnery epiide,íéçôè äøNò`ld ¤¥§¥§¨¦£¨¨§¨¦

awneràéâñ énð àzéLeqixkny drax` sexivay ,eaiigl ick ic mb ± §¦¨©¦©§¨
:`xnbd zvxzn .migth dxyr xeriya dhag hagpy `vnp rwxwl,éøîà̈§¥

ïéúéðúîote`a zxacn`l` ,dzkild jxc dndad dltp `lycakey ©§¦¦§
e didøãðbéàlblbzd ±ltpeøBáì`l` dhagd oi` f`e ,xead itlk eabyk ¦©§©§

:migth dxyr ewneryk wx aiig okle ,xea ly ewner xeriya

äðùî

ïBLàøä åéìò øáò ,ïéôzeL éðL ìL øBaea ynzydeeäqk àìådidy , ¤§¥¨¦¨©¨¨¨¦§Ÿ¦¨
,xeaa ynzyn ipyd szeydéðMäåjld miiqyk,eäqk àìåif`éðMä §©¥¦§Ÿ¦¨©¥¦

ecaláéiçxeht oey`xde: ©¨

àøîâ

éøîà,yxcnd ziaa el`y ±dì úçkLî éëéä ïéôzeL éðL ìL øBa ¨§¥¤§¥¨¦¥¦©§©©¨
,eiwfpa mipy eaiigziyøîàc àáé÷ò éaøk ïì àøéáñ éà àçéðäxtegd ¨¦¨¦§¦¨¨§©¦£¦¨§¨©

BúeLøa øBaexea z` `le ezeyx z` xiwtdeáéiç,exea iwfpaúçkLî ¦§©¨©§©©
dì,mipy eaiigziye íäéðL ìL øöçadkezaíäéðL ìL øBá,eøé÷ôäå ¨¤¨¥¤§¥¤¤§¥¤§¦§¦

,ïøBa eøé÷ôä àìå ïúeLø.dxinyd zlhen mdipy lry `vnpeéà àlà §¨§Ÿ¦§¦¨¤¨¦
ïì àøéáñxtegdy ,l`rnyi iaxkBúeLøa øBa`le ezeyx z` xiwtde §¦¨¨¦§

exea z`øeèteixacl ixd ,déìò áéiçc dì úçkLî éëéälr aiigy ± ¨¥¦©§©©¨§©¨£¥
xeadyk `wec ,xea iwfpéðL ìL øBa íéaøä úeLøáe ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦¦§¨©¦¤§¥

dì úçkLî éëéä ïéôzeL,éàote`aeåLcepiny -éøîàå eäééåøz çéìL ¨¦¥¦©§©©¨¦§¨¨¦©©§©§§¨§¥
déì,ïì éøk ìéæ,xea epixear xetg ±eäì äøk ìæàågilyd dyrny oeike , ¥¦§¥¨§¨©¨¨§

ixdy ,ok x`al ozip `l .edeyr md eli`k `vnp eigleyl qgiiznïéà¥
äøéáò øáãì çéìL.mixeht eigleye aiig `ede ,éàåote`aéàä äøëc ¨¦©¦§©£¥¨§¦§¨¨©

äMîçmigthäMîç éàäåipyd zxitga `ld ,migtheäì e÷lzñð £¦¨§©£¦¨¦§©§§
ïBLàø äNòîmpn`e aiigzn ecal ipyde ,ì àçéðäzrcìå éaøoiprïé÷æð, ©£¤¦¨¦¨§©¦§¦§¨¦

,[oldl `aenk] miaiig mdipy df xeaa dndad dwefip wx m`y xaeq iaxy
ok m`dì úçkLî,oiwfp oiprl miaxd zeyxa mipy ly xeaàlàoiicr ©§©©¨¤¨
dywäúéîìe éaøì,aiig ecal ipyd ezrcl mby ,dndad dzn m` ± §©¦§¦¨

ïðaøìeipyd wx oiwfpa mbe ,oey`xd dyrn ewlzqp df ote`ay mixaeqd §©¨¨
dyw mzhiyle ,aiigdì úçkLî éëéä ïé÷æðì ïéa äúéîì ïéaly xea ¥§¦¨¥¦§¨¦¥¦©§©©¨

.oitzeyïäéðL eø÷òL ïBâk ,ïðçBé éaø øîàxead zirwxwnúáa àéìeç ¨©©¦¨¨§¤¨§§¥¤§¨§©
eîéìLäå úçàxead z`äøNòìzg` zaa mdipyy oeike ,migtheyr ©©§¦§¦©£¨¨

.miaiig mdipy ,zindl ie`x didiy
:`xnbd zl`eyïðaø éàîe éaø éàî.dlrnl epxkfdyãçà àéðúc ©©¦©©¨¨§©§¨¤¨

äòLz øBa øôBçä,zindl ie`x epi`yäøNòì dîéìLäå øçà àáe ©¥¦§¨¨©¥§¦§¦¨©£¨¨
,zindl ie`x dyrpeáéiç ïBøçàäzhiy idefe ,wfed oiae xeyd ea zn oia ¨©£©¨

,minkgäúéîì ïBøçà øçà ,øîBà éaøoi`y ,aiig ipyd xeyd zn m` - ©¦¥©©©£§¦¨
,zindl ick oey`x ly dryzaïé÷æðì íäéðL øçàå,xeyd wfed m`e ± §©©§¥¤¦§¨¦

:mzwelgn inrha dpc `xnbd .xead ziixka ewlg itl mdn cg` lk mlyi
ïðaøc àîòè éàîegeka dyry xeady mbd ,oey`xd z` mixhety ©©§¨§©¨¨

.wifdlàø÷ øîàc(bl `k zeny)çzôé ék''xFA Wi`äøëé ékå,'xA Wi` §¨©§¨¦¦§©¦§¦¦§¤¦Ÿ
mb azk recn dyweiM`lde ,dxkiäçéút ìò íàxea xtg cg`y ± ¦¦§¤¦©§¦¨

ipyd ,ieqikd xiqde xg` `ae ,edqkeäéiøk ìò ,áéiçdyr ecal cg`y - ©¨©§¦¨
,lkdïkL ìk àì,aiigyäøBk øçà äøBk àéáäì àlàz` zeaxl ± Ÿ¨¤¥¤¨§¨¦¤©©¤

,aiig ipyde xeht oey`xdy ,dxyrl enilyde xg` `ae dryz xea dxekd
itlïBLàø äNòî ÷ìéqL`ly dzin mxb xeaa ycig ipydy okidy ± ¤¦¥©£¥¦

.eaeign oey`xd wlzqn dligzn ea didéaøåxaeqyoey`xd mb oiwfpay §©¦
,aiigeäðä Cì øîàiM''gYtiiM'e'dxkiïðéøîàãk ,éëéøö Cøöéî(.p) ¨©¨¨§¦¦§©¦¦§¤¦§©§¦¥¦§©§¦©

:`xnbd dywn .xea zxiny ipic epcnllénð ïðaøåik' mdixacl mb ixd §©¨¨©¦
'dxki ik'e 'gztiéëéøö Cøöéîdn ok m`e ,xezi o`k oi`e xea zxiny ipicl ¦§©§¦¥

.mnrh
:xg` mrh `xnbd d`ianàø÷ øîà ïðaøc àîòè eðééä àlà`k zeny) ¤¨©§©§¨§©¨¨¨©§¨

(bl'øa Léà äøëé ék''Wi`' miyxeceíéðL àìå ãçàxead xtgp m`y - ¦¦§¤¦Ÿ¦¤¨§Ÿ§©¦
.cala cg`l miqgiizn xead iaeig ,mipy ici lréaøåxaeqdoiwfpay §©¦

,minkg zyxck cnel epi` recn ,miaiig mdipyàeää,'Wi`'n weicéòaéî ©¦¦¨¥
déì`wecy epnn cenll'øBa 'Léà' äøëé ék',aiigàìådxki ik'øBL' ¥¦¦§¤¦§Ÿ
øBa:`xnbd zl`ey .exey dxky xea iwfpa aiig xeyd lra oi`y -ïðaøå§©¨¨

,`xnbd daiyn .xFA 'xFW' `le miyxec oipnéáéúk 'øBa Léà' éøz,weqta §Ÿ§¥¦§¦¥
gYti iM'xFA Wi`''dxki iM F`''xFW' `le micnel oey`xdne ,'xA Wi` ¦¦§©¦¦¦§¤¦Ÿ§Ÿ

cg` ipydne ,xFA`le.mipyéaøåxaeq ,mipy `le cg` yxec epi`y §©¦
`l` ,dyxcl azkp `l ipydyéàä áúëc éãéiàweqtd zligza 'yi`' - ©§¥§¨©©

éàä áúk.eteqa mb 'yi`' - ¨©©
:opax zrcl `xnbd dywnc éànîexea yi` ly dyxcdàøúa éáeiçì ¦©§©¥©§¨
,ixiyr gthd z` xtgyàn÷ éáeiçì àîìcdryzd z` xtgy ¦§¨§©¥©¨

:`xnbd zvxzn .mipey`xdàø÷ øîàc ,Czòc à÷ìñ àì(cl `k my) Ÿ©§¨©§¨§¨©§¨
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המשך בעמוד ז

zea` drax`` cenr `p sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àìáä déa úéìc íeMî àì:axM xEhR d"t`e DiA zi` dhag la`éîòèìeC Ÿ¦§¥¥©§¨£¨£¨¨¦¥©¨§©§©£¥
.'é ãéáòð:dhag WiC zicFn `din dxUrA `dC.äôé äúéî:xdn zEnIW ¤¡¥§¨©£¨¨¦¨¥§¥£¨¨¦¨¨¨¤¨©¥
.ìååðîc:mixa` dUrPW.BëBúì àìå epnîlFRil iE`xW x"dxn DFaB ziA §¦§©¤©£¤¥¨¦¦¤§Ÿ§©¦¨©¥¤¨¦

:FBB lr ltFp ltFPdW x"dxn wFnr ziA `le dwrnA aiIg x"dxl EPOndBáb ¦¤¦©¨§©£¤§Ÿ©¦¨¥¤©¥¥©©¨©
.BëBúì dëBzî ìôBðå íéçôè 'é epnî¦¤§¨¦§¥¦¨§
lr FkFzl x"dx KFYn ltFp ltFPdW xnFlM§©¤©¥¥¦§©

:FBB.øeèt:dwrOd onBëBzî ìôðå ©¨¦©©£¤§¨©¦
.dëBúì:x"dxl FBBn ltFp ltFPdW xnFlM §¨§©¤©¥¥¦©¦

.áéiç:dwrnA.éì änì'i DFaB ziA ©¨§©£¤¨¨¦©¦¨©
:dwrOn xEhR ikdn xivA `d rnWnCåàì §©§©¨§¦¥¨¥¨¦©£¤©

.àeä úéa`N` dwrnA DaiIg `l dxFze ©¦§¨Ÿ¦§¨§©£¤¤¨
:dhag WiC b"r`e ziA.éëä éà`nrhC ©¦§§¥£¨¨¦¨¥§©§¨

ipYw i`O` `Ed ziA iExw Fpi`C mEXn¦§¥¨©¦©©¨¨¥
iOp ied iM aiIg migth 'i EPOn dTEnr£¨¦¤§¨¦©¨¦£¥©¦

:x"dx cvl dxUràì äáéæòîe äø÷z ìc £¨¨§©©¦§¨©£¦¨Ÿ
.'é éàeb éåä:ziA ied `le dxicl ifg `le £¥©¨¦§Ÿ¨¥§¦¨§Ÿ£¥©¦
.dì úçkLî:ziA iedC.éàåebî déì ÷çc ©§©©¨©£¥©¦§©¥¦©¨¦

:aiIge ziA iede migth 'i i`eEBn iedC cr©©£¥¦©¨¦§¨¦©£¥©¦§©¨
.àlàzFgR dhag oi`C mEXn i`Ce `nrh ¤¨©§¨©©¦§¥£¨¨¨

xaqwC iWwY `l ongp axlE `Ed dxUrn¥£¨¨§©©§¨Ÿ¦§¥§¨¨©
:'Ek p"x.øcðbéàc:ltpe lBlBzpe did akFW §¦©§¥¥¨¨§¦§©§¥§¨©
'éðúî.áéiç éðMäxEhR oFW`xde ©¥¦©¨§¨¦¨
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mFwn Wtp lkF` FA dUFr oi`W¤¥¤¤¤¤¨
icRw `lC oeike xEq` FA `vFIM oixiMUOW¤©§¦¦©¥¨§¥¨§Ÿ©§¥
xninl ivn dedC oiCd `Ede xEq` i`O ©̀©¨§©¦©£¨¨¥§¥©
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ãò ïðaø àäå àä ãéáæ áø øîà ïðaø àä éaø àä àîéì¥¨¨¤¦¨©¨¨¨©©§¦¨§¨©¨¨©
ãáò àìc àëéä àlà áéiç ïBøçà ïðaø éøîà÷ àì ïàk©Ÿ¨©§¥©¨¨©£©¨¤¨¥¨§Ÿ¨©
äúéî øeòéL àn÷ ãáòc àëéä ìáà äúéî øeòéL àn÷©¨¦¦¨£¨¥¨§¨©©¨¦¦¨
ãáò à÷c ãéiëå ãéiñ àäå ïéáéiç ïleëc eãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨§¨©¨¦§¨¦¥§¦¥§¨¨©
àlL íúä éøîà áéiç ïBøçà éðz÷å äúéî øeòéL àn÷©¨¦¦¨§¨¨¥©£©¨©§¥¨¨¤Ÿ

éñBäå øçà àáe äúéîì ìáä Ba äéääúéîì ìáä da ó ¨¨¤¤§¦¨¨©¥§¦¨¤¤§¦¨
ïlek éðz÷c Cä éaø àäå àä ãéáæ áø øîà éøîàc àkéà¦¨§©§¥¨©©§¦¨§¨¤¦©§¨¨¥¨
Ba äéä àlL ïBâk áéiç ïBøçà éðz÷c àä øétL ïéáéiç©¨¦©¦¨§¨¨¥©£©¨§¤Ÿ¨¨

éñBäå øçà àáe ïé÷æðì àìå äúéîì àì ìáäïéa ìáä Ba ó ¤¤Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¨¦¨©¥§¦¤¤¥
øBaä ô"ò ïáà çépä àáø øîà ïé÷æðì ïéa äúéîì§¦¨¥¦§¨¦¨©¨¨¦¦©¤¤©

ðàa äøNòì dîéìLäåeäî àèéLt ïðaøå éaø ú÷Bìçîì e §¦§¦¨©£¨¨¨§©§¤¤¦§©¨¨§¦¨©
ìáà déì ìéè÷ à÷ déãéc àìáäc àeä ähîì àîéúc§¥¨§©¨§©§¨¦¥¨¨¦¥£¨
éòa ì"î÷ àì àîéà ìéè÷ à÷ déãéc àìáä àìc äìòîì§©§¨§Ÿ©§¨¦¥¨¨¦¥¨Ÿ¨¥
ãáòc éàî ïðéøîà éî eäî åéðáà ÷léñå çôè íè àáø̈¨¨¤©§¦¥£¨¨©¦©§¦¨©§¨©
délek déì äî÷å ïBLàø äNòî e÷lzñð àîìc Bà déì÷L©§¥¦§¨¦§©§©£¥¦§¨¨¥¥
øa ìàeîL øîà äpç øa øa äaø øîà :e÷éz déúeLøa¦§¥¥¨©©¨©©©¨¨©§¥©
ìk è"î áéiç íéî íéçôè éðL ïäîe äðBîL øBa àzøî©§¨§¨¥¤§¥§¨¦©¦©¨¨
äòLz øBa eäì àéòaéà éîc äLaéc éøúk àiîc çôè¤©§©¨¦§¥§©¨¨¨¥¦¨§¨§¦§¨
àiî éLéôð àìc ïåék ïðéøîà éî eäî íéî ãçà çôè ïäîe¥¤¤©¤¨©¦©¦©§¦¨¥¨§Ÿ§¦¥©¨
àìáä déa úéà éôè ÷éîòc ïåék àîìc Bà àìáä déa úéì¥¥©§¨¦§¨¥¨§¨¦§¥¦¥©§¨

ìL ïäîe äòáL øBaïåék ïðéøîà éî eäî íéî íéçôè äL ¦§¨¥¤§Ÿ¨§¨¦©¦©¦©§¦¨¥¨
àìc ïåék àîìc Bà àìáä déa úéà éôè íéî éLéôðc¦§¦¥©¦§¥¦¥©§¨¦§¨¥¨§Ÿ
äaøî éáæéL áø dépéî àòa :e÷éz àìáä déa úéì à÷îò©§¨¥¥©§¨¥¨¨¦¥©¥§¦¥©¨
éøä äaøcà ì"à àìáä èòéî éøä ì"à eäî dáéçøä¦§¦¨©£¥¦¥©§¨©§©¨£¥
úéiî àìáäa éà ïðà éæçéð éMà áø øîà àlà à÷éfä áøé÷¦¥¤¥¨¤¨¨©©©¥¤¡¥£©¦§©§¨©¥
àkéà à÷éfä áøé÷ éøä úéiî äèáça éà àìáä èòéî éøä£¥¦¥©§¨¦©£¨¨©¥£¥¦¥¤¥¨¦¨
éøä ìôð àñéb Cãéàî éàå à÷éfä áøé÷ éøä ìôð àñéb àéääî éà ïðà éæçéð éMà áø øîà éøîàc§©§¥¨©©©¥¤¡¥£©¦¥©¦¦¨¨©£¥¦¥¤¥¨§¦¥¦¨¦¨¨©£¥
øa øa äaøc déîMî eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø daçøk d÷îBòL øBa øîzéà :àìáä èòéî¦¥©§¨¦§©¤§¨§¨§¨©¨§©¥§©§¥©§©§¦§¥§©¨©©
d÷îBò ìò øúé daçø àäiL ãò ìáä da Lé íìBòì øîà ãç épî éaøc déîMî øîàc äpç©¨§¨©¦§¥§©¦©¦©¨©§¨¥¨¤¤©¤§¥¨§¨¨¥©§¨
:eäqk àìå ïBLàøä åéìò øáò :daçø ìò øúé d÷îBò àäiL ãò ìáä da ïéà íìBòì øîà ãçå§©¨©§¨¥¨¤¤©¤§¥§¨¨¥©¨§¨¨©¨¨¨¦§Ÿ¦¨
déîMî øîàc äpç øa øa äaøc déîMî eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø øèôéî úîéàî ïBLàøå§¦¥¥©¦§©©¨§©¥§©§¥©§©§¦§¥§©¨©©©¨§¨©¦§¥
øBaä ïî íéî äìãnä éàpúk Béìc Bì øBñîiMî øîà ãçå LnzLî BçépnMî øîà ãç épî éaøc§¤¦©¦©¨©¦¤©¦¦§©¥§©¨©¦¤¦§¦§§©¨¥©©§¤©¦¦©

t LnzLî BçéðäL ïåék íéî äìãà éðàå éì çpä Bì øîàå Bøéáç àáeá÷òé ïa øæòéìà éaø øeè ¨£¥§¨©©©¦©£¦¤§¤©¦¥¨¤¡¦¦§©¥¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
à÷ déãécî éàä äøéøa Lé øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø éâìôéî÷ éàîa Béìc Bì øBñîiMî øîBà¥¦¤¦§¦§§©¨¦§§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©¥§¥¨©¦¦¥¨
ïéôzeMä ïðúc eäééîòèì ecæàå àðéáø øîà äøéøa ïéà éøáñ ïðaøå àlîî à÷ déãécî éàäå àlîî§©¥§©¦¦¥¨§©¥§©¨¨©§¥¥§¥¨¨©¨¦¨§©§§©§©§¦§©©§¦
ñðëð äæå BlL CBúì ñðëð äæ øîBà á÷òé ïa à"ø øöçì ñðkéì ïéøeñà äfî äæ äàðä eøãpL¤¨§£¨¨¤¦¤£¦¦¨¥§¨¥¤©£Ÿ¥¤¦§¨§¤§¤¦§¨
ìéiò déLôðãì éàäå ìéiò déLôðãì éàä äøéøa Lé øáñ á÷òé ïa à"ø éâìôéî÷ éàîa BlL CBúì§¤§©¨¦§§¥¤©£Ÿ¨©¥§¥¨©¦§©§¥©¥§©¦§©§¥©¥
éà éîc éëéä äð÷ Béìc Bì øñnL ïåék Bøéáçì øBa øëBnä øæòìà ø"à äøéøa ïéà éøáñ ïðaøå§©¨¨©§¥¥§¥¨¤§¨¨©¥©£¥¥¨¤¨©¦§¨¨¥¦¨¥¦
ïåéëå éð÷e ÷fç Cì déì øîéîì éòáe ä÷æça íìBòì ä÷æça éð÷éì ä÷æça éà àtñëa éð÷éì àtñëa§©§¨¦§¥§©§¨¦©£¨¨¦§¥©£¨¨§¨©£¨¨¨¥§¥©¥¥©¥§¦§¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc `nw `aa(iyily meil)

:opaxe iax zwelgna dielz ef dxizqy `xnbd dxeaqàä àîéì`ziixad ¥¨¨
oNEM'yk zxaeq 'oiaiIgéaøoke ,oiwifpa miaiig mdipy xea extgy miipyy ¨©¨¦©¦

.dzind lr mb miaiig mlek dzin xeriy ick xtg mdn cg` lky o`k
eli`eàäzhiyl `id ,'aiIg oFxg`d'y `ziixadïðaø`le aiig cg` wxy ¨¨©£©¨©¨¨

.aiig ecal ciiqnd okl ,mipy
:`xnbd dgecïðaø àäå àä ,ãéáæ áø øîàdxizq oi`eàì ïàk ãò , ¨©©§¦¨§¨©¨¨©¨Ÿ

áéiç ïBøçà ïðaø éøîà÷,oey`xd `leàn÷ ãáò àìc àëéä àlà-] ¨¨§¥©¨¨©£©¨¤¨¥¨§Ÿ¨©©¨
[oey`xd dyrna oi`y,äúéî øeòéL.zindl ie`x didiy edyr oexg`de ¦¦¨

,FN didi zOde' (cl `k zeny) weqtd `ed ipyd z` wx aiigl xewnd oky§©¥¦§¤
,zindl ie`x xead dyrp ipyd znlyd llbay dxwna wx edfeàëéä ìáà£¨¥¨

xead mbyàn÷ ãáòcea yi,äúéî øeòéLo`k yi eiyrn llba mby ixd §¨©©¨¦¦¨
jkitl ,'FN didi zOde'.ïéáéiç ïleëc eãBî ïðaø eléôàlr `xnbd dywn §©¥¦§¤£¦©¨¨§¨©¨¦

:ciaf axàäåly dxwnaãéiëå ãéiñxaecn,äúéî øeòéL àn÷ ãáò à÷c §¨¦¥§¦¥§¨¨©©¨¦¦¨
åote` lka,áéiç ïBøçà éðz÷wx ,dzin ly xea oey`xd xtgyk mb ixd §¨¨¥©£©¨

aiig siqedy ipydíúä ,éøîà .jk xie` xeaa hly ceiqd mcewy xaecn ¨§¥¨¨
ìáä Ba äéä àlLäúéîì,wifdl wxøçà àáeagex z` ceiqa oihwde ¤Ÿ¨¨¤¤§¦¨¨©¥

xeadéñBäåäúéîì ìáä da óedyry dryz xeal eiyrna dnece §¦¨¤¤§¦¨
.oiwfpl oia dzinl oia ecal aiigy ,dxyrl

:ciaf ax ly evexiza zxg` dhiyàäå àä ,ãéáæ áø øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©§¦¨§¨
-zrcl md zeziixad ipyéaøe ,oiwifpa oiaiig mdipyyïlek éðz÷c Cä ©¦©§¨¨¥¨

øétL ,ïéáéiçeli`e ,xaqd ztqez `la iaxl zx`aznïBøçà éðz÷c àä ©¨¦©¦¨§¨¨¥©£
,áéiçxaecnBa äéä àlL ïBâkoey`xd xtgy xeaa -äúéîì àì ìáä ©¨§¤Ÿ¨¨¤¤Ÿ§¦¨

øçà àáe ïé÷æðì àìåciike ciiqyåjk ici lréñBääúéîì ïéa ìáä Ba ó §Ÿ¦§¨¦¨©¥§¦¤¤¥§¦¨
,ïé÷æðì ïéa.aiig ecal `ede mdipyl mxby `edy oeike ¥¦§¨¦

:opaxe iax zwelgna sqep hxt,àáø øîàxg` `ae dryz xea xtegd ¨©¨¨
eét ìò ïáà çéðäøBaä,ïðaøå éaø ú÷Bìçîì eðàa äøNòì dîéìLäå. ¥¦©¤¤©¦©§¦§¦¨©£¨¨¨§©£¤©¦§©¨¨

:`xnbd zl`eyàèéLt:`xnbd zayiin ,àîéúc eäî`wecyähîì- §¦¨©§¥¨§©¨
oicd wnerl dxitgaàeäztqezd lr aiig ipydy,iptndéãéc àìáäc§©§¨¦¥

déì ìéè÷ à÷,zind oezgzd gtha xvi `edy ladd f`y ±ìáàsiqed ¨¨¦¥£¨
äìòîì,ìéè÷ à÷ déãéc àìáä àìcdfe zirwxway laddn zn ixdy , §©§¨§Ÿ©§¨¦¥¨¨¦

,oey`xd xvi,àì àîéà,xeht oexg`d iaxl oiae opaxl oiaeïì òîLî à÷ ¥¨Ÿ¨©§©¨
zirwxwd z` jtede xead lk lr rityn dlrnln gth ztqedy `ax

.zindl ie`x didiy
:mitzey ipy ly xea oipra wtq,àáø éòaenilyde ,dryz xea xtegd ¨¥¨¨

oexg`d xfge ,dxyrl exiagíèd mzq ±çôèxfgy e` ,xtgy÷léñålrn ©¤©§¦¥
z` xead itåéðáàdxyrl enilydyàî ïðéøîà éî ,ãáòc égthd z` - £¨¨¦©§¦©©§¨©

dyry ixiyrddéì÷L.oiwfpa aiig ecal oey`xde ,[elhp -]àîìc Bà, ©§¥¦§¨
ixiyrd gthd z` siqedy dry dze`nyïBLàø äNòî e÷lzñð- ¦§©§©£¥¦

,xeal zekiiy mey el oi` xzeie eiaeign oey`xd wlzqpdéì äî÷åcnere ± §¨¨¥
xeaddélekxiqdy xg`l s` eiwfpa ipyd aiig okle ,ipyd ly ezeyxa ¥

.ztqezd z`e÷ézwtqd hytp `l -: ¥
:xea ipica sqep wtq,àzøî øa ìàeîL øîà äðç øa øa äaø øîàxtg ¨©©¨©©¨¨¨©§¥©©§¨

äðBîL øBamigthïäîeelld dpenydne ±íéçôè éðLmi`ln,íéî §¤¥¤§¥§¨¦©¦
,dzne dnda my dltpe.áéiç:`xnbd zl`eyàîòè éàîxead oi` ixd ©¨©©§¨

:`xnbd zvxzn .migth dxyr wenràiîc çôè ìk`ed ,lad oiprl xeaa ¨¤©§©¨
éîc äLaéc éøúkxea ly lad o`k yie ,min ila migth ipy wnerk - ¦§¥§©¨¨¨¥

.dxyr

,eixaca wtq `xnbd d`ianeäì àéòaéàxtgäòLz øBa,çôè ïäîe ¦©§¨§¦§¨¥¤¤©
íéî ãçà,dnda my dbxdpeàiî éLéôð àìc ïåék ïðéøîà éî ,eäî- ¤¨©¦©¦©§¦©¥¨§Ÿ§¦¥©¨

,daexn dpi` mind zenky xg`nàìáä déa úéìmin ly gtha oi` ¥¥©§¨
dxyr xeak epi` okle min ila migth ipy ly wnerk lad ztqez mexbl

.xeht dnda my dbxdp m`e ,zindl ie`xdéôè ÷éîòc ïåék àîìc Bà¦§¨¥¨©£¦§¥
,dpeny xeanàìáä déa úéà,mind zenka oexqgd z` milyn wnerdy , ¦¥©§¨

xtg :daiyid ipa el`y cer .aiigeìL ïäîe äòáL øBaíéî íéçôè äL, ¦§¨¥¤§Ÿ¨§¨¦©¦
eäî.éôè íéî éLéôðc ïåék ïðéøîà éîmin xzei yiy xg`n -déa úéà , ©¦©§¦©¥¨¦§¦¥©¦§¥¦¥

àìáäz` minilyne ,lad daxdl minxeb miaexn miny dxyr xea ly ©§¨§©¦

.aiige ,wnerd oexqgà÷îò àìc ïåék àîìc Bà,jk lkä déa úéìàìá ¦§¨¥¨§Ÿ£¦¨¥¥©§¨
zniiqn .xeht xtegde wnerd oexqg milydl mind zenk ztqeza oi`y

`xnbde÷éz: ¥
:xeaa zetzey oipra sqep wtq,äaøî éáæéL áø dépéî àòaxea xtegd §¨¦¥©¦§¦¥©¨

exiage ,dxyrdáéçøädwfed e` dnda my dzne ,[xead it z`]eäî, ¦§¦¨©
déì øîà,daxéøäxead zty z` aigxdykàìáä èòéî.eaiigp recne ¨©¥£¥¦¥©§¨

øîàdéìiafiy ax ±äaøcà,à÷éfä áøé÷ éøährin ezagxd ici lry ± ¨©¥©§©¨£¥¥©¤¥¨
,zendad jelid mewn z`ïðà éæçéð ,éMà áø øîà àlà,úééî àìáäa éà ¤¨¨©©©¦¤¡¥£©¦§©§¨¨¥

éøäaigxdy ipydàìáä èòéî.xehte ,my zeniy zexyt`d z` oihwde , £¥¦¥©§¨
eúééî äèáça éà,éøäeiyrna ipydy,à÷éfä áøé÷dagxdd ilely ¦©£¨¨¨¥£¥¥©¤¥¨

.aiige ,ltep did `l ile`éà ,ïðà éæçéð ,éMà áø øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©©¦¤¡¥£©¦
ìôð àñéb àéääîik oexg`d aiig ,ltp aigxdy cvdn m` -áøé÷ éøä ¥©¦¦¨¨©£¥¥©

ìôð àñéb Cãéàî éàå ,à÷éfämxb `l ixdy oipr lka oexg`d xeht ¤¥¨§¦¥¦¨¦¨¨©
daxc`e ,dne`nàìáä èòéî éøä: £¥¦¥©§¨

:mieey ewnre eagex zciny xea oicøîzéàxtegdøBa`l` zindl ie`xd ¦§©
daçøk d÷îBòLdfa ewlgp .oicd dn ,dcin dze`a,óñBé áøå äaø ¤§¨§¨§¨©¨§©¥
eäééåøz éøîàcãç ,épî éaøc déîMî øîàc äðç øa øa äaøc déîMî §¨§¥©§©§¦§¥§©¨©©¨¨§¨©¦§¥§©¦©¦©

ìáä da Lé íìBòì øîàzindl ie`xd,d÷îBò ìò øúé daçø àäiL ãò ¨©§¨¥¨¤¤©¤§¥¨§¨¨¥©§¨
la` ,zindl ie`xd lad da oi`e xie`d dkeza hley jk lk dagxWke¤¨¨

,zindl ie`x mieyykd÷îBò àäiL ãò ìáä da ïéà íìBòì ,øîà ãçå§©¨©§¨¥¨¤¤©¤§¥§¨
,daçø ìò øúézindl ie`x ladd oi` ,mieey md m` j`: ¨¥©¨§¨

,epipy :dpynd jynd z` zx`an `xnbdåéìò øáòea ynzyde - ¨©¨¨
ïBLàøäeäqk àìåipXde ,aiIg ipXd ,EdQM `lexeht oey`xde:zl`ey ¨¦§Ÿ¦¨§©¥¦§Ÿ¦¨©¥¦©¨

,`xnbdøèôéî úîéàî ïBLàøåewlgpy ,`xnbd daiyn .aiig ipyd wxe §¦¥¥©¦§©
dfadéîMî eäééåøz éøîàc ,óñBé áøå äaøøîàc äðç øa øa äaøc ©¨§©¥§¨§¥©§©§¦§¥§©¨©©¨¨§¨©

øîà ãç ,épî éaøc déîMî,BçépnLîipyl oey`xd -ãçå ,LnzLî ¦§¥§©¦©¦©¨©¦¤©¦¦§©¥§©
Béìc Bì øBñîiLî øîàmdipy ynzyn egipna la` ,xead dqkn ± ¨©¦¤¦§¨§

.miaiigéàpúk,`ziixaaäìãnäilca a`eyd ±àáe ,øBaä ïî íéî §©¨¥©©§¤©¦¦©¨
Y Bøéáçxeaa enr szeydíéî äìãà éðàå éì çpä ,Bì øîàå,iïåék £¥§¨©©©¦©£¦¤§¤©¦¥¨
BçépäLipylLnzLî,xeaaøeèt.minkg ixac el` ,oey`xdéaø ¤¦¦¦§©¥¨©¦

øîBà á÷òé ïa øæòéìà`l` xhtp oi`Bì øBñîiLîipylz`Béìc- ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤¦§¨§
,`xnbd zl`ey .xead ly edqknéâìôéî÷ éàîa.zwelgnd mrh dn - §©¨¦§§¥

`xnbd zx`an,äøéøa Lé øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaøjenql ep` mileki ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©¥§¥¨
lk ly zeynzydd onf epl xxaziy oeeike ,cizra xxaziy dn lr eiykr
,ecal el iepw cg` lk ly ewlg ,xeaa zetzzydd zryn xak ,cg`

`vnpedéãécî éàäely ewlgn cg`d df -calaéàäå àlîî à÷ ©¦¦¥¨§©¥§©
,àlîî à÷ déãécî,envr ipta eilr zlhen cg` lk ly ewlg zxinye ¦¦¥¨§©¥

mb xney dyrp dfay ,xead ieqik z` ipyl xqna wx xhtp oey`xd oi`e

.ewlg lräøéøa ïéà éøáñ ïðaøådn lr eiykr miknzqn ep` oi` , §©¨¨¨§¥¥§¥¨
jiiy xead ,cg` lk ynzyi dna xxean epi` dzry oeike ,cizra xxaziy
oey`xd egipdyke ,l`ey oic el yi exiag wlga cg` lke ,cgi mdipyl

.xhtp oey`xde ,dxinya aiigd l`ey lkk `ed ixd ,ynzyn ipyløîà̈©
eãæàå ,àðéáøminkge awri oa xfril` iaxeäééîòèì,ïðúc(:dn) mixcpa ¨¦¨§©§§©§©§¦§©

äàðä eøãpL ïéôzeMä,äfî äæmixne` minkgïéøeñàmdipy ±ñðkéì ©¨¦¤¨§£¨¨¤¦¤£¦¦¨¥
øöçìexag ly ewlgn mb dpdp ,cg` lky meyn ,mdipyl ztzeynd ef ¤¨¥

.eilr xeq`døîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøoeik ,xvgl qpkidl md mixzen ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
yBlL CBúì ñðëð äæå BlL CBúì ñðëð äæxnel leki mdn cg` lk ± ¤¦§¨§¤§¤¦§¨§¤

dpdp epi` ok m`e ,cala ely ewlg `ed dry dze`a xvga ekelid mewny

.exag lynäøéøa Lé øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø éâìôéî÷ éàîaokle §©¨¦§§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©¥§¥¨
onfae jxecy mewna mdn cg` lke ,xvga mzelra z` wlgl xyt`

jk m`e ,oipwd zrya el dpwpy ewlg `ed my ,jxecyìééò déLôðcì éàä©¦§©§¥¨¥
,qpkp elyl df ±ìééò déLôðcì éàäå.,äøéøa ïéà éøáñ ïðaøålk ok m`e §©¦§©§¥¨¥§©¨¨¨§¥¥§¥¨

mb dpdpy ixd xvgl mdn cg` qpkpyke ,eicgi mdipyl zkiiy xvgd
.eilr xq`py exiag wlgn

:xknne gwn oiprl eilc zxiqn oic zx`an `xnbd
Bì øñnL ïåék ,Bøéáçì øBa øëBnä ,øæòìà éaø øîàdpewl xkend ±z` ¨©©¦¤§¨¨©¥©£¥¥¨¤¨©

äð÷ Béìc,`xnbd zl`ey .xead z` gweldéîc éëéäzxiqn cvike izn ± ¨§¨¨¥¦¨¥
,oipwl dliren eilcéàxead z` dpwàtñëaok m` ,sqk oipwa ±éð÷éì ¦§©§¨¦§¥

àtñëazernd melyza ±,calä÷æça éàezeynzyd ici lr ziyrpd ± §©§¨¦©£¨¨
ok m` ,xeaaä÷æça éð÷éì,`xnbd zvxzn ,cala ±éòáe ,ä÷æça íìBòì ¦§¥©£¨¨§¨©£¨¨¨¥
déì øîéîìgwellz` d`ex epi` xkendy onfa mb ezwfg lirezy ick §¥©¥

dwfgd dyrnBéìc Bì øñnL ïåéëå éð÷e ÷fç Cìdéì øîàc ïàîkdpewl ¥©¥§¥§¥¨¤¨©¨§§©§¨©¥
,éîc éð÷e ÷fç Cì:yexita z`f xnel jxev oi`e ¥©¥§¥¨¥
a òLBäé éaø øîàBøéáçì úéa øëBnä ,éåì ï ¨©©¦§ª©¤¥¦©¥©¦©£¥
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פט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc `nw `aa(iyily meil)

:opaxe iax zwelgna dielz ef dxizqy `xnbd dxeaqàä àîéì`ziixad ¥¨¨
oNEM'yk zxaeq 'oiaiIgéaøoke ,oiwifpa miaiig mdipy xea extgy miipyy ¨©¨¦©¦

.dzind lr mb miaiig mlek dzin xeriy ick xtg mdn cg` lky o`k
eli`eàäzhiyl `id ,'aiIg oFxg`d'y `ziixadïðaø`le aiig cg` wxy ¨¨©£©¨©¨¨

.aiig ecal ciiqnd okl ,mipy
:`xnbd dgecïðaø àäå àä ,ãéáæ áø øîàdxizq oi`eàì ïàk ãò , ¨©©§¦¨§¨©¨¨©¨Ÿ

áéiç ïBøçà ïðaø éøîà÷,oey`xd `leàn÷ ãáò àìc àëéä àlà-] ¨¨§¥©¨¨©£©¨¤¨¥¨§Ÿ¨©©¨
[oey`xd dyrna oi`y,äúéî øeòéL.zindl ie`x didiy edyr oexg`de ¦¦¨

,FN didi zOde' (cl `k zeny) weqtd `ed ipyd z` wx aiigl xewnd oky§©¥¦§¤
,zindl ie`x xead dyrp ipyd znlyd llbay dxwna wx edfeàëéä ìáà£¨¥¨

xead mbyàn÷ ãáòcea yi,äúéî øeòéLo`k yi eiyrn llba mby ixd §¨©©¨¦¦¨
jkitl ,'FN didi zOde'.ïéáéiç ïleëc eãBî ïðaø eléôàlr `xnbd dywn §©¥¦§¤£¦©¨¨§¨©¨¦

:ciaf axàäåly dxwnaãéiëå ãéiñxaecn,äúéî øeòéL àn÷ ãáò à÷c §¨¦¥§¦¥§¨¨©©¨¦¦¨
åote` lka,áéiç ïBøçà éðz÷wx ,dzin ly xea oey`xd xtgyk mb ixd §¨¨¥©£©¨

aiig siqedy ipydíúä ,éøîà .jk xie` xeaa hly ceiqd mcewy xaecn ¨§¥¨¨
ìáä Ba äéä àlLäúéîì,wifdl wxøçà àáeagex z` ceiqa oihwde ¤Ÿ¨¨¤¤§¦¨¨©¥

xeadéñBäåäúéîì ìáä da óedyry dryz xeal eiyrna dnece §¦¨¤¤§¦¨
.oiwfpl oia dzinl oia ecal aiigy ,dxyrl

:ciaf ax ly evexiza zxg` dhiyàäå àä ,ãéáæ áø øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©§¦¨§¨
-zrcl md zeziixad ipyéaøe ,oiwifpa oiaiig mdipyyïlek éðz÷c Cä ©¦©§¨¨¥¨

øétL ,ïéáéiçeli`e ,xaqd ztqez `la iaxl zx`aznïBøçà éðz÷c àä ©¨¦©¦¨§¨¨¥©£
,áéiçxaecnBa äéä àlL ïBâkoey`xd xtgy xeaa -äúéîì àì ìáä ©¨§¤Ÿ¨¨¤¤Ÿ§¦¨

øçà àáe ïé÷æðì àìåciike ciiqyåjk ici lréñBääúéîì ïéa ìáä Ba ó §Ÿ¦§¨¦¨©¥§¦¤¤¥§¦¨
,ïé÷æðì ïéa.aiig ecal `ede mdipyl mxby `edy oeike ¥¦§¨¦

:opaxe iax zwelgna sqep hxt,àáø øîàxg` `ae dryz xea xtegd ¨©¨¨
eét ìò ïáà çéðäøBaä,ïðaøå éaø ú÷Bìçîì eðàa äøNòì dîéìLäå. ¥¦©¤¤©¦©§¦§¦¨©£¨¨¨§©£¤©¦§©¨¨

:`xnbd zl`eyàèéLt:`xnbd zayiin ,àîéúc eäî`wecyähîì- §¦¨©§¥¨§©¨
oicd wnerl dxitgaàeäztqezd lr aiig ipydy,iptndéãéc àìáäc§©§¨¦¥

déì ìéè÷ à÷,zind oezgzd gtha xvi `edy ladd f`y ±ìáàsiqed ¨¨¦¥£¨
äìòîì,ìéè÷ à÷ déãéc àìáä àìcdfe zirwxway laddn zn ixdy , §©§¨§Ÿ©§¨¦¥¨¨¦

,oey`xd xvi,àì àîéà,xeht oexg`d iaxl oiae opaxl oiaeïì òîLî à÷ ¥¨Ÿ¨©§©¨
zirwxwd z` jtede xead lk lr rityn dlrnln gth ztqedy `ax

.zindl ie`x didiy
:mitzey ipy ly xea oipra wtq,àáø éòaenilyde ,dryz xea xtegd ¨¥¨¨

oexg`d xfge ,dxyrl exiagíèd mzq ±çôèxfgy e` ,xtgy÷léñålrn ©¤©§¦¥
z` xead itåéðáàdxyrl enilydyàî ïðéøîà éî ,ãáòc égthd z` - £¨¨¦©§¦©©§¨©

dyry ixiyrddéì÷L.oiwfpa aiig ecal oey`xde ,[elhp -]àîìc Bà, ©§¥¦§¨
ixiyrd gthd z` siqedy dry dze`nyïBLàø äNòî e÷lzñð- ¦§©§©£¥¦

,xeal zekiiy mey el oi` xzeie eiaeign oey`xd wlzqpdéì äî÷åcnere ± §¨¨¥
xeaddélekxiqdy xg`l s` eiwfpa ipyd aiig okle ,ipyd ly ezeyxa ¥

.ztqezd z`e÷ézwtqd hytp `l -: ¥
:xea ipica sqep wtq,àzøî øa ìàeîL øîà äðç øa øa äaø øîàxtg ¨©©¨©©¨¨¨©§¥©©§¨

äðBîL øBamigthïäîeelld dpenydne ±íéçôè éðLmi`ln,íéî §¤¥¤§¥§¨¦©¦
,dzne dnda my dltpe.áéiç:`xnbd zl`eyàîòè éàîxead oi` ixd ©¨©©§¨

:`xnbd zvxzn .migth dxyr wenràiîc çôè ìk`ed ,lad oiprl xeaa ¨¤©§©¨
éîc äLaéc éøúkxea ly lad o`k yie ,min ila migth ipy wnerk - ¦§¥§©¨¨¨¥

.dxyr

,eixaca wtq `xnbd d`ianeäì àéòaéàxtgäòLz øBa,çôè ïäîe ¦©§¨§¦§¨¥¤¤©
íéî ãçà,dnda my dbxdpeàiî éLéôð àìc ïåék ïðéøîà éî ,eäî- ¤¨©¦©¦©§¦©¥¨§Ÿ§¦¥©¨

,daexn dpi` mind zenky xg`nàìáä déa úéìmin ly gtha oi` ¥¥©§¨
dxyr xeak epi` okle min ila migth ipy ly wnerk lad ztqez mexbl

.xeht dnda my dbxdp m`e ,zindl ie`xdéôè ÷éîòc ïåék àîìc Bà¦§¨¥¨©£¦§¥
,dpeny xeanàìáä déa úéà,mind zenka oexqgd z` milyn wnerdy , ¦¥©§¨

xtg :daiyid ipa el`y cer .aiigeìL ïäîe äòáL øBaíéî íéçôè äL, ¦§¨¥¤§Ÿ¨§¨¦©¦
eäî.éôè íéî éLéôðc ïåék ïðéøîà éîmin xzei yiy xg`n -déa úéà , ©¦©§¦©¥¨¦§¦¥©¦§¥¦¥

àìáäz` minilyne ,lad daxdl minxeb miaexn miny dxyr xea ly ©§¨§©¦

.aiige ,wnerd oexqgà÷îò àìc ïåék àîìc Bà,jk lkä déa úéìàìá ¦§¨¥¨§Ÿ£¦¨¥¥©§¨
zniiqn .xeht xtegde wnerd oexqg milydl mind zenk ztqeza oi`y

`xnbde÷éz: ¥
:xeaa zetzey oipra sqep wtq,äaøî éáæéL áø dépéî àòaxea xtegd §¨¦¥©¦§¦¥©¨

exiage ,dxyrdáéçøädwfed e` dnda my dzne ,[xead it z`]eäî, ¦§¦¨©
déì øîà,daxéøäxead zty z` aigxdykàìáä èòéî.eaiigp recne ¨©¥£¥¦¥©§¨

øîàdéìiafiy ax ±äaøcà,à÷éfä áøé÷ éøährin ezagxd ici lry ± ¨©¥©§©¨£¥¥©¤¥¨
,zendad jelid mewn z`ïðà éæçéð ,éMà áø øîà àlà,úééî àìáäa éà ¤¨¨©©©¦¤¡¥£©¦§©§¨¨¥

éøäaigxdy ipydàìáä èòéî.xehte ,my zeniy zexyt`d z` oihwde , £¥¦¥©§¨
eúééî äèáça éà,éøäeiyrna ipydy,à÷éfä áøé÷dagxdd ilely ¦©£¨¨¨¥£¥¥©¤¥¨

.aiige ,ltep did `l ile`éà ,ïðà éæçéð ,éMà áø øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©©¦¤¡¥£©¦
ìôð àñéb àéääîik oexg`d aiig ,ltp aigxdy cvdn m` -áøé÷ éøä ¥©¦¦¨¨©£¥¥©

ìôð àñéb Cãéàî éàå ,à÷éfämxb `l ixdy oipr lka oexg`d xeht ¤¥¨§¦¥¦¨¦¨¨©
daxc`e ,dne`nàìáä èòéî éøä: £¥¦¥©§¨

:mieey ewnre eagex zciny xea oicøîzéàxtegdøBa`l` zindl ie`xd ¦§©
daçøk d÷îBòLdfa ewlgp .oicd dn ,dcin dze`a,óñBé áøå äaø ¤§¨§¨§¨©¨§©¥
eäééåøz éøîàcãç ,épî éaøc déîMî øîàc äðç øa øa äaøc déîMî §¨§¥©§©§¦§¥§©¨©©¨¨§¨©¦§¥§©¦©¦©

ìáä da Lé íìBòì øîàzindl ie`xd,d÷îBò ìò øúé daçø àäiL ãò ¨©§¨¥¨¤¤©¤§¥¨§¨¨¥©§¨
la` ,zindl ie`xd lad da oi`e xie`d dkeza hley jk lk dagxWke¤¨¨

,zindl ie`x mieyykd÷îBò àäiL ãò ìáä da ïéà íìBòì ,øîà ãçå§©¨©§¨¥¨¤¤©¤§¥§¨
,daçø ìò øúézindl ie`x ladd oi` ,mieey md m` j`: ¨¥©¨§¨

,epipy :dpynd jynd z` zx`an `xnbdåéìò øáòea ynzyde - ¨©¨¨
ïBLàøäeäqk àìåipXde ,aiIg ipXd ,EdQM `lexeht oey`xde:zl`ey ¨¦§Ÿ¦¨§©¥¦§Ÿ¦¨©¥¦©¨

,`xnbdøèôéî úîéàî ïBLàøåewlgpy ,`xnbd daiyn .aiig ipyd wxe §¦¥¥©¦§©
dfadéîMî eäééåøz éøîàc ,óñBé áøå äaøøîàc äðç øa øa äaøc ©¨§©¥§¨§¥©§©§¦§¥§©¨©©¨¨§¨©

øîà ãç ,épî éaøc déîMî,BçépnLîipyl oey`xd -ãçå ,LnzLî ¦§¥§©¦©¦©¨©¦¤©¦¦§©¥§©
Béìc Bì øBñîiLî øîàmdipy ynzyn egipna la` ,xead dqkn ± ¨©¦¤¦§¨§

.miaiigéàpúk,`ziixaaäìãnäilca a`eyd ±àáe ,øBaä ïî íéî §©¨¥©©§¤©¦¦©¨
Y Bøéáçxeaa enr szeydíéî äìãà éðàå éì çpä ,Bì øîàå,iïåék £¥§¨©©©¦©£¦¤§¤©¦¥¨
BçépäLipylLnzLî,xeaaøeèt.minkg ixac el` ,oey`xdéaø ¤¦¦¦§©¥¨©¦

øîBà á÷òé ïa øæòéìà`l` xhtp oi`Bì øBñîiLîipylz`Béìc- ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤¦§¨§
,`xnbd zl`ey .xead ly edqknéâìôéî÷ éàîa.zwelgnd mrh dn - §©¨¦§§¥

`xnbd zx`an,äøéøa Lé øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaøjenql ep` mileki ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©¥§¥¨
lk ly zeynzydd onf epl xxaziy oeeike ,cizra xxaziy dn lr eiykr
,ecal el iepw cg` lk ly ewlg ,xeaa zetzzydd zryn xak ,cg`

`vnpedéãécî éàäely ewlgn cg`d df -calaéàäå àlîî à÷ ©¦¦¥¨§©¥§©
,àlîî à÷ déãécî,envr ipta eilr zlhen cg` lk ly ewlg zxinye ¦¦¥¨§©¥

mb xney dyrp dfay ,xead ieqik z` ipyl xqna wx xhtp oey`xd oi`e

.ewlg lräøéøa ïéà éøáñ ïðaøådn lr eiykr miknzqn ep` oi` , §©¨¨¨§¥¥§¥¨
jiiy xead ,cg` lk ynzyi dna xxean epi` dzry oeike ,cizra xxaziy
oey`xd egipdyke ,l`ey oic el yi exiag wlga cg` lke ,cgi mdipyl

.xhtp oey`xde ,dxinya aiigd l`ey lkk `ed ixd ,ynzyn ipyløîà̈©
eãæàå ,àðéáøminkge awri oa xfril` iaxeäééîòèì,ïðúc(:dn) mixcpa ¨¦¨§©§§©§©§¦§©

äàðä eøãpL ïéôzeMä,äfî äæmixne` minkgïéøeñàmdipy ±ñðkéì ©¨¦¤¨§£¨¨¤¦¤£¦¦¨¥
øöçìexag ly ewlgn mb dpdp ,cg` lky meyn ,mdipyl ztzeynd ef ¤¨¥

.eilr xeq`døîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøoeik ,xvgl qpkidl md mixzen ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
yBlL CBúì ñðëð äæå BlL CBúì ñðëð äæxnel leki mdn cg` lk ± ¤¦§¨§¤§¤¦§¨§¤

dpdp epi` ok m`e ,cala ely ewlg `ed dry dze`a xvga ekelid mewny

.exag lynäøéøa Lé øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaø éâìôéî÷ éàîaokle §©¨¦§§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©¥§¥¨
onfae jxecy mewna mdn cg` lke ,xvga mzelra z` wlgl xyt`

jk m`e ,oipwd zrya el dpwpy ewlg `ed my ,jxecyìééò déLôðcì éàä©¦§©§¥¨¥
,qpkp elyl df ±ìééò déLôðcì éàäå.,äøéøa ïéà éøáñ ïðaøålk ok m`e §©¦§©§¥¨¥§©¨¨¨§¥¥§¥¨

mb dpdpy ixd xvgl mdn cg` qpkpyke ,eicgi mdipyl zkiiy xvgd
.eilr xq`py exiag wlgn

:xknne gwn oiprl eilc zxiqn oic zx`an `xnbd
Bì øñnL ïåék ,Bøéáçì øBa øëBnä ,øæòìà éaø øîàdpewl xkend ±z` ¨©©¦¤§¨¨©¥©£¥¥¨¤¨©

äð÷ Béìc,`xnbd zl`ey .xead z` gweldéîc éëéäzxiqn cvike izn ± ¨§¨¨¥¦¨¥
,oipwl dliren eilcéàxead z` dpwàtñëaok m` ,sqk oipwa ±éð÷éì ¦§©§¨¦§¥

àtñëazernd melyza ±,calä÷æça éàezeynzyd ici lr ziyrpd ± §©§¨¦©£¨¨
ok m` ,xeaaä÷æça éð÷éì,`xnbd zvxzn ,cala ±éòáe ,ä÷æça íìBòì ¦§¥©£¨¨§¨©£¨¨¨¥
déì øîéîìgwellz` d`ex epi` xkendy onfa mb ezwfg lirezy ick §¥©¥

dwfgd dyrnBéìc Bì øñnL ïåéëå éð÷e ÷fç Cìdéì øîàc ïàîkdpewl ¥©¥§¥§¥¨¤¨©¨§§©§¨©¥
,éîc éð÷e ÷fç Cì:yexita z`f xnel jxev oi`e ¥©¥§¥¨¥
a òLBäé éaø øîàBøéáçì úéa øëBnä ,éåì ï ¨©©¦§ª©¤¥¦©¥©¦©£¥
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xcde"צ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc `nw `aa(iriax meil)

Bì øñnL ïåékgwellz`çzôîziadäð÷. ¥¨¤¨©©§¥©¨¨
:`xnbd zl`eyéîc éëéä,ziad oipwl dliren gztn zxiqn cvik ±éà ¥¦¨¥¦

ziad z` dpwàtñëaok m` ,sqk oipwa -àtñëa éð÷éìmelyza - §©§¨¦§¥§©§¨
,cala zerndéàä÷æça,ziad z` lrpy oebk ±ä÷æça éð÷éìdnle ¦©£¨¨¦§¥©£¨¨

:`xnbd zvxzn ,gztnd zxiqndéì øîéîì éòáe ,ä÷æça íìBòìxkend §¨©£¨¨¨¥§¥©¥
gwellBì øñnL ïåéëå ,éð÷e ÷fç Cìz` gwellçzôîziadïàîk , ¥©¥§¥§¥¨¤¨©©§¥©§©

éîc éð÷e ÷fç Cì déì øîàcyexita z`f xnel jxev oi`e. §¨©¥¥©¥§¥¨¥
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Fxiag iqkpA`tiq ipYwC `d k"` dpw `l §¦§¥£¥Ÿ¨¨¨§¨¨¥¥¨
dwfg Ef ixd ziAd KFzl oilFbpxY qipkd¦§¦©§§¦§©©¦£¥£¨¨
dpwC `nrh Epiide dpw iOp xBd iqkpA§¦§¥©¥©¦¨¨§©§©§¨§¨¨
zlC lrp oilFbpxY mW ozPWM `nYqnC§¦§¨¨§¤¨©¨©§§¦¨©¤¤
oi`e iBq zlC zlirpA `nl` mxnWl icM§¥§¨§¨©§¨¦§¦©¤¤©¦§¥
`wecC ix` gixanl zlC zlirp zFOcl§©§¦©¤¤§©§¦©£¦§©§¨
'ixn`C `Ed `In DiPin xkqC xFxv ozp̈©§§¨©¦¥©¨§©§¦

miYAd zwfgA(.bp sc a"a)ix` gixanM iedC §¤§©©©¦©£¥§©§¦©£¦
oi`e mc` lM iptA zlC lrPW lrp la £̀¨¨©¤¨©¤¤¦§¥¨¨¨§¥
ziAdW `zNin `gkEn qpMil mc` giPn©¦©¨¨¦¨¥§¨¦§¨¤©©¦
mzd xn`C `de DcEgl dlirpA ipwe FNW¤§¨¥¦§¦¨§¨§¨§¨©¨¨
xg` `aE xBd iqkpA oixhlR dpFAd©¤©§§¦§¦§¥©¥¨©¥
`zNinC `gxE` dpw zFzlC mdl cinrde§¤¡¦¨¤§¨¨¨§¨§¦§¨
mlrpl libx zFzlC cinrOW FzF`W hwp̈©¤¤©£¦§¨¨¦§¨¢¨

:cinrd `le lrp d"deéãëa.rcIW §¨©§Ÿ¤¡¦¦§¥¤¥©
dNEbn xFAdW `vi lFTdW xnFlM§©¤©¥¥¤©§¤
drinWA xn` l`EnWE rnW `nYqnC§¦§¨¨¨©§¥¨©¦§¦¨
drinX` KnFq oi`C aiIgn `l `nlrA§©§¨Ÿ¦©¥§¥¥©§¦¨
cr xn` opgFi iAxe EdEricFIW cr©¤¦§©¦¨¨¨©©
mifx` zFxkie milrFR xFMUie EdEricFIW¤¦§¦§£¦§¦§£¨¦
`N` df xEriW Fl oipzFPW ipXd d"de§©¥¦¤§¦¦¤¤¨
l`EnWE rci xaMW EdEricFIW opirA `lC§Ÿ§¦¨¤¦¤§¨¨©§¥

:xFAA xaC mEW lFRi `NW mixnFW mW aiWFdl Fl Wi cInC xaqeúàå ¨©§¦¨¥§¦¨§¦¤Ÿ¦¨¨©§¨
iAbl `dC aiIgC ol `irAin `l miNnB FA Eltp i`C d"t .DiA Eltpe mixeeW§¨¦§¨§¥§¦¨§§©¦Ÿ¦¨§¨¨§©¨§¨§©¥
igikW `l ENit`C xaCA mrh oYil Wie oFWNd rnWn oke `Ed rWFR miNnB§©¦¥©§¥©§©©¨§¥¦¥©©©¨¨©£¦Ÿ§¦¥
miNnB ErxIW WEgl oi` la` ElRie miNnB E`ai `OW WEgl Wi llM miNnB§©¦§¨¥¨¤¨¨Ÿ§©¦§¦§£¨¥¨¤¦§§©¦

:mixeeW ok ixg` ElRie§¦§©£¥¥§¨¦
`z

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

àtñëa éð÷éì àtñëa éà ã"ä äð÷ çzôî Bì øñnL ïåék¥¨¤¨©©§¥©¨¨¦§©§¨¦§¥§©§¨
øîéîì éòáe ä÷æça íìBòì ä÷æça éð÷éì ä÷æça éà¦©£¨¨¦§¥©£¨¨§¨©£¨¨¨¥§¥©
øîàc ïàîk çzôî Bì øñnL ïåéëå éð÷e ÷fç Cì déì¥¥©¥§¦§¥¨¤¨©©§¥©§©§¨©
éàpé 'ø íeMî Lé÷ì Léø øîà éîc éð÷e ÷fç Cì déì¥¥©¥§¦¨¥¨©¥¨¦¦©©
ã"ä äð÷ úéëekLî Bì øñnL ïåék Bøéáçì øãò øëBnä©¥¥¤©£¥¥¨¤¨©©§¦¨¨
äøéñîa éð÷éì äøéñîa éà äëéLîa éð÷éì äëéLîa éà¦¦§¦¨¦§¥¦§¦¨¦¦§¦¨¦§¥¦§¦¨
ïåéëå éð÷e CBLî Cì déì øîéîì éòáe äëéLîa íìBòì§¨¦§¦¨¨¥§¥©¥¥§§¦§¥¨
éîc éð÷e CBLî Cì déì øîàc ïàîk úéëekLî Bì øñîc§¨©©§¦§©§¨©¥¥§§¦¨¥
øîBà á÷òé 'ø àzL÷ø÷ eîbøz àëä úéëekLî éàî©©§¦¨¨¦§§©§©§¨©£Ÿ¥
déìò äàìéìb àeää Løcãk àøãò Léøa àìæàc àféò¦¨§©§¨§¥¤§¨¦§¨©©§¦¨¨£¥
:àúenñ àcâðì ãéáò àðò ìò àéòø æéâø ãk àcñç áøc§©¦§¨©¨¦©£¨©¨¨¨¦§©§¨©¨

'éðúîàìå äleâî Bàöîe éðMä àáe ïBLàøä eäqk¦¨¨¦¨©¥¦¨§§¤§Ÿ
Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk eäqk áéiç éðMä eäqk¦¨©¥¦©¨¦¨¨¨§¨©§
Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk eäqk àì øeèt úîe øBîç£¥¨Ÿ¦¨¨¨§¨©§
åéøçàì áéiç äéiøkä ìBwî åéðôì ìôð áéiç úîe øBîç£¥©¨¨©§¨¨¦©§¦¨©¨§©£¨
eøazLðå åéìëå øBL BëBúì ìôð øeèt äéiøkä ìBwî¦©§¦¨¨¨©§§¥¨§¦§©§

åéìëå øBîçíéìkä ìò øeèôe äîäaä ìò áéiç eòø÷úðå £§¥¨§¦§¨§©¨©©§¥¨¨©©¥¦
úa Bà ïa áéiç ïè÷å äèBL Løç øBL BëBúì ìôð̈©§¥¥¤§¨¨©¨¥©

:øeèt äîà Bà ãáò'îâøèôéî úîéà ãò ïBLàøå ¤¤¨¨¨§¦©¥©¦§©
eäeòéãBiL éãëa øîà ìàeîLe òãiL éãëa áø øîà̈©©¦§¥¤¥©§¥¨©¦§¥¤¦
úBøëéå íéìòBt øBkNéå eäeòéãBiL éãëa øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦§¥¤¦§¦§£¦§¦§
øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk eäqk :epqëéå íéæøà£¨¦¦©¤¦¨¨¨§¨©§£
÷çöé 'ø øîà ìôð éëéä éeàøk eäqëc ïåék :øeèt úîe¥¨¥¨§¦¨¨¨¥¦¨©¨©¦§¨
éeqk eäqk eäì àéòaéà BëBzî òéìúäL äpç øa øa©©©¨¤¦§¦©¦¦¨§¨§¦¨¦
éðôa ãBîòì ìBëé ïéàå íéøååL éðôì ãBîòì ìBëiL¤¨©£¦§¥§¨¦§¥¨©£¦§¥
déa éìôðå íéøååL eúàå äeòøàå íélîb eúàå íélîb§©¦§¨§©¦§¥§¨§¨§¨¦§©§¥¥
àeä òLBt íélîb éçéëLc éà éîc éëéä éøîà éàî©©§¥¥¦¨¥¦¦§¦¥§©¦¥©
eúàc àëéøö àì àeä ñeðà íélîb éçéëL àìc éàå§¦§Ÿ§¦¥§©¦¨Ÿ§¦¨§¨
àeä òLBt íé÷øôì ïééúàc ïåék ïðéøîà éî íé÷øôì¦§¨¦¦©§¦¨¥¨§©§¨¦§¨¦¥©
àzLäc ïåék àîìc Bà dézòcà é÷eqà déì éòaéàc§¦¨¥¥©¥©©§¥¦§¨¥¨§©§¨
BëBúì ìôðå éeàøk eäqk ù"ú àeä ñeðà àkéì úäéî¦©¥¨¨¦¨¨¨§¨©§

ì éeàøk àîéìéà ã"ä øeèt úîe øBîç Bà øBLíéøååL £¥¨¦¥¨¨¨¦§¨¦
ì éeàøk åàì àlà ìeôð éëéä íélîâì éeàøëåíéøååL §¨¨¦§©¦¥¦¨¤¨©¨¨¦§¨¦
àìå

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



צי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc `nw `aa(iyily meil)

'ebe mNWi xFAd lrA','Bl äéäé únäåepcnllyäúéî ãéáò à÷c àeää ©©©§©¥§©¥¦§¤©§¨¨¦¦¨
.eiwfp lka aiigznd xead lra `ed

:`xnbd zl`ey'Bl äéäé únäå' éàäåixdøîàc ,àáøãëì déì éòaî §©§©¥¦§¤¦¨¥¥§¦§¨¨§¨©
ïéLc÷enä éìeñt øBL àáø,lqtpe men ea dyrpe gafnl ycwpy ±ìôpL ¨¨§¥©§¨¦¤¨©

øBaì,dctpy xg`løeèt,mlyln xead lra,'Bl äéäé únäå' øîàpL ©¨¤¤¡©§©¥¦§¤
`wecúnäL éîa[dlapdy -]ålLlr aiig dz` ,eikxv lkl dilra ly ± §¦¤©¥¤

ezlap lik`dl xeq`y ,oiycwend ileqt xey hrnl ,xeal ezlitp

:`xnbd zvxzn .mialkléøîàileqt xey oic epcnll weqtd `a ok` ¨§¥
j` ,oiycwenddpéî zòîL àìénî åàìåjezn rney jpi` m`d ± §©¦¥¨¨§©§¦¨©¦

mixacdïðé÷ñò äúéî ãáòc àeääác:eiwfp lka aiigznd `ede ¦§©§¨©¦¨©§¦¨
:mdizeklde mitzey ly xeal mitqep mipte`øBa øôBçä ãçà ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¨©¥

øçà àáe äøNòmigth dxyr cer da xtge'ëì dîéìLäå,øçà àáe £¨¨¨©¥§¦§¦¨§¨©¥
ì dîéìLäåìL,ïéáéiç ïlek íéLm`y iptn .wfed oia xey my zned oia §¦§¦¨¦§Ÿ¦¨©¨¦

.jk lk wefip e` zn df xey did `l ile` ,wenr xead did `l,eäðéîøe§¦§
ãéiñå øçà àáe äøNò øBa øôBçä ãçàly giha xead ilzek z` ghW ± ¤¨©¥£¨¨¨©¥§¦¥¤¨

,ciqãéiëåxzei ea yie xv xead llg dyrp jkae ,giha mixeiv dyre - §¦¥
,wifnd ladáéiç ïBøçàäxn`pk ,mdipy eaiigzi `l recn dywe , ¨©£©¨

.zncewd `ziixaa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

המשך ביאור למסכת בבא זמא ליום שלישי עמ' א

zea` drax`` cenr ap sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úéëekLî:eixg` xcrd lM KWFOd xaC Wxtn DiOwl.äëéLîa éà ã"ä ©§¦§©¥§¨¥¨¨©¥¨¨¥¤©£¨¦¦§¦¨
:dTC dndA KxC oMW eiptl dzvxe lTnA DWiMdW.äëéLîa éð÷éìil dOl ¤¦¦¨§©¥§¨§¨§¨¨¤¥¤¤§¥¨©¨¦§¥¦§¦¨¨¨¦

:zikEMWn zxiqn.äøéñîa éàodipW lW Dpi`W xvg F` x"dx didW Edl ipw §¦©©§¦¦¦§¦¨¨¥§¤¨¨¨¥¤¥¨¤§¥¤
xkFOdA odipW lW xvgA F` `hnqA `N` dkiWn oi`C mW dpFw dkiWn oi`W¤¥§¦¨¨¨§¥§¦¨¤¨§¦§¨§¨¥¤§¥¤§©¥

`xzA `aAA dpitQd z`(.er sc):zL÷ø÷.à ¤©§¦¨§¨¨©§¨©§©§¨
KlFde xcrd iptl DA WwxwOW bEf opiqxB©§¦¨¤§©§¥¨¦§¥¨¥¤§¥

:eixg` FNEM.àøãò Léøa àìæàc àféòWi ©£¨¦¨§©§¨§¥¤§¨¥
KNdl miGrd Kxce sixg fr xcrd lral§©©¨¥¤¥¨¦§¤¤¨¦¦§©¥

:mdixg` KlFd xcrde W`xAàcâðì ãéáò ¨Ÿ§¨¥¤¥©£¥¤¨¦§©§¨
.àúenñdipir xTpn zkWFOd frl ©¨¨¥©¤¤§©¥¥¤¨

KM dixg` xcrde zFxFaA zltFpe zlWkpe§¦§¤¤§¤¤§§¨¥¤©£¤¨©
odl dPnn l`xUi i`pFVn rxtp mFwOdWM§¤©¨¦§¨¦§¥¦§¨¥§©¤¨¤

:oipBEdn opi`W miqpxR'éðúîeäqk ©§¨¦¤¥¨§¨¦¦¨
.ïBLàøä:FA WOYWPWM.éðMä àáe ¨¦§¤¦§©¥¨©¥¦

:FA WOYWdl.äleâî BàöîeoFbM §¦§©¥¨§§¤§
:iEQMd xAWpe rilzdW.áéiç éðMä ¤¦§¦©§¦§©©¦©¥¦©¨

izn cr Wxtn `xnBaE xEhR oFW`xde§¨¦¨©§¨¨§¨¥©¨©
ipW `aE oFW`x EdQM `l la` xEhR oFW`x¦¨£¨Ÿ¦¨¦¨¥¦
oiaiIg odipW EdQM `le dNEbn F`vnE¨§§¤§Ÿ¦¨§¥¤©¨¦
FgiPdW `pniwF` `d aiIg ipXd ipYwcE§¨¨¥©¥¦©¨¨¦§¨¤¦¦
:EPQkIW eilr Knqe WOYWn ipWl oFW`x¦§¥¦¦§©¥§¨©¨¨¤§©¤

.éeàøk eäqkxFng F` xFXd eilr xare ¦¨¨¨§¨©¨¨©£
:znE ltpe.øeètli`Fd KixR `xnBaE §¨©¥¨©§¨¨¨¦¦

:ltp ikid `Ed iE`xkeìBwî åéðôì ìôð §¨¨¥¦¨©¨©§¨¨¦
.äéiøkäxikU dxFM qpkpe diiExM xFA ©§¦¨§¨§¦§©¤¨¦

lr KlFd xFWe winrdl F` aigxdl FkFzl§§©§¦§©£¦§¥©
ltpe zrape WiHRd lFw rnWe xFAd ztU§©©§¨©©©¦§¦§©§¨©

: xFAA eipR lr.áéiçENit`e xFAd lrA ©¨¨©©¨©©©©£¦
oOwl xn`C gTR `EdW xFW(.cp sc) ¤¦¥©§¨©§©¨

ipEIr irAi`C xEhR xFAd lraC `zipznA§©§¦¨§©©©¨§¦¨¥¦¥
FzzriA diIxMd lFTW aiIg `kd lfinE¥©¨¨©¨¤©§¦¨¦£¨

xFM `nip KixR `xnBaE`"l .Dil mxB d ©§¨¨¨¦¥¨¤¨©¥
b"r`C aiIg xFAd lrA diIxMd lFTn eiptl§¨¨¦©§¦¨©©©©¨§
`nxB dxFke Dil mxB dxFM xninl `Mi`C§¦¨§¥©¤¨©¥§¤§¨¨
z` ziraOd l"iwC carC `Ed `nlrA§©§¨§¨©§©©§¦¤
Exhtil Ediiexze mc` ipiCn xEhR Fxiag£¥¨¦¦¥¨¨§©§©§¦§§
WxtncM ozp 'xM aiIg xFAd lrA d"t`©©©©¨§¨¨§¦§¨¥

:iYrnW dfe 'nBAäéiøkä ìBwî åéøçàì ©§¨§¤¨©§¦§©£¨¦©§¦¨
.øeèthwpC iciI`e `xnBA WxtncM ¨§¦§¨¥©§¨¨§©§¥§¨©

eixg`l `tiq `pY diIxMd lFTn `WixA§¥¨¦©§¦¨¨¨¥¨§©£¨
:diIxMd lFTn.øBL éìëadxiaW `kiiW ¦©§¦¨¦§¥©§¨§¦¨

drixw `kiiW xFng ilkA dWixgOde lFrd̈§©©§¥¨¦§¥£©§¨§¦¨
:eiAB lrW zrCxnE micbA zliagøeèôe £¦©§¨¦©§©©¤©©¨¨

.íéìkä ìò:`xnBA WxtncMLøç øBL ©©¥¦§¦§¨¥©§¨¨¥¥
.'eë ïè÷å äèBL:'nBA Wxtn.úa Bà ïa ¤§¨¨§¨¥©§¨¥©

xninl `Mile od miPhwC b"r` xnFlM§©¦§©¦¥§¥¨§¥©
zxifBn xEhR d"t` lfinE ipEIr Edl irAi ¦̀¨¥§¦¥¥©¨¦§¥©

:milM `le xFng mc` `le xFW aEzMd'îâ ©¨§Ÿ¨¨£§Ÿ¥¦
.øèôéî úîéà ãò ïBLàøåzni` cr EdQM `le FA WOYWpe ipXd `aC `kid §¦©¥©¦§©¥¨§¨©¥¦§¦§©¥§Ÿ¦¨©¥©

:xEhR oFW`xe ipX` `aEIg DNEM `inx.òãiL éãëaok ixg` oFW`xd mB `aIW ©§¨¨¦¨©¥¦§¦¨¦§¥¤¥©¤¨Ÿ©¨¦©£¥¥
:EdiiexY` `aEIg `inx dNEbn `EdW oircFi odipWE li`Fd dNEbn EP`xieìàeîLe §¦§¤§¤¦§¥¤§¦¤§¤©§¨¦¨©©§©§§¥

.eäeòéãBiL éãëa øîàipX` DNEM `inx `le FwlgA aiIg Ed`xe `A `NW t"r` ¨©¦§¥¤¦¤Ÿ¨§¨¨©¨§¤§§Ÿ©§¨¨©¥¦
EdEricFIW icM cr xg` oFWl ixFn oFWl gzFR mEXn DiaiIgpC EdNiB `l `dC§¨Ÿ¦¨¦§©§¥¦¥©§¦¨©¥©§¥¤¦

:xWM oFW`x oFWle EdEricFIW cr xEhR Ed`xe `A 'it`.'eë íéæøà úBøëéåla` £¦¨§¨¨¨©¤¦§¨¦¨¥§¦§£¨¦£¨
:DiENir mixnFW iaEzF`l Dil dedC i`d iNEM `xEriW opiadi `l FA WOYWpe `AW ipWl.äeòøàå:drErx dUrpe dElwlw.déa eìôðå íéøååL eúàåDiA Eltp i`C §¥¦¤¨§¦§©¥Ÿ©£¦¨¦¨¥©©£¨¥§¥§¦¦¥§¥§¨¦§§¨§©£¨§¨§¨§¨¦§¨§¥§¦¨§¥

:`Ed rWFR miNnB iAbl `dC aiIgC ol `irAn `l miNnB.àeä òLBt íélîb éçéëL éà:Dil irxn miNnbC DiYrC` iwEq`l Dil zi`C mixeeW iAbl s` §©¦Ÿ¦¨§¨¨§©¨§¨§©¥§©¦¥©¦§¦¥§©¦¥©©§©¥§¨¦§¦¥©£¥©©§¥¦§©¦©§¥¥
àìå

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

ïåékzwfg 'tA Wxtn m"AWx .'Ek `RqkA [i`] c"d dpw gYtn Fl xqnC ¥¨§¨©©§¥©¨¨¦§©§¨©§©§¨¥§¤§©
miYAd(lrp d"c mye :ap 'c a"a)lrpC xBd iqkpA `EdW lM xcbe lrp iAB ©©¦©¥¨©§¨©¨¤§¦§¥©¥§¨©

oi` xBd iqkpA zlCd xbq la` oipA iedC Flrpl zlcA lErpn raTW Epiid©§¤¨©©§§¤¤§¨¢©£¥¦§¨£¨¨©©¤¤§¦§¥©¥¥
miYAd zExikU iAbC b"r`e Fxiag iqkPn ix` gixanM `N` df oi`C dwfg£¨¨§¥¤¤¨§©§¦©£¦¦¦§¥£¥§§©¥§¦©©¦

migqR zkQn WixA xn`(mye .c sc) ¨©§¥©¤¤§¨¦
xkFVd zwfgA ied zFgYtn Fl xqOWkC¦§¤¨©©§§£¥§¤§©©¥
xiMUnE xkFn n"d FzFpwl d"de wFCal¦§§¦§¥©§¦
xqn o`n xBd iqkpA la` Fxiagl ziA©¦©£¥£¨§¦§¥©¥©¨©
rnWn `kdC i"xl dWwe ipwilC Dil¥§¦§¥§¨¤§¦§¨¨©§©
ied `N` ipw `l gYtn zxiqnC `icdA§¤§¨¦§¦©©§¥©Ÿ¨¥¤¨£¥
`Ed ung iAB `wece ipwE wGg Kl xnF`M§¥¥©¥§¦§©§¨©¥¨¥
FciA gYtOW inC gYtn zxiqnA iElzC§¨¦§¦©©§¥©§¦¤©§¥©§¨
dfA qpMil lFki `EdW oeiM wFCal eilr̈¨¦§¥¨¤¨¦¨¥§¤
zlirpA ipw `lC 'iRX dnE wFCal ziAd©©¦¦§©¤¦§Ÿ¨¥¦§¦©

wxFGd wxRA oiHibaC d`xp oi` zlC(:fr sc) ¤¤¥¦§¤¦§¦¦§¤¤©¥
gYtze cEgize idi` lifizC hB iAB xnF`¥©¥¥§¥¦¦¦§¥§¦§©
lFki did `NW `ipw cEgl dlirp `nl ©̀§¨§¦¨§©§¨¤Ÿ¨¨¨
t"r`e did zAWC lErpn mEW zFUrl©£©§§©¨¨¨§
ixW rxn aikWA zAWA zFpwl xEq`W¤¨¦§§©¨¦§¦§©¨¥
in wxRA 'ixn`cM FYrC sFxhY `NW¤Ÿ¦§©§¦§©§¦§¤¤¦

zOW(mye :epw sc a"a)miYAd zwfgaEsc my) ¤¥§¤§©©©¦
(.fpmixaC EN` opzC `Edd iAB gkEn iOp©¦¨©¥©¦§©¥§¨¦

dwfg mdl oi`W EN`e dwfg mdl WIW¤¥¨¤£¨¨§¥¤¥¨¤£¨¨
`tiq y"nE `Wix y"n `xnBd KixtE¨¦©§¨¨¥¨¥¨
xBd iqkpA ENi`W lM `ax xn` iPWnE§©¥¨©¨¨¨¤¦§¦§¥©¥
dpw `l xBd iqkpA dpw Fxiag iqkpA dpẅ¨§¦§¥£¥¨¨§¦§¥©¥Ÿ¨¨
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liSdl lFki Fpi`W oeiM mzd iN dnE©¦¨¨¥¨¤¥¨§©¦

ciwtOdA rnWncM driWRd zngn qpF`d `A `NW t"r` aiIg i`Ce iIA`lC [qtl` ax 'iRC] m"aix xnF`(my)FtFqe driWtA FzNigY c"nl `irAn `l xn`wC ¥¦¨§¦©©§©¦§©©¥©©©¨¤Ÿ¨¨¤¥£©©§¦¨¦§©§©§©©§¦§¨¨©Ÿ¦¨§¨§§¦¨¦§¦¨§
Kix`dl oi`e mElM dWw `lC i"x mzd xiRW Wxtn ikd e`laC cFre Dlhw `nb`C `ladC `nrh e`lA iIA`l Dil `gip aiIg c"nlC llMn 'Ek aiIg qpF`A§¤©¨¦§©¦§©¨¦¨¥§©©¥§©©§¨§©§¨§©§¨¨§¨§¦§©¨¥§¨¥©¦¨¨¦§Ÿ¨¤§§¥§©£¦
iAbl rWFR oi` ixdW FBn i"r rWFR aWgi `NW `Ed oicA gTR oiprl `dC llM inC `l `d e"yg xFW FkFzl ltPn hiWR ikidC i"xl dWw la` xzFi o`M©¥£¨¨¤§¦§¥¦¨¦¦¨©§¨Ÿ¨¥§¨§¨§¦§©¦¥©§¦¤Ÿ¥¨¥¥©¦¤£¥¥¥©§©¥
oiprl s` mixeeW oiprl rWFR aWgdl FBOd mW lirFdl Wi KklE iEQikl miNnB (iAbl) irxn iM mixeeW oiprl rWFR `Ed ociC `iraA la` llM gTR xFW¦¥©§¨£¨§©§¨¦©¥©§¦§©§¨¦¦©§¥§©¥§©¦§¦§©¥§¦¨©¦§¥¨¥¥©§¦§©§¨¦©§¦§©
FtFqe FzNigzE llM mixeeWA driWR `Mil `YWdC iEQiMd odiYgY zgtp mixaFr miNnBdW cIOW b"dkA ixii` miNnbl iE`xM `NW EdQkC i"xl d`xpe drlzd©§¨¨§¦§¤§¦§¦¨¤Ÿ¨¨¦§©¦©§¥¦§¤¦¨¤©§©¦§¦¦§¨©§¥¤©¦§©§¨¥¨§¦¨¦§¨¦§¨§¦¨§
ol `irAin xiRWe `Mi` i`Ce FBn n"nE iltp `le mixdGnE migTR mixeeW Efge lke lMn zgtp miNnB Ez` i`e mixeeWl `Ed iE`x miNnB Ez` `l i`C qpF`A§¤§¦Ÿ¨§©¦¨¦§¨¦§¦¨§©¦¦§¨¦Ÿ¨Ÿ§¨§¨¦¦§¦¦©£¦§Ÿ©§¥¦©©¦¨§©¦¦¨§¨¨
xFWC rcFIW oeiM z"`e `Ed qpF`A FtFqe FzNigzC qpF`A FtFqe driWtA FzNigY KiIW `l f"tlE drlzdA mixeeWl rWFR ied miNnbl rWFR iedC FBn 'ixn` i ¦̀©§¦¦©£¥¥©¦§©¦£¥¥©¦§¨¦§©§¨¨Ÿ©¨§¦¨¦§¦¨§§¤¦§¦¨§§¤§¥¨¤¥©§
oiA mixeeXd lkC `YWd c"qC l"ie FBn opixn` `le xEhR gTR `d aiIg e"yg xFW opzC 'ipzOn hFWtY Dil `irAinw i`n k"` `Ed rWFR e`lC xEhR gTR¦¥©¨§©¥©©¨¦¨§¨¥¦§¦©§¦¦§©©¨¨¦¥©¨§Ÿ©§¦¨¦§§©§¨§¨©§¨¦¥
`dnE Fl dnxB FzEWxgC oOwl xninl irAcM aiIgn `l WxgC c"qC `zEaxl hwpC Wxge dliNA ixiin 'ipznE dliNA oiaiIge mFIA oixEhR migTR oiA mihFW¦¥¦§¦§¦©§©¨¦©©§¨©§¦©§¥©©§¨§¥¥§¨©¦§¨§§¥¥Ÿ¦©¥¦§¨¥§¥©§©¨§¥§¨§¨¥¨
zn`d rci xiRWC xninl ivnC i"xF` cFre qEp` `Ed `YrW `iddaC oeiM `inC `lC icin hWtnl ivn `l mFIA rWFR ied dliNA rWFR iedC FBn xn` `lC§Ÿ¨©¦©£¥¥©©©§¨£¥¥©©Ÿ¨¥§¦§©¦¥§Ÿ©§¨¥¨¦§©¦©§¨¨§¦§¨¥§¥©§©¦¨©¨¡¤
oi`WM `N` xFAd zlTzA daiIg `l dxFYde xFal Fnvr z` liRdl oiEMznkE Fnvr wiGnM gTtl aiWgC mEXn FBn mzd xn` `lC idpE aiIg Wxge xEhR gTtC§¦¥©¨§¥¥©¨§¦§Ÿ¨©¨¨¦¦§¨¦§¦¥©§©¦©§§¦§©¥§©¦¤©§§§©¨Ÿ¦§¨§©¨©©¤¨§¤¥
wENigd dfA WWFg oi` q"Xd hWFRWM `pwQnaE ipEIrl Dil irAi`C `nrh DiA KiIW `lC oeiM FBn i"r aiIgzdl Wi f` drlzd i"r ltPWM la` Klile oiIrl Fl§©¥§¥¥£¨§¤¨©©§¨¨¨¥§¦§©¥¦¥¨§Ÿ©¨¥©§¨§¦¨¥¥§¦¥§©§¨¨§¤¥©©¥¥§¤©¦
`l ENit` miltFp Eid m` eilr aiIge rWFR aiWg onvr miNnB oiprlC lF`Wl lFki llM miNnB igikW `l ENit` miNnB igikWA FNW `irA hwp i`O` z"`e§©©¨©©§¨¤¦§¦¥§©¦£¦Ÿ§¦¥§©¦§¨¨¦§¦§¦§©§©¦©§¨¨¦¥©§©¨¨¨¦¨§¦£¦Ÿ

:miNnbC `aEIg DiA igikW `lC oeiM FBn opixn` `lC `hiWR miwxtl oiiz` ENit` F` igikW `laC l"ie `ziiOw `iraA gkEncM igikW§¦¥¦§©§©§¨©©§¨§¦§Ÿ§¦¥£¦©§¨¦§¨¦§¦¨§Ÿ©§¦¨¦¥¨§Ÿ§¦¥¥¦¨¦§©¦
l`eny

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

òLBt øeèt éànà íélîb éçéëLc éàå íélîâì éeàøk àìå§Ÿ¨¨¦§©¦§¦¦§¦¥§©¦©©¨¥©
åàì àlà àeä ñeðà àèéLt íélîb éçéëL àìc éàå àeä§¦§Ÿ§¦¥§©¦§¦¨¨¤¨©
eìôðå íéøååL eúàå äeòøàå íélîb eúàå íé÷øôì ïééúàc§©§¨¦§¨¦§¨§©¦§¥§¨§¨§¨¦§¨§

ì éeàøk íìBòì àì éøîà àeä ñeðà àkéì àzLäc ïåék àîìà øeèt éðz÷å déaéeàøëå íéøååL ¥§¨¨¥¨©§¨¥¨§©§¨¥¨¨©§¥Ÿ§¨¨¨¦§¨¦§¨¨
éeàøk eäqk àì ù"ú BëBzî òéìúäL äpç øa øa ÷çöé ø"à ìeôð éëéä Cì àéL÷ à÷ãe íélîâì¦§©¦§¨©§¨¨¥¦¨¦§¨©©©¨¤¦§¦©¦Ÿ¦¨¨¨

ì éeàøk àì àîéìéà éîc éëéä áéiç úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðåíélîâì éeàøk àìå íéøååL §¨©§£¥©¨¥¦¨¥¦¥¨Ÿ¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦
ì éeàøk åàì àlà áéiçc øîéîì àëéøö àèéLtìå íéøååLéçéëLc éà éîc éëéä íélîâì éeàøk à §¦¨§¦¨§¥©§©¨¤¨©¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦¥¦¨¥¦¦§¦¥

íélîb eúàå íé÷øôì ïééúàc åàì àlà àeä ñeðà íélîb éçéëL àìc éàå àeä òLBt íélîb§©¦¥©§¦§Ÿ§¦¥§©¦¨¤¨©§©§¨¦§¨¦§¨§©¦
déì éòaéàc àeä òLBt íé÷øôì ïééúàc ïåék àîìà áéiç éðz÷å déa eìôðå íéøååL eúàå eäeòøàå§¥§§¨§¨¦§¨§¥§¨¨¥©¨©§¨¥¨§©§¨¦§¨¦¥©§¦¨¥¥

ì éeàøk íìBòì dézòcà é÷eqàòLBt Cì àéL÷ à÷ãe íélîb éçéëLe íélîâì éeàøk àìå íéøååL ©¥©©§¥§¨¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦§¦¥§©¦§¨©§¨¨¥©
éàcå énð àä éøîàc àkéà éeàøk eäqk àì énð àôéñ áéñð éeàøk eäqk àLéø áéñðc éãéià àeä©§¥§¨¦¥¨¦¨¨¨¨¦¥¨©¦Ÿ¦¨¨¨¦¨§©§¥¨©¦©©
éëä ïì éòaéà ék dézòcà é÷eqà déì éòaéàc àeä òLBt íé÷øôì ïééúàc ïåéëc ïì àéòaéà àìŸ¦¨§¨¨§¥¨§©§¨¦§¨¦¥©§¦¨¥¥©¥©©§¥¦¦¨¥¨¨¥
éçéëLe íélîb éðôa ãBîòì ìBëé Bðéàå íéøååL éðôa ãBîòì ìBëiL éeqk eäqk ïì àéòaéàc àeä§¦¨§¨¨¦¨¦¤¨©£¦§¥§¨¦§¥¨©£¦§¥§©¦§¦¥
äòìúä ïéðòì énð òLBt éåä íélîb ìöà òLBt éåäc Bbî ïðéøîà éî eäî BëBzî òéìúäå íélîb§©¦§¦§¦©¦©¦©§¦¨¦©£¥¥©¥¤§©¦£¥¥©©¦§¦§©©§¨¨
dìò øîzàå øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk eäqk ù"ú Bbî ïðéøîà àì àîìc Bà¦§¨Ÿ©§¦¨¦¦¨¨¨§¨©§£¥¨§¦§©£¨

ì éeàøk àîéìéà éîc éëéä BëBzî òéìúäL äpç øa øa ÷çöé éaø øîàíélîâì éeàøëå íéøååL ¨©©¦¦§¨©©©¨¤¦§¦©¦¥¦¨¥¦¥¨¨¨¦§¨¦§¨¨¦§©¦
ì éeàøk åàì àlà ãáòîì déì äåä éàî øeètc àèéLt BëBzî òéìúäåéeàøk àìå íéøååL §¦§¦©¦§¦¨§¨©£¨¥§¤¡©¤¨©¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨

ïéðòì òLBt éåäc Bbî ïðéøîà àì àîìà øeèt éðz÷å BëBzî òéìúäå íélîb éçéëLe íélîâì¦§©¦§¦¥§©¦§¦§¦©¦§¨¨¥¨©§¨Ÿ©§¦¨¦©£¥¥©§¦§©
ì éeàøëå íélîâì éeàøk íìBòì àì äòìúä ïéðòì òLBt éåä íélîbà÷ãe BëBzî òéìúäå íéøååL §©¦£¥¥©§¦§©©§¨¨Ÿ§¨¨¨¦§©¦§¨¨¦§¨¦§¦§¦©¦§¨

ì"î÷ déìò L÷ðîe ìæéîì déì éòaéà àîéúc eäî ãáòîì déì äåä éàî òéìúä ék Cì àéL÷©§¨¨¦¦§¦©©£¨¥§¤¡©©§¥¨¦¨¥¥§¥©¦§©£¥
ì éeàøk àì àîéìéà éîc éëéä áéiç úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk eäqk àì ù"úíéøååL Ÿ¦¨¨¨§¨©§£¥©¨¥¦¨¥¦¥¨Ÿ¨¨¦§¨¦

ì éeàøk åàì àlà áéiçc øîéîì àëéøö íélîâì éeàøk àìåéàå íélîâì éeàøk àìå íéøååL §Ÿ¨¨¦§©¦§¦¨§¥©§©¨¤¨©¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦§¦
òéìúäå íélîb éçéëLc åàì àlà àeä ñeðà íélîb éçéëL àìc éàå àeä òLBt íélîb éçéëLc¦§¦¥§©¦¥©§¦§Ÿ§¦¥§©¦¨¤¨©¦§¦¥§©¦§¦§¦©
àì éøîà äòìúä ïéðòì òLBt éåä íélîb ïéðòì òLBt éåäc Bbî ïðéøîà àîìà áéiç éðz÷å BëBzî¦§¨¨¥©¨©§¨©§¦¨¦©£¥¥©§¦§©§©¦£¥¥©§¦§©©§¨¨©§¥Ÿ

ì éeàøk íìBòìå íéøååLíéøååL eúàå eäeòøàå íélîb eúàå íélîb éçéëLe íélîâì éeàøk àì §¨¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦§¦¥§©¦§¨§©¦§¥§§¨§¨¦
énð àôéñ áéñð éeàøk eäqk àLéø áéñðc éãéià àeä òLBt àèéLt Cì àéL÷ à÷ãe déa eìôðå§¨§¥§¨©§¨¨§¦¨¥©©§¥§¨¦¥¨¦¨¨¨¨¦¥¨©¦
íBia Cläîe çwt áéiç äìéla Cläîe àîeñ ïè÷å äèBL Løç øBL BëBúì ìôð ù"ú eäqk àìŸ¦¨¨©§¥¥¤§¨¨¨§©¥©©§¨©¨¦¥©§©¥©
dépéî òîL åàì àlà çwt ïéðòì òLBt énð éåä Løç ïéðòì òLBt éåäcî àîéð éànàå øeèẗ§©©¥¨¦©£¥¥©§¦§©¥¥£¥©¦¥©§¦§©¦¥©¤¨©§©¦¥
Lnî åéøçà åéøçàì Lnî åéðôì åéðôì áø øîà :'eë åéðôì ìôð :dépéî òîL Bbî ïðéøîà àìŸ©§¦¨¦§©¦¥¨©§¨¨¨©©§¨¨§¨¨©¨§©£¨©£¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc `nw `aa(iriax meil)

íélîâì éeàøk àìå,dqknd z` eyilgde milnb eilr exare §Ÿ¨¨¦§©¦
:di`xd xe`iaa `xnbd dkiynnéàåmewna zxacn epizpynéçéëLc §¦¦§¦¥

øeèt éànà ,íélîbixdàeä òLBtjixv didy ,mixeeyd iabl mb - §©¦©©¨¥©
mdixg`le ,eyilgdle ieqikd lr xearl milelr milnby ezrca zelrdl

.ekezl eltie mixeey exariàèéLt ,íélîb éçéëL àìc éàåxead lray §¦§Ÿ§¦¥§©¦§¦¨
ixdy ,z`f rinydl `pzl jxev oi`e ,ewfedy mixeeyd lr xehtñeðà̈

,àeäz` eyilgie milnb my exariy ezrc lr zelrdl el did `ly

:di`xd zpwqn .dqkndåàì àlàzxacn epizpyny ,xnel migxken - ¤¨©
mewnaíé÷øôì ïééúàc,milnb myl mi`a minrty ±íélîb eúàå §©§¨¦§¨¦§¨§©¦
deòøàå,edeyilgde ieqikd lr exare milnb e`ae epncfde ±åúàå- §©§©§¨

okn xg`léøååLmdizgz xayp ieqikde ,[mixeey -]éðz÷å déa éìôðå- §¨¥§¨§¥¥§¨¨¥
`pzd dpeyexead lrayàîìà ,øeètny gkeny ixd ±àzLäc ïåék- ¨©§¨¥¨§©§¨

eiykryàkéìribdl milelry ezrc lr zelrdl jixv oi` ,milnb ¥¨
mixeey xeal eltpe dqknd z` eyilgde e`ay rxi` m`e ,cizrañeðà̈

àeä.xehte
:`xnbd dgecéøîà,àì,epizpyn z` jk yxtl gxkd oi` ±íìBòì- ¨§¥Ÿ§¨

zn`aokziedqiky xaecnyì éeàøkíélîâì éeàøëå íéøååL,à÷ãe ¨¨¦§¨¦§¨¨¦§©¦§¨
Cì àéL÷ie`xk dqekn xead did m`ìeôð éëéäef dl`y ,mixeey ekezl ©§¨¨¥¦¨

xaky dna zvxeznäðç øa øa ÷çöé éaø øîàepizpyny (`"r lirl) ¨©©¦¦§¨©©¨¨
oebk zxacnòéìúäLieqikdBëBzîxayp dndad eilr dxaryke ,ylgpe ¤¦§¦©¦

ylgpy ezrc lr zelrdl el did `ly ,qep` xead lrae ,xeal dltpe
.`ed xeht jkitl ,ieqikd

:dpynd ly `tiqdn wtqd z` heytl `xnbd dqpneäqk àì ,òîL àz̈§©Ÿ¦¨
,áéiç úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk:`xnbd dywnéîc éëéä- ¨¨§¨©§£¥©¨¥¦¨¥

xaecn ji`àîéìéà ,xead ieqikyàìdidì éeàøkéeàøk àìå íéøååL ¦¥¨Ÿ¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨
,àèéLt ,íélîâìm`døîéîì àëéøödfk dxwnaáéiçcryet `ed ixd , ¦§©¦§¦¨§¦¨§¥©§©¨

,xenbåàì àlàieqikd didy xaecn gxkda `l` -ì éeàøkàìå íéøååL ¤¨©¨¨¦§¨¦§Ÿ
didéçéëLc éà ,éîc éëéä ,íélîâì éeàøkmy,àeä òLBt ,íélîboi`e ¨¨¦§©¦¥¦¨¥¦¦§¦¥§©¦¥©

,aiigy epl rinydl jxevéçéëL àìc éàåmyàeä ñeðà ,íélîb`ly §¦§Ÿ§¦¥§©¦¨
,aiigziy recne dxwi jky ezrc lr zelrdl jixv didåàì àlàgxkda ¤¨©

xaecnyeúàå ,íé÷øôì ïééúàce`ay rxi`e ±eäeòøàå íélîb- §©§¨¦§¨¦§¨§©¦§©§
dqknd z` eyilgdeeúàåokn xg`líéøååLmdizgz ieqikd xaype §¨§¨¦

déa eìôðåxeal -éðz÷åxead lray `pzd dpeye -àîìà ,áéiçixd ± §¨§¥§¨¨¥©¨©§¨
gkenyïééúàc ïåékwx elit` milnbdàeä òLBt íé÷øôìmeynéòaéàc ¥¨§©§¨¦§¨¦¥©§¦¨¥

dézòcà é÷eqà déìmilnb e`eaiy ,ezrc lr zelrdl jixv didy ± ¥©¥©©§¥
.mixeey da eltie dqknd eyilgie

`le mixeeyl ie`xd ieqika `tiqd z` cinrdl gxkd oi` :`xnbd dgec
ik ,milnblíìBòìieqikdy zxacn dpynd zn`a ±didì éeàøkíéøååL §¨¨¨¦§¨¦

éçéëLe íélîâì éeàøk àìåmyíélîb,Cì àéL÷ à÷ãexead did `l m` §Ÿ¨¨¦§©¦§¦¥§©¦§¨©§¨¨
ie`xk dqeknàeä òLBt,yecig xac df dxwna oi` ok` ,aiigy heyte ¥©

`l`àLéø áéñðc éãéiàdxwnd z` eixac zligza `iady ab` ±eäqk ©§¥§¨¦¥¨¦¨
éeàøk,énð àôéñ áéñðly dxwnd z` mb eixac meiqa `iad -eäqk àì ¨¨¨¦¥¨©¦Ÿ¦¨
éeàøk. ¨¨

xcnd zia ipa ly wtqd did dn zxg` drc:yéàcå énð àä éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©¦©©
ïì àéòaéà àì,miwxtl miievn milnbde milnbl ie`x epi`y ieqika mb ± Ÿ¦©§¨¨

xacd heyte ,dfa epwtzqd `ly i`ceïééúàc ïåéëcmilnbdíé÷øôì §¥¨§©§¨¦§¨¦
àeä òLBtmeyn z`fe ,mwfpa aiig xead lrae mixeey iabl mbéòaéàc ¥©§¦¨¥

dézòcà é÷eqà déìmy eltie dqknd z` elwlwie `al milelr milnby ¥©¥©©§¥
.mixeeyïì éòaéà ék,epwtzqdy dn lke -ïì àéòaéàc àeä éëä± ¦¦¨¥¨¨¦§¦©§¨¨

m` ,epwtzqp dfk dxwnaBðéàå íéøååL éðôa ãBîòì ìBëiL éeqk eäqk¦¨¦¤¨©£¦§¥§¨¦§¥
íélîb éçéëLe ,íélîb éðôa ãBîòì ìBëé,mewn eze`aBëBzî òéìúäå± ¨©£¦§¥§©¦§¦¥§©¦§¦§¦©¦

mixeeyd eilr exare ,mirlez `l` dqknd z` elwlw milnbd `ly
xeal eltpe mdizgz xaypeeäî.aiig xead lra dfk dxwna mb m`d , ©

:wtqd iccv md dn zxxan `xnbdïðéøîà éî,òLBt éåäc Bbîoiprl ¦©§¦©¦§¨¥¥©
miievn mdyk mixeeydìöà[mr -]íélîboeike ,miwxtl mipncfnd ± ¥¤§©¦

e`eai mdixg`le dqknd z` yilgdl milnb milelry yeygl eilry

,eltie mixeeydénð òLBt éåämbäòìúä ïéðòì,dqknd z` dyilgdy ¨¥¥©©¦§¦§©©§¨¨
ieqikd oi`y onf lky .mixeeyd lr aiig ,`id qpe` ef drlzdy it lr s`e
lra z` dxezd dxht `ly ,eilr miaiigy wifnd xea o`k yi milnbl ie`x

z` eilrn wlqn df ote`a wxe ,xac lkl ie`x `edy ieqika `l` xead

.diixkd zriyt,Bbî ïðéøîà àì àîìc Bàievnd yygd iabl wx okle ¦§¨Ÿ©§¦©¦
oeike ,ryet epi` drlzdd yyg iabl la` ,ryet `ed milnbd lewlw ly

.xeht `ed drlzdd qpe` `id mixeeyd ly mzlitp zaiqy
:epizpynn ef dl`y heytl `xnbd dqpnìôðå éeàøk eäqk ,òîL àz̈§©¦¨¨¨§¨©

dìò øîzàå ,øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì,øa øa ÷çöé éaø øîà §£¥¨§¦§©£¨¨©©¦¦§¨©©
,äðçoebk zxacn epizpynòéìúäLieqikd,BëBzîj`id ok `l m`y ¨¨¤¦§¦©¦

,`xnbd zxxane .ekeza eltpéîc éëéäxaecn dqkn dfi`a ±àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨
did ieqikdyì éeàøk,BëBzî òéìúäå íélîâì éeàøëå íéøååLixd dyw ¨¨¦§¨¦§¨¨¦§©¦§¦§¦©¦

øeèôc àèéLtey dfa oi`e`ed qep` oky ,yecig mãáòîì déì äåä éàî, §¦¨§¨©£¨¥§¤¡©
åàì àlàdidy edqiky oebk zxacn epizpyny xnel migxken ±éeàøk ¤¨©¨¨

wxìBëBzî òéìúäå íélîb éçéëLe íélîâì éeàøk àìå íéøååL,éðz÷å ¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦§¦¥§©¦§¦§¦©¦§¨¨¥
`pzd dpeye -xead lrayàîìà ,øeèty gkeny ixd ±Bbî ïðéøîà àì ¨©§¨Ÿ©§¦©¦

.äòìúä ïéðòì òLBt éåä íélîb ïéðòì òLBt éåäc§¨¥¥©§¦§©§©¦¨¥¥©§¦§©©§¨¨
:epizpynn di`x oi`y `xnbd dgecíìBòì ,àìxaecny okzi zn`a ± Ÿ§¨

didy ieqikaì éeàøëå íélîâì éeàøkà÷ãe ,BëBzî òéìúäå íéøååL ¨¨¦§©¦§¨¨¦§¨¦§¦§¦©¦§¨
Cì àéL÷ie`xk dqekn xead did m` ,éky rxi`òéìúäqep` xehty i`ce ©§¨¨¦¦§¦©

`edãáòîì déì äåä éàîef oi` ,dfk heyt dxwn `ian `pzd dnle , ©£¨¥§¤¡©
ik yecig xac o`k yi mipt lk lry ,dl`yàîéúc eäî,déì éòaéà ©§¥¨¦¨¥¥

ìæéîìzeriawa zkll xead lra did jixv -déìò L÷ðîelr wetcl - §¥©¦§©£¥
,rilzd `le eic wfgy wecal xead dqknïì òîLî à÷xehty `pzd - ¨©§©¨

.drlzdl yegle ezrc lr zelrdl jixv oi`y
:dpynd ixac jyndn wtqd z` heytl `xnbd dqpnòîL àz`tiqdn ¨§©

,epizpyn ly,áéiç úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk eäqk àìŸ¦¨¨¨§¨©§£¥©¨
,`xnbd zl`eyàîéìéà ,éîc éëéäieqikdyàìdidì éeàøkàìå íéøååL ¥¦¨¥¦¥¨Ÿ¨¨¦§¨¦§Ÿ

øîéîì àëéøö ,íélîâì éeàøk`pzd jixv dfk dxwn lr m`d ike - ¨¨¦§©¦§¦¨§¥©
epl rinydl,áéiçc.xenb ryet `ed ixdåàì àlàxaecn gxkda `l` - §©¨¤¨©

dqknd didyì éeàøkàìå íéøååLdidéçéëLc éàå ,íélîâì éeàøkmy ¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦§¦¦§¦¥
,àeä òLBt ,íélîb,aiigy epl rinydl jxev lk oi`eéçéëL àìc éàå §©¦¥©§¦§Ÿ§¦¥

íélîb,àeä ñeðà,dxwi jky ezrc lr zelrdl jixv did `ly xehte §©¦¨
,aiigy dpyna epipy recneåàì àlàxaecny xnel migxken `l` ± ¤¨©

éçéëLcmy miievn ok`y ±BëBzî òéìúäå íélîb,éðz÷å`pzd dpeye - ¦§¦¥§©¦§¦§¦©¦§¨¨¥
xead lrayY ïðéøîà àîìà ,áéiçixdmixne`y gkenyòLBt éåäc Bbî ©¨©§¨©§¦©¦§¨¥¥©

,äòìúä ïéðòì òLBt éåä íélîb ïéðòì.eltpy mixeeyd lr mb aiige §¦§©§©¦¨¥¥©§¦§©©§¨¨
:`xnbd dgecàì éøîàdpynd ly `tiqd z` cinrdl gxkd oi` - ¨§¥Ÿ

ik ,milnbl `le mixeeyl ie`xd ieqikaíìBòìzn`a -dpyndy okzi §¨
ieqikdy zxacndidì éeàøkàìå íéøååLdidéçéëLe íélîâì éeàøk ¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦§¦¥

déa eìôðå íéøååL eúàå eäeòøàå íélîb eúàå íélîb,Cì àéL÷ à÷ãe, §©¦§¨§©¦§©§§¨§¨¦§¨§¥§¨©§¨¨
z`f `iad dnl mixeey iabl mb ie`xk dqekn xead did `ly xaecn m`

ixd ,`pzdàeä òLBtyecig xac mey df dxwna oi` ok` ,aiigy heyte ¥©
`l`àLéø áéñðc éãéiàdxwnd z` `iadl eixac zligza jxvedy ab` ± ©§¥§¨¦¥¨
lyénð àôéñ áéñð ,éeàøk eäqkly dxwnd z` mb eixac meiqa `iad ± ¦¨¨¨¨¦¥¨©¦

eäqk àìŸ¦¨
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdøBL BëBúì ìôð òîL àz`edyLøç ¨§©¨©§¥¥

ïè÷å äèBLxeyd didy e` ,ohw e` dhey e` yxg e` -àîeñ,xeir ±åok ¤§¨¨¨§
d xeyaäìéla Cläî,xeal ltpe ,gwit elit`áéiçoky ,xead lra §©¥©©§¨©¨

.xeaa letiln xdfdl mzexyt`a oi` el` mixwnaxey did la`çwt¦¥©
íBia Cläîexead lra ,xeal ltpe,øeètxdfidl xeyd leki meiay §©¥©¨

.jled `ed okid oiirle lkzqdl el dide ,letiln`xnbd dywnéànàå± §©©
,xeht xead lra meia ltpy gwta recneLøç ïéðòì òLBt éåäcî àîéð¥¨¦§¨¥¥©§¦§©¥¥

dépéî òîL åàì àlà ,çwt ïéðòì òLBt énð éåägken gxkda `l` ± ¨¥©¦¥©§¦§©¦¥©¤¨©§©¦¥
y o`kndépéî òîL ,Bbî ïðéøîà àìdpwqnl ef di`x zx`ype ±: Ÿ©§¦©¦§©¦¥

:dpynd ixac jynd z` zx`an `xnbd
,dpyna epipyåéðôì ìôðdiIxMd lFTn'eëxead zty lr jldy xey - ¨©§¨¨¦©§¦¨

ltp m` ,xeal ltpe xtegd ly yihtd lewn ldape,aiIg xead lra eiptl ¨©§¨¨©¨
:xEhR eixg`l ltp m`§©£¨¨

:dpynd ixac xe`iaa l`enye ax zwelgnáø øîàltp ,åéðôì,epipyy ¨©©§¨¨
dpeekdLnî åéðôìeipt lr xeyd ltpy ±ly ewnerl mipten mdyk §¨¨©¨

ltpe .xead ladn zne ,xeadåéøçàìdpeekd ,epipyyLnî åéøçà- §©£¨©£¨©¨
gztd itlk eipte xead jez l` eabyk ltpyladn ea qpkp `le dlrnl
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צג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc `nw `aa(iriax meil)

íélîâì éeàøk àìå,dqknd z` eyilgde milnb eilr exare §Ÿ¨¨¦§©¦
:di`xd xe`iaa `xnbd dkiynnéàåmewna zxacn epizpynéçéëLc §¦¦§¦¥

øeèt éànà ,íélîbixdàeä òLBtjixv didy ,mixeeyd iabl mb - §©¦©©¨¥©
mdixg`le ,eyilgdle ieqikd lr xearl milelr milnby ezrca zelrdl

.ekezl eltie mixeey exariàèéLt ,íélîb éçéëL àìc éàåxead lray §¦§Ÿ§¦¥§©¦§¦¨
ixdy ,z`f rinydl `pzl jxev oi`e ,ewfedy mixeeyd lr xehtñeðà̈

,àeäz` eyilgie milnb my exariy ezrc lr zelrdl el did `ly

:di`xd zpwqn .dqkndåàì àlàzxacn epizpyny ,xnel migxken - ¤¨©
mewnaíé÷øôì ïééúàc,milnb myl mi`a minrty ±íélîb eúàå §©§¨¦§¨¦§¨§©¦
deòøàå,edeyilgde ieqikd lr exare milnb e`ae epncfde ±åúàå- §©§©§¨

okn xg`léøååLmdizgz xayp ieqikde ,[mixeey -]éðz÷å déa éìôðå- §¨¥§¨§¥¥§¨¨¥
`pzd dpeyexead lrayàîìà ,øeètny gkeny ixd ±àzLäc ïåék- ¨©§¨¥¨§©§¨

eiykryàkéìribdl milelry ezrc lr zelrdl jixv oi` ,milnb ¥¨
mixeey xeal eltpe dqknd z` eyilgde e`ay rxi` m`e ,cizrañeðà̈

àeä.xehte
:`xnbd dgecéøîà,àì,epizpyn z` jk yxtl gxkd oi` ±íìBòì- ¨§¥Ÿ§¨

zn`aokziedqiky xaecnyì éeàøkíélîâì éeàøëå íéøååL,à÷ãe ¨¨¦§¨¦§¨¨¦§©¦§¨
Cì àéL÷ie`xk dqekn xead did m`ìeôð éëéäef dl`y ,mixeey ekezl ©§¨¨¥¦¨

xaky dna zvxeznäðç øa øa ÷çöé éaø øîàepizpyny (`"r lirl) ¨©©¦¦§¨©©¨¨
oebk zxacnòéìúäLieqikdBëBzîxayp dndad eilr dxaryke ,ylgpe ¤¦§¦©¦

ylgpy ezrc lr zelrdl el did `ly ,qep` xead lrae ,xeal dltpe
.`ed xeht jkitl ,ieqikd

:dpynd ly `tiqdn wtqd z` heytl `xnbd dqpneäqk àì ,òîL àz̈§©Ÿ¦¨
,áéiç úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk:`xnbd dywnéîc éëéä- ¨¨§¨©§£¥©¨¥¦¨¥

xaecn ji`àîéìéà ,xead ieqikyàìdidì éeàøkéeàøk àìå íéøååL ¦¥¨Ÿ¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨
,àèéLt ,íélîâìm`døîéîì àëéøödfk dxwnaáéiçcryet `ed ixd , ¦§©¦§¦¨§¦¨§¥©§©¨

,xenbåàì àlàieqikd didy xaecn gxkda `l` -ì éeàøkàìå íéøååL ¤¨©¨¨¦§¨¦§Ÿ
didéçéëLc éà ,éîc éëéä ,íélîâì éeàøkmy,àeä òLBt ,íélîboi`e ¨¨¦§©¦¥¦¨¥¦¦§¦¥§©¦¥©

,aiigy epl rinydl jxevéçéëL àìc éàåmyàeä ñeðà ,íélîb`ly §¦§Ÿ§¦¥§©¦¨
,aiigziy recne dxwi jky ezrc lr zelrdl jixv didåàì àlàgxkda ¤¨©

xaecnyeúàå ,íé÷øôì ïééúàce`ay rxi`e ±eäeòøàå íélîb- §©§¨¦§¨¦§¨§©¦§©§
dqknd z` eyilgdeeúàåokn xg`líéøååLmdizgz ieqikd xaype §¨§¨¦

déa eìôðåxeal -éðz÷åxead lray `pzd dpeye -àîìà ,áéiçixd ± §¨§¥§¨¨¥©¨©§¨
gkenyïééúàc ïåékwx elit` milnbdàeä òLBt íé÷øôìmeynéòaéàc ¥¨§©§¨¦§¨¦¥©§¦¨¥

dézòcà é÷eqà déìmilnb e`eaiy ,ezrc lr zelrdl jixv didy ± ¥©¥©©§¥
.mixeey da eltie dqknd eyilgie

`le mixeeyl ie`xd ieqika `tiqd z` cinrdl gxkd oi` :`xnbd dgec
ik ,milnblíìBòìieqikdy zxacn dpynd zn`a ±didì éeàøkíéøååL §¨¨¨¦§¨¦

éçéëLe íélîâì éeàøk àìåmyíélîb,Cì àéL÷ à÷ãexead did `l m` §Ÿ¨¨¦§©¦§¦¥§©¦§¨©§¨¨
ie`xk dqeknàeä òLBt,yecig xac df dxwna oi` ok` ,aiigy heyte ¥©

`l`àLéø áéñðc éãéiàdxwnd z` eixac zligza `iady ab` ±eäqk ©§¥§¨¦¥¨¦¨
éeàøk,énð àôéñ áéñðly dxwnd z` mb eixac meiqa `iad -eäqk àì ¨¨¨¦¥¨©¦Ÿ¦¨
éeàøk. ¨¨

xcnd zia ipa ly wtqd did dn zxg` drc:yéàcå énð àä éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©¦©©
ïì àéòaéà àì,miwxtl miievn milnbde milnbl ie`x epi`y ieqika mb ± Ÿ¦©§¨¨

xacd heyte ,dfa epwtzqd `ly i`ceïééúàc ïåéëcmilnbdíé÷øôì §¥¨§©§¨¦§¨¦
àeä òLBtmeyn z`fe ,mwfpa aiig xead lrae mixeey iabl mbéòaéàc ¥©§¦¨¥

dézòcà é÷eqà déìmy eltie dqknd z` elwlwie `al milelr milnby ¥©¥©©§¥
.mixeeyïì éòaéà ék,epwtzqdy dn lke -ïì àéòaéàc àeä éëä± ¦¦¨¥¨¨¦§¦©§¨¨

m` ,epwtzqp dfk dxwnaBðéàå íéøååL éðôa ãBîòì ìBëiL éeqk eäqk¦¨¦¤¨©£¦§¥§¨¦§¥
íélîb éçéëLe ,íélîb éðôa ãBîòì ìBëé,mewn eze`aBëBzî òéìúäå± ¨©£¦§¥§©¦§¦¥§©¦§¦§¦©¦

mixeeyd eilr exare ,mirlez `l` dqknd z` elwlw milnbd `ly
xeal eltpe mdizgz xaypeeäî.aiig xead lra dfk dxwna mb m`d , ©

:wtqd iccv md dn zxxan `xnbdïðéøîà éî,òLBt éåäc Bbîoiprl ¦©§¦©¦§¨¥¥©
miievn mdyk mixeeydìöà[mr -]íélîboeike ,miwxtl mipncfnd ± ¥¤§©¦

e`eai mdixg`le dqknd z` yilgdl milnb milelry yeygl eilry

,eltie mixeeydénð òLBt éåämbäòìúä ïéðòì,dqknd z` dyilgdy ¨¥¥©©¦§¦§©©§¨¨
ieqikd oi`y onf lky .mixeeyd lr aiig ,`id qpe` ef drlzdy it lr s`e
lra z` dxezd dxht `ly ,eilr miaiigy wifnd xea o`k yi milnbl ie`x

z` eilrn wlqn df ote`a wxe ,xac lkl ie`x `edy ieqika `l` xead

.diixkd zriyt,Bbî ïðéøîà àì àîìc Bàievnd yygd iabl wx okle ¦§¨Ÿ©§¦©¦
oeike ,ryet epi` drlzdd yyg iabl la` ,ryet `ed milnbd lewlw ly

.xeht `ed drlzdd qpe` `id mixeeyd ly mzlitp zaiqy
:epizpynn ef dl`y heytl `xnbd dqpnìôðå éeàøk eäqk ,òîL àz̈§©¦¨¨¨§¨©

dìò øîzàå ,øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì,øa øa ÷çöé éaø øîà §£¥¨§¦§©£¨¨©©¦¦§¨©©
,äðçoebk zxacn epizpynòéìúäLieqikd,BëBzîj`id ok `l m`y ¨¨¤¦§¦©¦

,`xnbd zxxane .ekeza eltpéîc éëéäxaecn dqkn dfi`a ±àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨
did ieqikdyì éeàøk,BëBzî òéìúäå íélîâì éeàøëå íéøååLixd dyw ¨¨¦§¨¦§¨¨¦§©¦§¦§¦©¦

øeèôc àèéLtey dfa oi`e`ed qep` oky ,yecig mãáòîì déì äåä éàî, §¦¨§¨©£¨¥§¤¡©
åàì àlàdidy edqiky oebk zxacn epizpyny xnel migxken ±éeàøk ¤¨©¨¨

wxìBëBzî òéìúäå íélîb éçéëLe íélîâì éeàøk àìå íéøååL,éðz÷å ¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦§¦¥§©¦§¦§¦©¦§¨¨¥
`pzd dpeye -xead lrayàîìà ,øeèty gkeny ixd ±Bbî ïðéøîà àì ¨©§¨Ÿ©§¦©¦

.äòìúä ïéðòì òLBt éåä íélîb ïéðòì òLBt éåäc§¨¥¥©§¦§©§©¦¨¥¥©§¦§©©§¨¨
:epizpynn di`x oi`y `xnbd dgecíìBòì ,àìxaecny okzi zn`a ± Ÿ§¨

didy ieqikaì éeàøëå íélîâì éeàøkà÷ãe ,BëBzî òéìúäå íéøååL ¨¨¦§©¦§¨¨¦§¨¦§¦§¦©¦§¨
Cì àéL÷ie`xk dqekn xead did m` ,éky rxi`òéìúäqep` xehty i`ce ©§¨¨¦¦§¦©

`edãáòîì déì äåä éàîef oi` ,dfk heyt dxwn `ian `pzd dnle , ©£¨¥§¤¡©
ik yecig xac o`k yi mipt lk lry ,dl`yàîéúc eäî,déì éòaéà ©§¥¨¦¨¥¥

ìæéîìzeriawa zkll xead lra did jixv -déìò L÷ðîelr wetcl - §¥©¦§©£¥
,rilzd `le eic wfgy wecal xead dqknïì òîLî à÷xehty `pzd - ¨©§©¨

.drlzdl yegle ezrc lr zelrdl jixv oi`y
:dpynd ixac jyndn wtqd z` heytl `xnbd dqpnòîL àz`tiqdn ¨§©

,epizpyn ly,áéiç úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå éeàøk eäqk àìŸ¦¨¨¨§¨©§£¥©¨
,`xnbd zl`eyàîéìéà ,éîc éëéäieqikdyàìdidì éeàøkàìå íéøååL ¥¦¨¥¦¥¨Ÿ¨¨¦§¨¦§Ÿ

øîéîì àëéøö ,íélîâì éeàøk`pzd jixv dfk dxwn lr m`d ike - ¨¨¦§©¦§¦¨§¥©
epl rinydl,áéiçc.xenb ryet `ed ixdåàì àlàxaecn gxkda `l` - §©¨¤¨©

dqknd didyì éeàøkàìå íéøååLdidéçéëLc éàå ,íélîâì éeàøkmy ¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦§¦¦§¦¥
,àeä òLBt ,íélîb,aiigy epl rinydl jxev lk oi`eéçéëL àìc éàå §©¦¥©§¦§Ÿ§¦¥

íélîb,àeä ñeðà,dxwi jky ezrc lr zelrdl jixv did `ly xehte §©¦¨
,aiigy dpyna epipy recneåàì àlàxaecny xnel migxken `l` ± ¤¨©

éçéëLcmy miievn ok`y ±BëBzî òéìúäå íélîb,éðz÷å`pzd dpeye - ¦§¦¥§©¦§¦§¦©¦§¨¨¥
xead lrayY ïðéøîà àîìà ,áéiçixdmixne`y gkenyòLBt éåäc Bbî ©¨©§¨©§¦©¦§¨¥¥©

,äòìúä ïéðòì òLBt éåä íélîb ïéðòì.eltpy mixeeyd lr mb aiige §¦§©§©¦¨¥¥©§¦§©©§¨¨
:`xnbd dgecàì éøîàdpynd ly `tiqd z` cinrdl gxkd oi` - ¨§¥Ÿ

ik ,milnbl `le mixeeyl ie`xd ieqikaíìBòìzn`a -dpyndy okzi §¨
ieqikdy zxacndidì éeàøkàìå íéøååLdidéçéëLe íélîâì éeàøk ¨¨¦§¨¦§Ÿ¨¨¦§©¦§¦¥

déa eìôðå íéøååL eúàå eäeòøàå íélîb eúàå íélîb,Cì àéL÷ à÷ãe, §©¦§¨§©¦§©§§¨§¨¦§¨§¥§¨©§¨¨
z`f `iad dnl mixeey iabl mb ie`xk dqekn xead did `ly xaecn m`

ixd ,`pzdàeä òLBtyecig xac mey df dxwna oi` ok` ,aiigy heyte ¥©
`l`àLéø áéñðc éãéiàdxwnd z` `iadl eixac zligza jxvedy ab` ± ©§¥§¨¦¥¨
lyénð àôéñ áéñð ,éeàøk eäqkly dxwnd z` mb eixac meiqa `iad ± ¦¨¨¨¨¦¥¨©¦

eäqk àìŸ¦¨
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdøBL BëBúì ìôð òîL àz`edyLøç ¨§©¨©§¥¥

ïè÷å äèBLxeyd didy e` ,ohw e` dhey e` yxg e` -àîeñ,xeir ±åok ¤§¨¨¨§
d xeyaäìéla Cläî,xeal ltpe ,gwit elit`áéiçoky ,xead lra §©¥©©§¨©¨

.xeaa letiln xdfdl mzexyt`a oi` el` mixwnaxey did la`çwt¦¥©
íBia Cläîexead lra ,xeal ltpe,øeètxdfidl xeyd leki meiay §©¥©¨

.jled `ed okid oiirle lkzqdl el dide ,letiln`xnbd dywnéànàå± §©©
,xeht xead lra meia ltpy gwta recneLøç ïéðòì òLBt éåäcî àîéð¥¨¦§¨¥¥©§¦§©¥¥

dépéî òîL åàì àlà ,çwt ïéðòì òLBt énð éåägken gxkda `l` ± ¨¥©¦¥©§¦§©¦¥©¤¨©§©¦¥
y o`kndépéî òîL ,Bbî ïðéøîà àìdpwqnl ef di`x zx`ype ±: Ÿ©§¦©¦§©¦¥

:dpynd ixac jynd z` zx`an `xnbd
,dpyna epipyåéðôì ìôðdiIxMd lFTn'eëxead zty lr jldy xey - ¨©§¨¨¦©§¦¨

ltp m` ,xeal ltpe xtegd ly yihtd lewn ldape,aiIg xead lra eiptl ¨©§¨¨©¨
:xEhR eixg`l ltp m`§©£¨¨

:dpynd ixac xe`iaa l`enye ax zwelgnáø øîàltp ,åéðôì,epipyy ¨©©§¨¨
dpeekdLnî åéðôìeipt lr xeyd ltpy ±ly ewnerl mipten mdyk §¨¨©¨

ltpe .xead ladn zne ,xeadåéøçàìdpeekd ,epipyyLnî åéøçà- §©£¨©£¨©¨
gztd itlk eipte xead jez l` eabyk ltpyladn ea qpkp `le dlrnl
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xcde"צד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc `nw `aa(iying meil)

øBaa äæå äæådpynd epl drinyne .xead jeza zn mixwnd ipyae ± §¤¨¤©
,`xnbd zx`an .ezind xead lad `ly oeikn ,xeht eixeg`l ltpayáø©

df ote`a epizpyn yxtnydéîòèì,xg` mewna ±áø øîàc(:p lirl) §©£¥§¨©©
äøBz åéìò äáiéçL øBa`wec ,edyerd z` ±Bìáäìmxbp wfpdyk - ¤¦§§¨¨¨¨§¤§

,xead ly eladnBèáçì àìåik ,xead rwxwl dhagdn mxbpyk `le - §Ÿ©£¨
dpi`y rwxwn `ay wfid lr eaiigl oi`e ,miaxd zeyx ipal jiiy rwxwd

.ely

,øîà ìàeîLexeyd ltp m`øBaaxead jez l` -ïéaltp m`åéðôlî §¥¨©©¥¦§¨¨
,dnipt ey`xy -ïéam`ltpåéøçàlîitlk eipte xead jez l` eabyk ± ¥¦§©£¨

,dlrn.áéiç:`xnbd zx`anìàeîL`ed s` ,déîòèì,øîàcxea (my) ©¨§¥§©£¥§¨©
dxez eilr daiigy,Bèáçì ïkL ìëå Bìáäìxead mxby wfp lr mby §¤§§¨¤¥©£¨

:`xnbd zl`ey .aiig eixg`ln elit` jkle ,mlyl eilr dhagaàlà¤¨
eixacläiéøkä ìBwî åéøçàì éîc éëéädpyna epipyy,øeèôcixde ¥¦¨¥§©£¨¦©§¦¨§¨

,`xnbd zayiin .dhaga aiign l`enyïBâkdnxb diixkd lewn dldady §
eløBaa ì÷úðc,xead ilzeka ±øBaä éøBçàì ìôðåny rwxwa hagpeõeç §¦§©©§¨©©£¥©

,øBaì`nlra `nxb lkk df ixd ,ea wefip `le eliykd wx xeady oeike ©
.xehty

:ax ixac lr dywn `xnbd,déáéúéàxeyd ltp `ziixaa epipyïéa øBaa ¥¦¥©¥
åéðôìey`xykdniptåéøçàì ïéa,dlrn itlk ey`xe eab lr -,áéiç §¨¨¥§©£¨©¨

áøc àúáeéz.xeht eixeg`l ltp xn`y:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîà §§¨§©¨©©¦§¨
z` `le ezeyx z` xiwtdy oebk ,zelra eilr yiy xeaa zxacn ef `ziixa

e ,exeaáéiçc BúeLøa øBáa áø äãBî,eixeg`l ltpyk mbøîàc íeMî ¤©§¦§§©¨¦§¨©
déì,xead lral xeyd lraCLôð änîik ,aiig dz`úéî àìáäa éà ¥¦©©§¨¦§©§¨¦
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øBëa øBL eäéð éàî) eçâpL ïéLc÷enä éìeñt øBLå øBL§§¥©§¨¦¤¨§©¦§
ílLî øîà àðéáø ð"ç ílLî øîà éiaà (déì ÷éøt àìc§Ÿ¨¦¥©©¥¨©§©¥¨¦¨¨©§©¥
úéòaéà ïúð éaøk àäå ïðaøk àä íúa àäå àä ÷æð òéáø§¦©¤¤¨§¨§©¨§©¨¨§¨§©¦¨¨¦¨¦
éøîàc àkéà ãòeîa àä íúa àä ïðaøk àäå àä àîéà¥¨¨§¨§©¨¨¨§©¨§¨¦¨§©§¥

iaàãòeîa àäå àä ÷æð délek øîà àðéáø ð"ç øîà é ©©¥¨©¨¦¨¨©¥¤¤¨§¨§¨
ïúð éaøk àäå àä àîéà úéòaéà ïúð 'øk àäå ïðaøk àä̈§©¨¨§¨§¨¨¦¨¦¥¨¨§¨§©¦¨¨
øBáì eôçcL íãàå øBL àáø øîà íúa àäå ãòeîa àä̈§¨§¨§©¨©¨¨§¨¨¤¨£§
úBãìå éîãe íéøác äòaøà ïéðòì ïéáéiç ïlek ïé÷æð ïéðòì§¦§©§¨¦¨©¨¦§¦§©©§¨¨§¨¦§¥§¨

ìLe øôBk ïéðòì øeèt øBáe øBLå áéiç íãàãáò ìL íéL ¨¨©¨§¨§¦§©¤§Ÿ¦¤¤¤
éìeñt øBLå íéìk ïéðòì íéøeèt øBáe íãà áéiç øBL©¨¨¨§¦§¦§©¥¦§§¥
øîà àîòè éàî øeèt øBáe ïéáéiç øBLå íãà ïéLc÷enä©§¨¦¨¨§©¨¦¨©©§¨¨©
únä ïéàL äæ àöé BlL únäL éîa Bl äéäé únäå àø÷§¨§©¥¦§¤§¦¤©¥¤¨¨¤¤¥©¥
déì éòa àéòaéî àäå àáøì déì àèéLôc àøîéîì BlL¤§¥§¨¦§¦¨¥§¨¨§¨¦¨§¨¨¥¥
eäî øBáì ìôpL ïéLc÷enä éìeñt øBL àáø éòác àáøì§¨¨§¨¥¨¨§¥©§¨¦¤¨©§©
ïéàL äæ àöé BlL únäL éîa Bl äéäé únäå éàä©§©¥¦§¤§¦¤©¥¤¨¨¤¤¥
ïéìtèî íéìòaì Bl äéäé únäå àîìéc Bà BlL únä©¥¤¦§¨§©¥¦§¤¦§¨¦§©§¦
àlà dèLt øãä àéòác øúa àúàc àeä äìéápa©§¥¨§¨¨¨©§©§¨¨©¨§¨¤¨
únäå ïî déì à÷ôð déì àðî äìéápa ïéìtèî íéìòa§¨¦§©§¦©§¥¨§¨¥©§¨¥¦§©¥
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éab øBèt àøazñî àðà Cetéà BlL únäL éîì déì¥§¦¤©¥¤¥£¨¦§©§¨§©¥
øBL éab øBèt äaøcà íéìkä úà Ba øèôe ìéàBä øBa¦¨©¤©¥¦©§©¨§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc `nw `aa(iying meil)

øBL,oilegïéLc÷enä éìeñt øBLålqtpe men ea ltpe gafnl ycwpy ± §§¥©§¨¦
,oiwifp ipic eilr milg oi`e ycwd zeyxa `ed oiicry ixde ,dctp `le

eçâpL.xey mdipyeäéð éàî)oiycwend ileqt xeyøBëa øBL-creind ¤¨§©¦§
ea ltpy daxwdlmendéì ÷éøt àìc.(oeict xa epi`y -,øîà éiaàlra §Ÿ¨¦¥©©¥¨©

oileg ly xeyd.÷æð òéáø ílLî ,øîà àðéáø .÷æð éöç ílLîx`y z`e §©¥£¦¤¤¨¦¨¨©§©¥§¦©¤¤
ciqtn wfipd melyzd.

:mzwelgn z` `xnbd zx`aníúa àäå àä`piaxl oiae iia`l oia - ¨§¨§¨
`l` ,wfp ivg wx mlyn did ecal did eli`e ,mz xey did gbepdy xaecn

àäxaeq ,wfp rax mlyny xn`y `piax -ïðaøklblbl oi`y (`"r lirl) ¨§©¨¨
mlyn szey yi oileg lyle li`ede ,exiag ly ewlg z` wfida szey lr

ycwd ly xey oky ezeabl xyt` i`y x`yde ,rax epiidc eaeig ivg
.ciqtn wfipd ,xeht wifdyàäåxaeq ,wfp ivg mlyn xn`y iia`e -éaøk §¨§©¦

ïúð,epnn zeabl xyt` i`yk exiag wlg mlyn wfidl szeydy (my) ¨¨
lkk wfp ivg mlyne ,wifd ecal eli`k oileg ly xeyd z` mipc jkitle

.mz xey
:ef zwelgna sqep xaqdàîéà úéòaéà,llk ewlgp `l `piaxe iia`àä ¦¨¦¥¨¨

àäåmixaeq `piaxe iia`e -ïðaøkewlg z` wfidl szey lr lblbl oi`y §¨§©¨¨
`l` ,ewlg z` wx mlyn cg` lke ,exiag lyàämlyny xn`y `piax - ¨

xaic rax wxíúaszey mre wfp ivg mlyn did szeyd ilely ,wifdy §¨
.ciqtn wfipd xzide ,rax wxàäxaic iia`e -ãòeîailely ,wifdy ¨§¨

ivg `l` mlyn oi` szey el yiy eiykre ,mly wfp mlyl epic szeyd
.ciqtn wfipd xzide wfp

:`piaxe iia` zwelgn idn zxg` drcøîà éiaà ,éøîàc àkéàoileg ly ¦¨§¨§¥©©¥¨©
mlyn,÷æð éöçeøîà àðéáømlyny.÷æð délekz` zx`an `xnbd £¦¤¤¨¦¨¨©¥¤¤

:ef drc itl mzwelgnãòeîa àäå àägbepdyk mixacn `piaxe iia` - ¨§¨§¨
`l` ,crend xey `edàäxaeq iia` -ïðaøkszey lr lblbl oi`y , ¨§©¨¨

edfy wfp ivg mlyn oilegd ly xeyd jkitl ,exiag ly ewlg z` wfidl
,wfpa szey el yi ixdy wfida ewlgàäåxaeq `piaxe -ïúð éaøkoi`yky §¨§©¦¨¨

xyt` i`y xg`ne ,exiag lr ewlg z` milblbn szeydn zeabl zexyt`
oilegd xey lra mlyn ,xeht gbpy ycwd ly xey oky szeydn zeabl

.elek wfpd z`

:ef drcl zwelgna sqep xaqdàäå àä àîéà úéòaéà`piaxe iia` - ¦¨¦¥¨¨§¨
mixaeqïúð éaøkmdipia oi`e ,exiag lr szey ly ewlg z` milblbny §©¦¨¨

`l` ,zwelgnàäepic z` xn` `piax -ãòeîaoeike ,mly wfp aiigd ¨§¨
,wfpd lk z` mlyn `ed ,milblbnyàäåepic z` xn` iia`e,íúajkitl §¨§¨

mipcy itl ,mz lkk wfp ivg `l` mlyl el oi` leblibd xg`l s`y xn`
.ecal wifd eli`k eze`

:wfpa mitzey eid mzylyy xeae xey mc` oicíãàå øBL ,àáø øîà̈©¨¨§¨¨
eôçcLxac,øBaìif`ïéðòìlr melyzïé÷æð,ïlekxeyde mc`d - ¤¨£©§¦§©§¨¦¨

xead lrae mitgecdïéáéiç.wfpd melyzaïéðòìmelyzíéøác äòaøà ©¨¦§¦§©©§¨¨§¨¦
,zyeae zay ietix xrv ody ±åmelyzúBãìå éîãdxd dy` etgc m` - §§¥§¨

,dxaer zneáéiç íãàelld minelyzaY øeèt øBáe øBLå.mdn mixeht ¨¨©¨§¨
øôBk ïéðòì,mc` zindy cren xeya (l `k zeny) xn`pdìLeìL íéL §¦§©¤§Ÿ¦¤

ãáò,eipec`l mlyny ,car zindy dxwna (al `k my) aezkdøBL ¤¤
,áéiçe,íéøeèt øBáe íãàmc`a `le xeya `l` elld mipic exn`p `ly ©¨¨¨§¦
.xeaeíéìk ïéðòì,exaype xeal milk etgc xeyde mc`dyk -åetgcyk ok §¦§©¥¦§

ïéLc÷enä éìeñt øBL,dctpy xg`lïéáéiç øBLå íãà,mlyløBáe §¥©§¨¦¨¨§©¨¦
.øeèẗ

:`ax x`anàîòè éàîoiycwend ileqt xey lr xeht xea,àø÷ øîà , ©©§¨¨©§¨
(cl `k zeny)',eilral aiWi sqM ,mNWi xFAd lrA,'Bl äéäé únäåoi` ©©©§©¥¤¤¨¦¦§¨¨§©¥¦§¤

`l` xacn xea iwfpa aiignd aezkdBlL únäL éîaxeknl lekiy - §¦¤©¥¤
,mialkl dlik`dl dliapdäæ àöé,oiycwend ileqt xey ±únä ïéàL ¨¨¤¤¥©¥

BlL.dxeaw oerh `l` ¤
,dywne `ax zhiy z` zxxan `xnbdàáøì déì àèéLôc àøîéîì§¥§¨¦§¦¨¥§¨¨

xeht xead lra xeal ltpy oiycewnd ileqt xeyydéì éòa àéòaéî àäå ,§¨¦©§¨¨¥¥
.àáøìeäî ,øBaì ìôpL ïéLc÷enä éìeñt øBL àáø éòácm`déàä- §¨¨§¨¥¨¨§¥©§¨¦¤¨©©©©

ly weqtd'Bl äéäé únäå'`ed xea aeigy epcnll `a,BlL únäL éîa §©¥¦§¤§¦¤©¥¤
äæ àöéoiycwend ileqt xey ±BlL únä ïéàL,lirl x`eankàîìéc Bà ¨¨¤¤¥©¥¤¦§¨

weqtdy xnel yiàúàc àeä äìéáða ïéìtèî íéìòaì 'Bl äéäé únäå'§©¥¦§¤§§¨¦§©§¦¦§¥¨§¨¨
z` milhep xeaa zny xeyd ly milrady weqtdn micnl ep` ,xnelk
minc el milyne dilr siqen wifnde ,dey `id dnk mdl oinye ,dliapd

m`d `ax wtzqdy oeik ,ok m`e .ig didy onfa xeyd ly eieey ick cr
zvxzn .zehiyta xhty o`k ep`vn cvik ,xeht oiycwend ileqt xey

,`xnbddèLt øãä àéòác øúadf weqty hyte xfg wtzqdy xg`l - ¨©§¨£¨¨©©§¨
.oiycwend ileqt xeya xea xeht cnll `a

ileqt xehtl 'el didi znde' weqtdn micnly oeik ,`xnbd zl`ey
,oiycwendì déì àðî äìéáða ïéìtèî íéìòa àlà,`xnbd daiyn .`ax ¤¨§¨¦§©§¦¦§¥¨§¨¥

ïî déì à÷ôðxFXd zgY xFW mNWi mNW' (el ,`k zeny) weqtdúnäå ©§¨¥¦©¥§©¥©©©§©¥
øBLc 'Bì äéäégbpy xey zyxta xn`pd ±`xnbd dywn .xeyéàî , ¦§¤§©

äìéáða ïéìtèî íéìòáì déì ú÷tî øBLc 'Bl äéäé únäå'c úéæçdne - ¨¦§§©¥¦§¤§©§©¥¦§¨¦§©§¦¦§¥¨
z` yxece `iven dz` xey iabl xn`py 'el didi znde' weqtdny zi`x

eli`e ,dliapa milthnd milra oic'Bl äéäé únäå'dyxta xn`pd,øBác §©¥¦§¤§
déì ú÷tîepnn yxec dz` ±BlL únäL éîìileqt xey xehtl - ©§©¥§¦¤©¥¤

,xeal ltpy oiycewndàðà Cetéà-xeyy `vie ,jtidl yexcz `l recn ¥£¨¥
xeal dfk xey ltp m` eli`e ,xeht oeict xg`l oiycwend ileqt xey gbpy

,`xnbd zvxzn .aiig xead lraàøazñîcinrdld,øBa éab øeèt ¦§©§¨§©¥
,íéìkä úà Ba øèôe ìéàBälw xea ly wifndy epicnln df xacy ¦¨©¤©¥¦

dgec .ea cinrp oiycwend ileqt xeht z` mb jkl ,xey ly wifndn
`xnbdäaøcà ,d cinrdl xazqnBa øèt ïkL ,øBL éab øeètxeya ©§©¨§©¥¤¥¨©

mz÷æð éöç,`xnbd daiyn .ïçkLà àì úäéî ÷æð délek-mipt lk lr £¦¤¤¥¤¤¦©Ÿ©§§¨
cinrdl xazqn xzei jkle ,xeaa `l` xeya mly wfp ly xeht ep`vn `l

xeaa oiycwend ileqt xey xeht:
:dpyna epipy'eë eøazLðå åéìëå øBL BëBúì ìôðxehte dndad lr aiig ¨©§§¥¨§¦§©§

milkd lr.iepy xeaa milk iwfp lr miaiig m` df oecip :`xnbd zx`an
e ,mi`pz zwelgnaïéúéðúî,milkd lr xehty epipyyk àìczhiyéaø ©§¦¦§Ÿ©¦

äãeäé.minkgk `l` `idàéðúc,`ziixaaé÷æð ìò áéiçî äãeäé éaø §¨§©§¨©¦§¨§©¥©¦§¥
øBáa íéìk.mlyl xead lra aiig exaype xeaa milk eltp m` - ¥¦§

:weqtd zyxca minkge dcedi iax ly mzwelgn xewn z` `xnbd zx`an
ïðaøc àîòè éàîmilkd lr xehtyàø÷ øîàc ,zeny) xea iwfp aeig iab ©©§¨§©¨¨§¨©§¨

Epqki `le xFA Wi` dxki iM F` xFA Wi` gYti ike' ,(cl `køBL änL ìôðå §¦¦§©¦¦¦§¤¦§Ÿ§©¤§¨©¨¨
,'øBîç Bàxey hxetn `l` 'ltepd dny ltpe' weqta xn`p `ly dfne £

lr wx miaiigy hrnl weqtd `ay minkg eyxc ,xengeiwfpàìå 'øBL'§Ÿ
iwfp lríãàxeaa ltepd,iwfp lr okeàìå 'øBîç'lrå íéìkeli`éaø ¨¨£§Ÿ¥¦§©¦
äãeäémilk iwfp lr aiignd,zaiz 'xFng F` xFW' xn`py dnay xaeq §¨£
'Bà'd`ae ,zxzeiníéìkä úà úBaøì.xeaa milk iwfp lr mb miaiigy ± §©¤©¥¦

:`xnbd zl`ey,ïðaøå.'e`' zaizn micnl md dn §©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc `nw `aa(ipy meil)

y ,oicdäúäL íàdzlitp xg` miigacg` meiúòì úòîdlitp zryn - ¦¨£¨¥¥§¥
,df onfa zxgnl cräøéLk,éa÷ änk äåLc àøBúì déãñôà àì`l ± §¥¨Ÿ©§§¥§¨§¨¤©¨©¥

ehgeyl oiznn didy ,gnw ly miaw dnkk deyd xeyd z` ciqtn did
dtixh epi`y xxazn dide miiga x`yp did `nye ,zrl zrn cr.dgiken

:`xnbdàîìàixd -cïîçð áø øáñ÷yäèáç Lézindl dlelrd ©§¨¨¨©©©§¨¥£¨¨

aewnery xeal dlitp.äøNòî úBçô §¨¥£¨¨
:`xnbd dywnïîçð áøì àáø déáéúéàepipyy ,epizpynneéä'zexitgd ¥¦¥¨¨§©©§¨¨

éàî ,'øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ,íéçôè äøNòî ïéúeçt§¦¥£¨¨§¨¦§¨©§£¥¨©
àîòèm`d ,xehtäèáç déa úéìc íeMî åàì,df wnera dzinnd ©§¨©¦§¥¥£¨¨
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צז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc `nw `aa(iying meil)

øBL,oilegïéLc÷enä éìeñt øBLålqtpe men ea ltpe gafnl ycwpy ± §§¥©§¨¦
,oiwifp ipic eilr milg oi`e ycwd zeyxa `ed oiicry ixde ,dctp `le

eçâpL.xey mdipyeäéð éàî)oiycwend ileqt xeyøBëa øBL-creind ¤¨§©¦§
ea ltpy daxwdlmendéì ÷éøt àìc.(oeict xa epi`y -,øîà éiaàlra §Ÿ¨¦¥©©¥¨©

oileg ly xeyd.÷æð òéáø ílLî ,øîà àðéáø .÷æð éöç ílLîx`y z`e §©¥£¦¤¤¨¦¨¨©§©¥§¦©¤¤
ciqtn wfipd melyzd.

:mzwelgn z` `xnbd zx`aníúa àäå àä`piaxl oiae iia`l oia - ¨§¨§¨
`l` ,wfp ivg wx mlyn did ecal did eli`e ,mz xey did gbepdy xaecn

àäxaeq ,wfp rax mlyny xn`y `piax -ïðaøklblbl oi`y (`"r lirl) ¨§©¨¨
mlyn szey yi oileg lyle li`ede ,exiag ly ewlg z` wfida szey lr

ycwd ly xey oky ezeabl xyt` i`y x`yde ,rax epiidc eaeig ivg
.ciqtn wfipd ,xeht wifdyàäåxaeq ,wfp ivg mlyn xn`y iia`e -éaøk §¨§©¦

ïúð,epnn zeabl xyt` i`yk exiag wlg mlyn wfidl szeydy (my) ¨¨
lkk wfp ivg mlyne ,wifd ecal eli`k oileg ly xeyd z` mipc jkitle

.mz xey
:ef zwelgna sqep xaqdàîéà úéòaéà,llk ewlgp `l `piaxe iia`àä ¦¨¦¥¨¨

àäåmixaeq `piaxe iia`e -ïðaøkewlg z` wfidl szey lr lblbl oi`y §¨§©¨¨
`l` ,ewlg z` wx mlyn cg` lke ,exiag lyàämlyny xn`y `piax - ¨

xaic rax wxíúaszey mre wfp ivg mlyn did szeyd ilely ,wifdy §¨
.ciqtn wfipd xzide ,rax wxàäxaic iia`e -ãòeîailely ,wifdy ¨§¨

ivg `l` mlyn oi` szey el yiy eiykre ,mly wfp mlyl epic szeyd
.ciqtn wfipd xzide wfp

:`piaxe iia` zwelgn idn zxg` drcøîà éiaà ,éøîàc àkéàoileg ly ¦¨§¨§¥©©¥¨©
mlyn,÷æð éöçeøîà àðéáømlyny.÷æð délekz` zx`an `xnbd £¦¤¤¨¦¨¨©¥¤¤

:ef drc itl mzwelgnãòeîa àäå àägbepdyk mixacn `piaxe iia` - ¨§¨§¨
`l` ,crend xey `edàäxaeq iia` -ïðaøkszey lr lblbl oi`y , ¨§©¨¨

edfy wfp ivg mlyn oilegd ly xeyd jkitl ,exiag ly ewlg z` wfidl
,wfpa szey el yi ixdy wfida ewlgàäåxaeq `piaxe -ïúð éaøkoi`yky §¨§©¦¨¨

xyt` i`y xg`ne ,exiag lr ewlg z` milblbn szeydn zeabl zexyt`
oilegd xey lra mlyn ,xeht gbpy ycwd ly xey oky szeydn zeabl

.elek wfpd z`

:ef drcl zwelgna sqep xaqdàäå àä àîéà úéòaéà`piaxe iia` - ¦¨¦¥¨¨§¨
mixaeqïúð éaøkmdipia oi`e ,exiag lr szey ly ewlg z` milblbny §©¦¨¨

`l` ,zwelgnàäepic z` xn` `piax -ãòeîaoeike ,mly wfp aiigd ¨§¨
,wfpd lk z` mlyn `ed ,milblbnyàäåepic z` xn` iia`e,íúajkitl §¨§¨

mipcy itl ,mz lkk wfp ivg `l` mlyl el oi` leblibd xg`l s`y xn`
.ecal wifd eli`k eze`

:wfpa mitzey eid mzylyy xeae xey mc` oicíãàå øBL ,àáø øîà̈©¨¨§¨¨
eôçcLxac,øBaìif`ïéðòìlr melyzïé÷æð,ïlekxeyde mc`d - ¤¨£©§¦§©§¨¦¨

xead lrae mitgecdïéáéiç.wfpd melyzaïéðòìmelyzíéøác äòaøà ©¨¦§¦§©©§¨¨§¨¦
,zyeae zay ietix xrv ody ±åmelyzúBãìå éîãdxd dy` etgc m` - §§¥§¨

,dxaer zneáéiç íãàelld minelyzaY øeèt øBáe øBLå.mdn mixeht ¨¨©¨§¨
øôBk ïéðòì,mc` zindy cren xeya (l `k zeny) xn`pdìLeìL íéL §¦§©¤§Ÿ¦¤

ãáò,eipec`l mlyny ,car zindy dxwna (al `k my) aezkdøBL ¤¤
,áéiçe,íéøeèt øBáe íãàmc`a `le xeya `l` elld mipic exn`p `ly ©¨¨¨§¦
.xeaeíéìk ïéðòì,exaype xeal milk etgc xeyde mc`dyk -åetgcyk ok §¦§©¥¦§

ïéLc÷enä éìeñt øBL,dctpy xg`lïéáéiç øBLå íãà,mlyløBáe §¥©§¨¦¨¨§©¨¦
.øeèẗ

:`ax x`anàîòè éàîoiycwend ileqt xey lr xeht xea,àø÷ øîà , ©©§¨¨©§¨
(cl `k zeny)',eilral aiWi sqM ,mNWi xFAd lrA,'Bl äéäé únäåoi` ©©©§©¥¤¤¨¦¦§¨¨§©¥¦§¤

`l` xacn xea iwfpa aiignd aezkdBlL únäL éîaxeknl lekiy - §¦¤©¥¤
,mialkl dlik`dl dliapdäæ àöé,oiycwend ileqt xey ±únä ïéàL ¨¨¤¤¥©¥

BlL.dxeaw oerh `l` ¤
,dywne `ax zhiy z` zxxan `xnbdàáøì déì àèéLôc àøîéîì§¥§¨¦§¦¨¥§¨¨

xeht xead lra xeal ltpy oiycewnd ileqt xeyydéì éòa àéòaéî àäå ,§¨¦©§¨¨¥¥
.àáøìeäî ,øBaì ìôpL ïéLc÷enä éìeñt øBL àáø éòácm`déàä- §¨¨§¨¥¨¨§¥©§¨¦¤¨©©©©

ly weqtd'Bl äéäé únäå'`ed xea aeigy epcnll `a,BlL únäL éîa §©¥¦§¤§¦¤©¥¤
äæ àöéoiycwend ileqt xey ±BlL únä ïéàL,lirl x`eankàîìéc Bà ¨¨¤¤¥©¥¤¦§¨

weqtdy xnel yiàúàc àeä äìéáða ïéìtèî íéìòaì 'Bl äéäé únäå'§©¥¦§¤§§¨¦§©§¦¦§¥¨§¨¨
z` milhep xeaa zny xeyd ly milrady weqtdn micnl ep` ,xnelk
minc el milyne dilr siqen wifnde ,dey `id dnk mdl oinye ,dliapd

m`d `ax wtzqdy oeik ,ok m`e .ig didy onfa xeyd ly eieey ick cr
zvxzn .zehiyta xhty o`k ep`vn cvik ,xeht oiycwend ileqt xey

,`xnbddèLt øãä àéòác øúadf weqty hyte xfg wtzqdy xg`l - ¨©§¨£¨¨©©§¨
.oiycwend ileqt xeya xea xeht cnll `a

ileqt xehtl 'el didi znde' weqtdn micnly oeik ,`xnbd zl`ey
,oiycwendì déì àðî äìéáða ïéìtèî íéìòa àlà,`xnbd daiyn .`ax ¤¨§¨¦§©§¦¦§¥¨§¨¥

ïî déì à÷ôðxFXd zgY xFW mNWi mNW' (el ,`k zeny) weqtdúnäå ©§¨¥¦©¥§©¥©©©§©¥
øBLc 'Bì äéäégbpy xey zyxta xn`pd ±`xnbd dywn .xeyéàî , ¦§¤§©

äìéáða ïéìtèî íéìòáì déì ú÷tî øBLc 'Bl äéäé únäå'c úéæçdne - ¨¦§§©¥¦§¤§©§©¥¦§¨¦§©§¦¦§¥¨
z` yxece `iven dz` xey iabl xn`py 'el didi znde' weqtdny zi`x

eli`e ,dliapa milthnd milra oic'Bl äéäé únäå'dyxta xn`pd,øBác §©¥¦§¤§
déì ú÷tîepnn yxec dz` ±BlL únäL éîìileqt xey xehtl - ©§©¥§¦¤©¥¤

,xeal ltpy oiycewndàðà Cetéà-xeyy `vie ,jtidl yexcz `l recn ¥£¨¥
xeal dfk xey ltp m` eli`e ,xeht oeict xg`l oiycwend ileqt xey gbpy

,`xnbd zvxzn .aiig xead lraàøazñîcinrdld,øBa éab øeèt ¦§©§¨§©¥
,íéìkä úà Ba øèôe ìéàBälw xea ly wifndy epicnln df xacy ¦¨©¤©¥¦

dgec .ea cinrp oiycwend ileqt xeht z` mb jkl ,xey ly wifndn
`xnbdäaøcà ,d cinrdl xazqnBa øèt ïkL ,øBL éab øeètxeya ©§©¨§©¥¤¥¨©

mz÷æð éöç,`xnbd daiyn .ïçkLà àì úäéî ÷æð délek-mipt lk lr £¦¤¤¥¤¤¦©Ÿ©§§¨
cinrdl xazqn xzei jkle ,xeaa `l` xeya mly wfp ly xeht ep`vn `l

xeaa oiycwend ileqt xey xeht:
:dpyna epipy'eë eøazLðå åéìëå øBL BëBúì ìôðxehte dndad lr aiig ¨©§§¥¨§¦§©§

milkd lr.iepy xeaa milk iwfp lr miaiig m` df oecip :`xnbd zx`an
e ,mi`pz zwelgnaïéúéðúî,milkd lr xehty epipyyk àìczhiyéaø ©§¦¦§Ÿ©¦

äãeäé.minkgk `l` `idàéðúc,`ziixaaé÷æð ìò áéiçî äãeäé éaø §¨§©§¨©¦§¨§©¥©¦§¥
øBáa íéìk.mlyl xead lra aiig exaype xeaa milk eltp m` - ¥¦§

:weqtd zyxca minkge dcedi iax ly mzwelgn xewn z` `xnbd zx`an
ïðaøc àîòè éàîmilkd lr xehtyàø÷ øîàc ,zeny) xea iwfp aeig iab ©©§¨§©¨¨§¨©§¨

Epqki `le xFA Wi` dxki iM F` xFA Wi` gYti ike' ,(cl `køBL änL ìôðå §¦¦§©¦¦¦§¤¦§Ÿ§©¤§¨©¨¨
,'øBîç Bàxey hxetn `l` 'ltepd dny ltpe' weqta xn`p `ly dfne £

lr wx miaiigy hrnl weqtd `ay minkg eyxc ,xengeiwfpàìå 'øBL'§Ÿ
iwfp lríãàxeaa ltepd,iwfp lr okeàìå 'øBîç'lrå íéìkeli`éaø ¨¨£§Ÿ¥¦§©¦
äãeäémilk iwfp lr aiignd,zaiz 'xFng F` xFW' xn`py dnay xaeq §¨£
'Bà'd`ae ,zxzeiníéìkä úà úBaøì.xeaa milk iwfp lr mb miaiigy ± §©¤©¥¦

:`xnbd zl`ey,ïðaøå.'e`' zaizn micnl md dn §©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc `nw `aa(ipy meil)

y ,oicdäúäL íàdzlitp xg` miigacg` meiúòì úòîdlitp zryn - ¦¨£¨¥¥§¥
,df onfa zxgnl cräøéLk,éa÷ änk äåLc àøBúì déãñôà àì`l ± §¥¨Ÿ©§§¥§¨§¨¤©¨©¥

ehgeyl oiznn didy ,gnw ly miaw dnkk deyd xeyd z` ciqtn did
dtixh epi`y xxazn dide miiga x`yp did `nye ,zrl zrn cr.dgiken

:`xnbdàîìàixd -cïîçð áø øáñ÷yäèáç Lézindl dlelrd ©§¨¨¨©©©§¨¥£¨¨

aewnery xeal dlitp.äøNòî úBçô §¨¥£¨¨
:`xnbd dywnïîçð áøì àáø déáéúéàepipyy ,epizpynneéä'zexitgd ¥¦¥¨¨§©©§¨¨

éàî ,'øeèt úîe øBîç Bà øBL BëBúì ìôðå ,íéçôè äøNòî ïéúeçt§¦¥£¨¨§¨¦§¨©§£¥¨©
àîòèm`d ,xehtäèáç déa úéìc íeMî åàì,df wnera dzinnd ©§¨©¦§¥¥£¨¨

,migth dyy wnerl dltpy dndad ztxhd recne
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xcde"צח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc `nw `aa(iyiy meil)

xnel mewn did 'xenge xey dny ltpe' aezk did m` :`xnbd daiyn

zaiz okle ,cgi xenge xey exeal eltp m` `l` aiig epi`ydéì éòaî ,'Bà'¦¨¥¥
÷lçìltp m` mby cnlle xeng zaizl xey zaiz oia wlgl zkxvp ± §©¥

:`xnbd zl`ey .aiig xead lra cal xeng e` cal xey xealeläãeäé éaø©¦§¨
cnlp okidn ,milk zeaxl e`' yxcy÷lçìxeng e` cal xey lr aiigl ± §©¥

,`xnbd daiyn .calà÷ôð 'ìôðe'îy dnn z`f cnl ±oeyla 'ltpe' aezk ¦§¨©©§¨
:`xnbd zl`ey .miax oeyla 'eltpe' aezk `le cigielïðaødkxvp recn ± ©¨¨

opax :`xnbd daiyn .cigi oeyla 'ltpe'n z`f micnl oi`e ,wlgl 'e`' zaiz
' oeyldy mixaeqòîLî àáeè 'ìôðå,cigi zlitp `weeca ezernyn oi` ± §¨©¨©§©

jxvp okle ,'ltpe' oeyl azkiy xyt` cgi xenge xey zlitpa s` `l`

lra aiigzn cegl xeng e` cegl xey zlitpa mby cnlle wlgl 'e`' zaiz
.xead

hrnl micnl 'xeng'e 'xey' dhxit dxezdy dfny ,minkg ixaca x`ean

:`xnbd zl`ey .xead lra aiig miig ilra x`y lr j` ,milke mc` wx
cg`a weqtd z` yexcl yi `ld ,milke mc` wx weqtdn hrenn recn
hxet jk xg`e 'llk' azkpy mewnay ,mda zyxcp dxezdy zecin b"in

ok m`e ,llkd ly eyexit `ed hxtd ,llkd eze`n mieqn 'hxt' weqta
,àîéà'y oeiky'ìôðåezernyn,ììkjynde ,ltepd xac lk epiidc ¥¨§¨©§¨
weqtd'øBîçå øBL'`ed,èøtxn`py mewnaeèøôe ììky ozep oicdïéà ©£§¨§¨§¨¥

,èøôaM äî àlà ììëalr wxy xnel epl yi jkleøBîçå øBL ¦§¨¤¨©¤¦§¨©£
weqta mihxetndïéàlr j` ,xead lra aiigzi -àðéøçà éãéîx`y lk ± ¥¦¦©£¦¨

miig ilraàì:`xnbd zayiin .xead lra aiigzi,éøîàjynday oeik Ÿ¨§¥
xn`p weqtd'ílLé øBaä ìòa'aiig xeal ltpy xac lk lry ezernyny ©©©§©¥
`vnp ,mlylyøæçweqtd,ììëåb"in zxg` dcina yxcp weqtd jkle ¨©§¨©

xn`p xy`ky ,zecinèøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ,ììëe èøôe ììk± §¨§¨§¦©¨¨¤¨§¥©§¨
e ,weqta yxetnd hxtl dnecd xac lk zeaxl `a ipyd llkdèøtä äî̈©§¨

íéiç éìòa LøBôî,miig ilra md dxeza miyxetnd mihxtdy myk ±óà §¨©£¥©¦©
y daxn llkdíéiç éìòa ìk.xeaa aeigd llka md ¨©£¥©¦

`lde ,llkdn miaxzn miig ilra lk recn oiicr :`xnbd zl`eyäî éà¦¨
àOîáe òbîa äànèî dúìápL øác LøBôî èøtäxenge xeyy myk ± ©§¨§¨¨¨¤¦§¨¨§©§¨§©¨§©¨

,mze` `yepd e` mda rbepd z` z`nhn mzlap ,weqta mihxetndóà©
`l` daxn epi` ok xg` xn`py llkdànèî dúìápL øác ìkòbîa ä ¨¨¨¤¦§¨¨§©§¨§©¨

,àOîáe,xead lra mdilr aiigziy zendae zeig lk epiidcúBôBò ìáà §©¨£¨
`ynae rbna d`nhn dpi` mzlapyàìixdy xead lra mdilr aiigzi Ÿ

:`xnbd daiyn .xenge xeyl minec mpi`ïk íàdxezd zpeek oi` m` ± ¦¥
,weqta mihxetnd xenge xeyl ixnbl minecd zendae zeig `l` zeaxl

,xeng mbe xey mb dxez dazk recnàèøt ãç àðîçø áBzëðe` xey' e` ¦§©£¨¨©§¨¨
`nhn mzlapy epiidc ,ixnbl el minecd mixac daxpy jka ice 'xeng'

mpi`y mixac mby ,zeaxl `a ipyd hxtd gxkda `l` .`ynae rbna
oiicr md m` ,`ynae rbn `nhn mzlap oi`y oeik hxtl ixnbl minec
jkle ,xead lra ly aeigd llka md mb ,miig ilra mdy jka hxtl minec

.xeaa zeter iwfp lr mb miaiig
,miig ilra lk zeaxl xzein ipyd hxtd oi` :df aeyii z` `xnbd dgec
xac lky epnn micnl eid `l oiicr mihxtdn cg` wx aezk did m`y oeik

ixdy ,aeigd llka `ed `ynae rbna z`nhn ezlapyáBzëð éädfi` ± ¥¦§
,aezkpy jka ic mihxtdnáúk éàwxçaæî éaâì áø÷ àðéîà äåä ,'øBL' ¦¨©£¨£¦¨¨¥§©¥¦§¥©

àì çaæî éaâì áø÷ BðéàL ïéàminecd miig ilra wxy xnel mewn did ± ¥¤¥¨¥§©¥¦§¥©Ÿ
miie`x mpi`y miig ilra la` ,aeigd llka md oaxwl miie`xe xeyl
ilra mby zeaxl ick 'xeng' dxez dazk okle ,aeigd llka mpi` oaxwl
.`ynae rbna mi`nhn md m` aeigd llka md oaxwl miie`x mpi`y miig

àðîçø áúk éàåwxLBã÷ ïéàL ïéà äøBëáa LBã÷ ,àðéîà äåä 'øBîç' §¦¨©©£¨¨££¨£¦¨¨¦§¨¥¤¥¨
àì äøBëáamdl clepd xekady jka xengl minecd miig ilra wx ± ¦§¨Ÿ

yecw mxeka oi`y miig ilra la` ,aeigd llka md dxeka zyecwa yecw

mby zeaxl 'xey' dxez dazk okle ,aeigd llka mpi` dxeka zyecwa
mby `vnpe .aeigd llka md dxeka zyecw mda oi`y miig ilra x`y
llka `ed `ynae rbna `nhn ezlapy xac lky cnll jxvp ipyd hxtd

.miig ilra lk epnn zeaxl oi`e ,aeigd

hxte llk'n miaxzn miig ilra x`y oi` :xg` ote`a `xnbd zayiin

,'llkeàlày dnnàø÷ øîàlrA' ,xead lra inelyz iab (cl `k zeny) ¤¨¨©§¨©©
eilrAl aiWi sqM mlWi xFAd'Bl äéäé únäåy weqtd zernyneøác ìk ©§©¥¤¤¨¦¦§¨¨§©¥¦§¤¨§©

äúéîlka zkiiy dzine ,aeigd llka `ed 'el didi znde' ea jiiyy ± ¦¨
.miig ilrad

mixac lr md xea iaeigy 'eN didi zOde'n micnle xg`n :`xnbd dywn§©¥¦§¤
ok m` ,dzin mda jiiyyíéìëì eäì éèònî à÷c ïðaøì ïéamixaeqd - ¥§©¨¨§¨¦©£¥§§¥¦

,milk `le 'xeng' aezkd hrinyíéìëì eäì éaøî à÷c äãeäé éaøì ïéáe¥§©¦§¨§¨§©¥§§¥¦
ike ,'e`'n milk aezkd daixy xaeqd ±eäðéð äúéî éða íéìkmilka ixd - ¥¦§¥¦¨¦§

e .milk hrnl 'xeng' zaiz z` jixv opax zrcl recne ,dzin jiiy `lok

znde' mda jiiy `l ixde milk daxn 'e`'y xnel xyt` ji` ,dcedi iaxl
:`xnbd zvxzn .'el didi,éøîày oeik dzin oeyl jiiy milka mbïúøéáL ¨§¥§¦¨¨

,ïúúéî àéä Bædkxvp opaxl okle ,'el didi znde' weqtd llka md s`e ¦¦¨¨
.'e`' zaizn mzeaxl xyt` dcedi iaxle ,mze` hrnl 'xeng' zaiz

:`xnbd dywnøîàc áøìe(:p lirl)àìå Bìáäì äøBz åéìò äáéiçL øBa §©§¨©¤¦§¨¨¨¨§¤§§Ÿ
Bèáçìj` ,dxez daiig xeaay [mg xie`] ladd zngn mxbpd wfp lr wx - ©£¨

xead rwxw ixdy ,xtegd xeht xead zirwxwa dhag zngn mxbpd wfp lr
ok m` ,eci lr dyrp xead lad wxe eci lr dyrp `léaøì ïéa ïðaøì ïéa¥§©¨¨¥§©¦

,äãeäéike ,xeaa milk aeig hrnl e` zeaxl miweqt exn`p recníéìk §¨¥¦
eäðéð àìáä éðazngn `l` xead lad zngn mixayp mpi` milk ixd ± §¥©§¨¦§

.xeaa milk iwfp lr llk aiigl xyt` ji`e ,xead zirwxwa ehagpy
:`xnbd zvxzn,éøîàdxac dxezdàìáäî éò÷téîc ézãçamilka ± ¨§¥§©§¥§¦©§¥¥©§¨

.mzxiay lr aiigl xyt`e xead lad zngn mirwetd miycg
aezkdy xnel xyt` ji` :`xnbd dywnlk zeaxl `a 'FN didi zOde'§©¥¦§¤

ixd ,dzin ea jiiyy xacàáøãëì déì éòaî ,'Bl äéäé únäå' éàäjxvp ± ©§©¥¦§¤¦¨¥¥§¦§¨¨
,`ax ly ezyxclàáø øîàc,(.`p lirl)ïéLc÷enä éìeñt øBLxey ± §¨©¨¨§¥©§¨¦

xzen exyae dctp `edy epicy ,lqtpe men ea ltpe oaxwl ycwedy
,mialkl ezlap z` lik`dl xeq` la` dlik`aøeèt ,øBáì ìôpLeilr ¤¨©§¨

,xead lra'Bl äéäé únäå' øîàpLz` dxez daiig `ly ,jkn eyxce , ¤¤¡©§©¥¦§¤
`l` wfipl mlyl xead lraBlL únäL éîazkiiy dzlapy dnda lr ± §¦¤©¥¤

,dxkenl md milekie dilralBlL únä ïéàL äæ àöéileqt xey lr j` ± ¨¨¤¤¥©¥¤
oi` ,dxeawa aiig `ed ixdy ezlap xeknl mileki eilra oi`y miycwend
xac lk zeaxl `a epi`e df oicl jxvp weqtdy oeike ,ewfpa aiig xead lra
miig ilra x`y lr s` miaiigy oipn dl`yd zxfeg ,dzin ea jiiyy

.xeal eltpy
znde' weqtdn miaxzn mpi` miig ilra x`y :xg` ote`a `xnbd zayiin

'el didiàlày dnnàø÷ øîà(my),'åéìòáì áéLé óñk'dkxved jkly ¤¨¨©§¨¤¤¨¦¦§¨¨
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:`xnbd zayiin,ïðçBé éaø øîàepizpyn zpeekløBL ,Løç àeäL øBL ¨©©¦¨¨¤¥¥
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.úBôBò:`VnaE rBnA oi`Ohn oi`.ë"à ¥§©§¦§©¨§©¨
ipXn `hxRl Dil incC i`n `N` iAx `lC§Ÿ©¦¤¨©§¨¥¥©§¨¨¦§¥

:oiccv.èøt ãç àðîçø áBzëìxFW F` §¨¦¦§©§¨¨©§¨
azkCnE hxRd oirM lM opiWxce xFng F`£§©§¦¨¨§¥©§¨¦§¨©
d`Ohn FzlaPW xacl oipr Fpi` m` Kci ¦̀¨¦¥¦§¨§¨¨¤¦§¨§©§¨
EncC zFtFrl oipr EdpY `llkA iz` `dC§¨¨¥¦§¨¨§¥¦§¨§§¨
`Mi`e miIg ilrA dedC cv cgA `hxRl©§¨¨§©©©£¨©£¥©¦§¦¨
`kidn ikixv EdiiexzC `YWd Kxtnl§¦§©©§¨§©§©§§¦¥¥¥¨
zFtFrC `zNn Kdn `N` mc` hrnn§©¥¨¨¤¨¥©¦§¨§
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`d EdpiiEAxl ivn ikid dcEdi iAxe opAxl§©¨¨§©¦§¨¥¥¨¥§¦¦§¨
:FN didi zOde EdA opixw `leæ ïúøéáL Ÿ¨¦¨§§©¥¦§¤§¦¨¨
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:il dOl xFng dcEdi. ézãça:miWcg §¨£¨¨¦§©§¥£¨¦
.ïéLc÷enä éìeñt øBLoi` dCtPW §¥©§¨¦¤¦§¨¥

'a wxRA zFxFkaA ol `niiwC FNW dziOd©¥¨¤§©§¨¨¦§§¤¤
(.eh sc)FpFicR xg`l oiWCwEOd ilEqR iAB©¥§¥©§¨¦§©©¦§

`le Ylk`e alg `le xUA dGiB `le gAfY¦§©§Ÿ¦¨¨¨§Ÿ¨¨§¨©§¨§Ÿ
:Lialkl.íãà àìå øBL:dndA oin Fpi`W ¦§¨¤§Ÿ¨¨¤¥¦§¥¨

.äãéáàc äNåzcia` lkl aizkC oeiM §¤©£¥¨¥¨¦§¦§¨£¥©
xFWe xFng `pngx azkC il dOl Lig`̈¦¨¨¦§¨©©§¨¨£§
opiWxC zF`ivn EN` wxRaE dnlUe dUe§¤§©§¨§¤¤¥§¦©§¦¨
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awie oxFB o`v aizkC dwprd iAB©¥©£¨¨¦§¦Ÿ¤§¤¤
gAfn iAbl axw oi`W xaC lM hrnn `lŸ§©¥¨¨¨¤¥¨¥§©¥¦§¥©
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oiaE xFngn milM Edl ihrnnC opAxl§©¨¨¦§©£¥§¥¦¥£¥
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øBL àáø øîàc àáøãëì déì éòaî Bl äéäé únäå§©¥¦§¤¦¨¥¥§¦§¨¨§¨©¨¨
äéäé únäå øîàpL øeèt øBáì ìôpL ïéLc÷enä éìeñt§¥©§¨¦¤¨©§¨¤¤¡©§©¥¦§¤
øîà àlà BlL únä ïéàL äæ àöé BlL únäL éîa Bl§¦¤©¥¤¨¨¤¤¥©¥¤¤¨¨©
ä"à íéìòa déì úéàc ìk úBaøì åéìòáì áéLé óñk àø÷§¨¤¤¨¦¦§¨¨§©¨§¦¥§¨¦
øBîç íãà àìå øBL àø÷ øîà énð íãàå íéìk eléôà£¦¥¦§¨¨©¦¨©§¨§Ÿ¨¨£
àîìLa íéìëì eäì éaøî à÷c äãeäé éaøìe íéìk àìå§Ÿ¥¦§©¦§¨§¨§©¥§§¥¦¦§¨¨
àlà déa èòîî éàî øBîç àlà íãà déa èòîî øBL§©¥¥¨¨¤¨£©§©¥¥¤¨
éøáãì äãéáàc äNå äãeäé éaøì øBác øBîç àáø øîà̈©¨¨£§§©¦§¨§¤©£¥¨§¦§¥
éàî :áéiç ïè÷å äèBL Løç øBL BëBúì ìôð :àéL÷ ìkä©Ÿ©§¨¨©§¥¥¤§¨¨©¨©
ìL øBL Løç ìL øBL àîéìéà ïè÷å äèBL Løç øBL¥¥¤§¨¨¦¥¨¤¥¥¤
éaø øîà øeèt çwt ìL øBL àä ïè÷ ìL øBL äèBL¤¤¨¨¨¤¦¥©¨¨©©¦
ïè÷ àeäL øBL äèBL àeäL øBL Løç àeäL øBL ïðçBé¨¨¤¥¥¤¤¤¨¨
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צט zea` drax`` cenr cp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.÷lçìA xFnge xFW mW lFRIW cr aiIg Fpi` `niY `lC:cgi.ìôðå:cigi oFWl §©¥§Ÿ¥¨¥©¨©¤¦¨©£§©©§¨©§¨¦
.òîLî àáeè ìôðå[a`ild`e l`lva dUre FnM[(el zeny)ztFOde zF`d `aE §¨©¨©§©§§¨¨§©§¥§¨¢¦¨¨¨§©¥

(bi mixac)aFCd z`e ix`d `aE(fi ` l`eny):.àì àðéøçà éãéî:olpn iNin x`WEóà ¨¨£¦§¤©¦¥©£¦¨Ÿ§¨¦¥§¨¨©
.íéiç éìòa ìk:oilhlhn x`W s` iAxe F` `z` dcEdi 'xlE Dl uxYnw opAxl ¨©£¥©¦§©¨¨¨§©¥¨§§¨¨¨§©¦©§¨§©§§¦

.úBôBò:`VnaE rBnA oi`Ohn oi`.ë"à ¥§©§¦§©¨§©¨
ipXn `hxRl Dil incC i`n `N` iAx `lC§Ÿ©¦¤¨©§¨¥¥©§¨¨¦§¥

:oiccv.èøt ãç àðîçø áBzëìxFW F` §¨¦¦§©§¨¨©§¨
azkCnE hxRd oirM lM opiWxce xFng F`£§©§¦¨¨§¥©§¨¦§¨©
d`Ohn FzlaPW xacl oipr Fpi` m` Kci ¦̀¨¦¥¦§¨§¨¨¤¦§¨§©§¨
EncC zFtFrl oipr EdpY `llkA iz` `dC§¨¨¥¦§¨¨§¥¦§¨§§¨
`Mi`e miIg ilrA dedC cv cgA `hxRl©§¨¨§©©©£¨©£¥©¦§¦¨
`kidn ikixv EdiiexzC `YWd Kxtnl§¦§©©§¨§©§©§§¦¥¥¥¨
zFtFrC `zNn Kdn `N` mc` hrnn§©¥¨¨¤¨¥©¦§¨§
:`nrh DiNEMn Dil wiRnC cr lif`e iWwn©§¥§¨¦©§©¦¥¦¥©§¨

.àì äøBëáa LBã÷ ïéàLmiqEq oFbM ¤¥¨¦§¨Ÿ§¦
`kixhvi` `lC xFW `pngx azM miNnbE§©¦¨©©§¨¨§Ÿ¦§§¦¨
miNnbE miqEq 'it` iiEAxl iz` llMn `dC§¨¦§©¨¥¦§¥£¦¦§©¦
miIg ilrA oiccv ipXn `hxRl Ence li`Fd¦§¨©§¨¨¦§¥§¨¦©£¥©¦
`N` EnC `lC zFtFr la` `Ohn ozlape§¦§¨¨§©¨£¨§Ÿ¨¤¨

:`l cv cgA.àlàllke xfg `niY `l §©©Ÿ¤¨Ÿ¥¨¨©§¨©
`ni` `N` llkE hxtE llkA DiWxcnl§¦§§¥¦§¨§¨§¨¤¨¥¨

:'Ek FN didi zOde `xw xn`éða íéìk ¨©§¨§©¥¦§¤¥¦§¥
.eäðéð äúéîEdpihrnl `xw l"le dInzA ¦¨¦§¦§¦¨§§¨§©£¦§

`d EdpiiEAxl ivn ikid dcEdi iAxe opAxl§©¨¨§©¦§¨¥¥¨¥§¦¦§¨
:FN didi zOde EdA opixw `leæ ïúøéáL Ÿ¨¦¨§§©¥¦§¤§¦¨¨

.ïúúéî àéäxFng `z` opAxl KMld ¦¦¨¨¦§¨§©¨¨¨¨£
`id WOn dzin e`le li`Fd EdpihErnl¦§¦§¦§©¦¨©¨¦
i`e dndA oin Fpi`W mc` ihErnl xFWe§¦§¥¨¨¤¥¦§¥¨§¦
mc` ihErnl `pin` ded cg `pngx azM̈©©§¨¨©£¨£¦¨¦§¥¨¨
miIg ilrA hrnn `w ikC `l milM la £̀¨¥¦Ÿ§¦¨§©¥©£¥©¦
xFng Kixhvi` ikdl hrnn `w DizeEkC§©¨¥¨§©¥§¨¥¦§§¦£
b"r s` `z` milM iiEAxl F` dcEdi iAxlE§©¦§¨¦§¥¥¦¨¨©
ihErnl xFWe WOn Edpip dzin ipA e`lC§©§¥¦¨¦§©¨§¦§¥
'xl KixR oOwlE DizeEkC miIg ilrA mc`̈¨©£¥©¦§©¨¥§©¨¨¦§

:il dOl xFng dcEdi. ézãça:miWcg §¨£¨¨¦§©§¥£¨¦
.ïéLc÷enä éìeñt øBLoi` dCtPW §¥©§¨¦¤¦§¨¥

'a wxRA zFxFkaA ol `niiwC FNW dziOd©¥¨¤§©§¨¨¦§§¤¤
(.eh sc)FpFicR xg`l oiWCwEOd ilEqR iAB©¥§¥©§¨¦§©©¦§

`le Ylk`e alg `le xUA dGiB `le gAfY¦§©§Ÿ¦¨¨¨§Ÿ¨¨§¨©§¨§Ÿ
:Lialkl.íãà àìå øBL:dndA oin Fpi`W ¦§¨¤§Ÿ¨¨¤¥¦§¥¨

.äãéáàc äNåzcia` lkl aizkC oeiM §¤©£¥¨¥¨¦§¦§¨£¥©
xFWe xFng `pngx azkC il dOl Lig`̈¦¨¨¦§¨©©§¨¨£§
opiWxC zF`ivn EN` wxRaE dnlUe dUe§¤§©§¨§¤¤¥§¦©§¦¨

:dVn xA EdNEkl Edl.øeèt çwt ìL àä:`xw DixhR `kid dInzA §§§©¦¤¨¤¦¥©¨¦§¦¨¥¨©§¥§¨
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BàoiYkEC lkA wNgl F` KixvnC dIW`i 'xM `ibEq i`d .wNgl Dil irAn¦¨¥¥§©¥©§¨§Ÿ¦¨§©§¦§©¥§¨§¦
`zkldM `lC Ef `ibEq k"` Dnize wNgl F` Kixv oi` ozpFi iAxl la £̀¨§©¦¨¨¥¨¦§©¥§¥©§¨§Ÿ§¦§§¨

l`FXd 'taC(:dv sc n"a)`axM l"iwe ozpFi iAxM `axe dIW`i iAxM iIA` iwFn ¦§©¥¥©©¥§©¦Ÿ¦¨§¨¨§©¦¨¨§§¨¨
FpA z`e FzF` 'taE iIA`C iAbl(:gr sc oileg)a`d rxfl oiWWFgC `YbElR iAB §©¥§©©¥§§¤§©¥§§¨§§¦§¤©¨©

'xe ozpFi iAxC `YbEltA `ilzC rnWn©§©§©§¨¦§§¨§©¦¨¨§
Ep` oi` dOl DFnzl Wi iOp dIW`iŸ¦¨©¦¥¦§©¨¨¥¨
`axC DizNin gMn ozpFi 'xM c"nM oiwqFR§¦§§¨¨¦Ÿ©¦§¥§¨¨

:l`FXd wxRAäåäiAbl axw `pin` §¤¤©¥£¨£¦¨¨¥§©¥
xFW `kd opitli `l dOl DniY .oi` gAfn¦§¥©¥¥©¨¨Ÿ©§¦¨¨¨
zFtFr opiAxnC iOp `pwQnaE zAXn xFW¦©¨§©§¨¨©¦¦§©¦¨
Dil zi`C lM eilral aiWi aizkCn¦¦§¦¨¦¦§¨¨¨§¦¥
xFng F` xFW xFXn slip l"l milrA§¨¦¥©¦£
oOwl dwixtE dniqg FnM zAXn xFng£¦©¨§£¦¨§¦¨§©¨
slinl `MilC mc` hirO` `liOnE¦¥¨¦§¦¨¨§¥¨§¥©

oOwl opixn`cM zAXn(a"r)mi`lM iAB ¦©¨¦§©§¦¨§©¨©¥¦§©¦
iAB oke xg` xacl `le eiYWTd dgPdl§©¨¨¦©§¦§Ÿ§¨¨©¥§¥©¥
KixS dn dcia` zaWde ltM inElWY©§¥¥¤©£¨©£¥¨©¨¦
dWxtdl EdinE zAXn slip oOwl iEAix¦§©¨¥©¦©¨¦§©§¨¨
zAXn slinl KiIW `lC `gip ipiq xdC§©¦©¦¨§Ÿ©¨§¥©¦©¨
l"ie zFxACd zxUr Exn`p `l oiicrC©£©¦Ÿ¤¤§£¤¤©¦§§
`l hxtE llkA WFxcl KiIXW mFwnaC¦§¨¤©¨¦§¦§¨§¨Ÿ
dedC iPd lM oke zAXn xFW xFW opitli©§¦¨¦©¨§¥¨©¥©£¨
opiWxC ltM inElWzC hxtE llkA opiWxC©§¦¨¦§¨§¨§©§¥¥¤©§¦¨

dAExnA `icdA Dil(.bq sc onwl)e`l i` ¥§¤§¨¦§¨¦©
dcia` zaWdA Wxtl Wi oke lkC `iEAx¦¨§¨§¥¥§¨¥©£¨©£¥¨
llkA WixCn `lC l"i ipixg` lkA la £̀¨§¨©£¦¥§Ÿ¦§¦¦§¨

:llkE hxtE§¨§¨
áø÷oiWECwC w"tA .gAfn iAbl(.fi sc) ¨¥§©¥¦§¥©§§¦¦

awie oxFB o`v aizkC dwprd iAB©¥©£¨¨¦§¦Ÿ¤§¤¤
gAfn iAbl axw oi`W xaC lM hrnn `lŸ§©¥¨¨¨¤¥¨¥§©¥¦§¥©
oi`W mixaC dOM ied oxFB llkaC mEXn¦§¦§©¤£¥©¨§¨¦¤¥

oiNEgC w"tA la` gAfn iAbl miaixwsc) §¥¦§©¥¦§¥©£¨§§¦
(:dkE`HgzY miGr dUrn lM aizkC r"v¦§¦¨©£¥¦¦¦§©¨

`l i`O`e zFtFr ihErnl miGr xn`C§¨©¦¦¦§¥§©©Ÿ
gAfn iAbl axw oi`W xaC lM opihrnn§©£¦¨¨¨¨¤¥¨¥§©¥¦§¥©
lM oOwl xn`C `pWil `Eddl EdinE¦§©¦§¨§¨©§©¨¨

:mzdn dWw `l `Ed `iEAixïéaiAxl ¦¨Ÿ¨¤¥¨¨¥§©¦
.Edpip dzin ipA milM milM dAxnC dcEdi§¨¦§©¤¥¦¥¦§¥¦¨¦§
ipA e`lC mEXn y"k KixR i`nE z"`e§©¨¦¦§©§¥
dcEdi iAxl `iEAix ikixv Edpip dzin¦¨¦§§¦¥¦¨§©¦§¨
milM hrnn ded iOp dcEdi 'xlC l"ie§¦§§¨©¦£¨§©¥¥¦
oiA KixR ikdlE `iEAix e`l i` xFngn¥£¦©¦¨§¨¥¨¦¥
oiaE xFngn milM Edl ihrnnC opAxl§©¨¨¦§©£¥§¥¦¥£¥
dzin ipA e`l `d xFngC hEriOn iwEt`l F`n milM Edl dAxnC dcEdi iAxl§©¦§¨¦§©¤§¥¦¥©£¥¦¦©£¨©§¥¦¨

:EdpipïéaDil zi`C o`nl ENit` .Edpip `lad ipA milM dcEdi 'xl oiA opAxl ¦§¥§©¨¨¥§§¨¥¦§¥©§¨¦§£¦§©§¦¥
gipOd 'tA(.hk sc lirl)xhtinl xiRW Kixhv` FzEWxA xFaaE FzEWxA xFaA `N` dcEdi iAx aiIgn `l k"`e xEhR driWR zlitp xg`l eiwfp xiwtn dcEdi iAxlC §©¥¦©¦§©¦§¨©§¦§¨¨§©©§¦©§¦¨¨§Ÿ§©¥©¦§¨¤¨§¦§§¦§¦§§¦©¦§¦§©

ladaE e"wA `iz` DiciC iedC `kid dhage dlitp KxC lFRIW cr ltpe ax WixcCn `xw irYWn lad wGidaC xiRW KixR n"n `Ed DiciC dhagC dhagA milM¥¦©£¨¨©£¨¨¦¥¨¦©¦¦§¤¥¤¤¦§¨¥§¨¦§¨¦©§¨©©¤¦¤¤§¦¨©£¨¨¥¨©£¥¦¥©§¨§§¤¤
xFaA `N` aiIgn `lC oeikC dlitp KxC lFRIW cr axl ENit` dcEdi 'x WFxcIW d`xp oi` EdinE i"xl milkC `iEAix igEMW`l ol zi` `xw DiA irYWnC§¦§¨¥¥§¨¦¨§©§¥¦¨§¥¦§¦¥¦§¤¤¦§§¨£¦§©©¤¦¤¤§¦¨§¥¨§Ÿ§©¥¤¨§

:dhagA aiIgzn ladA aiIgzIW mFwn lkaC mEXn FWxFC oi` l`EnXW FnM FWxFcl Fl oi` FzEWxAøBîçd"al mB iOp xn`w `lC `de .'Ek dcEdi 'xl xFaC ¦§¥§§§¤§¥¥§¦¦§¨¨¤¦§©¥§¤¤¦§©¥©£¨¨£§§§¨§¨§Ÿ¨¨©©¦©§
oOwl `Ow lfFBd WixaC(.cv sc)o`nlC i"xF`e zFxhW hrnl `z` xFngC `ni`e `"fiihpetn dWn x"xd dWwd miIg ilrA EedC EncC KPd `N` aiWg `lC ¦§¥©¥©¨§©¨§Ÿ¨¦¤¨©¨§¨©£©£¥©¦¦§¨¨Ÿ¤¦§¥¨©£¨¨§©¥§¨§¦¦§©

qpFMd wxRA gkEncM opAxCn `N` aiIgn `l iOp inxbC `piC oi`cC o`nlE xEhR Fnvr `Ed 'it` inxbC `piC oi`C `lC(.aq sc onwl)zpTY EUr i` Dil `irAinC §Ÿ¨¦¦¨§©§¦£¦©§¨§©§¨¦¦¨§©§¦©¦Ÿ¦©¥¤¨¦§©¨¨¦§©§¤¤©¥§¦¨§¨¥¦¨©¨©
C i`e `l F` xEqnA lfbp:lfbpA FnM xEqnA lfbp zpTY EUr `l dOl `ziixF`C inxbC `piäNhxR iednl Kixhv` DitEbl z"`e .`iWw lMd ixacl dcia`C ¦§¨§¨Ÿ§¦¦¨§©§¦§©§¨¨¨Ÿ¨©¨©¦§¨§¨§§¦§¨¤©£¥¨§¦§¥©Ÿ©§¨§§¥¦§§¦§¤¡¥§¨

zF`ivn EN` 'tA WixCcM DizNinl cge cg lM Kixhv` dnlUe xFnge xFWC iNin lM EAxz`e hxRd lr siqFn llM dUrpe llkE(.fk sc n"a)xYiinC dU `l i`e §¨§©£¤§¨¦©©§¨§¦§©¨¦¥§©£§©§¨¦§§¦¨©§©§¦§¥¦§¨¦§¥§¦§¦Ÿ¤¦§©¥
lM iAxz`C oeiM hxtl il dOl mrh oYil l`EnW EpiAx libx llkE hxR WIW mFwn lkaC l"ie icin DiA opiWxC ded `le llkE hxtl EdiiPin cg ixiIWn ded£¨§©§¥©¦©§¦§¨§¨§Ÿ£¨©§¦¨¥¦¥§¦§¨¨¤¥§¨§¨¨¦©¥§¥¦¥©©¨¨¦¦§¨¥¨§¦§©¥¨
dcia`nC q"Xd lral Dil miw `kde xaC lM zFAxlE eilr siqFn llM zFidl hxR FncTW `l m` llMdn iAxzn did `NW mixaC Wi `OWC WxtnE iNin¦¥§¨¥§¤¨¥§¨¦¤Ÿ¨¨¦§©¥¥©§¨¦Ÿ¤¨§§¨¦§§¨¦¨¨§©¨¨¨§¨¨¦¥§©©©©§¥£¥¨
llMd on hrnl `NW icM hxR o`M v"`e oipr mEWA F` e"wn F` a` oipAn dcia` mEW hrnl oi`W llkE hxR Wi ENi`M dcia` lM xiRW opirnW ded mYq§©£¨©§¦¨©¦¨£¥¨§¦¥§¨§¨¤¥§©¥£¥¨¦¦§©©¦§¦§¨§©§¨§¥¤Ÿ§©¥¦©§¨

f"rA DiPin opiWxcC aB lr s` llkE hxR Wi ENi`M dcia` lM zFAxl `iEAix lkl iede aizM dcia` lkl p"` oiC mEW ici lr xaC mEW(:ek sc)xnEOd zFAxl ¨¨©§¥¦§¨£¥¨§¦©£¥§¨¦¨§©¨£¥¨§¦¥§¨§¨©©©§©§¦¨¦¥©§©©¨
:Lig`kle cg` lkC dcia` lM opiAxnE Lig``e dcia`` `iEAix i`w EdiiexY`C dcia` lM iOp Wxcnl `Mi` mFwn lMn¦¨¨¦¨§¦§©©¦¨£¥¨§©©§©§¨¥¦¨©£¥¨§©¨¦§©¦¨¨£¥¨§¨¤¨§¦§¨¦
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ïðaøå à÷ôð ìôðåî ÷lçì äãeäé éaøå ÷lçì déì éòaî Bà¦¨¥¥§©¥§©¦§¨§©¥¦§¨©©§¨§©¨¨
ììk èøt øBîçå øBL ììk ìôðå àîéà òîLî àáeè ìôðå§¨©¨©§©¥¨§¨©§¨©£§¨§¨
éãéî ïéà øBîçå øBL èøtaM äî àlà ììka ïéà èøôe§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨©£¥¦¥

ì àðéøçàèøôe ììk ììëå øæç ílLé øBaä ìòa éøîà à ©£¦¨Ÿ©§¥©©©§©¥¨©§¨©§¨§¨
LøBôî èøtä äî èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ììëe§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨
øác LøBôî èøtä äî éà íéiç éìòa ìk óà íéiç éìòa©£¥©¦©¨©£¥©¦¦¨©§¨§¨¨¨
dúìápL øác ìk óà àOîáe òbîa äànèî dúìápL¤¦§¨¨§©§¨§©¨§©¨©¨¨¨¤¦§¨¨
áBzëð ë"à àì úBôBò ìáà àOîáe òbîa äànèî§©§¨§©¨§©¨£¨Ÿ¦§
àðéîà äåä øBL áúk éà áBzëð éä àèøt ãç àðîçø©§¨¨©§¨¨¥¦§¦¨©£¨£¦¨
áúk éàå àì çaæî éaâì áø÷ BðéàL ïéà çaæî éaâì áø÷̈¥§©¥¦§¥©¥¤¥¨¥§©¥¦§¥©Ÿ§¦¨©
LBã÷ ïéàL ïéà äøBëáa LBã÷ à"ä øBîç àðîçø©§¨¨£¨¦§¨¥¤¥¨
øác ìk Bl äéäé únäå àø÷ øîà àlà àì äøBëáa¦§¨Ÿ¤¨¨©§¨§©¥¦§¤¨§©
äãeäé 'øì ïéáe íéìëì eäì éèòîî à÷c ïðaøì ïéa äúéî¦¨¥§©¨¨§¨§©£¥§§¥¦¥§§¨
éøîà eäðéð äúéî éða íéìk íéìëì eäì éaøî à÷c§¨§©¥§§¥¦¥¦§¥¦¨¦§©§¥
åéìò äáéiçL øBa øîàc áøìe ïúúéî àéä eæ ïúøéáL§¦¨¨¦¦¨¨§©§¨©¤¦§¨¨¨
íéìk äãeäé éaøì ïéa ïðaøì ïéa Bèáçì àìå Bìáäì äøBz¨§©§§Ÿ§¨§¥§©¨¨¥§©¦§¨¥¦
éàä àìáäî éò÷ôéîc ézãça éøîà eäðéð àìáä éða§¥©§¨¦§©§¥§©§¥§¦§§¥¥©§¨©
øBL àáø øîàc àáøãëì déì éòaî Bl äéäé únäå§©¥¦§¤¦¨¥¥§¦§¨¨§¨©¨¨
äéäé únäå øîàpL øeèt øBáì ìôpL ïéLc÷enä éìeñt§¥©§¨¦¤¨©§¨¤¤¡©§©¥¦§¤
øîà àlà BlL únä ïéàL äæ àöé BlL únäL éîa Bl§¦¤©¥¤¨¨¤¤¥©¥¤¤¨¨©
ä"à íéìòa déì úéàc ìk úBaøì åéìòáì áéLé óñk àø÷§¨¤¤¨¦¦§¨¨§©¨§¦¥§¨¦
øBîç íãà àìå øBL àø÷ øîà énð íãàå íéìk eléôà£¦¥¦§¨¨©¦¨©§¨§Ÿ¨¨£
àîìLa íéìëì eäì éaøî à÷c äãeäé éaøìe íéìk àìå§Ÿ¥¦§©¦§¨§¨§©¥§§¥¦¦§¨¨
àlà déa èòîî éàî øBîç àlà íãà déa èòîî øBL§©¥¥¨¨¤¨£©§©¥¥¤¨
éøáãì äãéáàc äNå äãeäé éaøì øBác øBîç àáø øîà̈©¨¨£§§©¦§¨§¤©£¥¨§¦§¥
éàî :áéiç ïè÷å äèBL Løç øBL BëBúì ìôð :àéL÷ ìkä©Ÿ©§¨¨©§¥¥¤§¨¨©¨©
ìL øBL Løç ìL øBL àîéìéà ïè÷å äèBL Løç øBL¥¥¤§¨¨¦¥¨¤¥¥¤
éaø øîà øeèt çwt ìL øBL àä ïè÷ ìL øBL äèBL¤¤¨¨¨¤¦¥©¨¨©©¦
ïè÷ àeäL øBL äèBL àeäL øBL Løç àeäL øBL ïðçBé¨¨¤¥¥¤¤¤¨¨
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`zeaק drax`a cenr cp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øeèt çwt àeäå øBL àä:dInzA.úòc ïa ïéîdhFW `Ed 'it`e mc` Epiid ¨§¦¥©¨¦§¦¨¦¤©©©§¨¨©£¦¤
rC oA oin:`Ed z.ïè÷å äèBL Løç øBLF` ohw F` dhFW F` Wxg `EdW xFW ¦¤©©¥¥¤§¨¨¤¥¥¤¨¨

:gTR `Ed ENit`e dliNA KxCA KNdn F` `nEq'éðúî.éðéñ øä úLøôäìem` ¨§©¥©¤¤©©§¨©£¦¦¥©§©§¨©©¦©¦
:`xnBA sFre dIg opiAxn op`e aizM Wi` m` dndA.ìôk éîeìLúìeb"r`e §¥¨¦¦§¦©£©§©¦¨©¨§©§¨¨§©§¥¥¤§

dIge dndA x`W xFng cre xFXn aizkC¦§¦¦§©£§¨§¥¨§©¨
:EdNEkA oke 'nBA opiAxn.ä÷éøôìaFfr §©¦¨©§¨§¥§§¦§¦¨¨

FOr aFfrY(bk zeny):.íéàìëìdrAxdC ©£¦§¦§©¦§©§¨¨
ied mi`lM riAxz `l LYndA aizkC b"r`¦§¦§¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦£¥
oke `xnBA silicM llkA sFre dIg iOp©¦©¨§¦§¨¦§¨¦©§¨¨§¥
xFWA WFxgz `lC dbdpdC mi`lM oiprl§¦§©¦§©¦§©§¨¨§Ÿ©£§

:xFnge.äååäa:zFidl libxd xacA'îâ ©£©Ÿ¤§¨¨¨¨¦¦§
.äîäa ììëa äiçdndAd z`f aizkC ©¨¦§©§¥¨¦§¦Ÿ©§¥¨

iavE lI` DixzA aizkE Elk`Y xW`mixac) £¤Ÿ¥§¦©§¥©¨§¦
(ci:ìò òLt øác ìk ìò ìôk éîeìLúì§©§¥¥¤©¨§©¤©©

.äòéLt øác ìk 'eë øBLoi`W xaC 'it`e ¨§©§¦¨©£¦¨¨¤¥
dAExn wxRA miIg gEx FA(:aq onwl):.úaMî ©©¦§¤¤§¨¦©¨

LYndA lke LxFnge LxFW aizkC(d mixac): ¦§¦§©£§§¨§¤§¤
éìé.úaMî Ezîäa Ezîäa óoNdN dn ¨¦§¤§¤§¤§¤¦©¨©§©¨

:'iOwl WxtncM llkA sFre dIgúBøaca ©¨§¦§¨§¦§¨¥§©¥©¦§
.Ezîäa øîàð úBðBLàøän`p `leodA x ¨¦¤¡©§¤§¤§Ÿ¤¡©¨¤

siqFd zFpFxg`d zFxACaE xFnge xFW©£©¦§¨©£¦
:xFnge xFW xiMfdl.àìäålM llkA od s` §©§¦©£©£Ÿ©¥¦§©¨

:ied oCivA xEn`d LYndAøBîçå øBM äî §¤§¤¨¨§¦¨£¥©©£
.ïäa àöBik óBòå äiç ïàk øeîàä̈¨©©¨§©¥¨¤
:iEAix rnWnC lken `nrh Wxtn DiOwlE§©¥§¨¥©§¨¦§¨§©§©¦

.ìk óàoFbM xFnge xFW xn`PW mFwn ©¨¨¤¤¡©©£§
`vFIM sFre dIg odl oinFce dniqge dwixR§¦¨©£¦¨§¦¨¤©¨§©¥

:odA.àèøt ãç àðîçø áBzëðopiWxce ¨¤¦§©§¨¨©§¨¨§©§¦¨
m` Kci` azkCn oiccv ipXn Dil incC lM̈§¨¥¥¦§¥§¨¦¦§¨©¦¨¦
EdpY d`Ohn FzlaPW xacl oipr Fpi ¥̀¦§¨§¨¨¤¦§¨§©§¨§¥
EedC cv cgA `hxRl incC zFtFr oiprl§¦§©§¨¥©§¨¨§©©©£

:DizeEkC miIg ilrA.øBL àðîçø áúk ©£¥©¦§©¨¥¨©©§¨¨
dxFkaA `Ed WFcw `dC Kixhv` `lC§Ÿ¦§§¦§¨¨¦§¨
miNnbE miqEq oiprl EdpY iz`w xFngnE¥£¨¨¥§¥§¦§©¦§©¦
d`Ohn Fzlap oiccv ipXn `hxRl incC§¨¥©§¨¨¦§¥§¨¦¦§¨§©§¨

:`l zFtFr la` od miIg ilraEàéeaéø ©£¥©¦¥£¨Ÿ¦¨
.àeä:lMd dAixe hxtE llkA WxCn `le§Ÿ¦§©¦§¨§¨§¦¨©Ÿ

.éøtî éøtxkWe miaprn oii clEn cle §¦¦§¦¨¨¦¨¨©¦¥£¨¦§¥¨
minE zFIxhtE oidnM ihErnl mixnYn¦§¨¦¦§¥§¥¦¦§¦©¦
ihErnl rwxw ilECbe ixRn ixR Fpi`C glnE¤©§¥§¦¦§¦§¦¥©§©¦§¥

:xUrn sqkA oigTp opi`W mibCàzLä ¨¦¤¥¨¦¨¦§¤¤©£¥©§¨
.àeä àéeaéø ìk úøîàczFtFr 'it`e §©§¨¨¦¨©£¦

:xFnge xFWe dndA hxRC il dOl.éëä éà ¨¨¦§¦¥§¥¨§©£¦¨¥
:opitli zAXn mi`lkC.øñzéì énð íãà §¦§©¦¦©¨©§¦¨¨¨©¦¦§©

zAW iAB `dC dndAd mr oFxwA KFWnl¦§§¨¦©§¥¨§¨©¥©¨
Care aizkC dndaM xdfEnLzn`e L §¨¦§¥¨¦§¦§©§§©£¨§

:LYndaE.éàðett:mFwn mW i`pERR ipA §¤§¤©¨¥§¥©¨¥¥¨
.á÷òé øa àçà áøopixn`C did i`pERRn ©©¨©©£Ÿ¦©¨¥¨¨§©§¦¨

oitYEXdA(.fh sc a"a)awri xA `g` ax WixC §©§¦¨¦©©¨©©£Ÿ
:EpeEMzp minW mWl dpiptE ohUC i`pERRn¦©¨¥§¨¨§¦¨§¥¨©¦¦§©§

.åézLwä äçpäìla` dndal dn`e car §©¨¨¦©§¦¤¤§¨¨¦§¥¨£¨
:xg` xEQi` oiprl `lŸ§¦§©¦©¥
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Ezîäadf miwgExOd hxtE llM Dil aiWg `l .llM zFpFW`xd zFxAcC §¤§¤§¦§¨¦§¨Ÿ¨¦¥§¨§¨©§¨¦¤
xEAcA xFnWe xFkfC `id `zNin `cg zFpFW`xe zFpFxg`C dGn¦¤§©£§¦¨¨¦§¨¦§¨§¨§¦

:[:k zereay .fk d"x] Exn`p cg ¤̀¨¤¤§
àîéàållkaC l"l hxR [k"`] DniY .`Ohn FzlaPW xaC WxFtn hxRd dn §¥¨¨©§¨§¨¨¨¤¦§¨§©¨¥©§¨§¦§©

cFre aizM iOp LYndA§¤§¤©¦§¦§
s` miIg ilrA WxFtn hxRd dn xnF`WM§¤¥¨©§¨§¨©£¥©¦©
c"q ikid llkA zFtFre miIg ilrA lM̈©£¥©¦§¦§¨¥¥
hrnn DitEB `llkC `nil zFtFr EAxz`C§¦§©¥¨¦§¨¨¥§©¥

:Edl§
éøtrnWn `kd .rwxw ilECbe ixRn §¦¦§¦§¦¥©§©¨¨©§©

rwxw ilECiB ixT` o`ve xwaC§¨¨§Ÿ¦§¥¦¥©§©
oiWECwC w"taC Dnize(.fi sc)dwprd iAB §¥©¦§§¦¦©¥©£¨¨

ilECiB `"d oxFB `pngx azM i`C xn`̈©§¦¨©©§¨¨¤¦¥
o`v `pngx azM `l miIg ilrA oi` rwxw©§©¥©£¥©¦Ÿ¨©©§¨¨Ÿ
ux`d on WOn `vFId xaC oiprlC l"ie§¦§¦§©¨¨©¥©¨¦¨¨¤
oi`e rwxw ilECiB dndA aiWg `lŸ¨¦§¥¨¦¥©§©§¥

:xzFi o`M Kix`dl§©£¦©¥
xn`
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àéòaî àì äéîøé 'ø øîà øeèt çwt àeäL øBL àä̈¤¦¥©¨¨©¦§§¨Ÿ¦¨§¨
Løç øBL ìáà áéiçc çwt àeäL øBL àéòaî àì øîà÷̈¨©Ÿ¦¨§¨¤¦¥©§©¨£¨¥¥
Bì äîøb Búeðè÷ Bì äîøb BúeLøç àîéà ïè÷å äèBL¤§¨¨¥¨¥§¨§¨©§¨§¨
BëBúì ìôð àéðúäå àðéáøì àçà áø ì"à ì"î÷ øèôéìå§¦§©©©¨§¨¦¨§¨©§¨¨©§
íãà àì ì"à úòc øa øBL åàì éàî øeèt úòc øa©©©¨©©©©©Ÿ¨¨
úòc ïa åàì àä øeètc àeä úòc ïa íãà äzòî àlà¤¨¥©¨¨¨¤©©§¨¨©¤©©

eäïéî úòc ïa éàî àlà áéúk íãà àìå øBL áéiçc à§©¨§Ÿ¨¨§¦¤¨©¤©©¦
àlà øeèt úòc ïa øBL BëBúì ìôð àéðúäå ì"à úòc ïa¤©©§¨©§¨¨©§¤©©¨¤¨
àeäå øBL äèBL àeäå øBL Løç àeäå øBL àáø øîà̈©¨¨§¥¥§¤§
éòác àîòè éàî øeèt çwt àeäå øBL ìáà à÷åc ïè÷̈¨©§¨£¨§¦¥©¨©©§¨§¨¥
áéiç äìéla Cläîe àîeñå ïè÷å äèBL Løç øBL BëBúì ìôð éëä énð àéðz ìæéîe éðeiò déì¥¦¥¥©©§¨©¦¨¥¨©§¥¥¤§¨¨§¨§©¥©©§¨©¨

:øeèt íBia Cläîe çwt'éðúîéðéñ øä úLøôäìe øBaä úìéôðì äîäa ìk ãçàå øBL ãçà ¦¥©§©¥©¨¤¨§¤¨¨§¥¨¦§¦©©§©§¨©©¦©
ìe íéàìëì äîéñçì ä÷éøôì äãéáà úáLäìå ìôk éîeìLúìeïäa àöBik óBòå äiç ïëå úaL §©§¥¥¤§©£¨©£¥¨¦§¦¨©£¦¨§¦§©¦§©¨§¥©¨§©¥¨¤
:äååäa áeúkä øacL àlà øBîç Bà øBL øîàð änì ë"à'îâáéLé óñk øBaä úìéôðì ¨¨¤¡©£¤¨¤¦¥©¨©Ÿ¤¦§¦©©¤¤¨¦

äéçé àì Léà íà äîäa íà éðéñ øä úLøôäì ïøîàãk íéìòa déì úéàc ìk áéúk åéìòáì¦§¨¨§¦¨§¦¥§¨¦§©£¨¨§©§¨©©¦©¦§¥¨¦¦Ÿ¦§¤
òLt øác ìk ìò ïðéøîàãk ìôk éîeìLúì úBôBòä úà úBaøì íà àéåä äîäa ììëa äiçå§©¨¦§©§¥¨©§¨¦§©¤¨§©§¥¥¤¦§©§¦¨©¨§©¤©

éçà úãáà ìëì äãéáà úáLäì äòéLt øác ìk ììkéìé ä÷éøôì EúaMî øBîç øBîç ó ¨©¨§©§¦¨©£¨©£¥¨§¨£¥©¨¦¦§¦¨¨¦££¦©¨
éìé äîéñçìéìé äLéøçc íéàìk éà íéàìëì úaMî øBL øBL óíéàìk éà úaMî øBL øBL ó ©£¦¨¨¦¦©¨§¦§©¦¦¦§©¦©£¦¨¨¦¦©¨¦¦§©¦
éìé äòaøäcìàòîLé 'ø íeMî øîBà éñBé 'ø àéðúc ïìðî úaL éaâå úaMî Ezîäa Ezîäa ó §©§¨¨¨¦§¤§¤§¤§¤¦©¨§©¥©¨§¨¨§©§¨¥¥¦¦§¨¥

EøBîçå EøBLå øîàð úBðBøçàä úBøacáe Ezîäáe Eúîàå Ecáò øîàð úBðBLàøä úBøaca©¦§¨¦¤¡©©§§©£¨§§¤§¤©¦§¨©£¤¡©§§©£§
øBîçå øBM äî Cì øîBì eàöé änìå eéä äîäa ìk ììëa øBîçå øBL àìäå Ezîäa ìëå§¨§¤§¤©£Ÿ©£¦§©¨§¥¨¨§¨¨¨§©¨©©£
úBðBLàøä úBøaãc äîäa àîéà ïäa àöBik óBòå äiç ìk óà ïäa àöBik óBòå äiç ïàk øeîàä̈¨©©¨§©¥¨¤©¨©¨§©¥¨¤¥¨§¥¨§¦§¨¦
øBîçå øBL èøtaM äî àlà ììka ïéà èøôe ììk èøt úBðBøçàä úBøaãc EøBîçå EøBL ììk§¨§©£§§¦§¨©£§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨©£
éà ììëe èøôe ììk ììëå øæç úBðBøçàä úBøaãc Ezîäa ìëå éøîà àì àðéøçà éãéî ïéà¥¦¥©£¦¨Ÿ©§¥§¨§¤§¤§¦§¨©£¨©§¨©§¨§¨§¨¦
èøtä äî àîéàå íéiç éìòa ìk óà íéiç éìòa LøBôî èøtä äî èøtä ïéòk àlà ïc äzà©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨©£¥©¦©¨©£¥©¦§¥¨¨©§¨
ìáà àOîáe òbîa ànèî BúìápL øác ìk óà àOîáe òbîa ànèî BúìápL øác LøBôî§¨¨¨¤¦§¨§©¨§©¨§©¨©¨¨¨¤¦§¨§©¨§©¨§©¨£¨
à"ä øBL àðîçø áúk éà àðîçø áBzëð éä àèøt ãç àðîçø áBzëð ë"à éøîà àì úBôBòŸ©§¥¦§©§¨¨©§¨¨¥¦§©§¨¨¦¨©©§¨¨
øBîç àðîçø áúk éàå øBîç àðîçø áúk àì çaæî éaâì áø÷ BðéàL ïéà çaæî éaâì áø÷̈¥§©¥¦§¥©¥¤¥¨¥§©¥¦§¥©Ÿ¨©©§¨¨£§¦¨©©§¨¨£
àéeaéø Ezîäa ìëå àlà øBL àðîçø áúk àì äøBëáa LBã÷ ïéàL ïéà äøBëáa LBã÷ à"ä¨¦§¨¥¤¥¨¦§¨Ÿ¨©©§¨¨¤¨§¨§¤§¤¦¨
déì ïðéLøc à÷å ìk áéúëc øNòî éab àäå àeä àéeaéø ìk àðîçø áúëc àëéä ìëå àeä§¨¥¨§¨©©§¨¨¨¦¨§¨©¥©£¥¦§¦¨§¨©§¦¨¥
èøt øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa ììk ELôð äeàz øLà ìëa óñkä zúðå àéðúc èøôe ììëa¦§¨§¨§©§¨§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§¤§¨©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨§¨
èøtä äî èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà ììëe èøôe ììk ììëå øæç ELôð EìàLz øLà ìëáe§Ÿ£¤¦§¨§©§¤¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨
àéeaéø ìk àììk ìëa éøîà ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt ìk óà ò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøt LøBôî§¨§¦¦§¦§¦¥©§©©¨§¦¦§¦§¦¥©§©©§¥§Ÿ§¨¨¨¦¨
Ezîäáe ázëîì déì äåäcî àeä àéeaéø àëäc ìk éàä eäéî àeä àììk énð ìk àîéà úéòaéà¦¨¦¥¨¨©¦§¨¨¦©¨§¨¨¦¨¦©£¨¥§¦§©§¤§¤
àeä àéeaéø ìk úøîàc àzLä àéeaéø î"ù Ezîäa ìëå áúëå úBðBLàøä úBøaca áéúëãk§¦§¦©¦§¨¦§¨©§¨§¤§¤¦¨©§¨§©§¨¨¦¨
øBL øBL éøeîâàì øBL éøîà ì"ì úBðBøçàä úBøaãc øBîçå øBLå úBðBLàøä úBøaãc Ezîäa§¤§¤§¦§¨¦§©£§¦§¨©£©§¥§©§¥
éà íéàìëì Ezîäa Ezîäa éøeîâàì Ezîäa ä÷éøôì øBîç øBîç éøeîâàì øBîç äîéñçì©£¦¨£§©§¥££¦§¦¨§¤§¤§©§¥§¤§¤§¤§¤§¦§©¦¦
éàðett àtt áø øîà CBLîìå LBøçì ïlek íò øzeî íãà ïðz äîlà øñzéì íãà eléôà éëä̈¥£¦¨¨¦§©©¨¨§©¨¨¨¦¨©£§¦§¨©©¨¨©¨¥

ìàL :øçà øáãì àìå åézLwä äçðäì EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì àø÷ øîà á÷òé øa àçà áø epîe àúléî àäc àîòè éòãé©§¥©§¨§¨¦§¨©©©¨©©£Ÿ¨©§¨§©©¨©©§§©£¨§¨©£¨¨¦©§¦§Ÿ§¨¨©¥¨©
úBðBøçàä úBøacáe áBè íäa øîàð àì úBðBLàøä úBøaca äî éðtî àaà øa àéiç éaø úà ìéâò ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤¨¦¤©¦¦¨©©¨¦§¥¨©¦§¨¦Ÿ¤¡©¨¤©¦§¨©£
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc `nw `aa(iyiy meil)

,xead lra aiig el` mixeey lr wxy rnyn :`xnbd zl`eyàältp m` ¨
øeèt ,çwt àeäL øBLxeya dxht dxezdy epivn `l ixde ,xead lra ¤¦¥©¨

:`xnbd zayiin .gwt,äéîøé éaø øîàdpynd zpeek oi`xey lr wxy ¨©©¦¦§§¨
`l` ,aiig ohw e` dhey e` yxg `edyøîà÷ àéòaî àìycgl dzpeek ± Ÿ¦©§¨¨¨©

epiidc ,aiig ohwe dhey yxg xey lr mb `l` aiig gwt xey lr wx `ly,
àéòaî àìltp m`y xnel jixv oi` ±áéiçc çwt àeäL øBL,xead lra Ÿ¦©§¨¤¦¥©§©¨

ìáàltp m`àîéà ,ïè÷å äèBL Løç øBLy xn`z `ny ±äîøb BúeLøç £¨¥¥¤§¨¨¥¨¥§¨§¨
,Bìe`Bì äîøb Búeðè÷,letilåjkløètéì,xead lraïì òîLî à÷ ©§¨§¨§¦§©¨©§©¨

.xead lra aiig el` mixeey lr mby epizpyn
:`xnbd dywnå ,àðéáøì àçà áø déì øîà`ldàéðúä`ziixaaìôð , ¨©¥©©¨§¨¦¨§¨©§¨¨©

åàì éàî .øeèt úòc øa BëBúìl `ziixad zpeek,úòc øa øBLok m`e §©©©¨©©©©©
:`xnbd zvxzn .ohwe dhey yxg xey lr `l` aiig epi`y x`eanøîà̈©

àì ,déìl `l` ,xeyl `ziixad zpeek oi` ±íãàmc` ltp m`y xnelk ± ¥Ÿ¨¨
dhey yxg `ed m` oiae gwt `ed m` oia xey zlitpa la` ,xeht zrc xa

.eilr miaiig ,ohwe
:`xnbd dywnäzòî àlàok m` ,mc`l `ziixad zpeeky epyxity xg` ¤¨¥©¨

wxy rnynlràä ,øeèôc àeä úòc ïa íãàmc` lr`edyïa åàì ¨¨¤©©§¨¨©¤
,áéiçc àeä úòcixd ok xnel xyt` ji`eáéúk íãà àìå 'øBL'weqtd - ©©§©¨§Ÿ¨¨§¦

`ziixad zpeek oi` :`xnbd zvxzn .mc` lr llk aiig epi`y hrnn 'xey'

,xeht zrc oa mc` lr `weecy'úòc ïa' éàî àlà,`ziixaa epipyyïéî ¤¨©¤©©¦
,úòc ïa:`xnbd dywn .mc` lk epiidedéì øîà,`g` axå`ldàéðúä ¤©©¨©¥§¨©§¨

,zxg` `ziixaa,øeèt úòc ïa øBL BëBúì ìôðxey lr wxy x`eane ¨©§¤©©¨
:`xnbd zvxzn .dxez ezaiig zrc oa epi`yàáø øîà àlàzpeek ok` ¤¨¨©¨¨

dpyndltp m`y ,dligza x`azpy itk,Løç àeäå øBLe`àeäå øBL §¥¥§
,äèBLe`à÷åc ,ïè÷ àeäå øBL,aiig el` mixeey lrìáàltp m`øBL ¤§¨¨©§¨£¨

,àîòè éàî ,øeèt ,çwt àeäåoeikìæéîe éðeiò déì éòácdid gwt xey ± §¦¥©¨©©§¨§¨¥¥©¥¥©
xead lra aygp `l jkle ,xeaa letil `ly xdfdle ezkilda opeazdl el

:df oicl di`x `xnbd d`ian .zrc oa xey zlitp iabl ryeténð àéðz©§¨©¦
å ïè÷å äèBL Løç øBL BëBúì ìôð ,éëäxeyàîeñxeer -ågwt xey ¨¦¨©§¥¥¤§¨¨§¨§

yáéiç ,äìéla Cläîmpi`y el` mixeey iaby oeik ,xead lra mdilr §©¥©©§¨©¨
xead z` ze`xl milekixeyd did m` la` ,ryet xead lraCläîe çwt¦¥©§©¥

øeèt ,íBia.xead lra eilr ©¨

äðùî

epizpyne ,'xey' lr exn`p mdipic ihxty dxeza epivn mipipr dnka
zenda x`ya oiae xeya oia `l` ,xey `weec dxezd zpeek oi`y zx`an

:dpynd zx`an .zetere zeigeäîäa ìk ãçàå øBL ãçàmieeyìiab ¤¨§¤¨¨§¥¨§
,øBaä úìéôð,'xFng F` xFW dOW ltpe' (bl `k zeny) xn`py s` lry §¦©©§¢©¨¨£

.ok oicd zenda x`ya s` `l` 'xey' lr wx aiigy dpeekd oi`åok §
éðéñ øä úLøôäìmznda z`e mnvr z` eyixtiy dxezd ieeiv iabl ± §©§¨©©¦©

m` dndA m`' (bi hi zeny) xn`p ,ipiq xd cnrn mcew ipiq xdl zelrln¦§¥¨¦
.dpynd jynda x`eank ,zeterle digl mb dxezd zpeeke ,'digi `l Wi ¦̀Ÿ¦§¤

åokìôk éîeìLúì(b ak zeny) xn`p ,ltk inelyza apb aeig iabl ± §§©§¥¤¤
lr s` aiigl dxezd zpeeke ,'mlWi mipW miig dU cr xFng cr xFWn'¦©£©¤©¦§©¦§©¥

.dnda lk zaipbåokìiabäãéáà úáLä`l' (` ak mixac) da xn`py §§£¨©£¥¨Ÿ

maiWY aWd mdn Ynlrzde migcp FiU z` F` Lig` xFW z` d`xz¦§¤¤¨¦¤¥¦¨¦§¦§©©§¨¥¤¨¥§¦¥
'Lig`l,oke .dnda lk zaydl dxezd zpeekä÷éøôìxn`py dn ± §¨¨¦¦§¦¨

YnNrzde KxCA miltp FxFW F` Lig` xFng z` d`xz `l' (c ak mixac)Ÿ¦§¤¤£¨¦Ÿ§¦©¤¤§¦§©©§¨

oke .dnda lkl dxezd zpeek ,'FOr miwY mwd mdnäîéñçìda xn`py ¥¤¨¥¨¦¦©£¦¨
nda lkl dxezd zpeek ,'FWicA xFW mqgz `l' (c dk mixac).doke Ÿ©§Ÿ§¦

íéàìëìyxgz `l' (i ak mixac) mi`lka dbdpd xeqi` iabl xn`pd ± §¦§©¦Ÿ©£Ÿ

iabl xn`py dne ,dnda ipin ipy lkl dxezd zpeek ,'eCgi xngaE xFyA§©£Ÿ©§¨
zpeek ,'mi`lM riAxz `l LYndA' (hi hi `xwie) mi`lk zraxd xeqi`§¤§§Ÿ©§¦©§©¦

.sere digl mb dxezdåokìúaLdnda zziay aeig iabl xn`py dn ± §§©¨
'LYndA lke Lxnge LxFWe' (ci d mixac) zayaïäa àöBik óBòå äiç ïëå §§©£Ÿ§§¨§¤§¤§¥©¨§©¥¨¤

:dpynd zx`an .el` mipic iabl dndak mpic sere dig s` ±änì ïk íà¦¥¨¨
øîàðel` miweqtaàlà ,'øBîç Bà øBL'meynäåBäa áeúkä øacL± ¤¡©£¤¨¤¦¥©¨©¤

.mkxvl mda ynzydl mc` ipa jxcy el` zenda lr dxac dxezd

àøîâ

zenda lka exn`p el` mipicy epizpyn dcnl okidn zx`an `xnbd
.zetere zeigìiabøBaä úìéôð'áéúk 'åéìòáì áéLé óñk(cl `k zeny), §§¦©©¤¤¨¦¦§¨¨§¦

lr aiigy zeaxl weqtd zpeekeíéìòa déì úéàc ìkx`y s` epiidc ¨§¦¥§¨¦
,zetere zeig zendaïøîàãk.(`"r) lirl x`eank ±ìiabøä úLøôä §©£¨¨§©§¨©©

éðéñ(bi hi my) xn`på 'äéçé àì Léà íà äîäa íà'mewn lka llkd ¦©¦§¥¨¦¦Ÿ¦§¤§
y,àéåä äîäa ììëa äiçzaize'íà'`a df weqta xn`pyúà úBaøì ©¨¦§¨§¥¨©§¨¦§©¤

.úBôBòäokeìiabìôk éîeìLúmiig ilra ipin x`y lr s` ea aiig ¨§©§¥¤¤
,miig gex ea oi`y xac lr elit`eïðéøîàãkxn`pdy ,) :aq) oldl ¦§©§¦©

(g ak my) weqtd zligza'òLt øác ìk ìò'`edììkzeaxl `aeìk ©¨§¨¤©§¨¨
.äòéLt øácokeìiabäãéáà úáLä`py dayda aiig xac lkmixac) xn §©§¦¨§£¨©£¥¨

dUrY oke' (b akéçà úãáà ìëì.'Eokeìaeig oipréìé ,ä÷éøô'øBîç' ó §¥©£¤§¨£¥©¨¦§§¦¨¨¦£
úaMî 'øBîç'dnda zziay iabl xen`d 'xeng'n dey dxifb micnl - £¦©¨

x`y s` zay oiprly myke ,dwixt aeig iab aezkd 'xeng'l zaya

oke .aeigd llka mlek dwixt oiprl jk xeqi`d llka zetere zeig zenda
ìoipréìé ,äîéñçúaMî 'øBL' 'øBL' óxen`d 'xey'n dey dxifb micnl ± §£¦¨¨¦¦©¨

.dniqg xeqi` iab aezkd 'xey'l zay iabokeìxeqi` iabéà ,íéàìë §¦§©¦¦
äLéøçc íéàìk,zenda ipin ipya yexgl xeqi` iab ±éìéódey dxifb ¦§©¦©£¦¨¨¦

äòaøäc íéàìk éà .úaMî 'øBL' 'øBL',mi`lk riaxdl xeqi`d iab ± ¦©¨¦¦§©¦§©§¨¨
éìéúaMî 'Ezîäa' 'Ezîäa' óllka miig ilra x`y lk s`y micnl ± ¨¦§¤§§§¤§§¦©¨

iabl aezkd 'jznda'l zay iabl xen`d 'jznda'n dey dxifb ,xeqi`d
.mi`lk zraxd xeqi`

:`xnbd zx`anúaL éaâådnvrïìðîaeig llka sere dig dnda lky §©¥©¨§¨¨
,dziayàéðúc,a ,ìàòîLé éaø íeMî øîBà éñBé éaøzxyrdúBøaã §©§¨©¦¥¥¦©¦¦§¨¥§¦§

úBðBLàøä(i k zeny) exzi zyxta exn`pyEúîàå Ecáò' øîàð ¨¦¤¡©©§§©£¨§
'Ezîäáe,xenge xey dxezd dtiqed `leáezxyrdúBðBøçàä úBøaã §¤§¤§¦§¨©£

(ci d mixac) opgz`e zyxta exn`py,'Ezîäa ìëå Eøîçå EøBLå' øîàð¤¡©§§©£Ÿ§§¨§¤§¤
`ziixad zx`anås`yeéä äîäa ìk ììëa øBîçå øBL àìämilelk - §£Ÿ©£¦§¨¨§¥¨¨

,'jznda lke' dxez dazky dnaeàöé änìå,cegla eazkp dnle ±øîBì §¨¨¨§©
ïàk øeîàä øBîçå øBM äî ,Cìmb ,zay iab ±,ïäa àöBik óBòå äiç ¨©©£¨¨¨©¨§©¥¨¤

ìk óàmby dzpeek ,xenge xey dxez dazky mewn.ïäa àöBik óBòå äiç ©¨©¨§©¥¨¤
cg` `lde ,xeqi`d llka sere dig s` zay iaby oipn :`xnbd zl`ey

'llk' dazk dxezdy mewnay ,`ed mda zyxcp dxezdy zecin b"in
ok m`e ,llkd ly eyexit `ed hxtd ,llk eze`n mieqn hxt jk xg`e

,àîéày oeikyc 'äîäa'dxn`paúBðBLàøä úBøaã`id'ììk'ixdy , ¥¨§¥¨§¦§¨¦§¨
e ,dnda lk dzernync 'EøBîçå EøBL'exn`paúBðBøçàä úBøaãmd §©£§§¦§¨©£

,'èøt'o`k yiy `vnp,èøôe ììke,èøtaM äî àlà ììëa ïéàjkle §¨§¨§¨¥¦§¨¤¨©¤©§¨
øBîçå øBLweqta mihxetndïéàla` ,dziay ly aeig mdilr yi ±éãéî ©£¥¦¦
àì àðéøçà:`xnbd zayiin .dziay aeig oi` miig ilra x`y lr ±,éøîà ©£¦¨Ÿ¨§¥

xn`p aeyy oeik,úBðBøçàä úBøaãc 'Ezîäa ìëå'y `vnpøæçaezkd §¨§¤§§§¦§¨©£¨©
,ììëåxn`p xy`ky ,zecin b"in zxg` dcina miyxcp miweqtd jkle §¨©

'èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà 'ììëe èøôe ììkzeaxl `a ipyd llkd ± §¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
e ,weqta yxetnd hxtl dnecd xac lkíéiç éìòa LøBôî èøtä äî± ¨©§¨§¨©£¥©¦

,miig ilra md weqta mihxetnd xenge xeyy mykìk óàx`yéìòa ©¨©£¥
íéiç.dziay aeig llka md ©¦

,llkdn miaxzn miig ilra lk recn :`xnbd zl`eyå`ldäî ,àîéà §¥¨¨
àOîáe òbîa ànèî BúìápL øác LøBôî èøtäxenge xeyy myk - ©§¨§¨¨¨¤¦§¨§©¥§©¨§©¨

,mze` `yepde rbepd z` z`nhn mzlap weqta mihxetndøác ìk óà©¨¨¨
àOîáe òbîa ànèî BúìápLlk epiide dziay aeig llka `ed ixd ¤¦§¨§©¥§©¨§©¨

,dige dndaúBôBò ìáà`ynae rbna z`nhn mzlap oi`y.àìzayiin £¨Ÿ
:`xnbdïk íà ,éøîàhxtl dnecd xac wx lelkl dxezd zpeek ok` m` ± ¨§¥¦¥

xey mb dxez dazk recn ,`ynae rbna z`nhn ezlapy xac oebk ,ixnbl
,xeng mbeàðîçø áBzëðwxàèøt ãçdncpy jka ice ,'xeng' e` xey' e` ¦§©£¨¨©§¨¨

,`ynae rbna `nhn mzlapy epiidc ,ixnbl el minecd mixac wx eil`

ixnbl minec mpi`y mixac mby zeaxl `a ipyd hxtd gxkda `l`
md mb ,zeter oebk ,miig ilra mdy jka hxtl minec oiicr md m` ,hxtl

.dziay aeig llka

oiicr mihxtdn cg` wx aezk did m`y meyn ,df aeyii z` `xnbd dgec
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קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc `nw `aa(iyiy meil)

,xead lra aiig el` mixeey lr wxy rnyn :`xnbd zl`eyàältp m` ¨
øeèt ,çwt àeäL øBLxeya dxht dxezdy epivn `l ixde ,xead lra ¤¦¥©¨

:`xnbd zayiin .gwt,äéîøé éaø øîàdpynd zpeek oi`xey lr wxy ¨©©¦¦§§¨
`l` ,aiig ohw e` dhey e` yxg `edyøîà÷ àéòaî àìycgl dzpeek ± Ÿ¦©§¨¨¨©

epiidc ,aiig ohwe dhey yxg xey lr mb `l` aiig gwt xey lr wx `ly,
àéòaî àìltp m`y xnel jixv oi` ±áéiçc çwt àeäL øBL,xead lra Ÿ¦©§¨¤¦¥©§©¨

ìáàltp m`àîéà ,ïè÷å äèBL Løç øBLy xn`z `ny ±äîøb BúeLøç £¨¥¥¤§¨¨¥¨¥§¨§¨
,Bìe`Bì äîøb Búeðè÷,letilåjkløètéì,xead lraïì òîLî à÷ ©§¨§¨§¦§©¨©§©¨

.xead lra aiig el` mixeey lr mby epizpyn
:`xnbd dywnå ,àðéáøì àçà áø déì øîà`ldàéðúä`ziixaaìôð , ¨©¥©©¨§¨¦¨§¨©§¨¨©

åàì éàî .øeèt úòc øa BëBúìl `ziixad zpeek,úòc øa øBLok m`e §©©©¨©©©©©
:`xnbd zvxzn .ohwe dhey yxg xey lr `l` aiig epi`y x`eanøîà̈©

àì ,déìl `l` ,xeyl `ziixad zpeek oi` ±íãàmc` ltp m`y xnelk ± ¥Ÿ¨¨
dhey yxg `ed m` oiae gwt `ed m` oia xey zlitpa la` ,xeht zrc xa

.eilr miaiig ,ohwe
:`xnbd dywnäzòî àlàok m` ,mc`l `ziixad zpeeky epyxity xg` ¤¨¥©¨

wxy rnynlràä ,øeèôc àeä úòc ïa íãàmc` lr`edyïa åàì ¨¨¤©©§¨¨©¤
,áéiçc àeä úòcixd ok xnel xyt` ji`eáéúk íãà àìå 'øBL'weqtd - ©©§©¨§Ÿ¨¨§¦

`ziixad zpeek oi` :`xnbd zvxzn .mc` lr llk aiig epi`y hrnn 'xey'

,xeht zrc oa mc` lr `weecy'úòc ïa' éàî àlà,`ziixaa epipyyïéî ¤¨©¤©©¦
,úòc ïa:`xnbd dywn .mc` lk epiidedéì øîà,`g` axå`ldàéðúä ¤©©¨©¥§¨©§¨

,zxg` `ziixaa,øeèt úòc ïa øBL BëBúì ìôðxey lr wxy x`eane ¨©§¤©©¨
:`xnbd zvxzn .dxez ezaiig zrc oa epi`yàáø øîà àlàzpeek ok` ¤¨¨©¨¨

dpyndltp m`y ,dligza x`azpy itk,Løç àeäå øBLe`àeäå øBL §¥¥§
,äèBLe`à÷åc ,ïè÷ àeäå øBL,aiig el` mixeey lrìáàltp m`øBL ¤§¨¨©§¨£¨

,àîòè éàî ,øeèt ,çwt àeäåoeikìæéîe éðeiò déì éòácdid gwt xey ± §¦¥©¨©©§¨§¨¥¥©¥¥©
xead lra aygp `l jkle ,xeaa letil `ly xdfdle ezkilda opeazdl el

:df oicl di`x `xnbd d`ian .zrc oa xey zlitp iabl ryeténð àéðz©§¨©¦
å ïè÷å äèBL Løç øBL BëBúì ìôð ,éëäxeyàîeñxeer -ågwt xey ¨¦¨©§¥¥¤§¨¨§¨§

yáéiç ,äìéla Cläîmpi`y el` mixeey iaby oeik ,xead lra mdilr §©¥©©§¨©¨
xead z` ze`xl milekixeyd did m` la` ,ryet xead lraCläîe çwt¦¥©§©¥

øeèt ,íBia.xead lra eilr ©¨

äðùî

epizpyne ,'xey' lr exn`p mdipic ihxty dxeza epivn mipipr dnka
zenda x`ya oiae xeya oia `l` ,xey `weec dxezd zpeek oi`y zx`an

:dpynd zx`an .zetere zeigeäîäa ìk ãçàå øBL ãçàmieeyìiab ¤¨§¤¨¨§¥¨§
,øBaä úìéôð,'xFng F` xFW dOW ltpe' (bl `k zeny) xn`py s` lry §¦©©§¢©¨¨£

.ok oicd zenda x`ya s` `l` 'xey' lr wx aiigy dpeekd oi`åok §
éðéñ øä úLøôäìmznda z`e mnvr z` eyixtiy dxezd ieeiv iabl ± §©§¨©©¦©

m` dndA m`' (bi hi zeny) xn`p ,ipiq xd cnrn mcew ipiq xdl zelrln¦§¥¨¦
.dpynd jynda x`eank ,zeterle digl mb dxezd zpeeke ,'digi `l Wi ¦̀Ÿ¦§¤

åokìôk éîeìLúì(b ak zeny) xn`p ,ltk inelyza apb aeig iabl ± §§©§¥¤¤
lr s` aiigl dxezd zpeeke ,'mlWi mipW miig dU cr xFng cr xFWn'¦©£©¤©¦§©¦§©¥

.dnda lk zaipbåokìiabäãéáà úáLä`l' (` ak mixac) da xn`py §§£¨©£¥¨Ÿ

maiWY aWd mdn Ynlrzde migcp FiU z` F` Lig` xFW z` d`xz¦§¤¤¨¦¤¥¦¨¦§¦§©©§¨¥¤¨¥§¦¥
'Lig`l,oke .dnda lk zaydl dxezd zpeekä÷éøôìxn`py dn ± §¨¨¦¦§¦¨

YnNrzde KxCA miltp FxFW F` Lig` xFng z` d`xz `l' (c ak mixac)Ÿ¦§¤¤£¨¦Ÿ§¦©¤¤§¦§©©§¨

oke .dnda lkl dxezd zpeek ,'FOr miwY mwd mdnäîéñçìda xn`py ¥¤¨¥¨¦¦©£¦¨
nda lkl dxezd zpeek ,'FWicA xFW mqgz `l' (c dk mixac).doke Ÿ©§Ÿ§¦

íéàìëìyxgz `l' (i ak mixac) mi`lka dbdpd xeqi` iabl xn`pd ± §¦§©¦Ÿ©£Ÿ

iabl xn`py dne ,dnda ipin ipy lkl dxezd zpeek ,'eCgi xngaE xFyA§©£Ÿ©§¨
zpeek ,'mi`lM riAxz `l LYndA' (hi hi `xwie) mi`lk zraxd xeqi`§¤§§Ÿ©§¦©§©¦

.sere digl mb dxezdåokìúaLdnda zziay aeig iabl xn`py dn ± §§©¨
'LYndA lke Lxnge LxFWe' (ci d mixac) zayaïäa àöBik óBòå äiç ïëå §§©£Ÿ§§¨§¤§¤§¥©¨§©¥¨¤

:dpynd zx`an .el` mipic iabl dndak mpic sere dig s` ±änì ïk íà¦¥¨¨
øîàðel` miweqtaàlà ,'øBîç Bà øBL'meynäåBäa áeúkä øacL± ¤¡©£¤¨¤¦¥©¨©¤

.mkxvl mda ynzydl mc` ipa jxcy el` zenda lr dxac dxezd

àøîâ

zenda lka exn`p el` mipicy epizpyn dcnl okidn zx`an `xnbd
.zetere zeigìiabøBaä úìéôð'áéúk 'åéìòáì áéLé óñk(cl `k zeny), §§¦©©¤¤¨¦¦§¨¨§¦

lr aiigy zeaxl weqtd zpeekeíéìòa déì úéàc ìkx`y s` epiidc ¨§¦¥§¨¦
,zetere zeig zendaïøîàãk.(`"r) lirl x`eank ±ìiabøä úLøôä §©£¨¨§©§¨©©

éðéñ(bi hi my) xn`på 'äéçé àì Léà íà äîäa íà'mewn lka llkd ¦©¦§¥¨¦¦Ÿ¦§¤§
y,àéåä äîäa ììëa äiçzaize'íà'`a df weqta xn`pyúà úBaøì ©¨¦§¨§¥¨©§¨¦§©¤

.úBôBòäokeìiabìôk éîeìLúmiig ilra ipin x`y lr s` ea aiig ¨§©§¥¤¤
,miig gex ea oi`y xac lr elit`eïðéøîàãkxn`pdy ,) :aq) oldl ¦§©§¦©

(g ak my) weqtd zligza'òLt øác ìk ìò'`edììkzeaxl `aeìk ©¨§¨¤©§¨¨
.äòéLt øácokeìiabäãéáà úáLä`py dayda aiig xac lkmixac) xn §©§¦¨§£¨©£¥¨

dUrY oke' (b akéçà úãáà ìëì.'Eokeìaeig oipréìé ,ä÷éøô'øBîç' ó §¥©£¤§¨£¥©¨¦§§¦¨¨¦£
úaMî 'øBîç'dnda zziay iabl xen`d 'xeng'n dey dxifb micnl - £¦©¨

x`y s` zay oiprly myke ,dwixt aeig iab aezkd 'xeng'l zaya

oke .aeigd llka mlek dwixt oiprl jk xeqi`d llka zetere zeig zenda
ìoipréìé ,äîéñçúaMî 'øBL' 'øBL' óxen`d 'xey'n dey dxifb micnl ± §£¦¨¨¦¦©¨

.dniqg xeqi` iab aezkd 'xey'l zay iabokeìxeqi` iabéà ,íéàìë §¦§©¦¦
äLéøçc íéàìk,zenda ipin ipya yexgl xeqi` iab ±éìéódey dxifb ¦§©¦©£¦¨¨¦

äòaøäc íéàìk éà .úaMî 'øBL' 'øBL',mi`lk riaxdl xeqi`d iab ± ¦©¨¦¦§©¦§©§¨¨
éìéúaMî 'Ezîäa' 'Ezîäa' óllka miig ilra x`y lk s`y micnl ± ¨¦§¤§§§¤§§¦©¨

iabl aezkd 'jznda'l zay iabl xen`d 'jznda'n dey dxifb ,xeqi`d
.mi`lk zraxd xeqi`

:`xnbd zx`anúaL éaâådnvrïìðîaeig llka sere dig dnda lky §©¥©¨§¨¨
,dziayàéðúc,a ,ìàòîLé éaø íeMî øîBà éñBé éaøzxyrdúBøaã §©§¨©¦¥¥¦©¦¦§¨¥§¦§

úBðBLàøä(i k zeny) exzi zyxta exn`pyEúîàå Ecáò' øîàð ¨¦¤¡©©§§©£¨§
'Ezîäáe,xenge xey dxezd dtiqed `leáezxyrdúBðBøçàä úBøaã §¤§¤§¦§¨©£

(ci d mixac) opgz`e zyxta exn`py,'Ezîäa ìëå Eøîçå EøBLå' øîàð¤¡©§§©£Ÿ§§¨§¤§¤
`ziixad zx`anås`yeéä äîäa ìk ììëa øBîçå øBL àìämilelk - §£Ÿ©£¦§¨¨§¥¨¨

,'jznda lke' dxez dazky dnaeàöé änìå,cegla eazkp dnle ±øîBì §¨¨¨§©
ïàk øeîàä øBîçå øBM äî ,Cìmb ,zay iab ±,ïäa àöBik óBòå äiç ¨©©£¨¨¨©¨§©¥¨¤

ìk óàmby dzpeek ,xenge xey dxez dazky mewn.ïäa àöBik óBòå äiç ©¨©¨§©¥¨¤
cg` `lde ,xeqi`d llka sere dig s` zay iaby oipn :`xnbd zl`ey

'llk' dazk dxezdy mewnay ,`ed mda zyxcp dxezdy zecin b"in
ok m`e ,llkd ly eyexit `ed hxtd ,llk eze`n mieqn hxt jk xg`e

,àîéày oeikyc 'äîäa'dxn`paúBðBLàøä úBøaã`id'ììk'ixdy , ¥¨§¥¨§¦§¨¦§¨
e ,dnda lk dzernync 'EøBîçå EøBL'exn`paúBðBøçàä úBøaãmd §©£§§¦§¨©£

,'èøt'o`k yiy `vnp,èøôe ììke,èøtaM äî àlà ììëa ïéàjkle §¨§¨§¨¥¦§¨¤¨©¤©§¨
øBîçå øBLweqta mihxetndïéàla` ,dziay ly aeig mdilr yi ±éãéî ©£¥¦¦
àì àðéøçà:`xnbd zayiin .dziay aeig oi` miig ilra x`y lr ±,éøîà ©£¦¨Ÿ¨§¥

xn`p aeyy oeik,úBðBøçàä úBøaãc 'Ezîäa ìëå'y `vnpøæçaezkd §¨§¤§§§¦§¨©£¨©
,ììëåxn`p xy`ky ,zecin b"in zxg` dcina miyxcp miweqtd jkle §¨©

'èøtä ïéòk àlà ïc äzà éà 'ììëe èøôe ììkzeaxl `a ipyd llkd ± §¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨
e ,weqta yxetnd hxtl dnecd xac lkíéiç éìòa LøBôî èøtä äî± ¨©§¨§¨©£¥©¦

,miig ilra md weqta mihxetnd xenge xeyy mykìk óàx`yéìòa ©¨©£¥
íéiç.dziay aeig llka md ©¦

,llkdn miaxzn miig ilra lk recn :`xnbd zl`eyå`ldäî ,àîéà §¥¨¨
àOîáe òbîa ànèî BúìápL øác LøBôî èøtäxenge xeyy myk - ©§¨§¨¨¨¤¦§¨§©¥§©¨§©¨

,mze` `yepde rbepd z` z`nhn mzlap weqta mihxetndøác ìk óà©¨¨¨
àOîáe òbîa ànèî BúìápLlk epiide dziay aeig llka `ed ixd ¤¦§¨§©¥§©¨§©¨

,dige dndaúBôBò ìáà`ynae rbna z`nhn mzlap oi`y.àìzayiin £¨Ÿ
:`xnbdïk íà ,éøîàhxtl dnecd xac wx lelkl dxezd zpeek ok` m` ± ¨§¥¦¥

xey mb dxez dazk recn ,`ynae rbna z`nhn ezlapy xac oebk ,ixnbl
,xeng mbeàðîçø áBzëðwxàèøt ãçdncpy jka ice ,'xeng' e` xey' e` ¦§©£¨¨©§¨¨

,`ynae rbna `nhn mzlapy epiidc ,ixnbl el minecd mixac wx eil`

ixnbl minec mpi`y mixac mby zeaxl `a ipyd hxtd gxkda `l`
md mb ,zeter oebk ,miig ilra mdy jka hxtl minec oiicr md m` ,hxtl

.dziay aeig llka

oiicr mihxtdn cg` wx aezk did m`y meyn ,df aeyii z` `xnbd dgec
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המשך בעמוד זו



xcde"קב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc `nw `aa(ycew zay meil)

'áBè' íäa øîàðz` cAM' (fh d mixac) xn`p m`e a` ceak zevna - ¤¡©¨¤©¥¤

.'Kl ahii ornlE Lini okix`i ornl Lidl` 'd LEv xW`M LO` z`e Lia`̈¦§¤¦¤©£¤¦§¡Ÿ¤§©©©£¦ª¨¤§©©¦©¨
Bì øîà,`a` xa `iig iax,áBè íäa øîàð änì éðìàBL äzàL ãò ¨©©¤©¨£¥¦¨¨¤¡©¨¤

,åàì íà áBè ïäa øîàð íà éðìàLoeikòãBé éðéàLelit`øîàð íà §¨¥¦¦¤¡©¨¤¦©¤¥¦¥©¦¤¡©
Cìk ,åàì íà áBè ïäale`yl jl -äéäL ,éàìéðç øa íeçðz éaø ìöà ¨¤¦©§©¥¤©¦©§©£¦©¤¨¨

ìéâøcenlldéaâì ìæà .äãbàa é÷a äéäL ,éåì ïa òLBäé éaø ìöà± ¨¦¥¤©¦§ª©¤¥¦¤¨¨¨¦¨©¨¨¨©§©¥
,el`ye megpz iax lv` jlddéì øîà,megpz iaxepnîoa ryedi iaxn ± ¨©¥¦¤

ielézòîL àì,dfa xe`iaBnà éçà íeçð øa ìàeîL éì øîà Ck àlà Ÿ¨©§¦¤¨¨¨©¦§¥©©£¦¦
dì éøîàå ,àðéðç éaøa àçà áø ìLdidy mixne` yie -ìL Bnà éáà ¤©©¨§©¦£¦¨§¨§¥¨£¦¦¤

,àðéðç éaøa éçà áøzepey`x zegela 'aeh' dxezd dazk `lìéàBä ©£¦§©¦£¦¨¦
ïôBñåel` zegel ly.øazLäì:`xnbd zx`anéàî øazLäì ïôBñ éëå §¨§¦§©¥§¦¨§¦§©¥©
éåä,xazydl oteqy jka dn ±,éMà áø øîàzegela 'aeh' azkp did m` ¨¥¨©©©¦

,exaypy el`ìàøNiî äáBè ä÷ñt íBìLå ñç.ozxiay ici lr ©§¨¨§¨¨¦¦§¨¥
:'aeh' oipra cer `xnbd d`ianäàBøä ,òLBäé éaø øîàze`ú"éè ¨©©¦§ª©¨¤¥

.Bì äôé ïîéñ ,BîBìça:`xnbd zxxanàîòè éàî,dti oniq dfy ©£¦¨¨¤©©§¨
,'áBè' áéúëc íeMî àîéìéàdaezkd daeh lr zfnxn z"ih ze`d jkle ¦¥¨¦¦§¦

oky ,gxken df oi` `lde ,z"ih ze`aàîéàxn`y dn lr el mifnxny ¥¨
(bk ci ediryi) laa zltn iabl ediryi `iapdàèàèîa äéúàèàèå'§¥¥¦¨§©§£¥

'ãîLäoi` :`xnbd daiyn .z"ih ze`a daezkd drx ly oeyl `idy ©§¥
ixdy 'diz`h`he'l fnx `edy yxtlïðéøîà÷ ú"éè ãçryedi iax ± §¥¥¦¨©¥¨©§¦¨

dazkp 'diz`h`he' zaiza eli`e ,zg` z"ih ze` d`xyk eixac z` xn`
oiicr `lde :`xnbd zl`ey .miinrt z"ih ze`àîéàlr el mifnxny ¥¨
(h ` dki`) milyexi i`hg iabl xn`py weqtd'äéìeLa dúàîè'`idy ª§¨¨§¤¨

:`xnbd daiyn ,zg` z"ih ze`a daezkd drx ly oeylú"éa ú"éè¥¥
ïðéøîà÷z"ih zeize`d z` enelga d`xyk ,exn`p ryedi iax ixac ± ¨©§¦©

`lde :`xnbd zl`ey .'Dz`nh' zaiz lr el efnxy yxtl oi` okle z"iaeª§¨¨¨
oiicràîéàoaxeg iabl xn`py weqtd lr mifnxn z"iae z"ih zeize`dy ¥¨

(h a dki`) milyexi'äéøòL õøàá eòáè':xg` ote`a `xnbd zx`an . ¨§¨¨¤§¨¤¨
àlà,el dti oniq enelga z"ih ze` d`exdy mrhdBa çúôe ìéàBä ¤¨¦¨©

äléçz äáBèì áeúkä,daehl `id dxeza dpey`xd z"ih ze`dy oeik ± ©¨§¨§¦¨
Lixdnoey`xd weqtdúéLàøa''midl` `xAãò(c ` ziy`xa) weqtd ¤¦§¥¦¨¨¡Ÿ¦©

ú"éè áéúk àì 'øBàä úà íéäìà àøiå'midl` `xIe' xn`p df weqta wxe , ©©§¡Ÿ¦¤¨Ÿ§¦¥©©§¡Ÿ¦
.'aFh iM xF`d z ¤̀¨¦

äàBøä ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåzaizBîBìça 'ãtñä'y oniq df ixdeñç §¨©©¦§ª©¤¥¦¨¤¤§¥©£¨
,eäeàãôe íéîMä ïî åéìò,dcte qg zeaizl zfnxn 'ctqd' zaizy oeik ¨¨¦©¨©¦§¨

,`xnbd zx`aneàáúëa éléî éðädaiz z` d`xyk `l` epi` df fnx ± ¨¥¦¥¦§¨¨
.jk lr fnxn df oi` ok rny m` la` ,daezk ef

,(hi hi `xwie) 'mi`lM riAxz `l LYndA' dxeza xn`pdy :dpyna epipy§¤§§Ÿ©§¦©§©¦

`l` ,dndaa `weec df oi`Léø øîà .'eëå ïäa àöBik óBòå äiç ïëå§¥©¨§©¥¨¤§¨©¥
éaø äðL ïàk ,Lé÷ìipin ipy riaxdl xeq`y epizpyna iax dpyy dnn ± ¨¦¨¨¨©¦

s`y ,epcnl mi`lk meyn dfa df zeter,ìBâðøzeñåeè,íéàìk éðBéñôe ©§§©¨©§¥¦§©¦
äæa äæ:`xnbd zl`ey .dfa df mriaxdl xeq`eàèéLtmipey mipiny ¤¨¤§¦¨

:`xnbd zayiin .mi`lk meyn mixeq`e mdeáøc íeMî ,àáéáç áø øîà̈©©£¦¨¦§¨
éããä éãäa,df lv` df milcb mdy oeik ±àeä ãç ïéî àîéúc eäî`ny ± ©£¥£¨¥©§¥¨¦©

,dfa df mixzene cg` oink miaygpy xn`zïì òîLî à÷yiwl yix ¨©§©¨
.dfa df mixeq`e md mipin dylyy

:mi`lk zraxda mixeq`d zeter ipin cer `xnbd d`ian,ìàeîL øîà̈©§¥

æååàaeyi lyøaä æååàåmd okle ,md mipin ipyäæa äæ íéàìkxeq`e £¨©£¨©¨¦§©¦¤¨¤
:`xnbd dywn .df mr df mriaxdlé÷úîéàî ,ïðç áø øa àáø dì ó ©§¦¨¨¨©©¨¨©

àîòè,md mipin ipyyàîéìéàm` ±éøà éàäc ,íeMîdéòB÷ Cdf - ©§¨¦¥¨¦§©£¦¥
jex` enehxgdéòB÷ øèeæ éàäåixde ,xvw enehxg dfe ±äzòî àlàitl §©¨¥¤¨¥©¨
s` ,df mrhàñøt àìîb,iqxt lnb ±àòéiè àìîâå,iaxr lnbe ±éàäc ©§¨©§¨§©§¨©¨¨§©
déòB÷ íélà,ar ex`ev dfy ±déòB÷ ïéh÷ éàäå,wc ex`ev dfe ±énð éëä ©¦¥§©©¦¥¨¦©¦

äæa äæ íéàìk eåäcmriaxdl xeq`e md mipin ipyy xn`p mda mb ike ± §¨¦§©¦¤¨¤
.mi`lk meyn dfa df:`xnbd zayiin,éiaà øîà àlàjkl yi xg` oniq ¤¨¨©©©¥

y oeik ,dfl df minec mday mixkfd oi` ixdy ,md mipin ipyyåéöéa äæ¤¥¨
õeçaî,uegan ezexkf ivia mixkip xad fee` ±íéðôaî åéöéa äæåeli`e ± ¦©§¤¥¨¦¦§¦

.uegan mixkip ezexkf ivia oi` aeyi ly fee`øîà àtt áøxg` oniq ©¨¨¨©
,efl ef zenec zeawpd oi` ixdy ,md mipin ipyyàúòéa àãç äðeòè àä̈§¨£¨¥¨¨

àìçéLaxg` wxe ,mrt lka zg` dvia `l` dperh dpi` xad fee` zawp ± §¦£¨
,zxg` dviaa zprhp `id dze` zlhnyàúòéa änk äðeòè àäå§¨§¨©¨¥¨¨

àìçéLa.zg` zaa mivia dnk dperh aeyi ly fee` zawp eli`e ± §¦£¨
íiaL íéðéî éðL òéaønä ,Lé÷ì Léø øîà äéîøé éaø øîàilra ipin ± ¨©©¦¦§§¨¨©¥¨¦©©§¦©§¥¦¦¤©¨

mia milcbd miigä÷Bì ,:`xnbd zx`an .øa àcà áø øîà ,àîòè éàî ¤©©§¨¨©©©¨©
äLaiî 'eäðéîì' 'eäðéîì' àéúà ,àleòc déîMî äáäàok micnl ± ©£¨¦§¥§¨¨§¨§¦¥§¦¥¦©¨¨

(`k ` ziy`xa) weqta miay mipin iab 'mdipinl' zaiz xn`p ,dey dxifba

zaiz xn`pe ,'mdpinl miOd EvxW xW` zUnxd dIgd Wtp lM z`e'§¥¨¤¤©©¨¨Ÿ¤¤£¤¨§©©¦§¦¥¤
,dyaiay mipin iabl 'edpinl spM sFr lM z`e' weqtd jynda 'edpinl'§¥¨¨¨§¦¥
.mixeq` miay mipin jk mi`lk zraxda mixeq` dyaiay mipiny myke

:mi`lk zbdpd xeqi`a oecip `xnbd d`ianäáçø éòa,wtzqd dagx ± ¨¥©£¨
àèeaéLå àféòa âéäðnäjyen frde mina sv bcde ,bce frl oexw xyw ± ©©§¦§¦¨§¦¨

,mind zty lr enreäî,mi`lka bidpdl xeqi` lr jka xaer m`d ±éî ©¦
íia úéçð àì àféòc ïåék ,ïðéøîà,mil cxei epi` frdy oeik ±àì àèeaéLå ©§¦©¥¨§¦¨Ÿ¨¦©¨§¦¨Ÿ

äLaéì ÷éìñ,dyail dler epi` bce ±ãéáò íeìk àìxeqi` lr xar `l ± ¨¦§©¨¨Ÿ§¨¦
,eicgi dbdpdk aygp df oi`y ,mdipy ici lr oexw bidpdy dnaàîìc Bà¦§¨

seq seqy oeikâéäðî à÷ úäéî àzLäici lr oexw bidpn `ed eiykr ± ©§¨¦©¨©§¦
dywn .mi`lk xeqi` lr jka xaere ,eicgi dbdpd aygp df ixd ,mdipy

:`xnbdé÷úî,àðéáø dì óxaer eicgi mzbdpday xnele ccvl xyt` ji` ©§¦¨¨¦¨
ike ,zenewn ipya mdy s` lr mi`lk xeqi`aäzòî àlàm`ähç øaéç ¤¨¥©¨¦¥¦¨

õøàa ähç òøæå ,Bãéa äøBòNerexfl xeq`y mewn `edy l`xyi ux`a ± §¨§¨§¨©¦¨¨¨¤
,mi`lk eaäøBòNerxfõøàì äöeçami`lk ea rexfl xzeny mewn `edy, §¨§¨¨¨¤

,ux`a dielzd devn `id mirxf i`lk xeqi` ixdyáéiçîc énð éëäm`d - ¨¦©¦¦§©¥
zenewn ipya mrxfy s` lr eicgi mrxfe mxaigy oeiky xn`p dfa mb

mirxf i`lk xeqi` lr xar micxtp,lr xar `l i`ce df ote`ay myke
.mi`lka dbdpd xeqi` meyn xar `l bce fra bidpn jk ,mirxf i`lk xeqi`

,"`xnbd zvxznàzLä éëä ,éøîàixdy ,dfl dnec df oi` ±íúärxef ± ¨§¥¨¦©§¨¨¨
mpn`y meyn ,xeht ux`l dvega dxerye ux`a dhgàáeiç íB÷î õøà¤¤§¦¨

oeik j` ,mi`lka ezrixf lr miaiigy mewn `ed l`xyi ux` ±yäöeç¨
àáeiç íB÷î àì õøàìrxf `l ok m`e ,mi`lk zrixf lr ea miaiig oi` - ¨¨¤Ÿ§¦¨

la` ,drixfa xeq`d mewna mipind ipy z`àëäfr ici lr bidpna ± ¨¨
,miay bce dyaiayàeä àáeiç éãéàå éãéàmibc ipin mbe dyai ipin mb ± ¦¦§¦¦¦¨

,zenda ipin ipy ici lr oexw bidpn did m` ixdy ,mi`lk xeqi` mda yi
mb okle ,mi`lk meyn aiig did mibc ipin ipy ici lr dpitq bidpn didy e`

:mi`lk meyn jka aiigy ccvl mewn yi bce fr ici lr bidpnyk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `nw `aa(ipy meil)

miaxl zexead zxitg zekf el dcnr `ly cr ,xeng oera epa e` `ed

,epa livdløîàpL(b p mildz)ãnìî 'ãàî äøòNð åéáéáñe'aezkd ¤¤¡©§¦¨¦§£¨§Ÿ§©¥
,åéáéáñ íò ÷c÷ãî àeä Ceøa LBãwäLrxtil ,ea miwacd miwicvd mde ¤©¨¨§©§¥¦§¦¨

mdneléôàdlw dxiar mixaeryk,øîà àéðeçð éaø .äøòOä èeçkyi £¦§©©£¨©¦§§¨¨©
z`f cenllàëäî(g ht my) xn`py ,äaø íéLã÷ ãBña õøòð ìà' ¥¨¨¥©£¨§§Ÿ¦©¨

,'åéáéáñ ìk ìò àøBðåmdilr citwne ,eiaiaq lr eihtyn zni` lihny §¨©¨§¦¨
.xzeia

:oicd wecwc oipra ztqep `xnin `xnbd d`ianìk ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¨
àeä ïøzå àeä Ceøa LBãwä øîBàäm`hg lr mc` ipa yiprdl `ly ¨¥©¨¨©§¨

,daeyza exfgiy `laåéiç eøúeémiaxl dxeny oeik ,etebe eiig exwtei ± ¦¨§©¨
.ypern `xiizdl `le ,`ehglLixdøîàp,(c al mixac)íéîz øevä' ¤¤¡©©¨¦
,'ètLî åéëøc ìë ék Bìòt.htyn `la xzeen oi`e ¨¢¦¨§¨¨¦§¨

:df oipra ztqep `xnin `xnbd d`ianéaø àîéúéàå ,àðç éaø øîà̈©©¦¨¨§¦¥¨©¦
áéúëc éàî ,éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦©¦§¦
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המשך ביאור למסכת בבא זמא ליום שני עמ' א

zea` drax`` cenr dp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.áBè ïäa øîàð:Kl ahii ornl odA aizkC m`e a` cEAiM iAB.Ba çúôez"ih ¤¡©¨¤©¥¦©¨¥¦§¦¨¤§©©¦©¨¨©¥
:daFhl dxn`p dxFYA oFW`x daEzMW.ãtñä:EdE`xd DCal Ef daiYïàk ¤§¨¦©¨¤¤§¨§¨¤§¥¥¨§©¨¤§©

.äðLoin dfA df mi`lM zFtFr lkC Epcnl zFtFrA bdFp mi`lM ipYwC Ef dpWnA ¨¨§¦§¨§¨¨¥¦§©¦¥§¨©§§¨¦§©¦¤¨¤¦
:Fpin Fpi`WA.ñåeè:f"rlA o"`eet.éðBéñt:u"icxit oixFTW eilU oin.déòe÷ §¤¥¦©¨§©©©§¦¦§¨¤¦¥

:f"rlA w"ia FOEhxg.àòéiè:iaxríélà ©§§©©©¨¨£¨¦©¦
.déòe÷:ar Fx`Ev.ïéè÷:wCåéöéa ¥©¨¨¨¦©¥¨
.õeçaîxAd fee`A oixMip zExkGd iviA ¦©¥¥©©§¦¨¦©£©©¨
:uEgAn.àìçéLaxA fee` zg` dpirhA ¦©§¦§¨¦§¦¨©©£©©
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`l ux`l dvEgA mi`lM :mId ztU lr FOr¦©§©©©¦§©¦§¨¨¨¤Ÿ
zaFg lke `id ux`A diElYd devnC dbdp̈£¨§¦§¨©§¨¨¨¤¦§¨©

:dxFYd on ux`A `N` bdFp oi` rwxwéãéà ©§©¥¥¤¨¨¨¤¦©¨¦¥
.àáeiç íB÷î éãéàådpitq bidpn did m` §¦¥§¦¨¦¨¨©§¦§¦¨

`dC aiIg oipin ipW lW mibC ipWA mIA©©¦§¥¨¦¤§¥¦¦©¨§¨
:dWAIn Edpinl Edpinl opiWxC©§¦¨§¦¥§¦¥¦©¨¨

äøtä úà çâpL øBL Cìò ïøãä©§¨£¨¤¨©¤©¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

øîà`Ed cg` oin `nizC Edn 'Ek ipFiqtE qeEh lFbpxY iAx dpW o`M l"x ¨©©¨¨¤¦©§§©¨©§¦©§¥¨¦¤¨
icdA EaxC b"r` ipin ixY EedilC oizipzOn 'irnW` `lC b"r`e .l"nw§§Ÿ©§§¦¦©§¦¦§¤¡§¥¦¥§¨©£¥
ikdC xiRW iz` n"n zFtFrA KiIW mi`lM xEQi`C `N` opirnW `le iccd£¨¥§Ÿ©§¦¨¤¨§¦¦§©¦©¨§¨¥©¦§¨¥
k"` zFtFrA mi`lM WiC iAx dpXW oeiM xnFlM iAx dpW o`M l"x xn`ẅ¨©©¨¨¤¦§©¥¨¤¨¨¤¦§¥¦§©¦§
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:l"q i"xM e`l zcrEn oxwA la` dhrin¦£¨£¨§¤¤¤¤©§
.ïàö éðz÷cî:lbxe oWA `N` DwiGd oi`C ¦§¨¨¥Ÿ§¥¤¥¨¤¨§¥§¤¤

.éúàå ïðé÷ñò:`YWd cr iwxiR EdNEM ©§¦¨§¨¥§¦§¥©©§¨
.íãà éðécî øeètoiwfpA `nxB xaqw ¨¦¦¥¨¨¨¨©§¨¨¦§¨¦

:xEhR.øãb õøBtädndAd dz`vie ¨©¥¨¥§¨§¨©§¥¨
:dgxaE.Búî÷ óôBkäicM dwilCd cvl ¨§¨©¥¨¨§©©§¥¨§¥

:W`d DA xraYWéðéãa àéøa ìúBëa éà ¤¦§©¨¨¥¦§¤¨¦§¦¥
.áéiçéð énð íãàmiciA `dC lzFM` `din ¨¨©¦¦©¥¦¨©¤§¨§¨©¦

`dC aiIgnC xninl `Mil dndA`e car̈©§©§¥¨¥¨§¥©§¦©¥§¨
:xEhR mihql dEvxR opY§©¨§¨¦§¦¨
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ñðBkädid `lC xFWC iNin icdA lirl zFpWl iE`x did df .xicl o`v ©¥Ÿ§¦¤¨¨¨¦§§¥©£¥¦¥§§Ÿ¨¨
einin Wi`ade xFal ltp `pzC aB` `N` xFaC iNinA wiqtdl Fl§©§¦§¦¥§¤¨©©§¨¨¨©§§¦§¦¥¨
ipiC dpWIW mcFw dNigY zFpWl iE`x xFaC iNin p"` xFaC iNin DixzA `pŸ¨©§¥¦¥§¦¥§¨¦§§¦¨¤¤¦§¤¦¥
iE`xM EdQM opzC aB` `N` dNigY zFpWl iE`x did W` ipiC mbe dxinW§¦¨§©¦¥¥¨¨¨¦§§¦¨¤¨©©¦§©¦¨¨¨

dxFke gzFR oiC xiMfdl KxvEdC xFaA§§§©§©§¦¦¥©§¤
diptA lrpC Kd iOp `pY aEzMd xAC FAW¤¦¥©¨¨¨©¦©§¨©§¨¤¨

:iE`xMäöøôðlrp `pzC t"r` .dliNA ¨¨¦§§¨©©§¨§¨¨¨©
dvxtp ipznl Kixhv` xEhR iE`xM diptA§¨¤¨¨¨¨¦§§¦§¦§¥¦§§¨

w"tA wiICcM xEhR dliNA(.ci sc)mFIA `d ©©§¨¨¦§©¥§¨©
`nYqnE `zNinl Dil zi` `lwC aiIg©¨§¨¨¦¥§¦§¨¦§¨¨
rcFp ENit` dliNA iOp i` dvxtPW rcï©¤¦§§¨¦©¦©©§¨£¦©
gFxhl Fl oi` dndAd dzvie dvxtPW Fl¤¦§§¨§¨§¨©§¥¨¥¦§©

:dlit`A dixg` xfgl i`Cn xzFiBà ¥¦©©£Ÿ©£¤¨©£¥¨
opirEnW`l Kixhv`e .mihql dEvxRW¤¨§¨¦§¦§¦§§¦§©§¦¨
:dE`ivFd `NWM mixEhR mihqNd ENit`C©£¦©¦§¦§¦§¤Ÿ¦¨

ïàîiBq dzEgR dxinWA crEn `pY ©¨¨¨¦§¦¨§¨©¦
oiA 'ipznC xninl irA `l .Dil¥Ÿ¨¥§¥©§©§¦¥
'c wxRA awri oA `"xcke crEnA oiA mzA§©¥§¨§¦§¤©£Ÿ§¤¤

'de(:dn sc lirl)crEnA 'ipznC Dil rnWnC §§©§©¥§©§¦§¨
zElibx oi`C o`v hwpCn ixii` DicEgl§¥©§¥¦§¨©Ÿ§¥§¦
oi`W lbxe oW `N` oxw odA zFidl¦§¨¤¤¤¤¨¥§¤¤¤¥
KEnqA wiIC ikdC wiGdl EpeEMzIW zElibx§¦¤¦§©§§©¦§¨¥©¥§¨
lbxe oWC crEnC `YWd `xnBl l"qE©§¨¨©§¨§¨§¥§¤¤
n"xlC `id i"x xn`w ikdlE oxwC crEnM§¨§¤¤§¨¥¨¨©¦¦§
oxwC crEnA dNErn dxinW iraC ikid iM¦¥¥§¨¥§¦¨§¨§¨§¤¤
i`xw oxwaC b"r` lbxe oWA irA p"d¨¥§¥§¤¤¦§¤¤§¨¥
cFre WxFtOd on mEzq cFnlp aizM§¦¦§¨¦©§¨§
`niiwe oxw xzA aizM oiwfp EdNEkC§§§¨¦§¦¨©¤¤§©§¨

:DA WxFtOd dxinW oiC `Edd`éaø ©©¦§¦¨©§¨¨©¦
xC i"xC DniY zvw .`id dcEdilirl Wi §¨¦§¨¥©§¦¨¦§¥

(:dn sc):xg`l `le dfl EPxnWi `le§Ÿ¦§§¤§¤§Ÿ§©¥
äøBzäb"r`e .mzxinWA dhrin ©¨¦£¨¦§¦¨¨§

a"tA lirlC(:dk sc)irA ded ¦§¥§£¨¨¥
e"wn miAxd zEWxA aiIg lbxe oWC slinl§¥©§¥§¤¤©¨¦§¨©¦¦
x"dxA oxw xhtnl slinl irA oke oxTn¦¤¤§¥¨¥§¥©§¦§©¤¤¦
opikxR `le i`xw e`l i` e"wA lbxe oXn¦¥§¤¤§¦©§¨¥§Ÿ©§¦¨
KiIW oi`C mEXn mzxinWA dhrin oMW¤¥¦£¨¦§¦¨¨¦§¥©¨
iOp i` oinElWY` dxinXn zFWwdl§©§¦§¦¨©©§¦¦©¦
crEn cg`e mY cg` xn`C awri oA `"xM§¤©£Ÿ§¨©¤¨©§¤¨¨

:dzEgR dxinWA Dil iBq©¦¥¦§¦¨§¨
àäiEQkA `nlce z"`e .xEhR EdQM ¨¦¨¨§§¦§¨§¦

il dOl z"ke xn`w dAxd dNErn§¤©§¥¨¨©§¨¨¦
lirl xn`cM Dil mi`hC cr `"cqC `xw§¨§©§¨¦¥¦§¨©§¥

(.p sc)dNErn iEQkC Dil `hiWtC l"ie§¦§¦¨¥§¦§¤
aEzMd deWd iOp i` aiWg Dil mi`hM§¨¦¥¨¦¦©¦¦§¨©¨
dQEkn F`vOW gzFtE gzFtl dxFMd©¤§¥©¥©¤¨§§¤
`l `nYqn dzEgR dxinW oirM iEQikA§¦§¥§¦¨§¨¦§¨¨Ÿ
xzFi dNErn iEQikA FzFQkl eilr dxingd¤§¦¨¨¨§©§¦§¤¥
EPQki `l aEzMd xn` `le oFW`xd on¦¨¦§Ÿ¨©©¨Ÿ§©¤
i`w dxFM`e gzFR`e oFW`xd iEQkA `N ¤̀¨§¦¨¦§©¥©§©¤¨¥
cr iEQiM lkC rnWn qxhpETaE deWA§¨¤©§§¥©§©§¨¦©

:dzEgR dxinWM aiWg Dil mi`hCãò §¨¦¥¨¦¦§¦¨§¨©
oiYlikn WixaC aB lr s` .xriaE oirM ciarC(.b sc):i`w iOp mc`C` n"y dxraE aizM `lCn n"n `liOn `lf` DiPin opiWxCàîéìéàipicA `ixA lzFkA §¨¦§¥¦¥©©©¦§¥§¦§¦©§¦¨¦¥©§¨¦¥¨¦§Ÿ§¦¦£¨©§¨¨©¦¨¥¦¥¨§¤¨¦§¦¥

lzFM` aiIgC idp z"`e lzFM` `icdA odA aEzMW q"ie `nlrA `nxB `N` df oi`C `nlrA xcB zvixtA aiIgin `l i`Ce dndA`C lzFM` 'iR .aiIgil iOp mc`̈¨©¦¦©¥¦©¤§©§¥¨©©Ÿ¦©¥¦§¦©¨¥§©§¨§¥¤¤¨§¨¨§©§¨§¤¨¨¤§¤§¨©¤§§¦§©¨©¤
oi`C b"r` rErx lzFkA uxYOWM la` lzFkA F` dndaA F` aEIg mEW did m` mc` ipiCn xEhR ipznl KiIW `lC l"ie dndA` i`w mc` ipiCn xEhRC `nip¥¨§¨¦¦¥¨¨¨¥©§¥¨§§Ÿ©¨§¦§¥¨¦¦¥¨¨¦¨¨¦¦§¥¨§¤£¨§¤§©¥§¤¨©§¥
xaC WIW oeiM minW ipicA aiIg ipznl KiIW n"n diEvn Dpi`W gExA ENit` F` diEvn gExA lFRIW KM lM rErx `EdW lzFMd lr minW ipicA aiIgzIW dnFC¤¤¦§©¥§¦¥¨©¦©©¤¤¨©¨©¤¦§©§¨£¦§©¤¥¨§¨©¨§¦§¥©¨§¦¥¨©¦¥¨¤¥¨¨
`nizC Edn oOwl xn`wC `de ziWixtcM aiIgin `l lzFM`C Fxiag lW xcB uxFRd hwp `le Fxiag zndA iptA hwpC y"` `YWde dndAd oFbM FA aiIg `EdW¤©¨§©§¥¨§©§¨§¨©¦§¥¤¡©£¥§Ÿ¨©©¥¨¥¤£¥§©¤Ÿ¦©¥§¦§¦¦§¨§¨¨©§©¨©§¥¨
c"q mc` ipA lr lFRi `NW FxzFql oieEvn milrAdW i`w xYqnlC oeiM w"dC l"i lzFM` iOp i`w minW iciA aiIgC rnWn ciarw i`n i`w xYqnlC oeikC§¥¨¦§¦§©¨¥©¨¨¦©§©§©¨¦¥¨©¦¨¥©¦©¤§¥¨¦§¦§©¨¥¤©§¨¦§¦§§¤Ÿ¦©§¥¨¨
oixcdpq 'qez 'ire] :i`w lRinlE xYqnl xnFlM iOp i` l"nw aiIgil `l iOp minW ipicaE Fxiag zndA liaWA xFYqNn gipdl dfl oi`e dkf devOA mcFTd lkC§¨©¥©¦§¨¨¨§¥§¤§¨¦©¦¦§¦§¦¤¡©£¥§¦¥¨©¦©¦Ÿ¦©¥¦©¦§©§¦§©§¦©¨¥
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ãöék ä÷éfäM äî úîlLî ä÷éfäå dkøãk äãøé úéðäpM¤¤¡¥¨§¨§©§¨§¦¦¨§©¤¤©¤¦¦¨¥©
änk äãN dúBàa äàñ úéa ïéîL ä÷éfäM äî úîlLî§©¤¤©¤¦¦¨¨¦¥§¨§¨¨¤©¨
úBøét äìëà øîBà ïBòîL 'ø äôé àéä änëå äôé äúéä̈§¨¨¨§©¨¦¨¨¦§¥¨§¨¥
íà äàñ äàñ íà íéøeîb úBøét úîlLî íéøeîb§¦§©¤¤¥§¦¦§¨§¨¦

:íéúàñ íéúàñ'îâàlL eäæéàå éeàøk eäæéà ø"ú ¨©¦¨©¦¥¤¨¨§¥¤¤Ÿ
éeàøk eäæ äéeöî çeøa ãBîòì äìBëiL úìc éeàøk̈¨¤¤¤§¨©£§©§¨¤¨¨
ø"à éeàøk àlL eäæ äéeöî çeøa ãBîòì äìBëé dðéàL¤¥¨§¨©£§©§¨¤¤Ÿ¨¨
äúeçt äøéîLa déì ébñc ãòeî àpz ïàî Léht øa épî©¦©©¦©©¨¨§©¦¥¦§¦¨§¨
éeàøk åéðôì ìòðå äøéñBîa åéìòa BøL÷ ïðúc àéä é"ø¦¦§©¨§§¨¨§¥¨§¨©§¨¨¨¨
'ø î"ø éøác áéiç ãòeî ãçàå íz ãçà ÷éfäå àöéå§¨¨§¦¦¤¨©§¤¨¨©¨¦§¥
epøîLé àìå øîàpL øeèt ãòeî áéiç íz øîBà äãeäé§¨¥©©¨¨¨¤¤¡©§Ÿ¦§§¤
ïékñ àlà äøéîL Bì ïéà øîBà à"ø äæ àeä øeîLå åéìòa§¨¨§¨¤¥¥§¦¨¤¨©¦
äèòéî äøBzäc ìâøå ïL éðàL î"ø àîéz eléôà£¦¥¨©¦¥§¤¤§©¨¦£¨
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øBa ïä elàå ïúøéîLa äèòéî äøBzä íéøác äòaøà©§¨¨§¨¦©¨¦£¨¦§¦¨¨§¥¥
äøëé ék Bà øBa Léà çzôé ék áéúëc øBa ìâøå ïL Làå§¥¥§¤¤¦§¦¦¦§©¦¦¦§¤

ëc Là øeèt eäqk àä epqëé àìå øBa LéàílL áéú ¦§Ÿ§©¤¨¦¨¨¥¦§¦©¥
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ïMä äæ øòáe øBîçäå øBMä ìâø éçlLî øîBà àeä ïëå§¥¥§©§¥¤¤©§©£¦¥¤©¥
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ìâøå ïL da àáéúk àì ïø÷ ïàëc íeMî åàì ïúøéîLa¦§¦¨¨©¦§©¤¤Ÿ§¦¨¨¥§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc `nw `aa(ycew zay meil)

äðùî

z` mlyl aiig o`vd lra izni` zcnlne ,lbxe oy iwfpa zwqer dpynd
:ep`v iwfp

ñðBkäd z` sqe`d ±ïàöelyøécì,ìòðåxicd zlc z` -,äéðôaepiidc ©¥Ÿ©¦§¨©§¨¤¨
,o`vd iptaäàöéå ,éeàøk,xicdn dndaä÷éfäåe` oya mixg` dcya ¨¨§¨§¨§¦¦¨

,lbxaøeètm` mle` ,o`vd lraäéðôa ìòð àìzlcd z`äàöéå ,éeàøk ¨Ÿ¨©§¨¤¨¨¨§¨§¨
áéiç ,ä÷éfäåxicd z` lrp .o`vd lrae ie`xkäöøôðxicd lzek,äìéla §¦¦¨©¨¦§§¨©©§¨

íéèñì äeöøtL Bà,miccey -äàöéåo`vdøeèt ,ä÷éfäå,o`vd lra ¤§¨¨¦§¦§¨§¨§¦¦¨¨
m`e .ie`xk ep`v lr xnyy oeikníéèñì äeàéöBä,dwifde dklde ,xicdn ¦¨¦§¦

dïéáéiç íéèñì.dwifdy dn z` mlyl,dçépä,dndad z`änça, ¦§¦©¨¦¦¦¨©©¨
,dze` zxrvn ynydy mewnaäàöéå ,ïè÷å äèBL Løçì døñnL Bà¤§¨¨§¥¥¤§¨¨§¨§¨

dndadáéiç ,ä÷éfäå.dzxinya ryty itl ,o`vd lra,äòBøì døñî §¦¦¨©¨§¨¨§¤
,åézçz äòBøä ñðëð,milrad ly dxinyd iaeig z` envr lr laiwy ¦§¨¨¤©§¨

.diwfp z` mlyl aiig `ed ixd ie`xk dxny `l m`e

y dnda :dnda iwfp lr melyzd ixeriya dpc dpyndäìôðbbn ,qpe`a ¨§¨
miaxd zeyxn e` dilraúéðäðå ,äpébì`le dpibd zewxia dhagpy dna §¦¨§¤¡¥
,rwxwa dixa` ewqxzpúîlLîinc,úéðäpM äîdnk oiny oic ziay §©¤¤©¤¤¡¥

ewqxzi `le mikx zewxi iab lr letiz dndady ick mlyl oken did
,ewefipy zewxid inc z` mlyn epi`e ,mlyn `ed df mekqe ,rwxwa dixa`

dndad m` mle` .dqp`p ixdyäãøédpiblä÷éfäå ,dkøãk,lbxa e` oya ¨§¨§©§¨§¦¦¨
úîlLîinc z`úîlLî ãöék .ä÷éfäM äîinc z`,ä÷éfäM äîm` §©¤¤©¤¦¦¨¥©§©¤¤©¤¦¦¨

`l` ,dnvrl `idyk dbexrd ieey z` mlyn epi` ,wxi zbexr dwifdïéîL̈¦
ly ghy jeza ef dbexr dzid eli`k miaygn ±äàñ úéalr miying] ¥§¨

[dn` miyingäãN dúBàamicne`e ,äôé äúéä änkdkxr did dnk - §¨¨¤©¨¨§¨¨¨
,ef dbexr dndad dwifdy mcew d`qd zia lyäôé àéä änëådnke - §©¨¦¨¨

dfk ote`ae ,yxtdd z` mlyne ,dbexrd dwfedy xg`l ,zrk diiey

.dcal dbexrd ieey z` miny eid m` xy`n zegt `ed melyzdéaø©¦
,øîBà ïBòîLdndad m`íéøeîb úBøét äìëàlk mleyia xnbpy - ¦§¥¨§¨¥§¦

,d`q zia ab` dbexrd z` oiny oi` ,rwxwl mikixv mpi` aeye ,mkxv

`l`îlLîíéøeîb úBøét úe ,`lnd mieey itkíàdlk`äàñznlyn §©¤¤¥§¦¦§¨
inc,äàñeíàdlk`íéúàñinc znlyn:íéúàñ §¨¦¨©¦¨©¦

àøîâ

:z`f xne`d edine ie`xk dlirpl aygp dn dpc `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaéeàøk eäæéà,éeàøk àlL eäæéàåa xica o`vd z` lrp m` ,úìc ¥¤¨¨§¥¤¤Ÿ¨¨¤¤

ãBîòì äìBëiL,zvxtp dpi`eazayepy zräéeöî çeø,dlibxeeäæ ¤§¨©£§©§¨¤
dlirp,éeàøkzlca xica o`vd z` lrp m`e ,dwifde d`vi m` xehte ¨¨

a ãBîòì äìBëé dðéàLzayepy zräéeöî çeø,zgztpe zvxtp `id `l` ¤¥¨§¨©£§©§¨
eäædlirp,éeàøk àlL.dwifde d`vi m` aiige,Léht øa épî éaø øîà ¤¤Ÿ¨¨¨©©¦©¦©©¦

àðz ïàîoic z` epizpyna dpyy `pzd `ed in -,ãòeîxaeqedéì ébñc ©¨¨¨§©¦¥
,cren xeyl ,el icy -äúeçt äøéîLa,ïðúc ,àéä äãeäé éaø(:dn lirl) ¦§¦¨§¨©¦§¨¦¦§©

äøéñBîa åéìòa BøL÷lkei `ly ,laga exey z` xeyd lra xyw - §¨§¨¨§¥¨
,gexaléeàøk åéðôì ìòðåipta cenrl dlekid zlca xeyd z` lrpy e` - §¨©§¨¨¨¨

,cala dievn gexàöéåxeydãòeî ãçàå íz ãçà ,÷éfäådid m` oia - §¨¨§¦¦¤¨¨§¤¨¨
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cnll d`aïúøéîLa äèòéî äøBzäc,lbxe oy iwfp lyåàìoi` m`de - §©¨¦£¨¦§¦¨¨©

dfïàëc íeMîo`v iablda àáéúk àì ïø÷,oxw iwfp dxeza aezk oi` - ¦§¨¤¤Ÿ§¦¨¨
iwfp wxe,déa áéúëc àeä ìâøå ïLxn`p `ly 'o`v' dpynd dhwp okle ¥¨¤¤¦§¦¥

,lbxe oy iwfp m` ik mdaïì òîLî à÷ådpynd epzrinyde -ìâøå ïLc §¨©§©¨§¥¨¤¤
àeä ïéãòeîceid `l mlerne ,mzligzn micren mpidy lbxe oya wxy - §¨¦

`lye ,dlern dxiny jixv cren xeya la` ,dzegt dxinya ic ,oinz

.dcedi iax zhiykdpéî òîLxaeq dpynd `pzy jkn cenll yi ok` - §©¦¨
.xi`n iaxk

:exiagl wfp mxebd ly eaeiga zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

íéøác äòaøà ,òLBäé éaø øîà ,àéðz,miwfp -øeèt ïúBà äNBòä ©§¨¨©©¦§ª©©§¨¨§¨¦¨¤¨¨
íãà éðécî,oenn epnn `ivedl xyt` i`eáéiçåyperelàå .íéîL éðéãa ¦¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦§¥

,ïä.`Bøéáç úîäa éðôa øãb õøBtä.a .dgxae dndad d`vieóôBkäå ¥©¥¨¥¦§¥¤¡©£¥§©¥
z`Búî÷ez`eazä÷éìcä éðôa ,Bøéáç ìLxrazy ick ,dtixyd cvl - ¨¨¤£¥¦§¥©§¥¨

.b .y`d daãéòäì ø÷L éãò øëBOäå.c .exiag z` aiigleúeãò òãBiäå §©¥¥¥¤¤§¨¦§©¥©¥
Bøéáçì,zern el aiig ipelty.Bì ãéòî Bðéàåz` zx`an `xnbd ©£¥§¥¥¦

:`ziixadBøéáç úîäa éðôa øãb õøBtä ,øî øîàaiige mc` ipicn xeht ¨©©©¥¨¥¦§¥¤¡©£¥
,`xnbd zxxan .miny ipicaéîc éëéä,àîéìéàxaecny xn`p m` - ¥¦¨¥¦¥¨

auxty ote`àéøa ìúBë,wfgeáéiçéð énð íãà éðéãaz` wifdy dn lr §¤¨¦§¦¥¨¨©¦¦©©
.elzekàlàxaecny gxken ¤¨
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קו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `nw `aa(oey`x meil)

lr el didy cearyd zngn dkf eizern cbpk wx `l` ,aegdn xzei dey

.xbd iqkp
:xg` ote`a `xnbd zvxznàúëìäådn z` dpw wifgndy ef dkld ± §¦§§¨

ote`a dxn`p ,aegdn xzei oekynd deyydéúéìcoekynd oi`y ± §¥¥
Bøéöça,xbd zzin zrya delnd lyàìcäð÷deyy dn z` xvg oipwa ©£¥§Ÿ¨¨

dpw ,xbd zzin zrya exivga oekynd did m` la` .eaeg lr xzi oekynd
:ezrcn `ly el dpew exivgy ,xvg oipw ici lr oekynd lk z` delnd

xen`k ,oiwifp zea`n cg` `ede ,'xea' iwfp oica zewqer ze`ad zeipynd
`le ,xA Wi` dxki iM F` ,xFA Wi` gYti ike' (cl-bl `k zeny) dxeza§¦¦§©¦¦¦§¤¦Ÿ§Ÿ
zOde ,eilral aiWi sqM ,mNWi xFAd lrA ,xFng F` xFX dOW ltpe ,EPQki§©¤§¨©¨¨£©©©§©¥¤¤¨¦¦§¨¨§©¥

.'FN didi¦§¤

äðùî

m` oiae ,miaxd zeyxa extg m` oia `ed xead iwfpa aeigy x`az epizpyn

:ea wfpil mileki mixg`y ote`a cigid zeyxa extgúeLøa øBa øôBçä©¥¦§
íéaøä úeLøì Bçúôe ãéçiäzeyxa ewnery oeqkl`a xea xtegd ± ©¨¦§¨¦§¨©¦

.miaxd zeyxa egzte cigidBàextgyúeLøì Bçúôe íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¨¦§
ãéçiä.xtegd ly ezeyxa gezt egzte miaxd zeyxa ewnery -xiwtde ©¨¦

.zeyxa miaxd my miqpkp jkle ,xead gzt aiaqy ezeyxxea xtg m` oke
øçà ãéçiä úeLøì Bçúôe ,ãéçiä úeLøaezeyx xiwtde ,el zkiiyd ¦§©¨¦§¨¦§©¨¦©¥

zexead el` lka .xead gzt aiaqyáéiç:xead iwfp lr xtegd ©¨

àøîâ

iae ,miaxd zeyxa extga oia `ed xea aeigy epizpyna epipyextga o
mi`pz ewlgpy `xnbd d`iane .aiaqny ezeyx xiwtde cigid zeyxa

:dfa,íéaøä úeLøì Bçúôe ,ãéçiä úeLøa øBa øôBçä ,ïðaø eðze`) ¨©¨¨©¥¦§©¨¦§¨¦§¨©¦
xtgy,áéiç ,(ãéçiä úeLøì Bçúôe íéaøä úeLøa`edy gztdy oeiky ¦§¨©¦§¨¦§©¨¦©¨

,my elek extg eli`k df ixd ,miaxd zeyxa gezt dlwzdøBa eäæå§¤
äøBza øeîàä,aeiglàáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøáce wleg,øîBàxtg ¨¨©¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
e ezeyxa xeaBúeLø øé÷ôämyl qpkdl miaxd elkeiy xead zeaiaqy, ¦§¦§

BøBa øé÷ôä àìå,envr xead lr milra oiicr `ed ixd `l`øBa eäæ §Ÿ¦§¦¤
äøBza øeîàäaeigl. ¨¨©¨

iaxe l`rnyi iax zwelgn yexita mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:`aiwra ,äaø øîàxtegéâéìt àì àîìò élek ,íéaøä úeLøa øBa ¨©©¨§¦§¨©¦¥¨§¨Ÿ§¦¥

,àîòè éàî ,áéiçéîccàø÷ øîàe' (my) xea iwfpa aeig iablçzôé éë §¦©©©©§¨¨©§¨¦¦§©
'xea [ieqik] yi`,xg` extgyee`' aezkd siqenäøëé éë,ycg 'xea yi` ¦¦§¤

ixdy ,xzein 'dxki ik e`' dxe`kle .xead iwfp lr aiig mipte`d ipyaíà¦
äçéút ìòxea ieqik lyäéiøk ìò ,áéiçezligzn xea lyïkL ìk àì ©§¦¨©¨©§¦¨Ÿ¨¤¥

,aiigyàlàjcnll aezkd `aäàa äéiøk é÷ñò ìòå äçéút é÷ñò ìòL ¤¨¤©¦§¥§¦¨§©¦§¥§¦¨¨¨
Bìzngn eiwfp lr aeigdy xeaa xaecn oi` ,xnelk ,xead iwfpl zeixg`d

epi`y s`e ,xead ziixke zgizt dyrn `ed aiignd `l` ,eilr ezelra
.ezeyxae÷ìçð àì`aiwr iaxe l`rnyi iaxàlà Ÿ¤§§¤¨
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המשך ביאור למסכת בבא זמא ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc `nw `aa(iyiy meil)

llka `ed `ynae rbna z`nhn ezlapy xac lky epnn micnl eid `l

ixdy ,dziay aeigàðîçø áúk éà ,àðîçø áBzëð éäwxäåä ,'øBL' ¥¦§©£¨¨¦¨©©£¨¨£¨
àì çaæî éaâì áø÷ BðéàL ,ïéà çaæî éaâì áø÷ àðéîàxnel mewn did ± £¦¨¨¥§©¥¦§¥©¥¤¥¨¥§©¥¦§¥©Ÿ

md gafnd iab lr oaixwdl ie`xy jka xeyl minecd miig ilra wxy

okle ,aeigd llka mpi` oaxwl miie`x mpi`y miig ilra la` ,aeigd llka
àðîçø áúkmb'øBîç'md oaxwl miie`x mpi`y miig ilra mby zeaxl ¨©©£¨¨£

`ynae rbna mi`nhn md m` aeigd llkaàðîçø áúk éàå ,wx,'øBîç' §¦¨©©£¨¨£
àì äøBëáa LBã÷ ïéàL ïéà äøBëáa LBã÷ ,àðéîà äåämiig ilra wx ± £¨£¦¨¨¦§¨¥¤¥¨¦§¨Ÿ

la` ,aeigd llka md dxeka zyecwa yecw mxekady jka xengl minecd
okle ,aeigd llka mpi` dxeka zyecw mda oi`y miig ilraàðîçø áúk̈©©£¨¨

mbøBLllka md dxeka zyecw mda oi`y miig ilra x`y mby zeaxl
rbna `nhn ezlapy xacy cnll jxvp ipyd hxtd mby `vnpe ,aeigd
`nhn mzlap oi`y zeter zeaxl xewn epl oi`e ,aeigd llka `ed `ynae

.`ynae rbna
hxte llkn miaxzn miig ilra x`y oi` :xg` ote`a `xnbd zayiin

,llkeàlàxn`py dnn,'Ezîäa ìëå'ernyn 'lke' oeylyàeä àéeaéø ¤¨§¨§¤§¤¦¨
.'llke hxte llk'a weqtd z` yexcl oi`e ,miig ilra lk zeaxl `ay ±

:`xnbd dywnåikàeä àéeaéø 'ìk' àðîçø áúëc àëéä ìë`a df ± §¨¥¨§¨©©£¨¨¨¦¨
,'llke hxte llk'a yxcp weqtd oi`e ,lkd zeaxláéúëc øNòî éab àäå§¨©¥©£¥¦§¦

weqtae ,'ìk'c epivnèøôe ììëa' déì ïðéLøc à÷'lk' oeyld oi`e 'llke ¨¨©§¦¨¥¦§¨§¨
,xac lk daxn,àéðúcmixac) xn`p ipy xyrn sqka migwipd mixac iab §©§¨

(ek ci'ELôð äeàz øLà ìëa óñkä äzúðå'ernyne'ììk'lekiy ± §¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§§§¨
weqtd jynde ,xac lk gwil'øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa'ernyn'èøt' ©¨¨©Ÿ©©¦©¥¨§¨

wx gwil lekiyweqtd jynde ,xkye oii o`ve xwaEìàLz øLà ìëáe'§Ÿ£¤¦§¨§
,ììëå øæç 'ELôðxn`py oeikeïéòk àlà ïc äzà éà 'ììëe èøôe ììk' ©§¤¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥

éøtî éøt LøBôî èøtä äî ,èøtäweqta miyxetnd mihxtdy myk ± ©§¨¨©§¨§¨§¦¦§¦
`veid ixt md`vei oii oke ,dnda zecle mdy o`ve xwa enk ,ixtd on

,mixnzn `vei xkye miaprdnåmb md el` mihxtò÷ø÷ éìecéâmilcb ± §¦¥©§©
,rwxwd on mipefipeìk óà`edy xacò÷ø÷ éìecéâå éøtî éøtsqka gwip ©¨§¦¦§¦§¦¥©§©

mibcn uege ,ixtn ixt mpi`y glne mine zeixhte oidnkn ueg ,ipy xyrn
oeyl z` miyxec oi`y ef `ziixaa epivn ixd .rwxwd on mipefip mpi`y

llk'a yxcp weqtd `l` ,lkd zeaxl 'LWtp Ll`WY xW` lkaE' weqtd§Ÿ£¤¦§¨§©§¤
:`xnbd zvxzn .'llke hxte,éøîàoeyl xn`py xyrn iab'ìëa'df ixd ¨§¥§¨

,àììkoeyl xn`py zay iab eli`e ,'llke hxte llk'a yxcp `ede'ìk' §¨¨¨
df ixd,àéeaéøzvxzn .miig ilra lk zeaxl 'jznda lke'n micnl okle ¦¨

:sqep uexiz `xnbdàeä àììk énð 'ìk' ,àîéà úéòaéàmzq mpn` ± ¦¨¦¥¨¨©¦§¨¨
,'llk'l dxezd zpeek 'lk' aezky mewnàeä àéeaéø àëäc 'ìk' éàä eäéî¦©¨§¨¨¦¨

,lkd daxne ieaix `ed gxkda zay iabl xn`py 'lk' oeyl j` -äåäcî¦©£¨
úBðBLàøä úBøaãa áéúëãk Ezîäáe ázëîì déìzexaca ixdy ± ¥§¦§©§¤§¤§¦§¦§¦§¨¦

zepey`x zexaca azkpy enk 'jzndae' wx aezkl el did zepexg`d,
åy dfnàéeaéø ,dpéî òîL ,'Ezîäa ìëå' áúkilra lk zeaxl `ay ± §¨©§¨§¤§¤§©¦¨¦¨

.miig

:`xnbd zl`eyàeä àéeaéø ìk zøîàc àzLäoeyldy zx`iay dzr ± ©§¨§¨§©§Ÿ¦¨
ok m` ,miig ilra lk daxn zepexg` zexaca xn`pd 'lk'c 'Ezîäa'azkp §¤§¤§

aúBðBLàøä úBøaã,c 'øBîçå øBL'åeazkpa.él änì úBðBøçàä úBøaã ¦§¨¦§©£§¦§¨©£¨¨¦
:`xnbd daiyn,éøîàzaiz'øBL'dazkpzaya'øBL' 'øBL' éøeîâàì ¨§¥§©§¥

äîéñçì`ed s`y dniqgc e`l iab xen`d 'xey'l dey dxifba cnll ± ©£¦¨
zaize ,sere dig mb llek'øBîç'zaya dazkp'øBîç' 'øBîç' éøeîâàì £§©§¥££

ä÷éøôì`ed s`y dwixt aeig iab xen`d 'xeng'l dey dxifba cnll ± ¦§¦¨
e ,sere dig mb llekíéàìëì 'Ezîäa' 'Ezîäa' éøeîâàì Ezîäazaiz ± §¤§§§©§¥§¤§§§¤§§§¦§©¦

iabl xen`d 'jznda'l dey dxifba cnll ick zaya dazkp 'jznda'

.mi`lk zraxd xeqi`
:`xnbd dywnéëä éàdxifba micnl mi`lka dyixg xeqi` ok` m` ± ¦¨¦

,zayn deyøñzéì íãà eléôàe` dnda mr oexwa jeynl xeq` `di ± £¦¨¨¦§©
LpaE dY` dk`ln lk dUrz `l' (bi d mixac) xn`p zay iaby myke ,digŸ©£¤¨§¨¨©¨¦§
dn`e car eywede ,'LYndA lke Lxnge LxFWe Lzn`e LCare LYaE¦¤§©§§©£¨¤§§©£Ÿ§§¨§¤§¤
.dndal mc` yiwdl yi zayn cnlpd mi`lk xeqi` iab mb jk ,dndal

ïðz änlà,(e"n g"t mi`lk) epipy recn ±LBøçì ïlek íò øzeî íãà ©¨¨§©¨¨¨¦¨©£
.CBLîìå,`xnbd zvxznàäc àîòè éòãé éàðett ,àtt áø øîà §¦§¨©©¨¨©¨¥¨§¥©§¨§¨
àúléî,xacd mrh z` mircei i`pett enyy mewn icinlz ±epîeine ± ¦§¨©

cinlz eze` `ed,á÷òé øa àçà áøc meyn xacd mrheàø÷ øîà ©©¨©©£Ÿ¨©§¨
(ci d mixac),'EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì'wxy df weqtn micnle §©©¨©©§§©£¨§¨

åézLwä äçðäì,dndal dn`e car eywed dgepne dziay aeig iabl ± ©£¨¨¦§¦
øçà øáãì àìådndae mc` zyixg xeq`l micnl oi` zayn jkle , §Ÿ§¨¨©¥

:mi`lka
zepexg`de zepey`xd zexaca exn`py miweqtd z` lirl ex`iay ab`

.m`e a` ceaik oiprl miweqtd oeyl iepiy z` `xnbd zx`an ,zay oiprl
úBøaãa äî éðtî ,àaà øa àéiç éaø úà ìéâò ïa àðéðç éaø ìàL̈©©¦£¦¨¤¨¦¤©¦¦¨©©¨¦§¥©§¦§

úBðBLàøä,exzi zyxtayíäa øîàð àìm`e a` ceak iabláBè- ¨¦Ÿ¤¡©¨¤
,'jl ahii ornl'úBðBøçàä úBøaãáeopgz`e zyxtay §¦§¨©£
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המשך ביאור למסכת בבא זמא ליום שישי עמ' ב

המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `nw `aa(oey`x meil)

incçáLd zngn dy`dénð ,úBãìåmikiiy md mb -ìòáìdy`l oi`e , ¤©§¨©¦§©©
,minca wlgàîòè éàîdaiyn .ok oicdy ecnl oipne mnrh edn ± ©©§¨

:`xnbdòîLnî ,ïðúãkaezkd zeøîàpLzeny) zecle inc melyz iab §¦§©¦©§©¤¤¡©
(ak `k,'äéãìé eàöéå'ikeàéäL òãBé éðéàdzid dy`d ±äøämcew §¨§§¨¤¨¥¦¥©¤¦¨¨

ok m`e ,dzkedyøîBì ãeîìz äîEtbpe' xnel aezkd jxved recn ± ©©§©§¨§
dX`,'äøäaezkd `a `l`Eì øîBìincyïBéøä çáLdgayedy ± ¦¨¨¨©§¤©¥¨

md ixd ,dpeixd ici lr dy`d,ìòaì.ef dyxta azkpy zecle inc oick ©©©
:`xnbd zl`eyìàéìîb ïa ïBòîL ïaøåmiwlgn dy`de lrady xaeqd §©¨¦§¤©§¦¥

,minkg zyxck 'dxd'n eyxc `le ,zecled gay inc z` mdipiaéàä©
déa Léøc éàî 'äøä'oax :`xnbd daiyn .ef daizn yxec `ed dn ± ¨¨©¨¦¥

'dxd' zaizy xaeq l`ilnb oa oernyøæòéìà éaø ,àéðúãëì déì éòaî¦¨¥¥§¦§©§¨©¦¡¦¤¤
,øîBà á÷òé ïa,dicli e`vie zxaern dy` dkndáéiç Bðéà íìBòì ¤©£Ÿ¥§¨¥©¨

,zecle inc mlylïBéøää úéa ãâðk äpkiL ãòmday dirn cbpk - ©¤©¤¨§¤¤¥©¥¨
.dicli e`vi dknd zngny xnel xazqn jk jezny ,xaerdzx`an

:awri oa xfril` iax ly epic z` `xnbdàîéz àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¥¨
dy`d z` dkdyk wx `ed aeigdy ezpeekyàlà ,Lnî ïBéøä úéa ãâðk§¤¤¥¥¨©¨¤¨

dze` dkdyk mbãìåì àîçéL déa ÷éìñc àëéä ìk`ay mewn lka - ¨¥¨§¨¦¥¦§¨§¨¨
`ae ,xaerl menig epnné÷etàìa dze` dkd m`y hrnl ±ìâøå ãée`vie §©¥¨¨¤¤

,ezne dicliàìcxnel xazqn df ote`ay oeik ,zecled inc mlyl aiig §Ÿ
:dicli e`vi dknd zngn `ly

:dpyna epipyäøøçzLðå äçôL äúéä,xxgzypy carn zxaernBà ¨§¨¦§¨§¦§©§§¨
úøBib,xbd zne ,dicli e`vie ,xbn zxaernøeètoeik ,zecle incn dknd ¦¤¨

:`xnbd zx`an .minca dknd dkfe miyxei el oi` xbyeðL àì ,äaø øîà̈©©¨Ÿ¨
,zecled incn xeht zxeib e` dgty dkndy epizpynaàlàkda ìáçL ¤¨¤¨©¨

éiçalradøbä,dicli e`vieeokn xg`léiça da ìáçc ïåéëc ,øbä úî §©¥©¥¥©¥§¥¨§¨©¨§©¥
,øbäxakeäa äëædøb,lral oze` dzkif dxezdy ,zecled incaïåéëå ©¥¨¨§¥§¥¨

øbä úîce xwtd mincd eyrpäëæwifndeäazecled inca -,øbä ïî §¥©¥¨¨§¦©¥
.wfpd inc mlyln wifnd xhtpeìáàm`da ìáçwifndúúéî øçàì £¨¨©¨§©©¦©

,øbäxak da lagy dryay `vnpéäéà dì àéëæy`d -deäééeâa- ©¥©§¨¨¦¦§©©§
`ide mda zwfgen `id ,zxaern `id oiicre xbd znyky ,dizeclea

,mc` lkl zncewejkláéiçéîwifndìdãéãì dì éîelLz` mlyl - ¦©©§©¥¨§¦¨
:`xnbd zl`ey .dnvr dy`l zecled wfpéëéc éøî ,àcñç éaø øîà- ¨©©¦¦§¨¨¦¦¦

,jixac lr jl zeywdl il yi ,ef dreny lraeèàd ike -éøøö úBãìå ¨§¨§¨¥
eäðéðzelra zxard mda jiiyy mivtgk epiidc ,zern ly zexexvk md - ¦§

,exiagl mc`nålrad zzin zryaeäa àéëæxwtdd on dy`d dkef - §©§¨§
miqkp opi` zecledy xexa xacd ixde .lral mikiiy eidy zeclea

.mda zekfl xyt`yàlàzecled zlag zrya m` ,`cqg ax xaeq ¤¨
ìòáì déúéà,miiw lrad -àðîçø déì äëæzekf dxez el dzkif - ¦¥§©©¨¨¥©£¨¨

dlagd zrya m` la` .ezngn eiyxei mikef oke ,zecleaìòáì déúéì- ¥¥§©©
,miiw lrad oi`àìixdy ,zecled inc z` mlyl wifnd z` dxez daiig Ÿ

.dy`l `le odinc z` dxez dzkif lral wxy ,oiraez zecled incl oi`
dy`d dzkf xbd zzin xg` da lag m`y xaeqd dax lr `xnbd dywn

:zecled inca,éáéúéî,`ziixaa epipyäMàä úà äkädwfedeåmbeàöé ¥¦¥¦¨¤¨¦¨§¨§
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קז המשך תלמוד בבלי המבואר "שפה ברורה - עוז והדר"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `nw `aa(oey`x meil)
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:`xnbd zl`ey .dnvr dy`l zecled wfpéëéc éøî ,àcñç éaø øîà- ¨©©¦¦§¨¨¦¦¦
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אגרות קודש
במענה למכתבו מאור ליום השני.

ידוע המנהג בישראל, אשר בהנוגע לזמן ולמקום החתונה, על המחותנים משני הצדדים להתדבר 

שיחליטו  ולאחרי  ומוצלח,  טוב  ובמקום  ומוצלחת  טובה  בשעה  יהי'  שיחליטו  שאיך  רצון  ויהי  ביניהם, 

בהאמור הרי אז יחליטו גם בהנוגע לניירות ותעודות הדרושות )כמובן, בהתיעצות עם עו"ד המתעסקים 

בזה(.

מובן וגם פשוט, אשר ההצעה שיגמור עכ"פ חלק הראשון דיו"ד ולקבל סמיכה, נכונה היא במאד 

מאד, ואין זה נוגע לענין פרנסתו גשמית, וכן מובן ג"כ שאין לדחות לימוד האמור לאחרי החתונה, כי אם 

להתחיל בזה בהקדם ובהמשך איזה זמן יוכל להחליט מתי יגמור, והרי התקוה חזקה )ע"פ הפס"ד בהנוגע 

לשו"ב שצ"ל בלא"ה( בקי גם עתה בהלכות שו"ב וכו', והרי זה חלק חשוב משו"ע יו"ד חלק ראשון.

תקותי שיש לו קביעות עתים בלימוד דא"ח בכל יום ויום ובהוספה ביום הש"ק אשר קדש הוא לד', 

וכמבואר הכרח הענין בכו"כ מקומות.

בהנוגע לדירה - מובן שיכין דירה ארעית וביחד יבחרו אח"כ דירה קבועה.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.



c"agקח i`iyp epizeax zxezn

ÌB˜ÓhÏ Èe‡¯‰ÏB„b ‰ÏLÎÓ Ô‰Ó ‡ˆBÈ ˙Ba¯ ÌÈÓÚt Èk ‰ÏÈl‰ Ì„B˜ ‰ÚL BÓk ˙BÈe�Á‰ ¯BbÒÏ LÈ‡ ÁBÏL ¨¨¦§©¦¦§©£§¨¨¤©©§¨¦§¨¦©¥¥¤©§¥¨§¨
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mixe`ia

íå÷î ìëî [èשאפילו מכיו� מקו�' 'מכל הלשו� �

שעה כמו החנויות לסגור יש ביותר המקילות לשיטות
כבר החנויות לסגור יש אחרות לשיטות אבל הלילה, קוד�

הלילה קוד� ומחצה שעתיי� שהוא קטנה מנחה .2בזמ�

ãçà øù [éגדולה כמות שקוני� השרי� של שדרכ� �

והיראה הכבוד ומפני רב, זמ� פני על ומת� המשא ונמש�
השבת. לאחר לדחות� אפשר אי

ùîî äìéìä ãò [àéעצמו קובע שאינו מלאכות אבל �

שלומי� אגרת כתיבת כמו שעה לפי עושה אלא עליה�
שהיא פרקמטיא שאר הדי� והוא ממש, השבת עד מותר
שיכול כל מותרת, � בה שיימש� לחוש שאי� בעני�

שבת קבלת קוד� .11לגומרה

íòä éùàø øàåöá [áéשיסגרו לדאוג עליה� ולכ� �

יודע אחד שכל כ� על סומכי� ואי� השבת, קוד� החנויות
שבת. איסור

íòä éùàø [âéועד ייסד נ"ע מהוריי"� אדמו"ר כ"ק �

הברית בארצות השבת שמירת לחיזוק השבת, וכ�12למע� ,
רבי�. במקומות נהגו
íòä áåø øéäæäì [ãéכפי התוכחה חובת פרטי ה� אלו �

שהימי� ובחור� שבת': הכנסת ב'סדר בסידור שמבוארי�
אחר שבת נר להדליק בנשי� מאד המכשלה ורבתה קצרי�
במלאכות הדעת וקלי האר� עמי באנשי� וג� השקיעה,
תורה של גמור איסור שהוא להודיע� צרי� אחרות

ר בדברי� לו.ולהוכיח� ישמעו אולי וקשי� כי�
כלל יודיע� ולא יוכיח� לא לו, ישמעו שלא יודע א� אבל
כדאיתא מזידי� יהיו ואל שוגגי� שיהיו מוטב כי וכלל
אחר תיכ� דווקא והיינו הכיפורי�. יו� תוספת גבי בגמרא
לחצי בקרוב אז כי כ� אחר שעה לחצי סמו� עד השקיעה

ביד� למחות תורה של חובה בחור� השקיעה אחר שעה
איסור שבודאי ישמעו לא א� ונידויי� בעונשי� חזקה ביד
ובקי� וכו', שוגגי� שיהיו מוטב אומרי� אי� תורה של
לצפו� המדינה מנטיית החדשי� לפי משתנה השיעור
צרי� ולכ� בזה, ספק נקרא אינו בזה ידיעה וחסרו� העול�
בכחצי בקי� ג� אלו במדינות תוק� בכל ולמחות להחמיר

עכ"פ. האמיתית שקיעה אחר שעה
תורה של איסור כודאי דינו תורה של שספק אומרי� ויש
בחור� בי� בקי� בי� תוק� בכל למחות צרי� ולכ� זה לעני�
השמשות בי� תחלת שהוא האמיתית שקיעה אחר תיכ�
אלא שוגגי� שיהיו מוטב בגמרא אמרו ולא יהודה דר'
יו� של עצומו לעני� ולא הקדש, על מחול תוספת לעני�

תורה בשל להחמיר עיקר וכ� לספיקו .14אפילו

åëøá åøîà àìù [åèאמרו לא עדיי� שהציבור היינו �

של ברכו אמירת ידי על שבת מקבלי� היו ובזמנ� ברכו,
.15הציבור

úáùì íäì êéøöä ìë [æè�כגו עראי, של מלאכות היינו �

אבל וכד', הנר הדלקת מאכלי�, של הטמנה או בישול
כמה להפסיק� שצרי� לעיל נכתב כבר ממש מלאכות

השבת. קוד� שעות
åëøá úøéîà íéã÷äì ùé [æéלקבל אנ"ש בקהילות נהגו �

ברכו, באמירת ומאחרי� � ברכו אמירת קוד� עוד השבת
לא עוד שהציבור כ� על יסמו� שהיחיד חוששי� ואי�
אמירת קוד� לימוד סדר קובעי� שא� (ויש ברכו. אמרו

ברכו).
åùàøá åéðéò íëçäå [çéהתוצאות ומערי� שרואה �

מהנהגתו. כתוצאה להגר� העלולות

zexewn

רבינו כתב ולכ� קטנה, מנחה מזמ� או גדולה מנחה מזמ� הוא
מנחה זמ� שהוא השבת קוד� ומחצה שעות שתי פני� כל שעל
הערה לעיל וראה המקילות, לדיעות אפילו להפסיק יש קטנה

.2

פרקמטיא10) אבל גמורה, מלאכה אלא אסרו שלא ג, סעי�
מותרת.

ש�.11) אחרו� וקונטרס ג, סעי� רנא סי'
נדפסה12) השבת, למע� פעולותיו ושאר זה ועד על סקירה

באג"ק וראה סט, פרק הברית' בארצות חב"ד 'תולדות בספר
קכב. ע' חכ"ו אדמו"ר כ"ק

חבורות13) גדולות עיירות בכמה נמצא וכעת כתב: ובמשנ"ב

ה� כי חלק� ואשרי השבת השגחת על המיוסדות קדושות
יזכו זה ובעבור שבשמי�, לאביה� ישראל את מזכי�

ישראל. גדולי לבני� זו במצוה תמיד המתחזקי�
וידעי�14) �נבני� חכמי� אנ�י� לכ� הב� יג: א, ִ�ְֲֲִִִִֶָָָָֹדברי�

�רא�יכ�: וא�ימ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָל�בטיכ�
של שאשמותיה� לומר יו"ד, חסר � ואשמ� ש�: רש"י ובפירוש
אות� ולכוו� למחות לה� שהיה דייניה� בראשי תלויות ישראל

הישרה. לדר�
אי�15) שמד"ס מנחה תפילת שלעני� מוסי� הדברי� ובהמש�

המקילי�. ביד למחות
ב.16) סעי� שצג ומסי' ואיל�, י"ט סעי� רסג מסי' משמע כ�

אחד סעי� ובו שבת בערב תוקעי� שהיו תקיעות רנו, סימ� ב חלק
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mixe`ia

ïáåùéá ìàøùé [àהיו המדינה או העיר שכל היינו �

אבל גבוה, במקו� לתקוע וצרי� נית� והיה ישראל ברשות
צור� ואי� נית� לא כלל בדר� ישראל כולה שאי� בעיר

העיר אנשי לכל הנשמע גבוה במקו� .1לתקוע

úåòé÷ú ùù [áמנחה מזמ� היו הראשונות התקיעות שני �

החנויות ולסגור ממלאכת� הע� את להבטיל כדי ,2ואיל�

זמ� שהגיע להכריז החמה לשקיעת סמו� השלישית תקיעה
גבי מעל ולסלק התבשילי� להטמי� ויש הנרות, הדלקת
צרכ�, כל להתבשל הספיקו שלא המאכלי� את האש
אחרונות) תקיעות (שלושה ותוקע ומריע תוקע מכ� ולאחר

.3ושובת

äòù åà äòù éöçë [â�קוד שעה מחצי פחות אבל �

שעה שחצי לפי במלאכה האסור זמ� כבר הוא הלילה
הכולל הזמ� שיעור שזהו שבת קבלת זמ� הוא הלילה קוד�
ע� שעה רביע או שליש כמו (שהוא השמשות בי� את
מכריזי� לכ� � הקודש) על מחול תוספת לפניו זמ� מעט
הלילה, קוד� שעה שהוא שבת קבלת זמ� לפני שעה חצי
על מחול להוסי� וג� לשבת עצמ� להכי� שיספיקו כדי

.4הקודש

úáùì ïîöò ïéëäì [ãהטמנת הנרות, הכנת רחיצה, היינו �

החנויות וסגירת המלאכה הפסקת אבל וכד', החמי�,
כמבואר השבת קוד� שעה לפחות להיעשות צריכות

הסעי�. בהמש�
éñåäì êéøöù [äùãå÷ä ìò ìåçî ó'ב כא� שישנ� היינו �

די שבזה הקודש על מחול הוספה א) זו: להכרזה טעמי�
מעט הוספה ג� בתוכה הכוללת השבת קוד� שעה בחצי
ולזה לשבת, עצמ� להכי� ב) כנ"ל. הקודש על מחול

החשכה. קוד� שעה אפילו מכריזי�
úéáøò úìéôú íéøçàîù [åאותה שמתפללי� היינו �

ידי על מוקד� שבת המקבלי� אות� אבל בזמנה,
מחול שיוסיפו כדי הכרזה צריכי� אינ� 'ברכו', שאומרי�

הקודש .6על

äöçîå úåòù éúù [æ�זמ והוא זמניות, שעות פי על �

קטנה. מנחה
äìéìä íãå÷ [ç�משערי זמניות ששעות לשיטתו והיינו �

הכוכבי� צאת עד השחר בהלכות7מעמוד בסידור אמנ� ,

עד החמה מנ� זמניות' ה'שעות את שמשערי� נקט ק"ש,
השקיעה קוד� הוא ומחצה שעתיי� ושיעור .8השקיעה,

zexewn

(וכ�1) ישראל באר� וערי� שכונות בכמה שכיו� ולהעיר
לקדמותו, היש� המנהג כעי� החזירו מקומות) בכמה בחו"ל
לכל הנשמע מרכזי במקו� צפירה ידי על השבת על ומכריזי�

השכונה. או העיר אנשי
א)2) בזה: שיטות ד' ביאר רנא סימ� לעיל אחרו� בקונטרס

וממלאכה שבשדות ממלאכה להבטיל גדולה במנחה א' תקיעה
ותקיעה ס"ב) ש� דלעיל הא' וכדעה ס"ג, ש� (דלעיל גמורה
ש� (דלעיל המותרת ממלאכה עיר להבטיל קטנה במנחה ב'
שבת קבלת לפני שעה חצי ב' תקיעה ב) חנויות. ולסגירת ס"ג)
ולבטל החנויות לסגירת צאה"כ) לפני שעה חצי (שהיא
להבטיל גדולה מנחה לפני א' תקיעה ג) המותרות. ממלאכות
חנויות לסגירת קטנה במנחה ב' ותקיעה שבשדות ממלאכה
ס"ב). ש� דלעיל ב' (כדעה שבעיר גמורה ממלאכה ולהבטיל
ב' (כדעה גמורה ממלאכה להבטיל קטנה במנחה א' תקיעה ד)
חנויות. לסגור שבת קבלת לפני שעה חצי ושניה ש�) דלעיל
קטנה, במנחה גמורה מלאכה לבטל שעכ"פ כא�, שמסיי� וזהו
וציוני� (הערות הלילה קוד� שעה כמו החנויות לסגור ועכ"פ

החדשה). למהדורה

הי"ט.3) פ"ה שבת הל' רמב"�
הערה4) אדה"ז משו"ע הלכות קיצור רנא, סי' אחרו� קונטרס

כפי לא הוא זה ששיעור העיר יד ס"ק עג סי' השלח� (ובבדי (1
קוד� שעה חצי שהוא וכתב המג"א דברי במשנ"ב שפירש

מאתנו). השמש שנתכסה
מחול5) להוסי� התורה מ� עשה שמצות אומרי� יש ד: סעי�

ויו"ט שבתות בכניסת מלאכה עשיית באיסור הקודש על
ושאר התורה, מ� לכ� ההוכחות ש� וראה ע"כ. וביציאת�.

שבת. תוספת ודיני פרטי
עצמ�6) להכי� הכרזה צריכי� שמ"מ כיו� במוסגר הוא אולי

לשבת.
ה.7) סעי� רסא סי' ולהל� ג, סעי� נח סי' וכדלעיל
עג8) סי' השלח� (ובבדי החדשה, למהדורה וציוני� הערות

דברי לפרש דקדק המג"א כדעת נקט שרבינו שכא� העיר יד ס"ק
ודלא הלילה, קוד� שפירוש� השבת' קוד� 'שעה שכתב המג"א
והוסי� השקיעה' קוד� 'שעה סק"ג הציו� בשער שהעתיק כפי

המג"א. דברי כ� לפרש ההכרח לבאר ש�
הא�9) מלאכה, איסור בזמ� שיטות שני הובאו ש� ב, סעי�
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mixe`ia

íå÷î ìëî [èשאפילו מכיו� מקו�' 'מכל הלשו� �

שעה כמו החנויות לסגור יש ביותר המקילות לשיטות
כבר החנויות לסגור יש אחרות לשיטות אבל הלילה, קוד�

הלילה קוד� ומחצה שעתיי� שהוא קטנה מנחה .2בזמ�

ãçà øù [éגדולה כמות שקוני� השרי� של שדרכ� �

והיראה הכבוד ומפני רב, זמ� פני על ומת� המשא ונמש�
השבת. לאחר לדחות� אפשר אי

ùîî äìéìä ãò [àéעצמו קובע שאינו מלאכות אבל �

שלומי� אגרת כתיבת כמו שעה לפי עושה אלא עליה�
שהיא פרקמטיא שאר הדי� והוא ממש, השבת עד מותר
שיכול כל מותרת, � בה שיימש� לחוש שאי� בעני�

שבת קבלת קוד� .11לגומרה

íòä éùàø øàåöá [áéשיסגרו לדאוג עליה� ולכ� �

יודע אחד שכל כ� על סומכי� ואי� השבת, קוד� החנויות
שבת. איסור

íòä éùàø [âéועד ייסד נ"ע מהוריי"� אדמו"ר כ"ק �

הברית בארצות השבת שמירת לחיזוק השבת, וכ�12למע� ,
רבי�. במקומות נהגו
íòä áåø øéäæäì [ãéכפי התוכחה חובת פרטי ה� אלו �

שהימי� ובחור� שבת': הכנסת ב'סדר בסידור שמבוארי�
אחר שבת נר להדליק בנשי� מאד המכשלה ורבתה קצרי�
במלאכות הדעת וקלי האר� עמי באנשי� וג� השקיעה,
תורה של גמור איסור שהוא להודיע� צרי� אחרות

ר בדברי� לו.ולהוכיח� ישמעו אולי וקשי� כי�
כלל יודיע� ולא יוכיח� לא לו, ישמעו שלא יודע א� אבל
כדאיתא מזידי� יהיו ואל שוגגי� שיהיו מוטב כי וכלל
אחר תיכ� דווקא והיינו הכיפורי�. יו� תוספת גבי בגמרא
לחצי בקרוב אז כי כ� אחר שעה לחצי סמו� עד השקיעה

ביד� למחות תורה של חובה בחור� השקיעה אחר שעה
איסור שבודאי ישמעו לא א� ונידויי� בעונשי� חזקה ביד
ובקי� וכו', שוגגי� שיהיו מוטב אומרי� אי� תורה של
לצפו� המדינה מנטיית החדשי� לפי משתנה השיעור
צרי� ולכ� בזה, ספק נקרא אינו בזה ידיעה וחסרו� העול�
בכחצי בקי� ג� אלו במדינות תוק� בכל ולמחות להחמיר

עכ"פ. האמיתית שקיעה אחר שעה
תורה של איסור כודאי דינו תורה של שספק אומרי� ויש
בחור� בי� בקי� בי� תוק� בכל למחות צרי� ולכ� זה לעני�
השמשות בי� תחלת שהוא האמיתית שקיעה אחר תיכ�
אלא שוגגי� שיהיו מוטב בגמרא אמרו ולא יהודה דר'
יו� של עצומו לעני� ולא הקדש, על מחול תוספת לעני�

תורה בשל להחמיר עיקר וכ� לספיקו .14אפילו

åëøá åøîà àìù [åèאמרו לא עדיי� שהציבור היינו �

של ברכו אמירת ידי על שבת מקבלי� היו ובזמנ� ברכו,
.15הציבור

úáùì íäì êéøöä ìë [æè�כגו עראי, של מלאכות היינו �

אבל וכד', הנר הדלקת מאכלי�, של הטמנה או בישול
כמה להפסיק� שצרי� לעיל נכתב כבר ממש מלאכות

השבת. קוד� שעות
åëøá úøéîà íéã÷äì ùé [æéלקבל אנ"ש בקהילות נהגו �

ברכו, באמירת ומאחרי� � ברכו אמירת קוד� עוד השבת
לא עוד שהציבור כ� על יסמו� שהיחיד חוששי� ואי�
אמירת קוד� לימוד סדר קובעי� שא� (ויש ברכו. אמרו

ברכו).
åùàøá åéðéò íëçäå [çéהתוצאות ומערי� שרואה �

מהנהגתו. כתוצאה להגר� העלולות
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רבינו כתב ולכ� קטנה, מנחה מזמ� או גדולה מנחה מזמ� הוא
מנחה זמ� שהוא השבת קוד� ומחצה שעות שתי פני� כל שעל
הערה לעיל וראה המקילות, לדיעות אפילו להפסיק יש קטנה

.2

פרקמטיא10) אבל גמורה, מלאכה אלא אסרו שלא ג, סעי�
מותרת.

ש�.11) אחרו� וקונטרס ג, סעי� רנא סי'
נדפסה12) השבת, למע� פעולותיו ושאר זה ועד על סקירה

באג"ק וראה סט, פרק הברית' בארצות חב"ד 'תולדות בספר
קכב. ע' חכ"ו אדמו"ר כ"ק

חבורות13) גדולות עיירות בכמה נמצא וכעת כתב: ובמשנ"ב

ה� כי חלק� ואשרי השבת השגחת על המיוסדות קדושות
יזכו זה ובעבור שבשמי�, לאביה� ישראל את מזכי�

ישראל. גדולי לבני� זו במצוה תמיד המתחזקי�
וידעי�14) �נבני� חכמי� אנ�י� לכ� הב� יג: א, ִ�ְֲֲִִִִֶָָָָֹדברי�

�רא�יכ�: וא�ימ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָל�בטיכ�
של שאשמותיה� לומר יו"ד, חסר � ואשמ� ש�: רש"י ובפירוש
אות� ולכוו� למחות לה� שהיה דייניה� בראשי תלויות ישראל

הישרה. לדר�
אי�15) שמד"ס מנחה תפילת שלעני� מוסי� הדברי� ובהמש�

המקילי�. ביד למחות
ב.16) סעי� שצג ומסי' ואיל�, י"ט סעי� רסג מסי' משמע כ�

אחד סעי� ובו שבת בערב תוקעי� שהיו תקיעות רנו, סימ� ב חלק
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אפילו‡ הוא ערוה לכסות שדרכה במקו� באשה מגולה טפח
ולכ� בו כשמסתכל הרהור לידי שמביא מפני אשתו היא
שיחזור עד ממש ערוה כנגד (כמו כנגדו ולהתפלל לקרות אסור

אחר). לצד פניו

בהעברה אותו רואה אפילו בו מסתכל אינו א� מתירי� ויש
ואי� הרהור לידי שמביא משו� אלא ערוה שאינו כיו� בעלמא
שכ� וכל בעלמא בראיה ולא בו כשמסתכל אלא להרהור לחוש
להחזיר צרי� ואי� שמותר כלל רואהו ואינו עיניו מעצי� א�

אחר). בעני� אפשר כשאי דבריה� על לסמו� (ויש פניו

באשתו אלא טפח אמרו לא הראשונה סברא דלפי אומרי� (ויש
עיקר). דבריה� ואי� אסור מטפח פחות אפילו אחרת באשה אבל

שכיו� כנגד� לקרות מותר מגולי� להיות שדרכ� וידיה פניה אבל
הרהור. לידי בא אינו בה� שרגיל

באיש צנוע מקו� אינו שהשוק אע"פ אסור שוקה כנגד אבל
כיו� אנפלאות) בלא שהולכי� (במקומות מגולה להיות שדרכו
פחות שאפילו אומרי� ויש היא ערוה באשה צנוע מקו� שהוא
לחוש ונכו� באשתו אפילו היא ערוה בשוקה שמגולה מטפח

לדבריה�:

ערומה· היא אפילו עצמה האשה אבל לאנשי� זה וכל
שלמטה פניה שאי� יושבת היא א� ולהתפלל לקרות מותרת
יראה ולא משו� גופה כל בגילוי ואי� ע"ד בסי' כמ"ש נראי�
הרהור ומשו� לאנשי� אלא ערוה שאינה לפי דבר ערות ב�
אשה כנגד ולהתפלל לקרות מותרת אחרת אשה א� ולפיכ�
אחרת לאשה שאוסר מי ויש נראי� שלמטה פניה אי� א� ערומה

הראשונה): כסברא (והעיקר

בערוה‚ כמו אסור מתוכה בשר ונראה דק לבושה א�
[שיתבאר]: (שנתבאר) כמו בעששית

לידי„ שמביא מפני היא ערוה לכסותה שדרכה אשה של שער
שנתבאר דר� על כנגדה להתפלל או לקרות ואסור הרהור
וכ� ראש פרועות ליל� שדרכ� בתולות אבל אשתו היא אפילו
ארצות בקצת לצמת� מחו� לצאת שרגילי� נשי� של שערות

לקרו הרהורמותר לידי מביאי� אינ� בה� שרגילי� שכיו� כנגד� ת
מותר וג� כנגדה לקרות מותר לכסותה דרכה אפילו נכרית ופאה
מ� אסור שהוא פרועה וראשה יוצאה משו� בה ואי� לגלותה

איש: באשת התורה

לקרות‰ מותר שבבגדו נקב דר� יוצא איש ערות של שער
כנגדו:

Âשל אפילו איש באשת בי� בפנויה בי� אשה של זמר קול
והוא כששומעו שמע קריאת לקרות ואסור ערוה הוא אשתו
כיו� דיבורה קול אבל תורה בדברי לדבר או להתפלל הדי�
א� זמר קול ואפילו איש אשת של אפילו ערוה אינו בו שרגיל
לב משי� ואינו שומעו שאינו בעני� לתפלתו לבו לכוי� יכול

מותר: אליו

Ê�הגוי אבל כנגדה לקרות ומותר ערוה נקרא אינו בהמה ערות
ערוה נקרא ערות� בשר� חמורי� בשר בה� שנאמר אע"פ
כנגד וכ� כנגד� לקרות ואסור וגו' ראו לא אביה� וערות שנאמר
זמ� כל קט� ערות כנגד מתירי� ויש יומו ב� אפילו קט� ערות
וכ� א' ויו� שני� ט' ב� שיהיה עד דהיינו לביאה ראוי שאינו
מי ויש המילה ברכת בשעת הקט� ערות לכסות א"צ ולכ� עיקר
בשעת בידו הערוה המוהל יאחוז לא מקו� שמכל שאומר

ברכה:

בשעת אשה] [וקול ושער מגלוי להזהר עה, סימ� א חלק

אֿז: סעיפי� הערוה כנגד לקרותה שלא וכ� שמע קריאת
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הפרק: באד�תוכ� להחדיר � שביעית מצוות מטרת

שווי� ובהמה" ש"אד� עד מוחלט, ביטול של רגש

שבת של שמהותה הקוד� בפרק שנתבאר [לאחרי

ה � (ביטול"היא הנבראי�,"השבתה"" בישות שנפעל (

תתאה שבת שבשבת, הבחינות שתי את לבאר ישוב

עילאה:] ושבת

øàåáî äðäåúðéçáá úåâøãî 'á ùéù äìòîì
àåäå ;ïéàì ùéä ìåèéá úðéçá 'àä .ìåèéáä

úðéçáì àúúìã àúåøòúà[שהוא הב' [הביטול
úðéçá éåìéâ äéäéù åðééäã ,éúéîàä ìåèéá éåìéâ

.ùîî "ïéà"
שתי יש לאלקות הנבראי� שבביטול לעיל, נתבאר

את מכניע (שאד� לאי�" היש "ביטול א) מדריגות:

אמיתי", "ביטול � יותר נעלית מדריגה ב) ישותו).

בבחינת שה� עד באלקות באמת מתבטלי� שהנבראי�
הסובב ב"ה סו� אי� אור נגלות דבהגלות ממש", "אי�
אמיתי בביטול הנבראי� מתבטלי� אזי עלמי� כל

ששת קוד� כמו ואפס אי� להיות שחוזרי� לא (פירוש,
כלי� שה� מה הוא ענינ� שכל אלא בראשית, ימי

יד�). על מתגלה אלקי שאור ומה לאלקות

ממש] àåäù[והאי� äî ,ä"á óåñ ïéà øåà åðééä
'÷ð ïëìå ,ììë âùåî åðéàå ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá

.éúéîà ìåèéáä 'éäé äæ éåìéâ éãé ìòå ,ïéà
לפי "אי�" בש� נקרא עלמי�" כל ה"סובב אור
מחשבה "לית לנבראי�, מושג אינו ב"ה סו� אי� שאור

אינו זה אור פירוש, בי'", כלל,בגדרתפיסא השכל

אינו כי "אי�", בש� זה לאור אנו קוראי� ובמילא
הנבראי�. בחושי כלל נתפס
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הסובב ב"ה סו� אי� אור נגלות בהגלות לפיכ�,
כנ"ל. באמת, הנבראי� מתבטלי� עלמי�, כל

éúù ïéðò åäæå ,úáùá åìà úåðéçá 'á ùéù ïáåé êëå
úáù åðééäã ,úáù ìëá ùéù ïúëìäë úåúáù

.äàìéò úáùå äàúú
(ב) לאי�, היש ביטול (א) � בביטול הבחינות שתי
ב"שבת" הבחינות שתי ה� ה� � האמיתי" "ביטול
היש (ביטול תתאה שבת כנ"ל), "ביטול" � (שענינה

האמיתי). (ביטול עילאה ושבת לאי�)

כלומר:

הנפעל הביטול היינו � הנשמה שב"עליית" כש�
צ"ל כל דקוד� בחינות, שתי יש מצוות, ידי על � בה
אח"כ ורק הזה), בזמ� (והוא לאי�" היש "ביטול עני�
כ� � (לעת"ל) אמיתי" ל"ביטול להגיע אפשר
כל דקוד� והדרגה, בסדר מתגלה דשבת ה"ביטול"
(בחינת לאי�" היש "ביטול הפועלת ה"עלי'" ישנה
העליונה המדריגה מתגלה אח"כ ורק תתאה), שבת

עילאה). (שבת אמיתי" "ביטול בביטול,

בשבת:] הללו מדריגות בשתי הביאור ירחיב [ועתה

äìçú íéã÷äì êéøö äàúú úáù ïéðò ïéáäì äðäå
úàæ äøãñá áåúëä úéòéáù úåöî ïéðò[בהר ,[פ'

,'äì úáù õøàä äúáùå ù"îë úáù ë"â '÷ðù
.ïéàì ìèá ùéäù ,äééìòå úáù úðéçá ë"â àåäù
הביטול" עני� "שהוא � "שבת" נק' שמיטה מצות
עני� גלוי באופ� ביטוי לידי בא זו שבמצוה לפי �

כנ"ל). תתאה" "שבת בחינת (שהוא לאי�" היש "ביטול

" עני� ביטוי לידי בא כיצד ומבאר היש[והול� ביטול

שמיטה:]לאי� במצות "

àåä åîöòì øöå÷å ùøåçå òøåæù íéðù ùù éë
,à÷åã åìù ïä äéúåøéôå õøàäå ,øáãå ùé úðéçá

.øáãå ùé úðéçá àåä àöîð

äùòð ïëìå ùéä ìåèéá úðéçá àåä úéòéáùáå
.ø÷ôä úåøéôä

האד� בעלות מפקיע הקב"ה שאז בשביעית,
ביטול של עני� זה הרי � הפקר ונעשי� שדהו מפירות

ומציאותו. ישותו

ïî äëåæä øçà íãàë ø÷ôää ïî úåëæì ìëåéù ÷ø
ìëù 'åë äéçìå êúîäáìå áéúë ïëìå ,'åë ø÷ôää

.'åë äãùá úìëåà äéçù ïîæ

בשביעית שדהו מפירות ליהנות יכול שאד� מה
אלא השדה על בעלות שהיא איזו לו שיש משו� אינו
אד� כל כמו ההפקר מ� לזכות יכול הוא שג� מפני

אחר.

ולחי' "ולבהמת� פסוק על רז"ל שדרשו וכמו
זמ� "כל � לאכול" תבואתה כל תהי' בארצ� אשר
הבית", מ� לבהמת� האכל השדה מ� אוכלת שחי'
שביעית מפירות ליהנות יכול שאתה זה כלומר,
אלא של�, ה� שהפירות לפי אינו לבהמת� ולהאכיל�
אוכלת הפקר) (של שחי' כמו לאכל� מותרת שבהמת�

השדה. מ� אות�

ïî íàéöåäì çøëåîù úéòéáùá øåòéá úåöî åäæå
.ùîî ìòåôá ùéä ìåèéá åäæå ,úéáä

בחובת האד�, מציאות ביטול עני� מודגש וביותר
מ� לבהמת� כלה השדה מ� לחי' "כלה דכאשר ביעור:
היינו הבית. מ� הפירות את לבער וחייבי� הבית",
יכול עדיי� (שבזה הפקר נעשו שפירותיו בלבד זו שלא
אלא אחר), כאד� ההפקר מ� בה� לזכות עכ"פ
הפירות את להוציא חייב עוד הביעור) זמ� (שבהגיע
היש" "ביטול נעשה שבזה הבית, מ� בה� שזכה
המזבח, ע"ג הקרבנות שריפת עני� (ע"ד ממש בפועל

ממש"). בפועל לאי� היש "ביטול שהוא

,äéç úìéëàá íãà úìéëà áåúëä äìúù äî íâå
áééçå ìåëàì åì øåñà äãùä ïî äéçì äìëùëù
íãàù ãò ùéä ìåèéá àåäù éðôî åðééä ,øòáì

.íéåù äîäáå
הביעור חובת שלמדו מה � עני� עוד יוב� ובזה
זמ� לאחר שביעית בפירות האד� אכילת (איסור
שתלה גו'", ולחי' "ולבהמת� הנ"ל מהכתוב הביעור)
לפי והיינו השדה. מ� חי' באכילת אד� אכילת הכתוב
רגש באד� להחדיר שביעית, מצות מטרת כל שזוהי
עד בעיניו שפל יהי' כ� שכל היש", "ביטול של

שווי�. ובהמה שהוא שירגיש

שירגיש מאד� לתבוע נית� כיצד תמוה, [דלכאורה

" עצמו לבהמה?בטלאת שווה שהוא כ� כדי עד "

שממשי�:] וזהו

ááåñ úðéçáá äééìòå õøàä úáù àåäù éðôî åäæå
.ïéîìò ìë

ובהמה ש"אד� (שירגיש כזה עצו� ביטול
בבחינת ה"עלי'" בגלל רק להרגיש נית� שווי�")
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הסובב ב"ה סו� אי� אור נגלות בהגלות לפיכ�,
כנ"ל. באמת, הנבראי� מתבטלי� עלמי�, כל

éúù ïéðò åäæå ,úáùá åìà úåðéçá 'á ùéù ïáåé êëå
úáù åðééäã ,úáù ìëá ùéù ïúëìäë úåúáù

.äàìéò úáùå äàúú
(ב) לאי�, היש ביטול (א) � בביטול הבחינות שתי
ב"שבת" הבחינות שתי ה� ה� � האמיתי" "ביטול
היש (ביטול תתאה שבת כנ"ל), "ביטול" � (שענינה

האמיתי). (ביטול עילאה ושבת לאי�)

כלומר:

הנפעל הביטול היינו � הנשמה שב"עליית" כש�
צ"ל כל דקוד� בחינות, שתי יש מצוות, ידי על � בה
אח"כ ורק הזה), בזמ� (והוא לאי�" היש "ביטול עני�
כ� � (לעת"ל) אמיתי" ל"ביטול להגיע אפשר
כל דקוד� והדרגה, בסדר מתגלה דשבת ה"ביטול"
(בחינת לאי�" היש "ביטול הפועלת ה"עלי'" ישנה
העליונה המדריגה מתגלה אח"כ ורק תתאה), שבת

עילאה). (שבת אמיתי" "ביטול בביטול,

בשבת:] הללו מדריגות בשתי הביאור ירחיב [ועתה

äìçú íéã÷äì êéøö äàúú úáù ïéðò ïéáäì äðäå
úàæ äøãñá áåúëä úéòéáù úåöî ïéðò[בהר ,[פ'

,'äì úáù õøàä äúáùå ù"îë úáù ë"â '÷ðù
.ïéàì ìèá ùéäù ,äééìòå úáù úðéçá ë"â àåäù
הביטול" עני� "שהוא � "שבת" נק' שמיטה מצות
עני� גלוי באופ� ביטוי לידי בא זו שבמצוה לפי �

כנ"ל). תתאה" "שבת בחינת (שהוא לאי�" היש "ביטול

" עני� ביטוי לידי בא כיצד ומבאר היש[והול� ביטול

שמיטה:]לאי� במצות "

àåä åîöòì øöå÷å ùøåçå òøåæù íéðù ùù éë
,à÷åã åìù ïä äéúåøéôå õøàäå ,øáãå ùé úðéçá

.øáãå ùé úðéçá àåä àöîð

äùòð ïëìå ùéä ìåèéá úðéçá àåä úéòéáùáå
.ø÷ôä úåøéôä

האד� בעלות מפקיע הקב"ה שאז בשביעית,
ביטול של עני� זה הרי � הפקר ונעשי� שדהו מפירות

ומציאותו. ישותו

ïî äëåæä øçà íãàë ø÷ôää ïî úåëæì ìëåéù ÷ø
ìëù 'åë äéçìå êúîäáìå áéúë ïëìå ,'åë ø÷ôää

.'åë äãùá úìëåà äéçù ïîæ

בשביעית שדהו מפירות ליהנות יכול שאד� מה
אלא השדה על בעלות שהיא איזו לו שיש משו� אינו
אד� כל כמו ההפקר מ� לזכות יכול הוא שג� מפני

אחר.

ולחי' "ולבהמת� פסוק על רז"ל שדרשו וכמו
זמ� "כל � לאכול" תבואתה כל תהי' בארצ� אשר
הבית", מ� לבהמת� האכל השדה מ� אוכלת שחי'
שביעית מפירות ליהנות יכול שאתה זה כלומר,
אלא של�, ה� שהפירות לפי אינו לבהמת� ולהאכיל�
אוכלת הפקר) (של שחי' כמו לאכל� מותרת שבהמת�

השדה. מ� אות�

ïî íàéöåäì çøëåîù úéòéáùá øåòéá úåöî åäæå
.ùîî ìòåôá ùéä ìåèéá åäæå ,úéáä

בחובת האד�, מציאות ביטול עני� מודגש וביותר
מ� לבהמת� כלה השדה מ� לחי' "כלה דכאשר ביעור:
היינו הבית. מ� הפירות את לבער וחייבי� הבית",
יכול עדיי� (שבזה הפקר נעשו שפירותיו בלבד זו שלא
אלא אחר), כאד� ההפקר מ� בה� לזכות עכ"פ
הפירות את להוציא חייב עוד הביעור) זמ� (שבהגיע
היש" "ביטול נעשה שבזה הבית, מ� בה� שזכה
המזבח, ע"ג הקרבנות שריפת עני� (ע"ד ממש בפועל

ממש"). בפועל לאי� היש "ביטול שהוא

,äéç úìéëàá íãà úìéëà áåúëä äìúù äî íâå
áééçå ìåëàì åì øåñà äãùä ïî äéçì äìëùëù
íãàù ãò ùéä ìåèéá àåäù éðôî åðééä ,øòáì

.íéåù äîäáå
הביעור חובת שלמדו מה � עני� עוד יוב� ובזה
זמ� לאחר שביעית בפירות האד� אכילת (איסור
שתלה גו'", ולחי' "ולבהמת� הנ"ל מהכתוב הביעור)
לפי והיינו השדה. מ� חי' באכילת אד� אכילת הכתוב
רגש באד� להחדיר שביעית, מצות מטרת כל שזוהי
עד בעיניו שפל יהי' כ� שכל היש", "ביטול של

שווי�. ובהמה שהוא שירגיש

שירגיש מאד� לתבוע נית� כיצד תמוה, [דלכאורה

" עצמו לבהמה?בטלאת שווה שהוא כ� כדי עד "

שממשי�:] וזהו

ááåñ úðéçáá äééìòå õøàä úáù àåäù éðôî åäæå
.ïéîìò ìë

ובהמה ש"אד� (שירגיש כזה עצו� ביטול
בבחינת ה"עלי'" בגלל רק להרגיש נית� שווי�")
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וכ� "שבת") של ענינה (שזהו עלמי�" כל "סובב
(כנ"ל). שביעית,

הטע�:] ומבאר [והול�

øáãî éç çîåö íîåã úåâøãîä úå÷ìçúä äðä éë
äìâúî íãàáù ,ïéîìò ìë àìîî úðéçá ãöî åäæ
äîäáá åæ äðéçá êùîðå äìâúð àìù äîëç úðéçá
ãáìá "úåéç"ä úðéçá ÷ø íäá äìâúðù ,äéçå

"חי"] � הסוג åë'.[כש�
החיות הוא עלמי� כל דממלא לעיל נתבאר
נברא בכל ומדה, גבול בבחינת שמתצמצמת האלקית
יש זו שבחיות ונמצא וגדריו. תכונותיו לפי ונברא
מיוחדת חיות יש נברא לכל כי מדריגות, חלוקי ריבוי

המיוחדות. לתכונותיו המתאימה

המדרי שינויי כל שבאד�ולפיכ�, מה כגו� גות,
וחי', בבהמה כ� שאי� מה חכמה, בחינת מתגלה
מצד הוא הכל בלבד, החיות בחינת רק נתגלה שבה�

עלמי�.ממלאבחינת כל

,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éáâì íéìèáúîùë ìáà
é÷îùéë ,ïéåù ïìåë éøä ,'à äàååùäá ïìåë ìò ó

,'ä òéùåú äîäáå íãà øîàð ááåñ úðéçáá
.'à äàåùäá

ב"ה סו� אי� אור הוא עלמי� כל הסובב אור
הוא ולפיכ� כלל, מוגבל בלתי אור שהוא בעצמו,
כקט�, גדול כול�, העולמות מכל ומרומ� מובדל

אחת. בהשוואה אות� ומקי�

ופירשו ה'", תושיע ובהמה "אד� נאמר זה ועל
והשפלות, הענוה על להורות הכתוב שכוונת חז"ל)
הכוונה ועומק כבהמה". עצמ� משימי� כו' אד� "בני
העניני� פנימיות פי על כבהמה" עצמ� ב"משימי�
שכאשר אלא, כו', שפלות של הנהגה רק לא הוא,
גילוי מצד עצמו, להקב"ה אמיתי ביטול מרגיש האד�
ובהמה אד� זו בבחינה הרי עלמי�", כל "סובב בחינת
שהקב"ה בארוכה, לעיל שנתבאר וכפי ממש, שווי�

וגדול". קט� ומשווה "שווה � עצמו

.'åë äáø äîäá úðéçá åðééäå
עלמי�" כל ל"סובב הביטול עני� � יותר ובעומק

גופא. "בהמה" בלשו� נרמז

"בחינת דיש אחר במקו� המבואר ע"פ והוא
בש� הנקראת והיא אד�, מבחינת שלמעלה בהמה
"ובהמה יונה בסו� הכתוב ש� [על רבה" "בהמה

רבה אהבה בחינת שהיא הדעתשלמעלהרבה"] מ�
דכולא עלמי�, כל סובב מבחינת שהוא כו' המושג

ממש". חשיב כלא קמי'

בה שאי� מדריגה על מורה "בהמה" פירוש:
שני יש גופא בזה אבל לאד�), (בניגוד ודעת השגה
למטה שהיא לגריעותא, "בהמה" בחינת יש � אופני�
דעת לה שאי� שזה כפשוטה, בהמה כמו הדעת, מ�

שהיא לפי בחינתלמטההוא יש א� אד�; ממדרגת
מדריגהשלמעלהבהמה שהיא הדעת, שלמעלהמ�

להשי"ת וביטול התקשרות והוא אד�, מבחינת
השכל. מ� שלמעלה

על המיוסדת להקב"ה התקשרות כי הדבר, וטע�
גודלשכ ער� (לפי מוגבלת היא הרי והשגה ל

השכל מ� שלמעלה וביטול התקשרות א� ההשגה),
בהמות גו' בער "ואני נאמר זה [ועל הגבלה לה אי�
פשוטה אמונה על דקאי עמ�", תמיד ואני עמ� הייתי
שאני ו"בזה וההשגה, הדעת מ� שלמעלה בהקב"ה

אני ובהמות בחינתתמידבער שזו היינו עמ�",
ההתקשרות בגלל דדוקא למעליותא, "בהמה"
בלי תמידית התקשרות זו הרי מהשגה שלמעלה

שינוי];

הנק' בחינה יש כביכול, באלקות למעלה וכ�
"בהמהלמעליותא"בהמה" ונק' והיארבה� � "

חכמה, מגדר שלמעלה עלמי�" כל "סובב בחינת
למעלה הוא להקב"ה האד� ביטול זו, בחינה שמצד

ודעת. מטע�

ìò åðééäå ,ïéåù äîäáå íãà úéòéáù úìéëàá ïëìå
.ïéîìò ìë ááåñ úåìâúä éãé
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ÔÈ·‰ÏÂ�להבי יש ביאור בתוס' משיחו קר� ויר� עני�
ולשלו� המשרה למרבה ע"פ במ"א מ"ש תחלה

(סי' בישעי' נא' זה דפסוק במשיח זה דקאי כו' ק� אי�
המשרה ותהי לנו נת� ב� לנו יולד ילד כי חזקי' גבי ט')

1

2

3

4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

כו' המשרה למרבה כו' יוע� פלא שמו ויקרא שכמו על
משיח על זה פסוק ובאמת משיח לחזקיהו לעשות (דביקש
שבאמצע סתומה המ"� עני� להבי� ויש נאמר), דוד ב�
כ�. בכתובי' נמצא ולא הוא גדול דפלא דמרב"ה התיבה
אי� ולשלו� במ"ש זה פסוק סו� לבאר יש תחלה הנה א�
אותה להכי� ממלכתו ועל דוד כסא על כו' ק� אי� מהו ק�

ד כו'. עול� ועד מעתה וממלכתוולסעדה דוד כסא פי' הנה
עד כמ"ש הגדלות בתכלית דאצי' המל' בני� בחי' הוא
נצחי קיו� למלכותו שיהי' ב"ד משיח והוא הגדי"ל דו"ד
בדניאל א' וכ� וקיי� חי מ"י דוד הלבנה בקידוש שאו' כמו
לע"ו ימלו� ה' כו' על� מלכו' מלכותי' עד כו' יתיב וע"י
וד"ל. עול"� ועד מעת"ה ולסעד' אותה להכי� וז"ש כו'
נצחיי� חיי� פי' לו נתת חיי� במשיח במ"ש ידוע והטע�
מל' נתקיי� שלא דמה ידוע להיות כו' עולמי' במתנה נתת
דדוד שני� דע' כו' שאל חיי� בו שנא' לפי היינו עתה דוד
הי' דוד נשמת דשרש הוא והעני� כו'. מאדה"ר שאולי'
שנשאל מה רק כלו� מגרמה לה דלית דאצי' מל' מבחי'

כידוע אדה"ר שנק' דחכמה מדו' ז' שהוא דא"ק ז"ת מבחי'
ששרש ברתא יסד דאבא כו' בנ"ו ש� מ"ה שמו מ"ה בעני�
שנותינו ימי וזהו (וכמשי"ת), דאבא מז"ת הדיבור אותיו'
כו' מאדה"ר שנלקחו שנה הע' וה� לבד שנה ע' בה"�
אבא מאור שקיבלו משה שבימי נש"י אל� ת"ר (והיינו
הללו, נש"י בס"ר להאיר נפק' מח"ע ואוריי' משה שרש
ששרשו משיח ביאת עד מה� המסתעפי' דור אחר דור וכ�
לאתגלא' זמי� אנא אה"י' אשר כמ"ש הכת"ר פנימי' באור
כו' ע"י פנימי' בבחי' והוא אחרו� גואל שנק' המשיח בימי
שבא עצמו דא"ס מל' בבחי' הוא משיח מלכו' ובחי'
נת"ת חיי"� וזהו עצמו א"ס דאור נצחיי"� חיי"� בבחי'
חי ברו� שא' וכמו לנצח וקיי� חי מ"י דוד וזהו כו', לו
העולמי' מחי דפרחא נשמתא (והיינו לנצח וקיי� לעד
ה' וכמ"ש כו'), שבת שכולו יו� מעי� שבת בכל שמאיר
שעליו משיח מל' עני� כללות וזהו וד"ל. כו' לע"ו ימלו�
מעתה ולסעדה אותה להכי� וממלכתו דוד כסא על כא� א'

נצחיות. בבחי' עול� ועד

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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ושכנתיÂ�·Ï˙(צ"ה) מקדש לי ועשו שנאמר מקדש,
הדברי� ה� ואלו ח'): כ"ה (שמות בתוכ�
הקדשי� וקדש קדש בו עושי� הבית בבניי� עיקר שה�
נק' ושלשת� אול�, הנק' והוא אחר מקו� הקדש לפני ויהי'
כעי� ממנו רחוקה להיכל סביב א' מחיצה ועושי� היכל.
שהוא זו במחיצה המוק� וכל במדבר שהיו החצר קלעי
ועושי� מקדש, נק' והכל עזרה הוא מועד אהל חצר כעי�
ומנורה בקדה"ק הארו� בתורה הכתובי� הכלי� במקדש
בעזרה: החיצו� ומזבח בקדש, הפנימי ומזבח ושולח�

כוונתÔÈ·‰ÏÂא) עיקר כי בהיות והכלי�, המקדש עני� זה
אלהות גילוי להיות הוא המקדש עשיית
לעשותו נצטווינו לכ� בתוכ� ושכנתי כמ"ש בישראל
כי ב"ה א"ס מעצמות הנמש� ההשתלשלות סדר כדוגמת
אורו צמצ� אא"ס כיצד העול� בריאת דר� במ"ח מבואר
ומש� כו' עגול מקו� והוא צדדיו מכל שוה מקו� ופנה
עגול ההוא בחלל האיר ירידתו ובדר� דק אור קו בתוכו
עגול האיר עוד וברדתו מאא"ס מעט רחוק אור של אחר
י"ס באי� ואחריה� כו' כח"ב שה� עגולי� עשרה עד שני
וביאור ע"ש, זרעי� בסדר א"ב במסכת עכ"ד כו' דיושר
בכל אלהות גילוי בחי' הוא הפנימי דאור ידוע הדברי�
ולא בהעל� שנשאר מה הוא המקי� ואור ערכו לפי עול�
הקב"ה ורצה בשוה צד מכל סובב שהוא גילוי לידי בא

ההשתלשלות ראשית כדוגמת בתחתוני� דירה לו להיות
(ועד"ז זה כדוגמת המשכ� לעשות ציוה לכ� אא"ס מעצמות
ה� שבמשכ� והקרשי� היריעות והיינו עולמי�) בבית
ומקיפי� מאצי' שלמעלה עליוני� מקיפי� אורות דוגמת
הקו מ� המשתלשלי� א"פ בחי' כמו ה� והכלי� שבאצי',
כתיב בארו� וכ� עול� בכל ממש אלהות גילוי בחי' שה�
וכ� כ"ב) כ"ה (שמות הכרובי� שני מבי� כו' ונועדתי
היא עדות במנורה ג� ועד"ז שלמעלה אש יורד הי' במזבח
וכ� בישראל שורה שהשכינה ב') כ"ב (שבת עול� לבאי
כי שוי� המקיפי� כל לא ואמנ� כו' ח� שהלח� בשולח�
ממנו שיסתע� הפנימי אופ� לפי אלא המקי� תמונת אי�
יהי' כ� הגילוי רצו� אופ� לפי שכל גילוי השפעת עד"מ
בתמונה והקרשי� היריעות תמונת הי' לכ� בתחלה המקי�
לזה וכדומה וכ� כ� היריעה אור� כמו וכ� כ� פרטית
ע"י פנימי אור הגילוי הוא שהתכלית מפני בקרשי�
המקיפי� המשכת צ"ל כ� הגילוי רצו� אופ� ולפי הקרבנות
צ"ל ששניה� ופנימיי' המקיפי� עני� ולהבי� כנ"ל: בתחלה
מאחר דלכאורה אלהות המשכת ובכל העול� בבריאת
בהמקי� תועלת מה א"כ או"פ ע"י הוא הגילוי שעיקר
מיני ב' עני� פ"ב) (תי"ז היחוד במצות מבואר העני� אמנ�
לכל וכ� להעולמות חיות מגיע שמשניה� אלו המשכות
ו') קל"ה (תלי� עשה הוי' חפ� אשר כל וז"ש בפרט נברא
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כו' המשרה למרבה כו' יוע� פלא שמו ויקרא שכמו על
משיח על זה פסוק ובאמת משיח לחזקיהו לעשות (דביקש
שבאמצע סתומה המ"� עני� להבי� ויש נאמר), דוד ב�
כ�. בכתובי' נמצא ולא הוא גדול דפלא דמרב"ה התיבה
אי� ולשלו� במ"ש זה פסוק סו� לבאר יש תחלה הנה א�
אותה להכי� ממלכתו ועל דוד כסא על כו' ק� אי� מהו ק�

ד כו'. עול� ועד מעתה וממלכתוולסעדה דוד כסא פי' הנה
עד כמ"ש הגדלות בתכלית דאצי' המל' בני� בחי' הוא
נצחי קיו� למלכותו שיהי' ב"ד משיח והוא הגדי"ל דו"ד
בדניאל א' וכ� וקיי� חי מ"י דוד הלבנה בקידוש שאו' כמו
לע"ו ימלו� ה' כו' על� מלכו' מלכותי' עד כו' יתיב וע"י
וד"ל. עול"� ועד מעת"ה ולסעד' אותה להכי� וז"ש כו'
נצחיי� חיי� פי' לו נתת חיי� במשיח במ"ש ידוע והטע�
מל' נתקיי� שלא דמה ידוע להיות כו' עולמי' במתנה נתת
דדוד שני� דע' כו' שאל חיי� בו שנא' לפי היינו עתה דוד
הי' דוד נשמת דשרש הוא והעני� כו'. מאדה"ר שאולי'
שנשאל מה רק כלו� מגרמה לה דלית דאצי' מל' מבחי'

כידוע אדה"ר שנק' דחכמה מדו' ז' שהוא דא"ק ז"ת מבחי'
ששרש ברתא יסד דאבא כו' בנ"ו ש� מ"ה שמו מ"ה בעני�
שנותינו ימי וזהו (וכמשי"ת), דאבא מז"ת הדיבור אותיו'
כו' מאדה"ר שנלקחו שנה הע' וה� לבד שנה ע' בה"�
אבא מאור שקיבלו משה שבימי נש"י אל� ת"ר (והיינו
הללו, נש"י בס"ר להאיר נפק' מח"ע ואוריי' משה שרש
ששרשו משיח ביאת עד מה� המסתעפי' דור אחר דור וכ�
לאתגלא' זמי� אנא אה"י' אשר כמ"ש הכת"ר פנימי' באור
כו' ע"י פנימי' בבחי' והוא אחרו� גואל שנק' המשיח בימי
שבא עצמו דא"ס מל' בבחי' הוא משיח מלכו' ובחי'
נת"ת חיי"� וזהו עצמו א"ס דאור נצחיי"� חיי"� בבחי'
חי ברו� שא' וכמו לנצח וקיי� חי מ"י דוד וזהו כו', לו
העולמי' מחי דפרחא נשמתא (והיינו לנצח וקיי� לעד
ה' וכמ"ש כו'), שבת שכולו יו� מעי� שבת בכל שמאיר
שעליו משיח מל' עני� כללות וזהו וד"ל. כו' לע"ו ימלו�
מעתה ולסעדה אותה להכי� וממלכתו דוד כסא על כא� א'

נצחיות. בבחי' עול� ועד

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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ושכנתיÂ�·Ï˙(צ"ה) מקדש לי ועשו שנאמר מקדש,
הדברי� ה� ואלו ח'): כ"ה (שמות בתוכ�
הקדשי� וקדש קדש בו עושי� הבית בבניי� עיקר שה�
נק' ושלשת� אול�, הנק' והוא אחר מקו� הקדש לפני ויהי'
כעי� ממנו רחוקה להיכל סביב א' מחיצה ועושי� היכל.
שהוא זו במחיצה המוק� וכל במדבר שהיו החצר קלעי
ועושי� מקדש, נק' והכל עזרה הוא מועד אהל חצר כעי�
ומנורה בקדה"ק הארו� בתורה הכתובי� הכלי� במקדש
בעזרה: החיצו� ומזבח בקדש, הפנימי ומזבח ושולח�

כוונתÔÈ·‰ÏÂא) עיקר כי בהיות והכלי�, המקדש עני� זה
אלהות גילוי להיות הוא המקדש עשיית
לעשותו נצטווינו לכ� בתוכ� ושכנתי כמ"ש בישראל
כי ב"ה א"ס מעצמות הנמש� ההשתלשלות סדר כדוגמת
אורו צמצ� אא"ס כיצד העול� בריאת דר� במ"ח מבואר
ומש� כו' עגול מקו� והוא צדדיו מכל שוה מקו� ופנה
עגול ההוא בחלל האיר ירידתו ובדר� דק אור קו בתוכו
עגול האיר עוד וברדתו מאא"ס מעט רחוק אור של אחר
י"ס באי� ואחריה� כו' כח"ב שה� עגולי� עשרה עד שני
וביאור ע"ש, זרעי� בסדר א"ב במסכת עכ"ד כו' דיושר
בכל אלהות גילוי בחי' הוא הפנימי דאור ידוע הדברי�
ולא בהעל� שנשאר מה הוא המקי� ואור ערכו לפי עול�
הקב"ה ורצה בשוה צד מכל סובב שהוא גילוי לידי בא

ההשתלשלות ראשית כדוגמת בתחתוני� דירה לו להיות
(ועד"ז זה כדוגמת המשכ� לעשות ציוה לכ� אא"ס מעצמות
ה� שבמשכ� והקרשי� היריעות והיינו עולמי�) בבית
ומקיפי� מאצי' שלמעלה עליוני� מקיפי� אורות דוגמת
הקו מ� המשתלשלי� א"פ בחי' כמו ה� והכלי� שבאצי',
כתיב בארו� וכ� עול� בכל ממש אלהות גילוי בחי' שה�
וכ� כ"ב) כ"ה (שמות הכרובי� שני מבי� כו' ונועדתי
היא עדות במנורה ג� ועד"ז שלמעלה אש יורד הי' במזבח
וכ� בישראל שורה שהשכינה ב') כ"ב (שבת עול� לבאי
כי שוי� המקיפי� כל לא ואמנ� כו' ח� שהלח� בשולח�
ממנו שיסתע� הפנימי אופ� לפי אלא המקי� תמונת אי�
יהי' כ� הגילוי רצו� אופ� לפי שכל גילוי השפעת עד"מ
בתמונה והקרשי� היריעות תמונת הי' לכ� בתחלה המקי�
לזה וכדומה וכ� כ� היריעה אור� כמו וכ� כ� פרטית
ע"י פנימי אור הגילוי הוא שהתכלית מפני בקרשי�
המקיפי� המשכת צ"ל כ� הגילוי רצו� אופ� ולפי הקרבנות
צ"ל ששניה� ופנימיי' המקיפי� עני� ולהבי� כנ"ל: בתחלה
מאחר דלכאורה אלהות המשכת ובכל העול� בבריאת
בהמקי� תועלת מה א"כ או"פ ע"י הוא הגילוי שעיקר
מיני ב' עני� פ"ב) (תי"ז היחוד במצות מבואר העני� אמנ�
לכל וכ� להעולמות חיות מגיע שמשניה� אלו המשכות
ו') קל"ה (תלי� עשה הוי' חפ� אשר כל וז"ש בפרט נברא
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ל"ג (תלי� נעשו שמי� ה' בדבר וכתיב המקי� בחי' הוא
ג"כ המחי' הוא שהמקי� נת' וש� הפנימי. בחי' הוא ו')
והפנימי בהנברא מתגלה שאינו אלא העיקר הוא ואדרבה
מראש בשוה בכול� העלמו שהמקי� זאת ועוד בו, מתגלה
לרגל ראש בי� גילוייו אופ� ישונה הפנימי משא"כ לרגל
יתחלק והפנימי לחלקי� מתחלק אינו שהמקי� זאת ועוד
כמוב� תליא בהא והא שוני�, צמצומי� רבי� לחלקי�
מבשרי ע"ז משל ל� נוסי� כא� א� ש�, ענינ� ממשנ"ת
לגו� חיות מיני בב' ג"כ שמאירה שבגו� הנפש מהתלבשות
כבד לב במוח הנפש הארת כמו הוא הפנימי ופנימי, מקי�
המוח הכלי� חלוקי תכונת לפי מהנפש שונות הארות שה�
והרגל היד כמו האיברי� בכל ג� (ועד"ז הכבד ומ� הלב מ�
השכל כי בו) הנפש חיות מהות הוא כ� א' כל תכונת לפי
ע"י החיצוני� באיברי� והתנועה בלב והמדות במוח שורה
גילוי בבחי' הוא במוח השכל והנה שבכבד. הד�
ממש ממולא והמוח במוח מורגשת מהותה שההשכלה
של מזגו אופ� שלפי עד המי� מ� הכלי כהמלאות ממהותה
א� השכל מהות ישונה לחלוחית או יבישות א� המוח
מסוגל המוח גש� מזג כי והטע� כידוע לא או צח לשכל
הגשמי הפה הרי בפה הדבור ג� ועד"ז השכל לקבלת
בלב המדות ועד"ז הרוחני' הדבור מאותיות ומורגש ממולא
ברגל גידי� שיש שידוע ברגלי� וההילו� בידי� והתנועה
הוא וכזה להילו� הרגל תנועת יהי' הרכבת� אופ� שלפי
מזה מוב� וא"כ ההילו� כח הוא בה� המתלבש הנפש חיות
עני� וזהו גמור בגילוי הוא באיברי� הנפש שחיות
מסוגלת שהכלי לפי בגילוי שהוא בכלי או"פ התלבשות
יהל� לא שהרי ממש ודוגמתו האור מעי� היא כי לקבלו

והי יהל� הרגל אלא וכו' הרגל יכתוב ולא תכתובהיד ד
הוא המתגלה זה חיות והרי ישכיל, והמוח יתפעל והלב
רבי� לחלקי� מתחלק וג� ורגל וליד ללב ממוח בשינויי�
הוא והמקי� הפנימי. וזהו דיבור והילו� תנועה ומדות שכל
בגו� הנפש מ� החיות התפשטות שיש רואי� שאנו מה
להיות בגלוי איננו ואעפ"כ ממנו מתפעלי� האיברי� להיות
מבלי א' בסגנו� לכול� מאיר וג� אליה� גלוי מהות�
לפשוט ירצה כאשר רואי� אנו כי הרצו� והוא התחלקות,
מיד יכוו� לכוו� ירצה וא� כרגע מיד יפשוט ורגלו ידו
ברגל ונמצא מלובש שהרצו� מופת ומזה הרצו� בעלות
שמהאיברי� ומה במוח רק מציאותו היה אילו כי ממש
דר� הוא הרגל כיוו� או התפשטות כמו לרצונו נשמעי�
בעלות כ� לעשות הרגל אל שבמוח מרצו� שנמש� המשכה
לפשוט הרצו� מעלות זמ� שיהוי להיות צרי� הי' א"כ הרצו�
והמשכת הילו� מש� כדי בפועל תתפשט שהרגל עד הרגל
כרגע מיד להיות באפשרי הי' ולא ברגל מהמוח הרצו�
הרגל להפשיט הרצו� העלות ברגע שבו רואי� שאנו ומאחר
ברגל נמצא שהרצו� מוכרח ממש הרגל תתפשט וכדומה
שיש כידוע הוא כ� והאמת זמ�, לשהיית א"צ ולכ� ממש

בה� ואי� האיברי� בכל שמתפשטי� המוח וגידי עורקי�
אבר בכל יד� על ממשלתו להיות הרצו� כלי ה� רק ד�
חיות ממזג הוא התנועה של גופה והנה כרצונו, להניעו
מלובש מקוד� בהכנה ה� שכבר ושברגל שביד העצמי
משא"כ ושתיה אכילה ע"י המתרבה ההוא שבאבר בד�
אלא התנועה גו� יבא לא וממנו לבד נפשי חיות הוא הרצו�
מניעו הוא שבאבר המניע שהכח ידי על הוא תנועתו שאופ�
יהי' לא וא� רוכבו לגבי כסוס תפקידו ישנה ולא הרצו� כפי
להניע היכולת בו שיש אע"פ ינוע ולא ישבת להניע הרצו�
שהרצו� נמצא המניע כח יניע להניע הרצו� שיהי' ומיד
ע"י הוא הפעולה וגו� הגו� באיברי פעולותיו כל פועל
והוא בד� המלובש מהנפש באבר כבר הממוזג החיות
האיברי� בכל שישנו ואע"פ בגלוי אינו הרצו� אבל בגלוי
שר"ל העל� בחי' הנק' וזוהי מרגישו האבר אי� כנ"ל
המקבל לגבי בגלוי שאינו אלא ש� ממש נמצא שהדבר
להניע ע� הראש להניע הרצו� כי בהתחלקות אינו ולכ�
שאינו שלפי תליא בהא והא א' רצו� מהות שניה� הרגל
יכול א"כ העל� בבחי' אלא וכלי אור בבחי' בגלוי מתלבש
להתחלק א"צ ולכ� בראש שמאיר ע"ד ברגל מאיר להיות
בחי' בפנימי' בהתלבשות שמאיר הנפש בהארת משא"כ
התחלקות ובבחי' צמצומי� בבחי' הוא כבד לב במוח נר"נ
עני� יותר קצת ולהבי� כנ"ל. פנימי בבחי' שמאיר לפי
כמו הוא נתפס מהותו אי� ואעפ"כ ברגל שנמצא הרצו�
כמ"ש נוס� דבר ואינו הדבר עצמיות שהוא הלב� מראה
משא"כ בשטח ודבר מהות הוא הלב� דבר גו� והנה במ"א
שישנו ואע"פ נתפס ואיננו מקו� תופס אינו לב� המראה
לב� ימצאוהו דקי� לחלקי� יחתכוהו שא� הדבר חלקי בכל
גווני� משא"כ טבעי', ותולדה עצמות שהוא מאחר
המלוב� דבר זולתי נתפס אינו אעפ"כ כמש"ש, הנצבעי�
הרצו� עני� וכמ"כ נתפס אינו ועכ"ז דבר מציאת ל� הרי
כו': נתפס בפה הדבור משא"כ נתפס אינו אבל ברגל שישנו
ממכ"ע כי וסוכ"ע ממכ"ע בחי' הוא למעלה מכ"ז והנמשל
ודר� ערכו לפי עול� בכל המתגלה האלהות חיות בחי' הוא
כבד לב מוח כמו מדריגות חילוקי ג' ה� הנה בי"ע כלל
של ודעתו ובינתו חכמתו מאירי� שבבריאה בנפש הנ"ל
געה"ע עני� וזהו באד�. שבמוח השכל כמו שהוא ב"ה א"ס
מאירי� וביצי' הבריאה בעול� שהוא מזיו נהני� שהנשמות
עול� והוא בלב רוח כמו והוא ב"ה א"ס של מדותיו
שהעבודה נפש בחי' ובעשי' באהוי"ר שעבודת� המלאכי�
ממש בגילוי היא זו הארה ערכו לפי עול� ובכל במעשה,
באא"ס מהשגת� נהני� שהנשמות עד בבריאה החב"ד כמו
אומרי� שהמלאכי� עד ביצי' המדות וכ� בבריאה ש�
חיות מתלבש בעשי' וכ� כידוע, קדוש ואהבה ביראה
וכו' בחי וחיות במדבר שכל בפנימיותו נברא בכל אלהות
הוא סוכ"ע אמנ� כנ"ל. והתחלקות צמצומי� בבחי' וה"ז
רצונו בחי' ו') קל"ה (תלי� עשה הוי' חפ� אשר כל מ"ש
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

העל� בבחי' הוא שהרצו� בפעולותיו שרוצה ית' העליו�
והוא יבואו פיו ועל יצאו פיו על ומ"מ האיברי� על ומקי�
כסוס אצלו בטילי� וכול� האיברי� בכל ונמצא המתלבש
ב"ה א"ס של ומדותיו חב"ד בחי' למעלה והיינו לרוכבו,
לכל ההשפעה באה שמה� דבי"ע די"ס בכלי� המלובשי�
בה� ששולט ית' רצונו לגבי בטילי� ה� בפנימיו' הנבראי�
מוחו מניע באד� שהרצו� כמו כרצונו ההשפעה להיות
הרצו� כ� כנ"ל יזיזו לא ובלעדו יטנו יחפו� לאשר ורגלו
השפעת� ומנהיג בבריאה המאירי� בחב"ד מאיר עליו�
שהוא והעל� מקי� בבחי' עצמו והוא כו' בעשי' וכ� כרצונו
עיקר ומ"מ כו' בבריאה החב"ד כמו גילוי בבחי' אינו
היחוד במצות באור� ג"כ וכמשנ"ת ידו ועל ממנו הפעולה
המה שהמקיפי� ופנימי' מקיפי� ג"כ הנק' וזהו פ"ב) (תי"ז

שהר כא' העולמות כל מקיפי�מקיפי� דא"ק עיגולי� י
ששוה סוכ"ע בחי' והוא כא' דעשי' י"ס ע� דא"ק לי"ס
א"ק נק' ובכלל כנ"ל עליו� הרצו� בחי' וגדול קט� ומשוה
אד� נק' ואצי' דיצי' אד� נק' וא"א וע"י דבריאה אד�
כא', לכול� סובב והעיגולי� נר"נ בחי' והוא דעשי'
מכלי� בכלי� אח"כ המשתלשל היושר היינו והפנימי'
כתובי� ב' יוב� ובזה כנ"ל. נר"נ בחי' ואבי"ע א"ק שוני�

ג') ו' (ישעי' מכה"כ אומר א' כתוב זא"ז כסותרי� הנראי�
אומר א' וכתוב לבד והארה זיו בחי' יקרי' זיו תרגומו וכבודו
משמע ואני כ"ד) כ"ג (ירמי' מלא אני האר� ואת השמי� את
סובב בבחי' היינו מלא אני כי והעני� ממש ית' מהו"ע
ואר� שמי� אומר וע"כ כא' עולמות לד' וסובב והעל�
מבחי' אלא אינה גילוי שבבחי' ההארה אבל א' בהשוואה
המשכ� יריעות עני� וזהו כנ"ל: ממכ"ע בחי' יקרי' זיו כבודו
שהעיגולי� בע"ח וכדאי' המקיפי� השראת הי' שבה�
דג"ר מקיפי� בחי' ק"ק היכל והי' ע"ש בההיכלות השראת�
שג� וכידוע דחג"ת מקיפי� הוא קדש הנק' והמקו�
ע"ס עני� במ"א ג"כ וכמשנ"ת כנז"ל י"ס יש בהמקיפי'
כו' שברצו� חכמה בחי' זהו חכמה להאציל הרצו� שברצו�
אמנה מראש תשורי ע"פ שמות פ' זהר למאמר בביאור ע'
כלי� ה� כו' והמנורה הארו� כמו והכלי� ח'). ד' (שה"ש
שבלוחות פנ"ג ח"א בלק"א כדאי' האו"פ גילוי הי' שבה�
העולמות השתלשלות כדר� שלא אלקות גילוי הי' שבארו�
בלוחות ממש נתלבשו דבריאה שחב"ד אלא ועשי' מיצי'
המקו� כי כלל מקו� תופס הארו� הי' לא ולפיכ� שבארו�
מקו� מבחי' שלמעלה אלהות גילוי לגבי במציאות בטל הי'

וכנ"ל: ומזבח ושולח� במנורה ג� וכעד"ז
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Î"Á‡Â�סמכי על לקיימא עלמא שתיל ומתמ� בזהר כ'
רוחא בההוא אלא קיימי� לא סמכי� ואינו�
כי כתי' הנה כי עמודי�, לשו� הוא דחגיגה הגמ' ובלשו�
דאצי' ע"ס התכללות בחי' הוא שמי� מאר�, שמי� 5גבהו

מקו הוא והאר� חד, וחיוהי איהו ש� ההשתלשלו'אשר ר
עילאה רוחא ע"י הוא שמי� דקיו� וכמשנ"ת בע"ג נבראי'
נה"י בחי' הוא אר� כמ"כ כו', חג"ת להתכלל והוא
ובחי' המחבר�, עילאה רוחא ע"י ג"כ הוא והתכללות�
בחי' דהיינו יועצות כליות בש� נק' קבלה בלשו� נה"י
דבי"ע ועולמות בנבראי' למטה אלקו' להמשי� אי� עצה
להמשי� אי� בעצמו מייע� האד� בגשמיות עד"מ כמו
ע"י ג"כ הוא דנה"י בחי' ג' והתכללות לחבירו, שכל
במחוקק כמ"ש תומ"צ קיו� ע"י דהיינו אורייתא
דתורה, החקיקה אותיות הוא במחוקק במשענות�,

מצות הוא בחי'6במשענות� וזהו תמכי�. נק' מצות כי
הוא דנש"י תומ"צ שע"י שבגמ' ועמודי' שבזהר תמכי�

שקיו� הנ"ל מכל והיוצא כו'. ועולמות הנבראי� כל קיו�
מדות חג"ת התחברות היינו עילאה רוחא ע"י הוא שמו"א
כח נפקת מחכ' דאורייתא תורה ע"י וכולא ונה"י עליונות

כו'. ב"ה אוא"ס שורה ש� אשר מ"ה
‰�‰Â�משכנותי ידידות דמה ע"פ זה זהר מאמר שייכות

בפנימי' עזה אהבה התקשרות הוא ידידות כי הוא
רשע אותו של מפרשייתו שארז"ל ע"ד בנש"י הנמש�
אהבה ור"ל דביקה חפיצה חשיקה דברי� שלשה למדנו
כי כמ"ש הנ"ל בחי' בג' נש"י שנשתבחו ומצינו פנימי',
הנה כי ה', חשק בכ� בו, ולדבקה חפ�, אר� את� תהיו
כי בחי' ב' יש בעולמות אלקות חיות בהשתלשלות
כל להחיות בכ"י תמיד שנמש� אלקות חיות התחדשות

בשמי� נצב דבר� ה' לעול� כמ"ש המחדש7העולמות
ומחדש שמהווה הג� הנה מע"ב, תמיד יו� בכל בטובו
העל� בבחי' הוא אבל בעולמות הנמש� אלקי אור תמיד
בחי' עוד יש אבל העל�, לשו� הוא עול� כי אלקות והסתר
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העל� בבחי' הוא שהרצו� בפעולותיו שרוצה ית' העליו�
והוא יבואו פיו ועל יצאו פיו על ומ"מ האיברי� על ומקי�
כסוס אצלו בטילי� וכול� האיברי� בכל ונמצא המתלבש
ב"ה א"ס של ומדותיו חב"ד בחי' למעלה והיינו לרוכבו,
לכל ההשפעה באה שמה� דבי"ע די"ס בכלי� המלובשי�
בה� ששולט ית' רצונו לגבי בטילי� ה� בפנימיו' הנבראי�
מוחו מניע באד� שהרצו� כמו כרצונו ההשפעה להיות
הרצו� כ� כנ"ל יזיזו לא ובלעדו יטנו יחפו� לאשר ורגלו
השפעת� ומנהיג בבריאה המאירי� בחב"ד מאיר עליו�
שהוא והעל� מקי� בבחי' עצמו והוא כו' בעשי' וכ� כרצונו
עיקר ומ"מ כו' בבריאה החב"ד כמו גילוי בבחי' אינו
היחוד במצות באור� ג"כ וכמשנ"ת ידו ועל ממנו הפעולה
המה שהמקיפי� ופנימי' מקיפי� ג"כ הנק' וזהו פ"ב) (תי"ז

שהר כא' העולמות כל מקיפי�מקיפי� דא"ק עיגולי� י
ששוה סוכ"ע בחי' והוא כא' דעשי' י"ס ע� דא"ק לי"ס
א"ק נק' ובכלל כנ"ל עליו� הרצו� בחי' וגדול קט� ומשוה
אד� נק' ואצי' דיצי' אד� נק' וא"א וע"י דבריאה אד�
כא', לכול� סובב והעיגולי� נר"נ בחי' והוא דעשי'
מכלי� בכלי� אח"כ המשתלשל היושר היינו והפנימי'
כתובי� ב' יוב� ובזה כנ"ל. נר"נ בחי' ואבי"ע א"ק שוני�

ג') ו' (ישעי' מכה"כ אומר א' כתוב זא"ז כסותרי� הנראי�
אומר א' וכתוב לבד והארה זיו בחי' יקרי' זיו תרגומו וכבודו
משמע ואני כ"ד) כ"ג (ירמי' מלא אני האר� ואת השמי� את
סובב בבחי' היינו מלא אני כי והעני� ממש ית' מהו"ע
ואר� שמי� אומר וע"כ כא' עולמות לד' וסובב והעל�
מבחי' אלא אינה גילוי שבבחי' ההארה אבל א' בהשוואה
המשכ� יריעות עני� וזהו כנ"ל: ממכ"ע בחי' יקרי' זיו כבודו
שהעיגולי� בע"ח וכדאי' המקיפי� השראת הי' שבה�
דג"ר מקיפי� בחי' ק"ק היכל והי' ע"ש בההיכלות השראת�
שג� וכידוע דחג"ת מקיפי� הוא קדש הנק' והמקו�
ע"ס עני� במ"א ג"כ וכמשנ"ת כנז"ל י"ס יש בהמקיפי'
כו' שברצו� חכמה בחי' זהו חכמה להאציל הרצו� שברצו�
אמנה מראש תשורי ע"פ שמות פ' זהר למאמר בביאור ע'
כלי� ה� כו' והמנורה הארו� כמו והכלי� ח'). ד' (שה"ש
שבלוחות פנ"ג ח"א בלק"א כדאי' האו"פ גילוי הי' שבה�
העולמות השתלשלות כדר� שלא אלקות גילוי הי' שבארו�
בלוחות ממש נתלבשו דבריאה שחב"ד אלא ועשי' מיצי'
המקו� כי כלל מקו� תופס הארו� הי' לא ולפיכ� שבארו�
מקו� מבחי' שלמעלה אלהות גילוי לגבי במציאות בטל הי'

וכנ"ל: ומזבח ושולח� במנורה ג� וכעד"ז
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

Î"Á‡Â�סמכי על לקיימא עלמא שתיל ומתמ� בזהר כ'
רוחא בההוא אלא קיימי� לא סמכי� ואינו�
כי כתי' הנה כי עמודי�, לשו� הוא דחגיגה הגמ' ובלשו�
דאצי' ע"ס התכללות בחי' הוא שמי� מאר�, שמי� 5גבהו

מקו הוא והאר� חד, וחיוהי איהו ש� ההשתלשלו'אשר ר
עילאה רוחא ע"י הוא שמי� דקיו� וכמשנ"ת בע"ג נבראי'
נה"י בחי' הוא אר� כמ"כ כו', חג"ת להתכלל והוא
ובחי' המחבר�, עילאה רוחא ע"י ג"כ הוא והתכללות�
בחי' דהיינו יועצות כליות בש� נק' קבלה בלשו� נה"י
דבי"ע ועולמות בנבראי' למטה אלקו' להמשי� אי� עצה
להמשי� אי� בעצמו מייע� האד� בגשמיות עד"מ כמו
ע"י ג"כ הוא דנה"י בחי' ג' והתכללות לחבירו, שכל
במחוקק כמ"ש תומ"צ קיו� ע"י דהיינו אורייתא
דתורה, החקיקה אותיות הוא במחוקק במשענות�,

מצות הוא בחי'6במשענות� וזהו תמכי�. נק' מצות כי
הוא דנש"י תומ"צ שע"י שבגמ' ועמודי' שבזהר תמכי�

שקיו� הנ"ל מכל והיוצא כו'. ועולמות הנבראי� כל קיו�
מדות חג"ת התחברות היינו עילאה רוחא ע"י הוא שמו"א
כח נפקת מחכ' דאורייתא תורה ע"י וכולא ונה"י עליונות

כו'. ב"ה אוא"ס שורה ש� אשר מ"ה
‰�‰Â�משכנותי ידידות דמה ע"פ זה זהר מאמר שייכות

בפנימי' עזה אהבה התקשרות הוא ידידות כי הוא
רשע אותו של מפרשייתו שארז"ל ע"ד בנש"י הנמש�
אהבה ור"ל דביקה חפיצה חשיקה דברי� שלשה למדנו
כי כמ"ש הנ"ל בחי' בג' נש"י שנשתבחו ומצינו פנימי',
הנה כי ה', חשק בכ� בו, ולדבקה חפ�, אר� את� תהיו
כי בחי' ב' יש בעולמות אלקות חיות בהשתלשלות
כל להחיות בכ"י תמיד שנמש� אלקות חיות התחדשות

בשמי� נצב דבר� ה' לעול� כמ"ש המחדש7העולמות
ומחדש שמהווה הג� הנה מע"ב, תמיד יו� בכל בטובו
העל� בבחי' הוא אבל בעולמות הנמש� אלקי אור תמיד
בחי' עוד יש אבל העל�, לשו� הוא עול� כי אלקות והסתר
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c"agקטז i`iyp epizeax zxezn

הוא וזה לפרקי� שבא עליוני� אורות תוס' והוא מזה גבוה
תאיר ציו� על חדש אור כמ"ש אורות תוס' שיתגלה ,8עיקר

צמצ� כמשארז"ל אלקות פנימית ידידות ג"כ נק' זו ובחי'
הארו� בדי ב' בי� כו',9שכינתו ונועדתי כו' אראה בענ� כי ,

החידוש ומה מיני' פנוי אתר ולית מכה"כ הרי ולכאורה
השכינה והשראת התגלות הי' שבמשכ� אלא במשכ�,

הוא בעול� משא"כ ממש, והסתר.בפנימית העל�
Â‰ÊÂ�רוחי דכל דרוחא בשעתא אח"כ בזהר שמסיי�

דכל ורוחא רוחא עני� כי כו', דנשמתא בסימו ארו�
שמחי' אלקות חיות בחי' הנ"ל בחי' ב' כמו הוא רוחי�
אלקות החיות הוא רוחא כי הנ"ל, חדש אור ובחי' תמיד
וחיות קיו� וזהו חו"ג ומי� אש ומחבר תמיד שנמש�
ורוחא כו', והסתר העל� בחי' הוא אבל תמיד, העולמות
נשמה, בחי' ונק' עליוני� אורות תוס' גילוי הוא רוחי� דכל
בחי' הוא דומ� דצח"מ, בחי' ד' יש למטה למשל וכמו

בו שיש צומח הוא ממנו ולמעלה מועט, חיות ובו אחרונה
עשב ל� אי� משרשו חיות מקבל והצומח הצומחת, נפש
חיי� רוח חיות בו שיש חי בחי' הוא ממנו ולמעלה כו',
יותר בחי' שהוא המדבר בער� אינ� בחי' הג' כל אבל כו'.
ושכל המשכלת נפש בו ויש כלל בער� שאי� גבוה
להשכיל רק הוא שבמדבר המשכלת נפש רק כו' להשכיל
בש� ג"כ הנ"ל אורות תוס' בחי' נק' ולמעלה גשמי, שכל
לבו אליו ישי� א� וז"ש תבינ�. שדי נשמת עדמ"ש נשמה
שלמעלה ונשמתו רוחו דהיינו יאסו� אליו ונשמתו רוחו
הוא בסימו דנשמתא, בסימו ארו� ואז גבוה בחי' שהוא
חדש אור שנמש� ותענוג מתיקות לשו� הדיני� המתקת
הקול חיצונית יש כי דקלא, קלא נפיק ומתמ� מלמעלה,
דנשמתא בסימו רוחי� דכל רוחא גילוי וע"י הקול, ופנימית
על מדלג דודי קול וז"ש פנימאה. קלא בחי' מתגלה עי"ז

כו'. ההרי�
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שהואÔÈ�Ú‰Âה. היות דע� הדעת בעני� ידוע הנה כי הוא
והוא והמושג. המושכל בהעני� התקשרות בחי'
שהוא ענינו כל זה אי� כו'. המדות להולדת ממוצע
בתלת בפ"ע מוח הוא הרי כי לבד. בהמושכל ההתקשרות
הוא ומהותו מציאותו עיקר אלא כידוע. ג' מוח שהוא מוחי�
ובהכרת במורגש המושכל שבא והוא המושג. העני� הרגש
בחזקה א"ע שמקשר ההתקשרות ע"י והיינו יותר. העני�
(ומשו"ז המושג. העני� עצ� את ומרגיש מכיר ה"ה להעני�
יותר בורי' על הדבר להבי� בההשגה ריבוי עי"ז ניתוס�
בטוב אצלו העני� ומתקרב יותר ובעומק פרטי� בריבוי
המדות התפעלות ממנו נעשה משו"ז וג� כנ"ל. כו' ביותר
שמבי� להיות יכול כי הדעת, זהו"ע וההרגשה כמשי"ת).
חכי� תינוק וכמו אצלו. במורגש אינו ומ"מ היטב הדבר את
פחות קט� דלכ� העני�. עצ� מרגיש אינו ומ"מ הכל שמבי�
ובעל חרי� שהוא ואע"פ עונשי�. בר אינו שנה י"ג מב�
טוב. בכי ומל"ת מ"ע המצות בדיני ובקי ותפיסא השגה
שאי� מפני מצוה איזה על עבר א� עונשי� בר אינו ומ"מ
עני� בעצ� עדיי� והרגשה הכרה לו שאי� והוא דעת. לו
לש� יודעי� א� והקדש נדרי� לעני� שאמרו (וכמו המצות

וגדולה בממו� דעלמא במילי ג� וכמו כו') והקדישו נדרו מי
העני� אמיתת מ"מ והבהירות. ההשגה בטוב ששכלו אע"פ
כגדול. בה� וירגיש יכיר לא כי ממנו רחוק וגדולה ממו� של
היטב שמבי� אע"פ והדלות השפלות שהוא בהיפ� וכ�
היטב שמרגיש בגדול כמו עדיי� אצלו בהרגש אינו חסרונ�
מצד שהוא האכזריות וזהו"ע כו'. והדלות השפלות חסרו�
הדבר אי� הזולת שפלות שמבי� פי על א� ההרגש העדר
שמרגיש הוא והרחמ� עליו. מרח� אינו ולכ� בנפש�. נרגש
במקו� שכתוב (וכמו עליו מרח� זה דמשו� שפלותו את
אחד בקו עומדי� ולכ� דוקא הדעת מ� הוא דרחמי� אחר
לא דכתיב באיוב (וכמו ההרגש שהוא הדעת וזהו"ע כו')
שא� שמדבר מה הדבר אמיתית מרגיש שאינו ידבר בדעת
העני� את שמרגיש והוא כזה) דבר אומר הי' אי� מרגיש הי'
כו'. בהעני� בחוזק דעתו שמקשר ההתקשרות ע"י המושג
ההרגשה גידי (וכמו במוח שהיא הג� ההרגשה עני� והנה
שהלב הלב. אל בא ה"ה מ"מ כידוע) במוח שה� בגשמיות

לפימרגיש בלבו עי"ז ומתפעל במוח המושג העני� את
עני� טוב את כשמרגיש בגשמיות וכמו ההשגה. אופ�
בלבו ומתפעל בלבו העני� נרגש הרי והגדולה הממו�
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חסרו� עני� כשמרגיש ולהיפ� לזה. ורצוא באהבה ממילא
בעבודה הוא כמו"כ בשו"א. בזה רוצה אינו השפלות
אל ג� ההרגש בא ממילא האלקי העני� עצ� את כשמרגיש
היא שההתפעלות א� האלקות. על בלבו מתפעל וה"ה הלב
והיינו בו. ולדבקה להתקרב הרצוא והו"ע קירוב בבחי'
בהפלאת או דאלקות קירוב בבחי' היא כשההתבוננות
חיצוניות דאהבה במ"א כמ"ש חקר אי� שלגדולתו אלקות
פנימיות ואהבה דאלקות. קירוב בבחי' מההתבוננות נולדה
ב"ה אוא"ס והפלאת בגדולת מההתבוננות הבאה היא יותר
או כו' חשיב כלא קמי' שכולא אי� כשמתבונ� וכ� כו')
כו' למעלה כמו למטה נמצא שאוא"ס אי� בהתבוננות
ההתבוננות פרטי במ"א כמ"ש כו' היראה מדת מתעורר
ממילא באי� הלב והתפעלות בלב וההרגשה אלו. בעניני�
האלקי העני� את להרגיש לייגע צרי� שאינו יגיעה בלי
המוח מ� ממילא ונמש� בא כ"א באהוי"ר. ולהתפעל בלבו
את תחלה ומעלה שממשי� הדעת אמצעות (ע"י הלב אל
אל המוח מ� נמש� ואח"כ כנ"ל המוח אל הלב התפעלות
במוח היגיעה הוא והעיקר כו') ממילא נעשה עכ"ז הלב
בלב וההרגש החקיקה היא הכוונה שתכלית היות ע� (ר"ל

העבודה עיקר שזהו הלב בהתגלות דוקא המדות והתפעלות
וזיכו� בבירור וה� התו"מ וקיו� בחיות וה� מצ"ע ה�
והשבות היו� וידעת כתי' ולכ� כמשי"ת. כו' טבעי� המדות
שזהו להיות הלב אל ההשבה הוא דהעיקר לבב� אל
התפעלות שיהי' גופא זה אמנ� כו'. העיקרית העבודה
להתבונ� דוקא) המוח ביגיעת תלוי הלב בהתגלות המדות
בעצ� היטב היטב א"ע ולקשר דוקא ההתבוננות באריכות
נעשה זה ידי שעל במוחו נרגש להיות המושג האלקי העני�
היטב העני� את ולהשיג להבי� בההשגה וההרחבה ההגדלה
האור שמאיר עד כנ"ל. ביותר ובעומק שבו ופרט פרט בכל
ג"כ בלבו האור נמש� ממילא אז במוחו) ממש בגילוי
האלקי העני� את זייער) הערט (דער בטוב מרגיש שהלב
התפעלות ונק' אמיתיי�. באהוי"ר שבלב במדות ומתפעל
שהלב מה כ"א התפעלות גימאכטע ניט (בל"א עצמיי�
האלקי ההרגש מצד האלקות עצ� על באמת מתפעל

כו'). בלבו שנרגש
:¯ÂˆÈ˜�עני (מלבד בפ"ע מוח הוא דעת כי יבאר

העני�, להרגיש ההרגשה והו"ע ההתקשרות)
ואז במוח. עיקר� ההרגשה אמיתית.וגידי שבלב התפעלות
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– במוח "נשמה" פנימיים: כחות עמלק. במלחמת מעלה כלפי ההסתכלות ענין מהו שאלה:
ועשה מרע סור – בכבד "נפש" לאלקות, התעוררות – בלב "רוח" אלקית, והשגה התבוננות

טוב.

*‰È‰Â"�להבי וצרי� י�ראל". וגבר יד� מ�ה ירי� �א�ר ¿»»ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ידי על עמלק �מלחמת ההת��ר�ת עני� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמה�

�ב��נה מ�ה. �ל יד� ח)הרמת מ�נה ב �רק ה�נה (רא� ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

��בר�ת א� מלחמה ע���ת מ�ה �ל ידיו "וכי ְְְִִִֶֶָָָָָאיתא,
מס��לי� י�ראל �הי� זמ� �ל ל� ל�מר א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמלחמה,
הי� ���מי� לאביה� ל�� את �מ�ע�די� מעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ל�י
ידי על �א ה�ב ��ע��ד מ�ב� �מ�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמת��רי�",
מעלה �ל�י ההס��ל�ת עני� מה� להבי� וצרי� ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָההס��ל�ת,
על ��ברי� �בזה ���מי�, לאבינ� ה�ב �ע��ד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ביאה
���מה, מדרג�ת חמ� ��� יד�ע ה�ה זה, �להבי� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעמלק.
ונפ� ��ב ר�ח ��ח נ�מה ויחידה, ח�ה נ�מה ר�ח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנפ�

וכבדא ל�א מחא א��� ��יטי� �תלת האד�א��בד, �ג�� , ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

ודגמת� ורגל, ��� רא� �לל�י�, אברי� לג' נחלק ְָ�ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ�כלל�ת�
נ א�ר המח�ה �הח��ת נפ�ֿר�חֿה�א מדרג�ת לג' חלק ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

מיחד �ח ��� וה�א �ינה, �חינת �היא ��ח נ�מה ָ�ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנ�מה,
העני� �רטי �ה�גת אלקית ה�גה �לה�יג להת��נ� ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��פ�
הס�ר מיני �כל לעצמ� העני� את לקרב �להס�יר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ���יג,
�א�ר היא �ר�רה �ה�גה וכ�ד�ע ��ני�, מאפני� ְְְֲֳֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ�אפני�
����מד מ�ל �ר� על �מ� �ני�, �כ�ה ה���ל את ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ�ִֶַַמ�יג
הת� �נ� כ�', אר�ע �ה� ��י� ה��ת �יציא�ת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ�ַה�גיא
�ה� ��י� ה�מאה ידיע�ת אר�ע, �ה� ��י� ְְִֵֶַָ�ְְְְִִֵֶַַַַ�ב�ע�ת
מהעניני� אחד �כל אר�ע, �ה� ��י� נגעי� מרא�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאר�ע,
הבנה מג�י� נגעי� �מרא�ת ה�מאה וידיע�ת ְְְְֲִִַַָָָָ�ְִִַ�ב�ע�ת
�ח��� העניני� �רטי וי�דע מבי� וכא�ר �ה�גיא, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ְֶֶַ�ְמיחדת
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וכבד.א. לב מוח, – הם שליטים ששלושה
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חסרו� עני� כשמרגיש ולהיפ� לזה. ורצוא באהבה ממילא
בעבודה הוא כמו"כ בשו"א. בזה רוצה אינו השפלות
אל ג� ההרגש בא ממילא האלקי העני� עצ� את כשמרגיש
היא שההתפעלות א� האלקות. על בלבו מתפעל וה"ה הלב
והיינו בו. ולדבקה להתקרב הרצוא והו"ע קירוב בבחי'
בהפלאת או דאלקות קירוב בבחי' היא כשההתבוננות
חיצוניות דאהבה במ"א כמ"ש חקר אי� שלגדולתו אלקות
פנימיות ואהבה דאלקות. קירוב בבחי' מההתבוננות נולדה
ב"ה אוא"ס והפלאת בגדולת מההתבוננות הבאה היא יותר
או כו' חשיב כלא קמי' שכולא אי� כשמתבונ� וכ� כו')
כו' למעלה כמו למטה נמצא שאוא"ס אי� בהתבוננות
ההתבוננות פרטי במ"א כמ"ש כו' היראה מדת מתעורר
ממילא באי� הלב והתפעלות בלב וההרגשה אלו. בעניני�
האלקי העני� את להרגיש לייגע צרי� שאינו יגיעה בלי
המוח מ� ממילא ונמש� בא כ"א באהוי"ר. ולהתפעל בלבו
את תחלה ומעלה שממשי� הדעת אמצעות (ע"י הלב אל
אל המוח מ� נמש� ואח"כ כנ"ל המוח אל הלב התפעלות
במוח היגיעה הוא והעיקר כו') ממילא נעשה עכ"ז הלב
בלב וההרגש החקיקה היא הכוונה שתכלית היות ע� (ר"ל

העבודה עיקר שזהו הלב בהתגלות דוקא המדות והתפעלות
וזיכו� בבירור וה� התו"מ וקיו� בחיות וה� מצ"ע ה�
והשבות היו� וידעת כתי' ולכ� כמשי"ת. כו' טבעי� המדות
שזהו להיות הלב אל ההשבה הוא דהעיקר לבב� אל
התפעלות שיהי' גופא זה אמנ� כו'. העיקרית העבודה
להתבונ� דוקא) המוח ביגיעת תלוי הלב בהתגלות המדות
בעצ� היטב היטב א"ע ולקשר דוקא ההתבוננות באריכות
נעשה זה ידי שעל במוחו נרגש להיות המושג האלקי העני�
היטב העני� את ולהשיג להבי� בההשגה וההרחבה ההגדלה
האור שמאיר עד כנ"ל. ביותר ובעומק שבו ופרט פרט בכל
ג"כ בלבו האור נמש� ממילא אז במוחו) ממש בגילוי
האלקי העני� את זייער) הערט (דער בטוב מרגיש שהלב
התפעלות ונק' אמיתיי�. באהוי"ר שבלב במדות ומתפעל
שהלב מה כ"א התפעלות גימאכטע ניט (בל"א עצמיי�
האלקי ההרגש מצד האלקות עצ� על באמת מתפעל

כו'). בלבו שנרגש
:¯ÂˆÈ˜�עני (מלבד בפ"ע מוח הוא דעת כי יבאר

העני�, להרגיש ההרגשה והו"ע ההתקשרות)
ואז במוח. עיקר� ההרגשה אמיתית.וגידי שבלב התפעלות
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– במוח "נשמה" פנימיים: כחות עמלק. במלחמת מעלה כלפי ההסתכלות ענין מהו שאלה:
ועשה מרע סור – בכבד "נפש" לאלקות, התעוררות – בלב "רוח" אלקית, והשגה התבוננות

טוב.

*‰È‰Â"�להבי וצרי� י�ראל". וגבר יד� מ�ה ירי� �א�ר ¿»»ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ידי על עמלק �מלחמת ההת��ר�ת עני� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמה�

�ב��נה מ�ה. �ל יד� ח)הרמת מ�נה ב �רק ה�נה (רא� ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

��בר�ת א� מלחמה ע���ת מ�ה �ל ידיו "וכי ְְְִִִֶֶָָָָָאיתא,
מס��לי� י�ראל �הי� זמ� �ל ל� ל�מר א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמלחמה,
הי� ���מי� לאביה� ל�� את �מ�ע�די� מעלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ל�י
ידי על �א ה�ב ��ע��ד מ�ב� �מ�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמת��רי�",
מעלה �ל�י ההס��ל�ת עני� מה� להבי� וצרי� ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָההס��ל�ת,
על ��ברי� �בזה ���מי�, לאבינ� ה�ב �ע��ד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ביאה
���מה, מדרג�ת חמ� ��� יד�ע ה�ה זה, �להבי� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעמלק.
ונפ� ��ב ר�ח ��ח נ�מה ויחידה, ח�ה נ�מה ר�ח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנפ�

וכבדא ל�א מחא א��� ��יטי� �תלת האד�א��בד, �ג�� , ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

ודגמת� ורגל, ��� רא� �לל�י�, אברי� לג' נחלק ְָ�ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ�כלל�ת�
נ א�ר המח�ה �הח��ת נפ�ֿר�חֿה�א מדרג�ת לג' חלק ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

מיחד �ח ��� וה�א �ינה, �חינת �היא ��ח נ�מה ָ�ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנ�מה,
העני� �רטי �ה�גת אלקית ה�גה �לה�יג להת��נ� ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��פ�
הס�ר מיני �כל לעצמ� העני� את לקרב �להס�יר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ���יג,
�א�ר היא �ר�רה �ה�גה וכ�ד�ע ��ני�, מאפני� ְְְֲֳֳִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ�אפני�
����מד מ�ל �ר� על �מ� �ני�, �כ�ה ה���ל את ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ�ִֶַַמ�יג
הת� �נ� כ�', אר�ע �ה� ��י� ה��ת �יציא�ת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ�ַה�גיא
�ה� ��י� ה�מאה ידיע�ת אר�ע, �ה� ��י� ְְִֵֶַָ�ְְְְִִֵֶַַַַ�ב�ע�ת
מהעניני� אחד �כל אר�ע, �ה� ��י� נגעי� מרא�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאר�ע,
הבנה מג�י� נגעי� �מרא�ת ה�מאה וידיע�ת ְְְְֲִִַַָָָָ�ְִִַ�ב�ע�ת
�ח��� העניני� �רטי וי�דע מבי� וכא�ר �ה�גיא, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ְֶֶַ�ְמיחדת

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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וכבד.א. לב מוח, – הם שליטים ששלושה



c"agקיח i`iyp epizeax zxezn

הראיה אז ה�"ל, מהעניני� ל��ד �דר� ��א עני� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ל
�יציא�ת ��גיא ה��ג �כל עמק �נימ��ת אצל� ְִִָ�ַָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹ��ר��
ה'" מע�י� �דל� �"מה העני� ל�מד �א�ר וכ� ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ת.
ה' �ד�ת �ה�גת �ע�סק והינ� ה'", מע�י� ר�� ַ�ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָ�"מה
לג�י ה�ברא ער�� �אי� ואי� הע�למ�ת, והתה��ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�בריאת
�ח י� ה�ה �ע�למ�ת, ית�ר� יח�ד� מ�ב� מ�ה א�ר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹה��רא,
�ע��� ז� ה�גה לה�יג י�כל יד� ועל �� א�ר ��פ� ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָ�ְמיחד
�סברא, סברא �כל חזקה �הס��ל�ת �כל� �העמקת ְְְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָָ�ד�ל,
��ה עד ו�ל� ��י� �ע� אר�ה �עה �ה� ְְִַַַַַָָָ�ְֲֲֶַָָָֹולח�ב
ה�ה הה�א �ה���ל ח��ב �ה�א �ע� �כל א�ר ְִֵַָ�ְְְֲִֵֶֶַַַָָ�עמי�,
מ��ל �ער אצל�, �מתקרב העני� ל� ��ת�רר זה ְָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלבד

נענטער א�� קלערער אי� �לבווערט ה�ה �אמת �ה���יל , ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
זאת לבד ה�ה מצ�ר, �צ��ר �כל� �מח מצט�רת ה�גה ְִֵַָֹ�ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ�בר
עצמ�י�, ��כלי� הס�רי� �ר��י אצל� העני� מת��ל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי

לעצמ� ויס�די ע�רי ה�א ו�כל �כל �כל מת(�דגהינ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְַ

וע�ריי� יס�ד�י� ה� עצמ� �ה� ���ת, �ה�גיא ה�"ל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ְְִִַַַָָהעניני�

�ענינ�) מה� אחד העני��ל אצל� מ�ב� ה�ה זה מ�ל א�ר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
�מ�רה �ה�גה �רטית וה�גחה ה�א �ר�� ה��רא ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָ�אחד�ת
��ט� א מיט ט�בה, �ה�חה מח� �כלי �כל� �כלי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ�תפיסא

א�לייג מס�יר�ת",ג�עז�נט� "�ני� נקראת �ה�ינה וזה� , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�כל והג� ט�בה. �הת���ת ��היה ה�כל א�ר הת���ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהינ�
על מעלימי� ההס�ר �לב��י העצ�, מ� �רח�ק ה�א ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה�גה
ה�ה מק�� מ�ל ה���ל, עצ� �ה�א הה��לה �ל ְִִֵָָָ�ְֶֶֶֶַַַָָָהא�ר
���יג ה�ח �כלי ההת���ת ה�א �וקא זה ידי �על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹלהי�ת
�הג� והינ�, מס�יר�ת". "�ני� נקראת ז� הרי העני�, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָות�פס
מהס�ר �מדרגה הר�ה ��מעלה עניני� י� ה�ינה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ��כח
ה�כל לעצ� ח�� �ה� מעניני� רק ה�א �ההס�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעני�,
מה ה�כל, ��� זה �אי� �מ�לי� ההצע�ת �בפרט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהה�א,
�רטי הרי �רטי�, ר��י לפרט ���ינה ה�ח �� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�אי�
ולא ה�כל �ל �ג�פ� ה�א ההיא �הה�גה ��פרט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעניני�

��� עד ה�כל, לג�� מח�� �ה� �מ�לי� ההצע�ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�מ�
�לב��י �אה �אינ� הה�גה �פנימ��ת ה�דרגה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ�ה�גה
מ�ל ה�מצית, נק�ת �ה�א ה��ג עמק הינ� �לל, ְִִַַַָ�ְֶָ�ְְֶַַַַָָָֹהה�גה
�ח עני� �כלל�ת מ�ני מס�יר�ת", "�ני� �ינה נקראת ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמק��
ו��היה �תפיסא וחכמה �כל �בר �ל להביא ה�א ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָה�ינה
להי�ת� מאיר�ת", "�ני� נקראת �חכמה �וקא, �כלי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָה���י
החכמה �כח ��� הי�ת וע� ��לי�, מ���י ��מעלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹא�ר
�חכמה ה���י ��ל �כמ� מ�ה, ��מ�ה מדרג�ת י� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי
�ח �כלל�ת להי�ת א� ה�ת�ס, �כל הינ� מ��, �כל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��ה�
נקראת �� על א�ר, ה�א וע�ר� מ�לי� למעלה ה�א ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהחכמה
ה�א �ע�ר� להי�ת �ינה כ� �מ� ה�ה מאיר�ת", ְְְְִִִִִִֵֵָָָָ"�ני�

מ "�ני� נקראת �� על �כלי�, �פיסא ס�יר�ת",�חינת ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָ
אנ��י מ�כל למעלה ��ה� והג� אלקית, ה�גה �ל ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהס�יר
מ�ד י�ראל אי� �כל �מ�ג נת�ס זה הרי מק�� ְְִִִֵַָָָ�ְֲִִֵֶָָָמ�ל
��ת�ב �כמ� מ�על, אלק� חלק �היא אלקית ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹה��מה
ר�ח ��ח. נ�מה וזה� �מ�רה, �ה�גה �בינ�" ��י ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ"נ�מת
מה�ת �ה�א ����מה ההתע�רר�ת ר�ח וה�א ��ב, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָה�א
�מר�צה �המ�כה להי�ת ���פ� וההתע�רר�ת ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָההת�על�ת
מיחד �ח ��ה� ����מה, ה�בעית האהבה והיא מה, ָ�ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלדבר
על �אה וההתע�רר�ת אלק�ת, על והת�על�ת �אהבה ְְְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָָָֹ��פ�
מק�� �ל �בחיו ס��ר ידי על �� �באה הת��ננ�ת, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָידי
נע�ה מק�� �ל �בחיו ה���ר �מעצ� מה�גה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��מעלה
�ב��� ��בד, ונפ� אלק�ת. על ��ת�על ה�פ� ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהתע�רר�ת
להי�ת ה��� ח��ק ה�א זה ���ל ה��, �ר�ר ה�א ה�בד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעני�
��בד" �"נפ� ר�חני, �ח��ת ה�א וכ� ה�פ�, לח��ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�לי
ט�ב, וע�ה מרע ס�ר להי�ת מ�� �פעל למע�ה ה��גע ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹה�א
יכ�ל �אינ� מ��ראל נפ� �כל ��� �נימי ה�ח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהינ�
מרע "ס�ר להי�ת א� �י ו�ל��, חס אחר �אפ� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלהי�ת
ית�ר�, רצ�נ� �ה�א מה �ל לע��ת הינ� ט�ב", ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָוע�ה

ית�ר�. רצ�נ� הפ� �ה�א מה מ�ל עצמ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹולמנע
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שומרים שהוריהם אלה הם יהודיים כשרים ילדים

יקבלו אכן והם יכולים כאלה ילדים המשפחה. טהרת על

המשיח. פני את

הם שאין המכריזים ואמהות אבות הרבה ישנם

כשרה. למקוה ללכת שזקוקים סוברים

שאנשים גדולה, וחוצפה עזות משום באמת בכך יש

להם שיש לסבור לעצמם ירשו התורה, בלימוד בורים

תורה. של בשאלות דיעה להביע הזכות

מבלי עולמי, מדע באיזה דיעה מביעים היו הם אם

אותם מחזיקים היו � יסודי באופן מדע אותו שלמדו

למשוגעים.

טפשים שהם לכולם מספרים הם שבכך בלבד זו לא

והאמוראים התנאים וכל והרמב"ם רש"י � עולמיים

רק להיטהר מוכרחה יהודיה שאשה סוברים והגאונים

סוברים אינם אלה תורה מדעת ובורים כשרה, במקוה

כמה והעזה.כך, חוצפה משום בכך יש הרי � הדבר טפשי
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אשה שעל בכך, מאמינים שאינכם אתם אומרים

� כבודכם במחילת � כשרה במקוה להיטהר יהודיה

שאינכם אומרים שאתם מה לכל, גלוי לכם אני אומר

ובתורה בזה מאמינים כן אתם הדבר. שקר � מאמינים

שאינכם אומרים שאתם מה ישראל, בני כל כמו ומצוות

יסוד, בלי תשובה תואנה, או עילה רק הוא מאמינים

מאמינים. כן אתם

קיימת ומצוות, ובתורה בהקב"ה הטהורה האמונה

ישראל. בני כל אצל כמו בכם וכן ישראל, ובת בן בכל

לעשות הכנסת לבית רצים אתם ח"ו, נחלה כשילד

עולם של ריבונו הקודש, בארון לצעוק רצים שברך", "מי

שוברים ודמעותיכם צערכם לילדנו, רפואה ושלח רחם

להשתתף שצריכים בודאי ישראל אהבת מצד הלב. את

את וירפא עליכם שירחם להשי"ת, ולהתפלל בצערכם

בשעה השי"ת את לבקש יכולים פנים באיזה אך, ילדכם.

מצוותיו את ילדכם, את ללמד רוצים אינכם תורתו שאת

לקיים, רוצים אינכם וכו' תפילין כשרות, שבת, טהרה, �

ילדיכם. של הרוצחים הנכם עצמכם אתם

נשים באגודות להתאגד מוכרחות ישראל נשות

לשמור במגמה אחרים, בשמות או ישראל" בנות "טהרת

תעמולה כך לשם ולנהל כשרה במקוה הטהרה את

והסברה ונאומים התכנסויות באמצעות ביותר, גדולה

הגדולה והאחריות היהודיה, האשה של חובתה על בכתב,

יעניק והשי"ת ילדיה. לבריאות עצמה על נושאת שהיא

ואנו בריאים טובים בילדים בעליכן ואת אתכן בודאי

בשמחותיכן. נשתתף

היהודי ובטבע היהודי העם בחיי ושעל צעד כל על

דבר הם וישראל תורה איך אנו רואים בתולדה, הבא

וה"ישראל" ישראל, הם מה לנו אומרת התורה אחד.

התורה. את מבין

התוספות12הגמרא אבות. זכות אודות מדברת

לידי באה והסוגיא אבות, לברית אבות זכות בין מבדילים

זכות גם אלא תמה, לא אבות ברית רק שלא מסקנה,

תמה. לא אבות

ששניהם למרות אבות, לזכות אבות ברית בין ההבדל

עד הדורות בכל האבות ובנות לבני הנוגעים דברים הם

הבדל. קיים זאת בכל למשיח,

לאבות כביכול נשבע שהשי"ת מה הוא אבות" "ברית

כל סוף עד ילדיהם וילדי שילדיהם ויעקב יצחק אברהם

לע בנו בחר שהשי"ת הנבחר, העם הם מוהדורות

ה"'. "עם הקדוש בשם אותנו והכתיר

*

השי"ת אמר ישראל, בני על שהיה מסויים בקטרוג

אחרת באומה ולהחליפם הם בני כך ובין כך "בין כביכול

אפשר" השי"ת13אי שנשבע הקדושה השבועה זוהי ,

אבות". ב"ברית

את וטיהרו זיככו שהאבות הזכות הוא אבות" "זכות

אבותינו של זו זכותם אמונה. הסברי ידי על העולם

וילדי ילדיהם על תגן ויעקב, יצחק אברהם הקדושים,

הזמנים. ובכל המדינות בכל הדורות כל סוף עד ילדיהם

חתומים � אבות וזכות אבות ברית � אלה דברים שני

היהודית בתכונה ביטוי לידי ובאים היהודית, בנשמה

והשקפה. מעמד של הכלל מן יוצא בלי הטבעית

היהודית, הנקודה קיימת ישראל ובנות מבני אחד בכל

ובכל הזמנים בכל ובהירה טהורה תמיד הנשארת

מוגבל בלתי הוא נקודה אותה של האלקי הכוח המצבים.

הנחות שמה"עברי" האדם, בחיי שלימה למהפכה ומביא

נפש מסירות בעל "יהודי" יהיה ומצוות, תורה בלי ביותר,

ביותר. הגדולה

*

עבודתי שנות מארבעים מלמעלה לכם שאספר מה

ואהיה ארמוז רק חדשים, דברים לכם אגלה לא הכללית,

באצבע. מורה

לי יצא הכלל עבודת שנות מארבעים למעלה במשך

לבוא שונים ובמקרים � שונים באופנים � להיתקל

ודיעות, תופעות מיני כל עם ובמעש, בעצה קרוב, בקשר

שמים ביראת המהדרין מן מהמהדר הקיצוני, מהתקיף

התמימותי מהמאמין ביותר, הגדול שבקלים לקל עד

אבות הברית את ראיתי בכולם בעיקר, לכופר עד הרגיל

אבות. הזכות ואת

ויודעים. רואים שכולם ביותר קטן רישום

שבת, מחלל ביותר, הגדול בעיקר הכופר עם כשמדברים

את בשיחה מזכירים אגב ובדרך וכו', טריפות אוכל

האפיקורסיות דיעותיו על הבט מבלי הרי הוריו,

שלו, היחוס מגזע נלהב הוא הרי החפשית, והתנהגותו

בשביעי, ששי קרוב, אחיין, או נין נכד, בן, שהוא ומספר

וזו. זו בעיירה שחי וזה זה מחבר של

בני לכל שיש האבות וזכות אבות הברית זה הרי

ישראל. ובנות

*

בכל היהודיים הלבבות כל לעורר יכולים אבות בזכות

הזמנים. ובכל המדינות

היהודית שהנקודה עד ישראל ובנות בני אל לדבר יש

הנפש. מסירות בן ה"יהודי" וייראה תתעורר, שבהם
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אשה שעל בכך, מאמינים שאינכם אתם אומרים

� כבודכם במחילת � כשרה במקוה להיטהר יהודיה

שאינכם אומרים שאתם מה לכל, גלוי לכם אני אומר

ובתורה בזה מאמינים כן אתם הדבר. שקר � מאמינים

שאינכם אומרים שאתם מה ישראל, בני כל כמו ומצוות

יסוד, בלי תשובה תואנה, או עילה רק הוא מאמינים

מאמינים. כן אתם

קיימת ומצוות, ובתורה בהקב"ה הטהורה האמונה

ישראל. בני כל אצל כמו בכם וכן ישראל, ובת בן בכל

לעשות הכנסת לבית רצים אתם ח"ו, נחלה כשילד

עולם של ריבונו הקודש, בארון לצעוק רצים שברך", "מי

שוברים ודמעותיכם צערכם לילדנו, רפואה ושלח רחם

להשתתף שצריכים בודאי ישראל אהבת מצד הלב. את

את וירפא עליכם שירחם להשי"ת, ולהתפלל בצערכם

בשעה השי"ת את לבקש יכולים פנים באיזה אך, ילדכם.

מצוותיו את ילדכם, את ללמד רוצים אינכם תורתו שאת

לקיים, רוצים אינכם וכו' תפילין כשרות, שבת, טהרה, �

ילדיכם. של הרוצחים הנכם עצמכם אתם

נשים באגודות להתאגד מוכרחות ישראל נשות

לשמור במגמה אחרים, בשמות או ישראל" בנות "טהרת

תעמולה כך לשם ולנהל כשרה במקוה הטהרה את

והסברה ונאומים התכנסויות באמצעות ביותר, גדולה

הגדולה והאחריות היהודיה, האשה של חובתה על בכתב,

יעניק והשי"ת ילדיה. לבריאות עצמה על נושאת שהיא

ואנו בריאים טובים בילדים בעליכן ואת אתכן בודאי

בשמחותיכן. נשתתף

היהודי ובטבע היהודי העם בחיי ושעל צעד כל על

דבר הם וישראל תורה איך אנו רואים בתולדה, הבא

וה"ישראל" ישראל, הם מה לנו אומרת התורה אחד.

התורה. את מבין

התוספות12הגמרא אבות. זכות אודות מדברת

לידי באה והסוגיא אבות, לברית אבות זכות בין מבדילים

זכות גם אלא תמה, לא אבות ברית רק שלא מסקנה,

תמה. לא אבות

ששניהם למרות אבות, לזכות אבות ברית בין ההבדל

עד הדורות בכל האבות ובנות לבני הנוגעים דברים הם

הבדל. קיים זאת בכל למשיח,

לאבות כביכול נשבע שהשי"ת מה הוא אבות" "ברית

כל סוף עד ילדיהם וילדי שילדיהם ויעקב יצחק אברהם

לע בנו בחר שהשי"ת הנבחר, העם הם מוהדורות

ה"'. "עם הקדוש בשם אותנו והכתיר

*

השי"ת אמר ישראל, בני על שהיה מסויים בקטרוג

אחרת באומה ולהחליפם הם בני כך ובין כך "בין כביכול

אפשר" השי"ת13אי שנשבע הקדושה השבועה זוהי ,

אבות". ב"ברית

את וטיהרו זיככו שהאבות הזכות הוא אבות" "זכות

אבותינו של זו זכותם אמונה. הסברי ידי על העולם

וילדי ילדיהם על תגן ויעקב, יצחק אברהם הקדושים,

הזמנים. ובכל המדינות בכל הדורות כל סוף עד ילדיהם

חתומים � אבות וזכות אבות ברית � אלה דברים שני

היהודית בתכונה ביטוי לידי ובאים היהודית, בנשמה

והשקפה. מעמד של הכלל מן יוצא בלי הטבעית

היהודית, הנקודה קיימת ישראל ובנות מבני אחד בכל

ובכל הזמנים בכל ובהירה טהורה תמיד הנשארת

מוגבל בלתי הוא נקודה אותה של האלקי הכוח המצבים.

הנחות שמה"עברי" האדם, בחיי שלימה למהפכה ומביא

נפש מסירות בעל "יהודי" יהיה ומצוות, תורה בלי ביותר,

ביותר. הגדולה

*

עבודתי שנות מארבעים מלמעלה לכם שאספר מה

ואהיה ארמוז רק חדשים, דברים לכם אגלה לא הכללית,

באצבע. מורה

לי יצא הכלל עבודת שנות מארבעים למעלה במשך

לבוא שונים ובמקרים � שונים באופנים � להיתקל

ודיעות, תופעות מיני כל עם ובמעש, בעצה קרוב, בקשר

שמים ביראת המהדרין מן מהמהדר הקיצוני, מהתקיף

התמימותי מהמאמין ביותר, הגדול שבקלים לקל עד

אבות הברית את ראיתי בכולם בעיקר, לכופר עד הרגיל

אבות. הזכות ואת

ויודעים. רואים שכולם ביותר קטן רישום

שבת, מחלל ביותר, הגדול בעיקר הכופר עם כשמדברים

את בשיחה מזכירים אגב ובדרך וכו', טריפות אוכל

האפיקורסיות דיעותיו על הבט מבלי הרי הוריו,

שלו, היחוס מגזע נלהב הוא הרי החפשית, והתנהגותו

בשביעי, ששי קרוב, אחיין, או נין נכד, בן, שהוא ומספר

וזו. זו בעיירה שחי וזה זה מחבר של

בני לכל שיש האבות וזכות אבות הברית זה הרי

ישראל. ובנות

*

בכל היהודיים הלבבות כל לעורר יכולים אבות בזכות

הזמנים. ובכל המדינות

היהודית שהנקודה עד ישראל ובנות בני אל לדבר יש

הנפש. מסירות בן ה"יהודי" וייראה תתעורר, שבהם
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כחלב ש"טפש אנשים ישנם ישראל בני בין אכן,

ב14לבם" חברים כשית", עבית "שמנת שאינם15חברת ,

אך ומצוות, תורה אודות כשמדברים לשמוע רוצים

ברזל. שוברת האמת

חברים" ישראל "כל של ללב אמת, מתוך כשמדברים

לזה" זה ערבים ישראל ה"כל את ומסבירים ,16היהודי

ים של בזרם הנמצאת באניה נמצאים ישראל בני שאנו

חור וקודח שבשמים לאבינו חוטא כשאחד הרי הצרות,

בסכנה. האניה כל את מביא הוא באניה, ישיבתו במקום

*

אחינו עבור הרבה עושים אתם באמריקה, יהודים

בכל ולמשפחותיכם לכם יצליח השי"ת לים, שמעבר

שסובלים שהצרות שתדעו ההכרח מן אך, זה. עבור

השמים, מן גזירה זוהי מקרה, אינן לים מעבר יהודים

לכם גם יש אלה ובחטאים חטאים, על עונש היא הגזירה

טומאת טריפות, אכילת שבת, חילול הם החטאים חלק.

הכל, עדיין איננה נותנים שאתם הצדקה וכו', המשפחה

אלה דברים שלשה ולתפלה, לתשובה גם זקוקים

רעות. גזירות ומבטלים שוברים

סוגי כל באמריקה! ישראל ובנות בני יהודים,

למולטי עד הבית והבעל הרגיל מהפועל האנשים,

בעינים רואים כאחד כולם ה"עברי", וליהודי מיליונר

כל לים, מעבר ואחיותינו אחינו עם נעשה מה פקוחות

שבורים. שם האנשים סוגי

יהודים. לאותם רק אירע שזה תתפתו נא אל יהודים,

ועזרה אנשים רק יעזרו יהודים שאותנו תתפתו נא אל

מושפע להיות לו אסור והנבון החכם העם פוליטית.

תורה תשובה, רק תעזור יהודים לנו כזו. מטפשות

ומצוות.

*

לים מעבר הקב"ה של אפו חרון נשפך מדוע שואלים,

רבה במדה שמים ויראת תורה היו בהן כאלו במדינות

על סוטרים שסטירה ושוכחים באמריקה, מאשר יותר

דתיים. הלא בגין סובלים הדתיים היהודים דוקא. הפנים

בנפשות. � ערבים ישראל כל של השטר את משלמים

אמריקה יהודי על לים, שמעבר היהודים על הבט ומבלי

על להעלות אסור ישראל אהבת שמצד מה להבין גם

השפתיים.

הנכם לה! שמסביב ובמדינות באמריקה יהודים

רצינית השעה הקב"ה, של התשובה לקריאת נקראים

לעצמו. מתאר שאדם מכפי יותר

חובכם את לפרוע השמים מן נקראים הנכם יהודים!

כל חברים, ישראל כל של השטרות על הרב�שנתי

בשמירת כשר, באכילת שבת, בשמירת ערבים, ישראל

מצוות בשמירת תפילין, בהנחת המשפחה, טהרת

מעשיות.

שלי מוגבלת הבלתי האהבה לומר, וקשה מאד מר

אך הדיבור. את מאד מאד עלי מקשה ישראל בני לכל

ישראל. לאהבת חובתי לחלל אופן בשום לי אסור

את מוגבלת בלתי אהבה שאוהב אח לעצמכם דמו

אך מכאיב, ניתוח אותו לנתח מוכרח עצמו והוא אחיו,

אחיו. חיי להציל כדי זאת לעשות מוכרח הוא

והיצר גדול הוא הנסיון גדול, בנסיון אתם עומדים

קשה יותר. גדולים � ומדיחים המסיתים ועוזריו הרע

המשפחה, טהרת לשמור כשר, לאכול שבת, לשמור לכם

עצמי, ברצון זאת כל לעשות מוטב אך וכו', תפילין להניח

לב. שברון מתוך ח"ו מאשר

מאד מאד עלי כואב לבי ישראל, ובנות בני יהודים,

כדי אותם לומר שנאלצתי שונים חמורים ביטוים על

הקשורים כאלה במקרים שהיא. כמו האמת את לבטא

ההכרח מן הדבר, שיהיה קשה כמה הרי נפשות, בסכנת

הלב, ומעומק מבקש, אני ומדוייק. ברור באופן זאת לומר

ולעשות האמת לראות עיניכם יפקח שהשי"ת מאחל,

כלל בתוך ואנחנו ואתם כאמור, ממש, בפועל תשובה

שמחים. בלבבות צדקנו משיח פני לקבל נזכה ישראל

של הגדולה ומפלתו גזירתו היתה בבל גאולת ערב

שלימה, גאולה שתהיה האחרונה הגאולה וערב המן,

ר"ל. הן, גדולות הגזירות

הסכנה את שנבין כולנו, הבנת את השי"ת יחזק

לא שב"ה והמדינות ישראל, עם על האורבת הגדולה

משיח פני לקבל ויוכלו שלימות, תישארנה � נחרבו

לתשובה הכוח לנו ויתן השלימים, בבתיהם צדקנו

את בע"ה � תביא ואכן � שתביא ההכרח שמן אמיתית

אמן. בימינו במהרה השלימה הגאולה

`"yz'd ,mixet
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דברֿתורה הצהוב" ה"כה� מפי שמע לא שמעול� העובדה לייב דוד בעיני פליאה היתה עדיי�
"נסתר"? שהוא הוכחה מכא� ואולי כלשהו,

שתהא אפשרי ��ל�י טיפוס ע� מתחבר ש"הצהוב" לעובדה נמשכה לייב דוד של ליבו ְִִֶתשומת
הגדול כע�ֿהאר� באטינקה הוחזק שמרל איציק. נחו� של בנו שמרל זה היה טובה. השקפה ְְֶלגביו
ליהודי לב תשומת להעניק ימשי� א� לייב דוד התלבט כ� משו� ועצל�. כלאֿיוצלח לכ� ונוס� ביותר

הנסתרי�. על נמנה שהוא הרעיו� את מדעתו שיסיח או הצהוב

"שמרל בטל", הול� "שמרל כינויי�: בשלושה באטינקה הוכתר איציק נחו� של שמרל אותו
פיהוק". ו"שמרל בכוכבי�" החוזה

הללו. התוארי� שלושת לכל בצדק זכאי היה שמרל

שהיה וילדי�, נשי� ע� ומפטפט הכפר פני על היו� כל בטל מתהל� שהיה על נקרא בטל" "הול�
סיפורי�. לה� מספר

על בלילה � השמימה ולהסתכל הבית ליד לשבת נוהג שהיה על רכש בכוכבי�" "חוזה התואר את
ה� כא� חדשות, צורות רגע כל המקבלי� הענני� את חיבב במיוחד הענני�. על וביו� והכוכבי� הירח
מחנות � של צורה קבלו ה� וכא� וחיות עופות של צורה קבלו ה� וכא� מסוימי� אנשי� של צורה קבלו
דומה האד� שג� אורח עוברי באזני טוע� והיה הללו, הדמויות אל מדבר היה שמרל מוזרות. בריות של

טר�... לחית מאד� � ופעמי� לאד�, מחיה הופ� הוא פעמי� לפע�. מפע� כמוהו ומשתנה לענ�,

מילי� כמה אומר מפהק: היה תמיד באטינקה. דבר ש� היו שפיהוקיו על כונה פיהוק" "שמרל
ברחש ומלווי� מאד ממושכי� פיהוקיו היו זאת מלבד שלמי�. לילות עי� עצ� לא כאילו � ַָומפהק
במזגו, אדיש שמרל היה לכאורה מתקרב. ששמרל אימת כל נשמע היה שלמרחוק עד אימה, מטיל
ורעות טובות למידות בקשר במיוחד לשוחח, החל כאשר א� פיו. את לפתוח מסוגל שאינו כמי ונראה

לפהק. שכח שא� עד מפיו המילי� קלחו אז בשט�. ומדבר משתלהב, היה אד�, בני של

להי אד� לבני שאסור תוכחה דברי להשמיע אוהב היה פיה�.במיוחד ולנבל לקלל עי�, צרי ות
היו הילדי� ג� אליו. להאזי� הנשי� אהבו במיוחד לשמוע. מה דווקא היה בדבריו מפליג כשהיה
בידור, כעי� עבור� שהיווה דבר לפע�, מפע� שיפהק מצפי� היו שהללו אלא סביבו, מתאספי�
הוא עליה�. חלילה התרגז לא שמרל פיהוק"! ת� "שמרל, מכריזי�: היו � שיפהק מבלי זמ� וכשעבר
בידו שיש כ� על קורתֿרוח מביעות כשפניו בחיו�, מלטפ� והיה מציד�, טבעית משאלה בדבר ראה

פיהוק. כמו פעוט בדבר לפחות להנות�

בכפר אורח עוברי מבי� כמה ע� להתוודע הספיק בה� באטינקה, לייב דוד על עברו שני� שלוש
מ� עוד היו מלבדו דבר. להיוודע הספיק לא הצהוב הכה� על א� כ"נסתרי�", להכיר הצליח אות�
חשודה זהות�. לברר הצליח לא לייב ודוד באטינקה לפע� מפע� מופיעי� שהיו הנודדי� היהודי�
ע� התחברו הצהוב" כ"כה� ה� א� � מהות� את לגלות הצליח שלא אלה שכל העובדה בעיניו היתה

הדבר. לפשר תהה לייב דוד שמרל.

בימי� הרוח. מפני מפורק בחלקו היה הקש גג באדמה. שקוע היה שחציו קט� בבית דר שמרל
במי�. שטו� הבית היה גשומי�
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דברֿתורה הצהוב" ה"כה� מפי שמע לא שמעול� העובדה לייב דוד בעיני פליאה היתה עדיי�
"נסתר"? שהוא הוכחה מכא� ואולי כלשהו,

שתהא אפשרי ��ל�י טיפוס ע� מתחבר ש"הצהוב" לעובדה נמשכה לייב דוד של ליבו ְִִֶתשומת
הגדול כע�ֿהאר� באטינקה הוחזק שמרל איציק. נחו� של בנו שמרל זה היה טובה. השקפה ְְֶלגביו
ליהודי לב תשומת להעניק ימשי� א� לייב דוד התלבט כ� משו� ועצל�. כלאֿיוצלח לכ� ונוס� ביותר

הנסתרי�. על נמנה שהוא הרעיו� את מדעתו שיסיח או הצהוב

"שמרל בטל", הול� "שמרל כינויי�: בשלושה באטינקה הוכתר איציק נחו� של שמרל אותו
פיהוק". ו"שמרל בכוכבי�" החוזה

הללו. התוארי� שלושת לכל בצדק זכאי היה שמרל

שהיה וילדי�, נשי� ע� ומפטפט הכפר פני על היו� כל בטל מתהל� שהיה על נקרא בטל" "הול�
סיפורי�. לה� מספר

על בלילה � השמימה ולהסתכל הבית ליד לשבת נוהג שהיה על רכש בכוכבי�" "חוזה התואר את
ה� כא� חדשות, צורות רגע כל המקבלי� הענני� את חיבב במיוחד הענני�. על וביו� והכוכבי� הירח
מחנות � של צורה קבלו ה� וכא� וחיות עופות של צורה קבלו ה� וכא� מסוימי� אנשי� של צורה קבלו
דומה האד� שג� אורח עוברי באזני טוע� והיה הללו, הדמויות אל מדבר היה שמרל מוזרות. בריות של

טר�... לחית מאד� � ופעמי� לאד�, מחיה הופ� הוא פעמי� לפע�. מפע� כמוהו ומשתנה לענ�,

מילי� כמה אומר מפהק: היה תמיד באטינקה. דבר ש� היו שפיהוקיו על כונה פיהוק" "שמרל
ברחש ומלווי� מאד ממושכי� פיהוקיו היו זאת מלבד שלמי�. לילות עי� עצ� לא כאילו � ַָומפהק
במזגו, אדיש שמרל היה לכאורה מתקרב. ששמרל אימת כל נשמע היה שלמרחוק עד אימה, מטיל
ורעות טובות למידות בקשר במיוחד לשוחח, החל כאשר א� פיו. את לפתוח מסוגל שאינו כמי ונראה

לפהק. שכח שא� עד מפיו המילי� קלחו אז בשט�. ומדבר משתלהב, היה אד�, בני של

להי אד� לבני שאסור תוכחה דברי להשמיע אוהב היה פיה�.במיוחד ולנבל לקלל עי�, צרי ות
היו הילדי� ג� אליו. להאזי� הנשי� אהבו במיוחד לשמוע. מה דווקא היה בדבריו מפליג כשהיה
בידור, כעי� עבור� שהיווה דבר לפע�, מפע� שיפהק מצפי� היו שהללו אלא סביבו, מתאספי�
הוא עליה�. חלילה התרגז לא שמרל פיהוק"! ת� "שמרל, מכריזי�: היו � שיפהק מבלי זמ� וכשעבר
בידו שיש כ� על קורתֿרוח מביעות כשפניו בחיו�, מלטפ� והיה מציד�, טבעית משאלה בדבר ראה

פיהוק. כמו פעוט בדבר לפחות להנות�

בכפר אורח עוברי מבי� כמה ע� להתוודע הספיק בה� באטינקה, לייב דוד על עברו שני� שלוש
מ� עוד היו מלבדו דבר. להיוודע הספיק לא הצהוב הכה� על א� כ"נסתרי�", להכיר הצליח אות�
חשודה זהות�. לברר הצליח לא לייב ודוד באטינקה לפע� מפע� מופיעי� שהיו הנודדי� היהודי�
ע� התחברו הצהוב" כ"כה� ה� א� � מהות� את לגלות הצליח שלא אלה שכל העובדה בעיניו היתה

הדבר. לפשר תהה לייב דוד שמרל.

בימי� הרוח. מפני מפורק בחלקו היה הקש גג באדמה. שקוע היה שחציו קט� בבית דר שמרל
במי�. שטו� הבית היה גשומי�
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בעלה את בכ� ומפרנסת צמר טווה היתה היא לאכול. מה לו היה לאשתו והודות נשוי, היה שמרל
מלאכה. ללמוד מרוחקת לעיירה נשלחו בני�, הללו, הילדי� שני לה�. שהיו הילדי� ושני

הסימטא לייב. דוד של ביתו וביניה� בעש�, כלו רבי� ובתי� באטינקה, דליקה פרצה אחד יו�
של לשכנו היה כ� משפחתו. למגורי דירה בה שכר לייב ודוד נפגעה, לא שמרל של ביתו היה שבה

אליו. ליבו תשומת הוגברה ברצונו שלא או וברצונו טיפוס, אותו

ש� להתחמ� כדי עי�, למראית היתה, הסיבה בביתֿהמדרש. שבת לייב דוד איחר אחד חור� ֶֶבליל
תנומה. ולחטו�

ליד לעבור לו הזדמ� בדרכו מאד. מאוחרת השעה היתה לביתו לחזור המדרש בית את כשעזב
והאזי� נעצר לייב דוד הנפש. השתפכות המבטאת עריבה נעימה לאוזניו הגיעה והנה שמרל, של ביתו
שמרל נכח ערב אותו לחלוטי�. מופתע היה הוא שמרל. של ערבית תפילת שזו לו התברר לב. בתשומת
שהלה בעובדה זאת תלה א� מתפלל, ואינו כמעט ששמרל הבחי� הוא אמנ� בציבור. ערבית בתפילת
� והנה קרוא. יודע שאינו כמי בכפר שהוחזק כפי התפילה, מילות את לקרוא פשוט, מסוגל, אינו

כ�. להתפלל מסוגל גדול צדיק רק אש. של נשמה בעל באד� שמדובר המוכיחה כזאת, תפילה

תפ את סיי� לא עדיי� ושמרל שמרל, של ביתו דלת מאחורי לייב דוד עמד תמימה דודשעה ילתו.
נאל�, הוא במקומו. קפא שכמעט עד מאד עז היה הקור א� ולהאזי�, להמשי� מאד השתוקק לייב
כפי טיפוס אותו שמרל שאי� לייב דוד ידע מאז הביתה. וללכת התפילה סיו� על לוותר אפוא,

הבריות. אודותיו שחושבי�

הנשי� ע� ברחוב לשיחותיו להאזי� החל לייב דוד � אליו? יתוודע ששמרל כ� לידי יביא אי� א�
רבקה, שרה, אמותינו, של ודרכיה� חייה� על מספר היה לנשי� מעשיות. סיפורי ברוב� שהיו והילדי�,
שמרל של כוונתו כי ברור היה הטובות. במידותיה� שהצטיינו אחרות מפורסמות נשי� ועל ולאה, רחל
הילדי�. של ראוי ולחינו� בית לשלו� וכשרה, טובה להתנהגות אטינקה נשי על בסיפוריו להשפיע היתה

כל לאחר מיד ליולדות. לעזור מיוחד באופ� התמסר ששמרל העובדה לייב דוד על עשתה עמוק רוש�
נהוגות שהיו המעלות" "שיר טבלאות הקירות על תלה הוא היולדת. בבית שמרל הופיע באטינקה לידה
מי� הביא התנור, את והסיק עצי� בקע עוזרתֿהבית: אות� עושה שכרגיל העבודות כל את וביצע לשמירה,
מטפלת. א� בלי שנשארו בבית שהיו ולילדי� ליולדת מזו� והכי� אוכל בישל הצור�, בשעת וא�, לבית,

חזק אפוא, היה, רצונו שמרל. של הגדולה צדקנותו מסתתרת זה כל שמאחורי היטב ידע לייב דוד
ידידותו את לרכוש עלֿמנת שונות תחבולות ניסה לייב דוד איתו. שיתחבר כדי אליו יתגלה ששמרל
אינו שבעצ� באזניו לחש לבד�, שניה� כשהיו ופע�, בנוכחותו, תורה דברי לומר החל הוא שמרל. של
להתחבר שמרל על ישפיע שהדבר לעצמו תיאר לייב דוד כמוהו. נוהג הוא ג� שכ� ממנו להסתתר צרי�
המדובר. את כלל מבי� שאינו אד� פני בהציגו � פה ופער עיני� זוג שמרל פקח זאת במקו� א� איתו,

לנפשו. ולהניחו שמרל, ע� להתחבר תקוותו על לוותר ונאל� ברירה, כל לייב לדוד היתה לא

אליו, יתקרב ששמרל כתפילה עצמו, על קיבל לייב שדוד והסיגופי� התעניות וחר� הגיע, הקי�
אליו לב ש� לייב שדוד הצהוב", "הכה� בכפר שוב נראה שלפתע אלא ממנו. עצמו את הלה הרחיק
תכופות הולכי� שניה� כיצד ראה הוא שניה�. אחר עקב לייב ודוד שמרל, ע� זה התחבר כתמיד מכבר.

ממושכת. שעה ש� ושוהי� הסמו� ליער

לשדה". ונצא הבה חשוב. בעניי� איתכ� לשוחח לי "יש בדברי�: אליה� ופנה לקראת�, הל� פע�
לייב לדוד לו יש מה מביני� אינ� כאילו פני� והעמידו בהשתוממות, עליו הסתכלו והכה� שמרל
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תרפ"ח שבט ז' א' ב"ה

ריגא

בכל די התמימי� ותלמידי אנ"ש ידידנו אל

יחיו עליה� ד' ואתר אתר

וברכה. שלו�

בקני� בפועל העבודה היא החסידות, ועמוד החסידי� יסוד

ע"י הבאי� עול�, בחיי ג� יושר וארחות טובות, מדות

ושרשא עיקרא זהו אשר תפלה, זו שבלב בעבודה ההתעסקות

דכולא.

הנה החסידי�, דגל על המתיחסי� מ� ואחד אחד כל הנה

וה� בעצמו ה� ועובד, פועל להיות מחייבתו החסידות תורת

הוא אשר לדעת, עליו כאו"א כי ענינו, לפי אחד כל בזולתו,

אבותנו כ"ק הוד נטעו אשר החיי�, ע� הגדול, מהאיל� ענ�

ענייניו בהנהגת ג� להתחשב הוא ומחוייב הק', רבותנו

חיותו. ומקור שרשו ע� הפרטיי�,

הנעל� הכח ולהוציא הבהיר, האמת אל להגיע בכדי והנה

אל יחיו והתמימי� מאנ"ש בכאו"א ישנו אשר המיוחד,

ידה, ועל בה אשר טובה הדרכה ידי על ורק א� הוא הגילוי,

לראות בהשגה, ובינוני בדעה עשיר הבדל בלי כאו"א, יכול

שהוא. מקו� בכל הפרטיי� בעניניו ג� טוב, כי באור חיי�

מאנ"ש ואחד אחד כל אל זה, במכתבי פונה הנני

המאמר את ילמדו כי ואתר, אתר בכל ביחוד, יחיו והתמימי�

כי עד לעצמו, ואחד אחד כל וכ� בחבורה, התפלה קונטרס

במוחו וקבועי� בפיו, שגורי� בו, האמורי� העניני� יהיו

פע� בו) בקי בהיותו (ג� ללמדו לכאו"א קביעות ויהי' ולבו,

והרבה האחד, מ� השני� טובי� אז וג� במתינות, בחודש

עושי�. טובי� חברי�

ורעיי! אחיי

אבותכ� ואבות אבותכ� וזכרו חוצבת� צור אל הביטו

לימוד על נפש� ונתינות מסירות נ"ע, החיי�, בארצות אשר

תקי� בקשר התקשרות� וטוהר דביקות� ועבודתה דא"ח

דחייא. אילנא אל ואמי�

בנפשו חובה ירגיש שהוא, מקו� בכל ואחד, אחד כל

שיעורי לקבוע ובכתב בדיבור נוע�, בדברי חבירו את לעורר

אור ימי בזכרו� לשוח התועדות, זמני לקבוע כ� ברבי�, לימוד

אלקי. בחו�

והדליקו הקדש, וחיבת באהבת לאחיו איש עזרה יד הבו

הקדשי�, קדש אש בלבת בתוככ�, אשר האלקי, הנר את

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד האלקי� איש הנחילנו אשר

כולנו ונלכה נסע הק' זכותו ובאור זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

כי עד והעבודה, התורה בדרכי בנינו, ובני בנינו אנחנו, יחדיו

שילה. יבוא

והצלחתכ� טובכ� שלומכ� הדורש עוז ידידכ� והנני

בשר ועד מנפש טוב בכל המברככ�

שניאורסאה� יצחק יוס�

[hi 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]

איתו. ללכת ניאותו הפצרותיו לאחר בר� אית�. לדבר

לייב: דוד פתח מאטינקה, הרחק הגיעו כאשר

מנסה אני א� מקורית. בדר� הקב"ה את העובדי� צדיקי� שהינכ� בוודאות עתה אני "יודע �

הרבה לי שיש בבטחה אני יודע בר�, בהסתר. ה' ועבודת לתורה להתמסר ומשתדל שלי, בדרכי ללכת
דרכיכ�". והורוני עלי חוסו מכ�. ללמוד מה

כולו. נרגש בבכי, פר� לייב דוד

שפיו לדעת שנוכחו הצהוב, והכה� שמרל על השפיעו לייב דוד של הלב ושברו� הללו הדברי�
לאחר לפניו, התגלו ה� אומר. שהוא למה גמורה ברצינות מתכוו� הוא וכי שווי�, לייב דוד של ולבו
מעלה לא אות� שראו האנשי� מבי� כשאיש לכפר, חזרו שלשת� סוד�. לגלות שלא אותו שהזהירו

המשותפת. הליכת� משמעות את כלל דעתו על

בתורת בלילות יחד למדו תמימה שנה מש� לייב. ודוד שמרל בי� עמוקה ידידות נוצרה מאז
ה'. בעבודת וה� בתורה ה� לייב, דוד של המובהק לרבו היה שמרל חקירה. וספרי הקבלה

הצהוב, והכה� שמרל של מסוג� צדיקי� של בידידות� שזכה על רק לא מאושר, היה לייב דוד
ה'. ובעבודת בתורה חדשה דר� מעתה שהכיר על בעיקר, אלא,
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הנעל� הכח ולהוציא הבהיר, האמת אל להגיע בכדי והנה
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הרבה לי שיש בבטחה אני יודע בר�, בהסתר. ה' ועבודת לתורה להתמסר ומשתדל שלי, בדרכי ללכת
דרכיכ�". והורוני עלי חוסו מכ�. ללמוד מה

כולו. נרגש בבכי, פר� לייב דוד

שפיו לדעת שנוכחו הצהוב, והכה� שמרל על השפיעו לייב דוד של הלב ושברו� הללו הדברי�
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מעלה לא אות� שראו האנשי� מבי� כשאיש לכפר, חזרו שלשת� סוד�. לגלות שלא אותו שהזהירו

המשותפת. הליכת� משמעות את כלל דעתו על

בתורת בלילות יחד למדו תמימה שנה מש� לייב. ודוד שמרל בי� עמוקה ידידות נוצרה מאז
ה'. בעבודת וה� בתורה ה� לייב, דוד של המובהק לרבו היה שמרל חקירה. וספרי הקבלה

הצהוב, והכה� שמרל של מסוג� צדיקי� של בידידות� שזכה על רק לא מאושר, היה לייב דוד
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בקני� בפועל העבודה היא החסידות, ועמוד החסידי� יסוד

ע"י הבאי� עול�, בחיי ג� יושר וארחות טובות, מדות

ושרשא עיקרא זהו אשר תפלה, זו שבלב בעבודה ההתעסקות

דכולא.

הנה החסידי�, דגל על המתיחסי� מ� ואחד אחד כל הנה

וה� בעצמו ה� ועובד, פועל להיות מחייבתו החסידות תורת

הוא אשר לדעת, עליו כאו"א כי ענינו, לפי אחד כל בזולתו,

אבותנו כ"ק הוד נטעו אשר החיי�, ע� הגדול, מהאיל� ענ�

ענייניו בהנהגת ג� להתחשב הוא ומחוייב הק', רבותנו

חיותו. ומקור שרשו ע� הפרטיי�,

הנעל� הכח ולהוציא הבהיר, האמת אל להגיע בכדי והנה

אל יחיו והתמימי� מאנ"ש בכאו"א ישנו אשר המיוחד,

ידה, ועל בה אשר טובה הדרכה ידי על ורק א� הוא הגילוי,

לראות בהשגה, ובינוני בדעה עשיר הבדל בלי כאו"א, יכול

שהוא. מקו� בכל הפרטיי� בעניניו ג� טוב, כי באור חיי�

מאנ"ש ואחד אחד כל אל זה, במכתבי פונה הנני

המאמר את ילמדו כי ואתר, אתר בכל ביחוד, יחיו והתמימי�

כי עד לעצמו, ואחד אחד כל וכ� בחבורה, התפלה קונטרס

במוחו וקבועי� בפיו, שגורי� בו, האמורי� העניני� יהיו

פע� בו) בקי בהיותו (ג� ללמדו לכאו"א קביעות ויהי' ולבו,

והרבה האחד, מ� השני� טובי� אז וג� במתינות, בחודש

עושי�. טובי� חברי�

ורעיי! אחיי

אבותכ� ואבות אבותכ� וזכרו חוצבת� צור אל הביטו

לימוד על נפש� ונתינות מסירות נ"ע, החיי�, בארצות אשר

תקי� בקשר התקשרות� וטוהר דביקות� ועבודתה דא"ח

דחייא. אילנא אל ואמי�

בנפשו חובה ירגיש שהוא, מקו� בכל ואחד, אחד כל

שיעורי לקבוע ובכתב בדיבור נוע�, בדברי חבירו את לעורר

אור ימי בזכרו� לשוח התועדות, זמני לקבוע כ� ברבי�, לימוד

אלקי. בחו�

והדליקו הקדש, וחיבת באהבת לאחיו איש עזרה יד הבו

הקדשי�, קדש אש בלבת בתוככ�, אשר האלקי, הנר את

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד האלקי� איש הנחילנו אשר

כולנו ונלכה נסע הק' זכותו ובאור זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

כי עד והעבודה, התורה בדרכי בנינו, ובני בנינו אנחנו, יחדיו

שילה. יבוא

והצלחתכ� טובכ� שלומכ� הדורש עוז ידידכ� והנני

בשר ועד מנפש טוב בכל המברככ�

שניאורסאה� יצחק יוס�

[hi 'nr 'a jxk v"iixden w"b`]

איתו. ללכת ניאותו הפצרותיו לאחר בר� אית�. לדבר

לייב: דוד פתח מאטינקה, הרחק הגיעו כאשר

מנסה אני א� מקורית. בדר� הקב"ה את העובדי� צדיקי� שהינכ� בוודאות עתה אני "יודע �

הרבה לי שיש בבטחה אני יודע בר�, בהסתר. ה' ועבודת לתורה להתמסר ומשתדל שלי, בדרכי ללכת
דרכיכ�". והורוני עלי חוסו מכ�. ללמוד מה

כולו. נרגש בבכי, פר� לייב דוד

שפיו לדעת שנוכחו הצהוב, והכה� שמרל על השפיעו לייב דוד של הלב ושברו� הללו הדברי�
לאחר לפניו, התגלו ה� אומר. שהוא למה גמורה ברצינות מתכוו� הוא וכי שווי�, לייב דוד של ולבו
מעלה לא אות� שראו האנשי� מבי� כשאיש לכפר, חזרו שלשת� סוד�. לגלות שלא אותו שהזהירו

המשותפת. הליכת� משמעות את כלל דעתו על

בתורת בלילות יחד למדו תמימה שנה מש� לייב. ודוד שמרל בי� עמוקה ידידות נוצרה מאז
ה'. בעבודת וה� בתורה ה� לייב, דוד של המובהק לרבו היה שמרל חקירה. וספרי הקבלה

הצהוב, והכה� שמרל של מסוג� צדיקי� של בידידות� שזכה על רק לא מאושר, היה לייב דוד
ה'. ובעבודת בתורה חדשה דר� מעתה שהכיר על בעיקר, אלא,
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כחלב ש"טפש אנשים ישנם ישראל בני בין אכן,

ב14לבם" חברים כשית", עבית "שמנת שאינם15חברת ,

אך ומצוות, תורה אודות כשמדברים לשמוע רוצים

ברזל. שוברת האמת

חברים" ישראל "כל של ללב אמת, מתוך כשמדברים

לזה" זה ערבים ישראל ה"כל את ומסבירים ,16היהודי

ים של בזרם הנמצאת באניה נמצאים ישראל בני שאנו

חור וקודח שבשמים לאבינו חוטא כשאחד הרי הצרות,

בסכנה. האניה כל את מביא הוא באניה, ישיבתו במקום

*

אחינו עבור הרבה עושים אתם באמריקה, יהודים

בכל ולמשפחותיכם לכם יצליח השי"ת לים, שמעבר

שסובלים שהצרות שתדעו ההכרח מן אך, זה. עבור

השמים, מן גזירה זוהי מקרה, אינן לים מעבר יהודים

לכם גם יש אלה ובחטאים חטאים, על עונש היא הגזירה

טומאת טריפות, אכילת שבת, חילול הם החטאים חלק.

הכל, עדיין איננה נותנים שאתם הצדקה וכו', המשפחה

אלה דברים שלשה ולתפלה, לתשובה גם זקוקים

רעות. גזירות ומבטלים שוברים

סוגי כל באמריקה! ישראל ובנות בני יהודים,

למולטי עד הבית והבעל הרגיל מהפועל האנשים,

בעינים רואים כאחד כולם ה"עברי", וליהודי מיליונר

כל לים, מעבר ואחיותינו אחינו עם נעשה מה פקוחות

שבורים. שם האנשים סוגי

יהודים. לאותם רק אירע שזה תתפתו נא אל יהודים,

ועזרה אנשים רק יעזרו יהודים שאותנו תתפתו נא אל

מושפע להיות לו אסור והנבון החכם העם פוליטית.

תורה תשובה, רק תעזור יהודים לנו כזו. מטפשות

ומצוות.

*

לים מעבר הקב"ה של אפו חרון נשפך מדוע שואלים,

רבה במדה שמים ויראת תורה היו בהן כאלו במדינות

על סוטרים שסטירה ושוכחים באמריקה, מאשר יותר

דתיים. הלא בגין סובלים הדתיים היהודים דוקא. הפנים

בנפשות. � ערבים ישראל כל של השטר את משלמים

אמריקה יהודי על לים, שמעבר היהודים על הבט ומבלי

על להעלות אסור ישראל אהבת שמצד מה להבין גם

השפתיים.

הנכם לה! שמסביב ובמדינות באמריקה יהודים

רצינית השעה הקב"ה, של התשובה לקריאת נקראים

לעצמו. מתאר שאדם מכפי יותר

חובכם את לפרוע השמים מן נקראים הנכם יהודים!

כל חברים, ישראל כל של השטרות על הרב�שנתי

בשמירת כשר, באכילת שבת, בשמירת ערבים, ישראל

מצוות בשמירת תפילין, בהנחת המשפחה, טהרת

מעשיות.

שלי מוגבלת הבלתי האהבה לומר, וקשה מאד מר

אך הדיבור. את מאד מאד עלי מקשה ישראל בני לכל

ישראל. לאהבת חובתי לחלל אופן בשום לי אסור

את מוגבלת בלתי אהבה שאוהב אח לעצמכם דמו

אך מכאיב, ניתוח אותו לנתח מוכרח עצמו והוא אחיו,

אחיו. חיי להציל כדי זאת לעשות מוכרח הוא

והיצר גדול הוא הנסיון גדול, בנסיון אתם עומדים

קשה יותר. גדולים � ומדיחים המסיתים ועוזריו הרע

המשפחה, טהרת לשמור כשר, לאכול שבת, לשמור לכם

עצמי, ברצון זאת כל לעשות מוטב אך וכו', תפילין להניח

לב. שברון מתוך ח"ו מאשר

מאד מאד עלי כואב לבי ישראל, ובנות בני יהודים,

כדי אותם לומר שנאלצתי שונים חמורים ביטוים על

הקשורים כאלה במקרים שהיא. כמו האמת את לבטא

ההכרח מן הדבר, שיהיה קשה כמה הרי נפשות, בסכנת

הלב, ומעומק מבקש, אני ומדוייק. ברור באופן זאת לומר

ולעשות האמת לראות עיניכם יפקח שהשי"ת מאחל,

כלל בתוך ואנחנו ואתם כאמור, ממש, בפועל תשובה

שמחים. בלבבות צדקנו משיח פני לקבל נזכה ישראל

של הגדולה ומפלתו גזירתו היתה בבל גאולת ערב

שלימה, גאולה שתהיה האחרונה הגאולה וערב המן,

ר"ל. הן, גדולות הגזירות

הסכנה את שנבין כולנו, הבנת את השי"ת יחזק

לא שב"ה והמדינות ישראל, עם על האורבת הגדולה

משיח פני לקבל ויוכלו שלימות, תישארנה � נחרבו

לתשובה הכוח לנו ויתן השלימים, בבתיהם צדקנו

את בע"ה � תביא ואכן � שתביא ההכרח שמן אמיתית

אמן. בימינו במהרה השלימה הגאולה

`"yz'd ,mixet
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ע.14) קיט, תהלי�

טו.15) לב, דברי�

א.16) לט, שבועות
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˙cÒ¯א Èc ‡i�Èc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«

:ÔB‰ÈÓ„˜ב¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡ √»≈¬≈ƒ¿≈«¿»«

ÁÏÙÈ ÔÈ�L zL Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»

:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»

È‰B„BÁÏaג ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ

˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa Ì‡ ˜BtÈƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

:dnÚ d˙z‡דÔzÈ d�Ba¯ Ì‡ ƒ¿≈ƒ≈ƒƒ≈ƒ∆

Ô�· B‡ ÔÈ�a dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿»

‡e‰Â ‡‰�Ba¯Ï È‰z ‡‰�·e ‡˙z‡ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈה¯ÓÈÓ Ì‡Â ƒƒ¿ƒ¿ƒ≈«

˙È È�Ba¯ ˙È ‡�ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ≈««¿»»≈¿»»ƒƒ»

¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï È�a ˙ÈÂ È˙z‡ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«

:ÔÈ¯BÁוÌ„˜Ï d�Ba¯ dp·¯˜ÈÂ ƒƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»

é"ùø

(‡)ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â.(רבה מק��(שמות �ל ¿≈∆«ƒ¿»ƒָָ

"וא�ה", הרא��ני�, את �סל "א�ה", ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��אמר

הרא��ני�, על א�מ�סי� מ�יני, הרא��ני� מה ִִִִִִִַַַַָָ

לפר�ת �יני� �ר�ת נסמכה ול�ה מ�יני. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָא��

ה�ק��. אצל סנהדרי� ���י� ל� ל�מר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמז�ח?

�עזרה): �פר��� ה�ז�ח, אחרי�: ‡L¯(ספרי� ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָ¬∆
Ì‰È�ÙÏ ÌÈNz.:למ�ה ה�א �ר�� ה�ד�� ל� אמר »ƒƒ¿≈∆ְֶַַָָָֹ

ה�רק לה� 'א�נה ל�מר: �ע�� על �עלה ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלא

�פיה� סד�רה ��הא עד �עמי�, ג' א� ב' ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוההלכה

ה�בר טעמי להבינ� עצמי מטריח ואיני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�מ�נת�,

לפניה�", ��י� "א�ר נאמר: לכ� ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָ�פר���',

האד�: לפני לאכל �מ�כ� הער�� .Ì‰È�ÙÏ��לח� ְ�ְְֱִֵֶֶָָָָָָֹƒ¿≈∆
פח) ��כבי�,(גיטי� ע�בדי לפני ידע�ולא ואפ�ו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

אל י�ראל, �דיני א�ת� �ני� �ה� אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�די�

י�ראל �יני �ה�ביא ��ה�, �ער�א�ת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ביאה�

�� את �מי�ר ה�� את מח�ל אר��י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַלפני

להח�יב�), אחרי�: (ספרי� לה��יח� ְְְְֱֲֲִִִִִִֵַַָָָָהאלילי�

לב)��אמר: ואיבינ�(דברי� צ�ר�, �צ�רנ� לא "�י ְְְֱִֵֵֶֶַָֹֹ

לע��י עד�ת זה� �לילי�, ��א�יבינ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶ�לילי�",

È¯·Ú(·)יראת�: „·Ú ‰�˜˙ Èk.ה�א� עבד ְִָָƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒֶֶֶ

�נעני עבד עברי, �ל עב�� א�א אינ� א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָעברי.

�ני� ��" א�מר ה�א ועליו מ��ראל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ��קח��

מק�� אני �מה כה)יעבד"? "והתנחל��(ויקרא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹ

מ��ראל �לק�ח אבל ה�נעני�, מ� �לק�ח ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָא�ת�",

ל�מר: �למ�ד ?��� טו)יצא ל�(דברי� י�כר "�י ְְְִִֵֵֵֵַַָ

א�א אמר�י לא העברי", ˙˜�‰�אחי�:אחי� Èk. ְְְִִִִִֶַָָָָָֹƒƒ¿∆
�גנבת�, ��כר�ה� �י� �ית "א�מ�ד ��אמר: �מ� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

עצמ� �מ�כר א�א אינ� א� �גנבת�". ונמ�ר ל� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָאי�

?��� יצא לא �י� �ית מכר�ה� אבל �חק�, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵָָָֹמ�ני

ל�", ונמ�ר ע�� אחי� ימ�� "וכי א�מר ְְְְִִִִֵֶַָָָָ��ה�א

מק�� אני �מה אמ�ר, �חק� מ�ני עצמ� מ�כר ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַָָָהרי

�י�: �בית �נמ�ר תקנה"? לחר�ת:.ÈLÙÁÏ"�י ְְְְִִִִֵֶָ«»¿ƒְֵ

(‚)‡·È Bt‚aŒÌ‡.,א�ה נ��י היה ��א ƒ¿«»…ְִֶָָָֹ

��א �כנפ�, �ג��, �ל��� �לח�ד�הי. א� ְְְְְְִִִִֶַַָֹ�תר��מ�:

לב��� �ת�� יחידי �ה�א, �מ�ת א�א �כנ��א ְְְְְִִִֶֶַָָ

Èˆ‡�ג��: Bt‚a.נ��י היה לא �א� מ�יד ְִ¿«≈≈ִִֶַָָָֹ

�נענית �פחה ל� מ�סר ר�� אי� לה�לידמ�ח�ה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ

עבדי� כ)מ��ה ‰e‡:(קידושי� ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡. ֲִִֶָָƒ««ƒ»
BnÚ:(מכילתא)י�ראלית BzL‡ ‰‡ˆÈÂ.מי וכי ְְִִֵ¿»¿»ƒ¿ƒְִִ

עבד �ה��נה ה�ת�ב מ�יד א�א ��צא? ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהכניס�

�בניו א��� �מז�נ�ת ח�ב כב)עברי :(קידושי� ְְְִִִִַָָָ

(„)‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ�„‡ŒÌ‡.יד� �הר��ת מ�א� ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְִֶַָָ

מ��ה לה�ליד �נענית, �פחה ל� למסר ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹר��

ל�מר: �למ�ד �י�ראלית? א�א אינ� א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָעבדי�.

מד�ר אינ� הא לאדניה". �היה וילדיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"הא�ה

י�צאה היא א� העבר�ה �הרי �כנענית, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָא�א

י�צאה, סימני� הביאה א� �� לפני ואפ�� ,���ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָ

טו)��אמר: העבר�ה",(דברי� א� העברי "אחי� ְְֱִִִִִֶֶַָָָָ

:��� י�צאה העבר�ה �א� ‡˙(‰)מל�ד ְְְְִִֵֵֶַַָָָ∆
ÈzL‡.:ה�פחה(Â)ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡.(מכילתא) ƒ¿ƒְִַָ∆»¡…ƒ
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�מ�כריו ���ל� צרי� �י�. ל�:לבית ��כר�ה� ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡.ה�ז�זה ��הא יכ�ל ∆«∆∆∆«¿»ְְֵֶַָָ

ל�מר: �למ�ד עליה? לרצע טו)��רה (דברי� ְְְִֵֶַַַָָָֹ

�ב� �אזנ� מה"ונת�ה הא ��ז�זה. ולא ��לת לת", ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

�לת ה�י� ה�ז�זה"? אל "א� ל�מר ְְִִֶֶֶַַַָ�למ�ד

מע�ד �לת א� מע�ד, �ז�זה מה (קידושי�למז�זה: ְְְִַָָ�ְֶֶַָ�ָ

‡B�Ê:כב) ˙‡ ÂÈ�„‡ Úˆ¯Â.א�א אינ� א� הימנית. ¿»«¬…»∆»¿ְִֵֶַָָ

לגזרה "אז�" "אז�" ל�מר: �למ�ד �מאל? ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ�ל

ונאמר אזנ�", את אדניו "ורצע �א�: נאמר ְְְֱֱֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ�וה.

יד)��צרע: �ה��(ויקרא מה הימנית", אזנ� "�נ�� ְְְְְִַַַַָָָָֹ

להרצע אז� ראה �מה הימנית. �א� א� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהימנית,

?����� אברי� �אר י�חנ�(מכילתא)מ�ל ר�� אמר ְִִֵֶַַַָָָָָָָ

"לא סיני: הר על ��מעה זאת 'אז� ז�אי: ��ְִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

'אז� עצמ�: מ�כר וא� �רצע', וגנב, והל� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�גנב",

עבדי�" י�ראל �ני לי "�י סיני: הר על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ��מעה

היה �מע�� ר�י �רצע'. לעצמ�, אד�� וקנה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָוהל�

צר�ר ק�ר ל�מר: (רצה חמר �מי� זה מקרא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ��ר�

�לת ����� 'מה לתכ�יט): ���אר ���לי� ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָ�ְמב��,

�ר�� ה�ד�� אמר ���ית? �לי� מ�ל ְִִִֵֶַַַַָָָָָ�מז�זה

���סח�י �מצרי� עדי� �הי� �מז�זה �לת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָה�א:

ואמר�י: ה�ז�ז�ת, ��י ועל ה��ק�� (ויקראעל ְְְְְְִֵַַַַַַָ

ולאכה) ה� עבדי עבדי�", י�ראל �ני לי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹ"�י

ירצע לעצמ�, אד�� וקנה זה והל� לעבדי�, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָעבדי�

ÌÏÚÏ�פניה�': B„·ÚÂ.א�א אינ� א� ה��בל. עד ְִֵֶ«¬»¿…»ֵֵֶַַָ

טו)לע�ל� ל�מר:(קידושי� �למ�ד (ויקרא�מ�מע�? ְְְְַַַָָ

�חמ�י�כה) מ�יד ���ב�", מ��ח�� אל ְְְֲִִִִִֶֶַַָ"ואי�

�נה, נ' �ל ע�בד� ��הא ולא ע�ל�, קר�יי� ְְְְִֵֶָָָָָָֹ�נה

מפלג: �י� סמ�� �י� ה��בל, עד ע�בד� ְָ�ְֵֵֵֶַַָָא�א

(Ê)‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ..מכילתא) ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»
כט) הביאהערכי� אפ�� יכ�ל מד�ר. ה�ת�ב ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ�קט�ה

לכ� קד� �כ�רה �מה וחמר. קל אמר�: ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹסימני�?

אי� ח�� "ויצאה ��ת�ב: �מ� �סימני�, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָי�צאה

�אינ� נער�ת, לסימני א�ת� ��ר�י� �אנ� ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ס�",

��כר?: ��א �י� אינ� kˆ‡˙מכ�רה, ‡ˆ˙ ‡Ï ְִִֵֵֶָָֹ…≈≈¿≈
ÌÈ„·Ú‰.� ���צאי� �נעני� עבדי� ���יציאת »¬»ƒְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ

�� ע�בדת א�א ועי�, ��� �צא לא ז� אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹועי�,

ה��ד�, וכל סימני�, ��ביא עד א� ה��בל עד ְִִִֵֵֶַַַַָָָא�

.��� �מי א� עינ� �מי ל� ונ�ת� לחר�ת�, ְְְְִֵֵֵֵֵֵָָָָק�ד�

��� העבדי�" �צאת תצא "לא א�א: אינ� ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָֹא�

העברי אחי� ל� י�כר "�י ל�מר: �למ�ד ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�בי�בל?

יציא�תיו: לכל לעברי עבר�ה מ�י� העבר�ה". ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָא�

��� י�צא עברי י�צאהמה עבר�ה א� �בי�בל, ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

לא העבדי�? �צאת תצא לא �מה� �בי�בל. ���ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָֹֹ

(א�) יכ�ל �נעני�, �עבדי� איברי� �רא�י ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�צא

ל�מר: �למ�ד � אברי�? �רא�י י�צא ְְְִִִֵֵֵַַָָָהעברי

מה לעבר�ה, עברי מ�י� העבר�ה". א� ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָ"העברי

אינ� ה�א א� אברי�, �רא�י י�צאה אינ� ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָהעבר�ה

איברי�: �רא�י È�ÈÚa(Á)י�צא ‰Ú¯ Ì‡ ְִֵֵֵָָƒ»»¿≈≈
‰È�„‡.�לכנס �עיניו ח� נ�אה :(מכילתא)��א ¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ

d„ÚÈ ‡Ï ¯L‡.�ל �להכניס� ליעד� ל� �היה ¬∆…¿»»ְְְֲִֶַַָָָָ

רמז וכא� ק���יה, �ס� ה�א קנ�ת� וכס� ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָלא�ה,

ל� ורמז �יע�ד, ��צוה ה�ת�ב צריכהל� �אינ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחרי�: לה�ד�ת.dcÙ‰Âק���י� מק�� ל� י�� ֲִִִֵ¿∆¿»ְִִֵָָָ

�פדי�נ�. מס�ע ה�א �א� מק��ולצאת, ה�א �מה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

ה�ני� �מס�ר מ�די�נ� ��גרע ל�? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ���ת�

�יצד? אצל�, �כ�רה היא �א�� אצל�, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ע�תה
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�מ�כריו ���ל� צרי� �י�. ל�:לבית ��כר�ה� ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

‰ÊeÊn‰ Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡.ה�ז�זה ��הא יכ�ל ∆«∆∆∆«¿»ְְֵֶַָָ

ל�מר: �למ�ד עליה? לרצע טו)��רה (דברי� ְְְִֵֶַַַָָָֹ

�ב� �אזנ� מה"ונת�ה הא ��ז�זה. ולא ��לת לת", ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

�לת ה�י� ה�ז�זה"? אל "א� ל�מר ְְִִֶֶֶַַַָ�למ�ד

מע�ד �לת א� מע�ד, �ז�זה מה (קידושי�למז�זה: ְְְִַָָ�ְֶֶַָ�ָ

‡B�Ê:כב) ˙‡ ÂÈ�„‡ Úˆ¯Â.א�א אינ� א� הימנית. ¿»«¬…»∆»¿ְִֵֶַָָ

לגזרה "אז�" "אז�" ל�מר: �למ�ד �מאל? ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹֹ�ל

ונאמר אזנ�", את אדניו "ורצע �א�: נאמר ְְְֱֱֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ�וה.

יד)��צרע: �ה��(ויקרא מה הימנית", אזנ� "�נ�� ְְְְְִַַַַָָָָֹ

להרצע אז� ראה �מה הימנית. �א� א� ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהימנית,

?����� אברי� �אר י�חנ�(מכילתא)מ�ל ר�� אמר ְִִֵֶַַַָָָָָָָ

"לא סיני: הר על ��מעה זאת 'אז� ז�אי: ��ְִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ

'אז� עצמ�: מ�כר וא� �רצע', וגנב, והל� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�גנב",

עבדי�" י�ראל �ני לי "�י סיני: הר על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ��מעה

היה �מע�� ר�י �רצע'. לעצמ�, אד�� וקנה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָוהל�

צר�ר ק�ר ל�מר: (רצה חמר �מי� זה מקרא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ��ר�

�לת ����� 'מה לתכ�יט): ���אר ���לי� ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָ�ְמב��,

�ר�� ה�ד�� אמר ���ית? �לי� מ�ל ְִִִֵֶַַַַָָָָָ�מז�זה

���סח�י �מצרי� עדי� �הי� �מז�זה �לת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָה�א:

ואמר�י: ה�ז�ז�ת, ��י ועל ה��ק�� (ויקראעל ְְְְְְִֵַַַַַַָ

ולאכה) ה� עבדי עבדי�", י�ראל �ני לי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹ"�י

ירצע לעצמ�, אד�� וקנה זה והל� לעבדי�, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָעבדי�

ÌÏÚÏ�פניה�': B„·ÚÂ.א�א אינ� א� ה��בל. עד ְִֵֶ«¬»¿…»ֵֵֶַַָ

טו)לע�ל� ל�מר:(קידושי� �למ�ד (ויקרא�מ�מע�? ְְְְַַַָָ

�חמ�י�כה) מ�יד ���ב�", מ��ח�� אל ְְְֲִִִִִֶֶַַָ"ואי�

�נה, נ' �ל ע�בד� ��הא ולא ע�ל�, קר�יי� ְְְְִֵֶָָָָָָֹ�נה

מפלג: �י� סמ�� �י� ה��בל, עד ע�בד� ְָ�ְֵֵֵֶַַָָא�א

(Ê)‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ..מכילתא) ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»
כט) הביאהערכי� אפ�� יכ�ל מד�ר. ה�ת�ב ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ�קט�ה

לכ� קד� �כ�רה �מה וחמר. קל אמר�: ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹסימני�?

אי� ח�� "ויצאה ��ת�ב: �מ� �סימני�, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָי�צאה

�אינ� נער�ת, לסימני א�ת� ��ר�י� �אנ� ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ס�",

��כר?: ��א �י� אינ� kˆ‡˙מכ�רה, ‡ˆ˙ ‡Ï ְִִֵֵֶָָֹ…≈≈¿≈
ÌÈ„·Ú‰.� ���צאי� �נעני� עבדי� ���יציאת »¬»ƒְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ

�� ע�בדת א�א ועי�, ��� �צא לא ז� אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹועי�,

ה��ד�, וכל סימני�, ��ביא עד א� ה��בל עד ְִִִֵֵֶַַַַָָָא�

.��� �מי א� עינ� �מי ל� ונ�ת� לחר�ת�, ְְְְִֵֵֵֵֵֵָָָָק�ד�

��� העבדי�" �צאת תצא "לא א�א: אינ� ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָֹא�

העברי אחי� ל� י�כר "�י ל�מר: �למ�ד ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�בי�בל?

יציא�תיו: לכל לעברי עבר�ה מ�י� העבר�ה". ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָא�

��� י�צא עברי י�צאהמה עבר�ה א� �בי�בל, ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

לא העבדי�? �צאת תצא לא �מה� �בי�בל. ���ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָֹֹ

(א�) יכ�ל �נעני�, �עבדי� איברי� �רא�י ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�צא

ל�מר: �למ�ד � אברי�? �רא�י י�צא ְְְִִִֵֵֵַַָָָהעברי

מה לעבר�ה, עברי מ�י� העבר�ה". א� ְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָ"העברי

אינ� ה�א א� אברי�, �רא�י י�צאה אינ� ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָהעבר�ה

איברי�: �רא�י È�ÈÚa(Á)י�צא ‰Ú¯ Ì‡ ְִֵֵֵָָƒ»»¿≈≈
‰È�„‡.�לכנס �עיניו ח� נ�אה :(מכילתא)��א ¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ

d„ÚÈ ‡Ï ¯L‡.�ל �להכניס� ליעד� ל� �היה ¬∆…¿»»ְְְֲִֶַַָָָָ

רמז וכא� ק���יה, �ס� ה�א קנ�ת� וכס� ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָלא�ה,

ל� ורמז �יע�ד, ��צוה ה�ת�ב צריכהל� �אינ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחרי�: לה�ד�ת.dcÙ‰Âק���י� מק�� ל� י�� ֲִִִֵ¿∆¿»ְִִֵָָָ

�פדי�נ�. מס�ע ה�א �א� מק��ולצאת, ה�א �מה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

ה�ני� �מס�ר מ�די�נ� ��גרע ל�? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ���ת�

�יצד? אצל�, �כ�רה היא �א�� אצל�, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ע�תה
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é"ùø

�ני�, ב' אצל� וע�תה �מנה ��נאה א�מרי�הרי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ

�נה. �� לס�� לצאת �עתידה היית י�דע ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָל�

ה�נה ���ית ו�נה �נה �ל עב�דת ��נית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָנמצא

טל ה�נה. �לי�ית הרי �ני�, ב' אצל� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹוע�תה

מאצל�: ותצא ה�נה �לי���ת Ï‡�ני È¯Î� ÌÚÏ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…
d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ.לא לאחר, למכר� ר�אי �אינ� ƒ¿…¿»¿»ְְְֵֵֶַַַָָֹ

האב ולא יח)האד�� �א.d·ŒB„‚·a:(קידושי� א� ְָָָָֹ¿ƒ¿»ִָ

אביה, וכ� יע�ד, מצות �� לק�� ��א ,�� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבגד

לזה: �מכר� �� ��גד B�·ÏŒÌ‡Â(Ë)מאחר ְֵֶֶַַַָָָָָ¿ƒƒ¿
‰p„ÚÈÈ..��ח�יוהאד� ק� �נ� �א� מל�ד ƒ»∆»ְְְֵֶַַַָָָָ

ק���י� לק��� צרי� ואינ� אביו, ירצה א� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָליעד�,

��ס�אחרי�, לי מיעדת א� 'הרי ל�: א�מר א�א ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

�דמי�'!: אבי� ‰B�a˙���ל ËtLÓk.,אר� ְִִִֵֶַָָ¿ƒ¿««»ְֵ

וע�נה: BÏŒÁwÈ(È)�ס�ת ˙¯Á‡ŒÌ‡.עליה ְְָƒ«∆∆ƒ«ֶָָ

Ú¯‚È:(מכילתא) ‡Ï d˙�ÚÂ d˙eÒk d¯‡L.�מ ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ִ

�בר:האמה ל� מז)מז�נ�ת.d¯‡L��עד :(כתובות ְִֵֶָָָָ¿≈»ְ

d˙eÒk.:�מ�מע�d˙�Ú.:�מי��(‡È)ŒÌ‡Â ¿»ְְַָ…»»ְִַ¿ƒ
dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏL.אחת א�הא� מ�ל� ¿»≈∆…«¬∆»ִִֵֶַַָֹ

ה�ל�? ה� �מה ל�, יע�ה לבנ�,לא א� ל� ייעד�ה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ולא ל� לא יעד� לא וזה ותצא, מ�די�נ� יגרע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹא�

עצמ�: את לפ��ת �יד� היה לא והיא ְְְְְִִִֶַָָָָָֹלבנ�,

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂ.ר�ה� מ�ה י�תר לז� יציאה ל� ר�ה ¿»¿»ƒ»ְְִִִִֵֶַָָָָ

��צא לל�ד� היציאה? היא �מה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלעבדי�.

סימני�, ��ביא עד עוד ע�� ות�הה וא��סימני� ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָֹ

��צא, למדנ� �בר סימני� קד� �ני� �� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹה�יע�

טו)��אמר: ועבד�(דברי� העבר�ה א� "העברי ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָ

ח��"? "ויצאה �א�: האמ�ר �מה� �ני�", ��ְְִִֵַָָָָָָָ

�ה�. �צא �ני�, ל�� סימני� קדמ� (קידושי��א� ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

מכילתא) �בגר�ת?ד. א�א ��צא א�מר אינ� ְְֵֵֵֵֶֶַָא�

�גר�ת. יציאת לר��ת �ס�", "אי� ל�מר: ְְְְִֵֶַַַַַָ�למ�ד

"ויצאה א�מר: הייתי �ניה�, נאמר� לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָֹוא�

לי�� ��א �ניה�, נאמר� לכ� �גר�ת, ז� ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֹח��",

לחלק: ה�י� לבעל �ה ‡LÈ(È·)�תח�� ‰kÓ ְְֲִִֶַַַַֹ«≈ƒ
˙ÓÂ.מה� ר�צחי�, �פר�ת נאמר� �ת�בי� ��ה »≈ְְְְֱִִֶַַַָָָ

אפר�: ,��� �א� ל�ה לפר� ‡LÈ��ידי ‰kÓ ְְִֵֶָָָָָ�ֲֵָָ«≈ƒ
˙ÓÂ.(פד ��אמר(סנהדרי� לפי נאמר? (ויקראל�ה »≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ

��מעכד) י�מת", מ�ת אד� נפ� �ל י�ה �י ְִִֵֶֶֶַַָָָָ"ואי�

אי� "מ�ה ל�מר: �למ�ד מיתה? �לא ה�אה ְְֲִִִֵַַַַָָָֹאני

וא� מיתה. �ל �ה�אה א�א ח�ב אינ� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָומת",

י�ה", �י "ואי� נאמר: ולא אי�", "מ�ה ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר:

את ה�ה אי�. ���ה עד ח�ב אינ� א�מר ִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהייתי

�למ�ד מ�י�? ה�ט� ואת �להא�ה י�ה "�י ל�מר: ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

א�� וע�ד, א�ה. ואפ�� קט� אפ�� אד�", ְֲֲִִִִֶֶַָָָָָנפ�

�ה�ה קט� אפ�� אני ��מע אי�", "מ�ה ֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָנאמר:

ל�מר:והרג �למ�ד ח�ב, י�ה"(ש�)יהא �י "ואי� ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

אד�" נפ� �ל י�ה "�י וע�ד �ה�ה. קט� ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹולא

אי�", "מ�ה ל�מר: �למ�ד �מ�מע? נפלי� ְְְְֲִִִֵַַַַָָאפ��

אי� להי�ת הרא�י ק�מא, �� ���ה עד ח�ב ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אינ�

ˆ„‰(È‚):(מכילתא) ‡Ï ¯L‡Â.ולא ל� ארב לא «¬∆…»»ְַָֹֹ

א�מר: ה�א וכ� ארב, ל��� צדה אנת���. (שמואל ְְְִֵֵֵַַָָָ

י�כ�כד) ולא לקח��", נפ�י את צ�דה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ"וא�ה

אי� ח��ת ��ידת ציד", "ה�ד ל��� 'צדה' ְִֵֵֶַַַַַָָָל�מר
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Bn‡Â ÂÈ·‡.:זה א� זה ÓeÈ˙א� ˙BÓ.:חנק� »ƒ¿ƒֶֶ»ְֶֶ

(ÊË)B¯ÎÓe LÈ‡ ·�‚Â.(מכילתא)?נאמר ל�ה ¿…≈ƒ¿»ֱֶַָָ

��אמר: כד)לפי נפ�(דברי� ��נב אי� י�צא "�י ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

א� א�ה, נפ�. ��נב אי� א�א לי אי� ִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמאחיו".

�למ�ד מ�י�? ��נב�, אנדר�גינ�ס א� ְְְְְִִִֶַַַָ�טמט��,
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�ה�אה א�א ח�ב ואינ� ח��רה:�מיתה �� ��� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

Bn‡Â ÂÈ·‡.:זה א� זה ÓeÈ˙א� ˙BÓ.:חנק� »ƒ¿ƒֶֶ»ְֶֶ

(ÊË)B¯ÎÓe LÈ‡ ·�‚Â.(מכילתא)?נאמר ל�ה ¿…≈ƒ¿»ֱֶַָָ

��אמר: כד)לפי נפ�(דברי� ��נב אי� י�צא "�י ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

א� א�ה, נפ�. ��נב אי� א�א לי אי� ִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמאחיו".

�למ�ד מ�י�? ��נב�, אנדר�גינ�ס א� ְְְְְִִִֶַַַָ�טמט��,

�א�: ��אמר �לפי �מכר�". אי� "וג�נב ְְְֱִִֵֶֶַַָָל�מר:

א�ה, ��נב אי�. ��נב א�א לי אי� אי�", ְִִִִֵֵֵֵֶָָ"וג�נב

ל�מר: �למ�ד לכ�(ש�)מ�י�? נפ�". "וג�נב ְְְִִֵֶֶַַַָ

זה: ��ה זה, �ח�ר מה �ניה�, Ó�Âˆ‡הצרכ� �ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ¿ƒ¿»
B„È·.בר� ונמצא �מכר�, ��נב� עדי� �רא�ה� ¿»ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

מכירה�יד� פה)קד� ÓeÈ˙:(סנהדרי� ˙BÓ..חנק� ְְִֶָָֹ»ְֶֶ

והפסיק היא. חנק סת�, ���רה האמ�רה מיתה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ�ל

וא��" אביו "מ�ה �י� אי�" "וג�נב וכתב: ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהעני�

�ל�גתא, הינ� לי, ונראה וא��", אביו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָל"מק�ל

לא סבר �מר לקללה, ה�אה מ��ינ� סבר ְְְִִַַַַַַָָָָָָָָ�מר

ש�)מ��ינ� Bn‡Â(ÊÈ):(סנהדרי� ÂÈ·‡ Ïl˜Óe. ְִַָ¿«≈»ƒ¿ƒ
א�מר: �ה�א לפי נאמר? כ)ל�ה אי�(ויקרא "אי� ְֱִִִֵֶֶַָָ

את ���ל אי� א�א לי אי� אביו". את יק�ל ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָא�ר
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úîeé úBî Bnàåi''yx:ñçéíéLðà ïáéøé-éëå §¦−¬¨«§¦«§¦ª´£¨¦½
àìå óøâàá Bà ïáàa eärø-úà Léà-äkäå§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´§¤§®Ÿ§¬Ÿ

ákLîì ìôðå úeîéi''yx:èéCläúäå íe÷é-íà ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º§¦§©¥¬
BzáL ÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬¦§²

àtøé àtøå ïzéi''yx:ñ(ìåçá ë''ò)éðùëäké-éëå ¦¥−§©¬Ÿ§©¥«§¦«©¤Á
úîe èáMa Búîà-úà Bà Bcár-úà Léà¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤¥−

í÷pé í÷ð Bãé úçzi''yx:àëBà íBé-íà Cà ©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²¬
àeä Btñë ék íwé àì ãîré íéîBéi''yx:ñ ©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«

áëeàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´

:ÏË˜˙ÈיחÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â ƒ¿¿≈«¬≈ƒ¿À¿ƒ

B‡ ‡�·‡a d¯·Á ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈¿«¿»

ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ·¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·ÏיטCÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ ¿¿»ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡kÊ È‰ÈÂ dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a¿»»«¿≈ƒ≈«»»

¯‚‡Â ÔzÈ d�ÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«

:ÌlLÈ ‡ÈÒ‡כ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â »¿»¿«≈«¬≈ƒ¿≈¿«

ÔËÏLa d˙Ó‡ ˙È B‡ dc·Ú ˙È»«¿≈»«¿≈¿»¿»

:Ô„zÈ ‡�c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

ÔÈÓBÈכא ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒ

:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈ ‡Ï Ìi˜˙Èƒ¿«»»ƒ¿»¬≈«¿≈

ÔeÁÓÈÂכב ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿

‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ ‡ÈcÚÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¿»¿ƒ¿«¿»»¿»

é"ùø

ל�מר: �למ�ד מ�י�? אביה את ���לה א�ה ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָאביו.

א�ה. �בי� אי� �י� סת�, וא��" אביו ְְְִִִִֵֵֵַָָָ"�מק�ל

את לה�ציא יק�ל", א�ר "אי� נאמר: ל�ה �� ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָא�

ÓeÈ˙ה�ט�: ˙BÓ.:אמר�� מק�� וכל �סקילה, ַָָ»ְְֱִִֶֶַָָָ

לכ��: אב �בני� �סקילה, ,"�� (ויקרא"�מיו ְְְִִִַָָָָ�ָ

�במק�לכ) ."�� �מיה� א�ת� יר�מ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ"�אב�

"�� "�מיו נאמר: וא�� קידושי�אביו כהני�. (תורת ְֱִִֶַָָָ

‡�ÌÈL(ÁÈ):ל') Ô·È¯ÈŒÈÎÂ.לפי נאמר? ל�ה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱִֶַָָ

�מי א�א למדנ� לא עי�", �חת "עי� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ��אמר:

למדנ�. לא ור��י �בת אבל נאאבריו, מרהלכ� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ז� kLÓÏ·:(מכילתא)�ר�ה ÏÙ�Â.וי�ל �תר��מ�: ָָָ¿»«¿ƒ¿»ְְְִֵַ

מ�לאכ��: ��ב�ל� לחלי ÏÚ(ËÈ)לב�טל�, ְְְְְְֳִִֶַַָָ«
Bz�ÚLÓ.�רי� ‰kn‰:(מכילתא)וכח�על ‰w�Â. ƒ¿«¿ַ�ְְֹ¿ƒ»««∆

א�א הרג? ��א זה ��הרג �ע�� על �עלה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוכי

יתר�א א� ��ראה עד א�ת� �ח�ב�י� �א� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָלל�ד�

מ�ענ��, על וה�ל� זה ���� מ�מע�: וכ� ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָזה,

נ�ה לא זה יק�� ��א עד אבל ה��ה, ונ�ה ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹאז

Bz·Lה��ה: החלי,.¯˜ מחמת מלאכ�� ���ל ֶַַ«ƒ¿ְְֲֳִִֵַַַ

מחמת מלאכ�� ���ל ר�אי� רגל�, א� יד� קטע ְְְֲִִִֵַַַַָָא�

לאחר א� �הרי ק��אי�, ��מר ה�א �א�� ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַהחלי,

�בר וה�א ורגל, יד למלאכת רא�י אינ� ְְְְֳִִֵֶֶֶֶַָָָהחלי

"יד ��אמר: ורגל�, יד� �מי נזק� מחמת ל� ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָנת�

רגל": �חת רגל יד, t¯È‡�חת ‡t¯Â.:�תר��מ� ֶֶֶַַַַָָ¿«…¿«≈ְְַ

הר�פא �כר פה)י��� קמא kÈŒÈÎÂ‰(Î):(בבא ְְֵֵַַָ¿ƒ«∆
B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡.ה�ת�ב �נעני �עבד ƒ∆«¿∆¬»ְְֲִֶֶַַָ

"�י ל�מר: �למ�ד �עברי? א�א אינ� א� ְְְְִִִֵֵֶַַַָמד�ר.

עבד א� ע�למית, ל� קנ�י �ס�� מה ה�א". ְְִֶֶַַַַָָכס��

אי� "מ�ה �כלל היה והרי ע�למית. ל� ְֲִִִֵֵַַַַָָָָה�נ�י

ה� מ� וה�ציא� ה�ת�ב �א א�א להי�תומת"? לל ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

יד� �חת מת לא �א� י�מי�, א� י�� �די� ְִִִִֵֶַַַָֹנ���

�ט�ר: לעת, מעת �די.Ë·Maו�הה �� ���� ְְֵֵֵָָָ«≈∆ְְֵֵֶ

אי� אפ�� א�א אינ� א� מד�ר. ה�ת�ב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהמית

�י�ראל: ל�מר �למ�ד להמית? �די (במדבר�� ְְְְְִִֵֵַַָָ

��לה) ימ�ת א�ר יד �אב� ע�"וא� בכלי (או ְְֲִֶֶֶָָָ

רא"�) גרסת בו, ימות אשר �ברי�יד והלא ְֲִִַָָֹה�ה�".

א�א עליו ח�ב אי� חמ�ר, ��ראל �מה וחמר: ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹקל

אבר ועל להמית �די �� ��� �דבר ה�ה� �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָא�

�ל לא ה�ל, עבד ז�, �ה�אה למ�ת �די ְְֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�א

:���Ì˜pÈ Ì˜�.(עא וכ�(סנהדרי� סי�, מיתת ֵֶ»…ƒ»≈ְִִֵַַ

א�מר: כו)ה�א �רית"(ויקרא נק� נ�קמת "חרב ְְִֵֶֶֶֶַ

Ï‡(Î‡):(מכילתא) „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡«ƒ«ƒ«¬……
ÌwÈ.לא י�מי� על �ט�ר, ה�א אחד י�� על א� À«ִִֶַַַָָֹ

זה � זה? ואי �י�מי�, �ה�א י�� א�א ?��� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָ�ל

לעת ‰e‡:(מכילתא)מעת BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï.הא ְֵֵֵ…À«ƒ«¿ָ

�ה�ה� קד�אחר לעת מעת ��הה �י על א� ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ח�ב: ‡�ÌÈL(Î·)��ת, eˆpÈ ÈÎÂ.(מכילתא)זה ֵֶַָ¿ƒƒ»¬»ƒֶ
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øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå äéãìé§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧
íéììôa ïúðå äMàä ìra åéìr úéLéi''yx: ¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«

âëLôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàåi''yx: §¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
ãëìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïér úçz ïér©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤

ìâø úçzi''yx:äëúçz òöt äiåk úçz äiåk ©¬©¨«¤§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©
äøeaç úçz äøeaç òöti''yx:ñåëäké-éëå ¨®©©¾̈©−©©¨«§¦«©¤̧

dúçLå Búîà ïér-úà-Bà Bcár ïér-úà Léà¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−§¦«£¨®
Bðér úçz epçlLé éLôçìi''yx:æëïL-íàå ©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«§¦¥¬

‡Ók È·b˙È ‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È¿≈»ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒ¿»

ÔzÈÂ ‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

:‡i�ic ¯ÓÈÓ ÏÚכג‡˙BÓ Ì‡Â «≈««»«»¿ƒ»

:‡LÙ� ÛÏÁ ‡LÙ� Ôz˙Â ‡‰È¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

ÛÏÁכד ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»

ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pLƒ»¿»√»¿»«¿»√»

:‡Ï‚¯כה‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk «¿»¿»»√»¿»»

ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ ‡Ú„t ÛÏÁ ‡Ú„tƒ¿»√»ƒ¿»«¿≈√»

:ÈÙB˜LÓכו˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â «¿≈«¬≈ƒ¿≈¿«»

d˙Ó‡„ ‡�ÈÚ ˙È B‡ dc·Ú„ ‡�ÈÚ≈»¿«¿≈»≈»¿«¿≈

ÛÏÁ dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»

:d�ÈÚכזB‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â ≈≈¿ƒƒ»¿«¿≈

é"ùø

זה הא�הע� את וה�ה חבר� את לה��ת :ונת��� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

eÙ‚�Â.:�מ� וה�אה, �חיפה ל��� א�א נגיפה אי� ¿»¿ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

צא) רגל�",(תהלי� �אב� ��� יג)"�� (ירמיה ְִֶֶֶֶַָֹ

רגליכ�", יתנ�פ� ח)"�בטר� נג�":(ישעיה "�לאב� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַ

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ.:א�ה�L�ÚÈ LB�Ú.מי� ל��� ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְֵֵַ

רא�יה היתה ��ה א�ת� �מי� ל�על. ְְְִַַַַָָָָָָָולד�ת

הרי�נ�: ��ביל �דמיה להעל�ת ���ק ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלה�כר

L�ÚÈ LB�Ú.���מ �מ�:יג�� כב)ממ��, (דברי� »≈»≈ְְִִֶָ

כס�": מאה א�ת� B‚Â'"וענ�� ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k. ְְֵֶֶָָ«¬∆»ƒ»»¿
על ענ� עליו לה�ית �י� �בית ה�על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ���ת�ע��

:��Ô˙�Â.,ולד�ת:ה��ה �י.ÌÈÏÏÙa�מי על ָ¿»«ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒִַ

È‰È‰(Î‚)ה��ני�: ÔBÒ‡ Ì‡Â.:א�ה�z˙�Â ִַַָ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»
LÙ� ˙Áz LÙ�.(עט ח�לקי�(סנהדרי� ר��תינ� ∆∆««»∆ְִֵַ

ממ��, א�מרי� וי� מ��, נפ� א�מרי� י� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ��בר:

והרג זה את להרג �ה�ת��� מ��, נפ� לא ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבל

�מ� �מיו לי�ר�יו �מ��� מ�יתה �ט�ר זה, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָאת

���ק: נמ�ר ÔÈÚ(Î„)�היה ˙Áz ÔÈÚ.�עי ס�א ְִֶַַָָ«ƒ«««ƒִֵֵ

למ�ר �מיו ��חת� ��ה עינ� �מי ל� נ�ת� ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָֹחבר�,

�מ� מ��, אבר נטילת ולא .��� וכ� ְְְִֵַַָָָֹ�ְֵַ���ק,

הח�בל �פרק ר��תינ� פד)��ר�� קמא :(בבא ְְֵֵֶֶֶַַָ

(‰Î)‰iÂk ˙Áz ‰iÂk.ר�� עכ�ו ועד א�, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְִִֵֵַַַָ

�� ��אי� ועכ�ו �מי�, �חת �� ��� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�חבלה

על ����ד �וא� �ג�� צער, א�א �מי�, ְְְְִֶַַַַַָָָ�חת

ל�ל, ר�צה �זה ���צא אד� ��ה א�מדי� ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹצ�רניו,

�� מצטער ��.Úˆt:להי�ת ה��ציאה מ�ה היא ְְִִֵַָ∆«ִִַַָָָ

מה לפי ה�ל �לע"ז. נפרדו"ר ��ר�, את ְְְִֶֶַַַַַָָֹ��צע

נפל וא� נזק, נ�ת� �מי�, �חת �� י� א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ה�א:

זה �מקרא וצער. �ב�ת ור��י, �בת, נ�ת� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלמ��ב,

על לח�ב ר��תינ� �ר��ה� �ב"הח�בל" ה�א. ְְְֵֵֵֵַַַַָָיתר

�מי ל� ���ת� �י על �א� נזק, �מק�� אפ�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַה�ער

וקנה ה�איל ל�מר ה�ער, מ� א�ת� ��טרי� אי� ְְִִִֵַַַַָָָיד�,

א�א ��רצה, מה �כל לחתכ� עליו י� ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָיד�,

,�� �ל מצטער �אינ� �ס�, לחתכ� ל� י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָא�מרי�

וצער� �ברזל חתכ� �ה��.eaÁ¯‰:וזה מ�ה היא ְְְְֲֲִֶֶַָָ«»ִֶַַָָ

�נג��. ה��ר ��אדי� א�א י�צא, ואינ� �� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנצרר

�מ� �לע"ז, טק"א ח��רה, יג)ל��� "ונמר(ירמיה ְְְְֵַַַָָ

חבטה, ל��� מ�ק�פי, ותר��מ� ְְְְֲֵַַָָָֹ�ְֲַחבר�רתיו".

�קיפ� קדי�" "�ד�פת וכ� �לע"ז, ְְְְִִֵַַָָֹבטדור"א

�� על ה��ק��", "על וכ� �ר�ח. חב�ט�ת ְְֲִֵֵַַַַַָק���,

עליו: נ�ק� Bc·Ú(ÂÎ)�ה�לת ÔÈÚ �נעני,.‡˙ ֵֶֶֶַָָ∆≈«¿ְֲִַ

אצל �אמרנ� �מ� ועי�, ��� י�צא אינ� עברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל

העבדי�": �צאת תצא B�ÈÚ"לא ˙Áz.(מכילתא) ְֲִֵֵֵָָֹ««≈
אברי�: רא�י �כ"ד והרגלי�,וכ� ה�די� אצ�ע�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

�יד �ה�א ה�ו�ה ורא� והחט� אזני�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ���י

ולא עי� נאמר �א� ועי�'? ��' נאמר ול�ה ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהא�ה.

א� ע��, ��ברא עי� מה א�מר: הייתי ,�� ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנאמר

נאמר וא� ע��. נברא לא �� והרי ע��, ��ברא ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ל

�ינ�ק �� אפ�� א�מר הייתי עי�, נאמר ולא ��ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
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øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå äéãìé§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧
íéììôa ïúðå äMàä ìra åéìr úéLéi''yx: ¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«

âëLôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàåi''yx: §¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
ãëìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïér úçz ïér©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤

ìâø úçzi''yx:äëúçz òöt äiåk úçz äiåk ©¬©¨«¤§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©
äøeaç úçz äøeaç òöti''yx:ñåëäké-éëå ¨®©©¾̈©−©©¨«§¦«©¤̧

dúçLå Búîà ïér-úà-Bà Bcár ïér-úà Léà¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−§¦«£¨®
Bðér úçz epçlLé éLôçìi''yx:æëïL-íàå ©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«§¦¥¬

‡Ók È·b˙È ‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È¿≈»ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒ¿»

ÔzÈÂ ‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

:‡i�ic ¯ÓÈÓ ÏÚכג‡˙BÓ Ì‡Â «≈««»«»¿ƒ»

:‡LÙ� ÛÏÁ ‡LÙ� Ôz˙Â ‡‰È¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

ÛÏÁכד ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»

ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pLƒ»¿»√»¿»«¿»√»

:‡Ï‚¯כה‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk «¿»¿»»√»¿»»

ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ ‡Ú„t ÛÏÁ ‡Ú„tƒ¿»√»ƒ¿»«¿≈√»

:ÈÙB˜LÓכו˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â «¿≈«¬≈ƒ¿≈¿«»

d˙Ó‡„ ‡�ÈÚ ˙È B‡ dc·Ú„ ‡�ÈÚ≈»¿«¿≈»≈»¿«¿≈

ÛÏÁ dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»

:d�ÈÚכזB‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â ≈≈¿ƒƒ»¿«¿≈

é"ùø

זה הא�הע� את וה�ה חבר� את לה��ת :ונת��� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

eÙ‚�Â.:�מ� וה�אה, �חיפה ל��� א�א נגיפה אי� ¿»¿ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

צא) רגל�",(תהלי� �אב� ��� יג)"�� (ירמיה ְִֶֶֶֶַָֹ

רגליכ�", יתנ�פ� ח)"�בטר� נג�":(ישעיה "�לאב� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַ

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ.:א�ה�L�ÚÈ LB�Ú.מי� ל��� ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְֵֵַ

רא�יה היתה ��ה א�ת� �מי� ל�על. ְְְִַַַַָָָָָָָולד�ת

הרי�נ�: ��ביל �דמיה להעל�ת ���ק ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלה�כר

L�ÚÈ LB�Ú.���מ �מ�:יג�� כב)ממ��, (דברי� »≈»≈ְְִִֶָ

כס�": מאה א�ת� B‚Â'"וענ�� ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k. ְְֵֶֶָָ«¬∆»ƒ»»¿
על ענ� עליו לה�ית �י� �בית ה�על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ���ת�ע��

:��Ô˙�Â.,ולד�ת:ה��ה �י.ÌÈÏÏÙa�מי על ָ¿»«ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒִַ

È‰È‰(Î‚)ה��ני�: ÔBÒ‡ Ì‡Â.:א�ה�z˙�Â ִַַָ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»
LÙ� ˙Áz LÙ�.(עט ח�לקי�(סנהדרי� ר��תינ� ∆∆««»∆ְִֵַ

ממ��, א�מרי� וי� מ��, נפ� א�מרי� י� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ��בר:

והרג זה את להרג �ה�ת��� מ��, נפ� לא ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבל

�מ� �מיו לי�ר�יו �מ��� מ�יתה �ט�ר זה, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָאת

���ק: נמ�ר ÔÈÚ(Î„)�היה ˙Áz ÔÈÚ.�עי ס�א ְִֶַַָָ«ƒ«««ƒִֵֵ

למ�ר �מיו ��חת� ��ה עינ� �מי ל� נ�ת� ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָֹחבר�,

�מ� מ��, אבר נטילת ולא .��� וכ� ְְְִֵַַָָָֹ�ְֵַ���ק,

הח�בל �פרק ר��תינ� פד)��ר�� קמא :(בבא ְְֵֵֶֶֶַַָ

(‰Î)‰iÂk ˙Áz ‰iÂk.ר�� עכ�ו ועד א�, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְִִֵֵַַַָ

�� ��אי� ועכ�ו �מי�, �חת �� ��� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�חבלה

על ����ד �וא� �ג�� צער, א�א �מי�, ְְְְִֶַַַַַָָָ�חת

ל�ל, ר�צה �זה ���צא אד� ��ה א�מדי� ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹצ�רניו,

�� מצטער ��.Úˆt:להי�ת ה��ציאה מ�ה היא ְְִִֵַָ∆«ִִַַָָָ

מה לפי ה�ל �לע"ז. נפרדו"ר ��ר�, את ְְְִֶֶַַַַַָָֹ��צע

נפל וא� נזק, נ�ת� �מי�, �חת �� י� א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ה�א:

זה �מקרא וצער. �ב�ת ור��י, �בת, נ�ת� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלמ��ב,

על לח�ב ר��תינ� �ר��ה� �ב"הח�בל" ה�א. ְְְֵֵֵֵַַַַָָיתר

�מי ל� ���ת� �י על �א� נזק, �מק�� אפ�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַה�ער

וקנה ה�איל ל�מר ה�ער, מ� א�ת� ��טרי� אי� ְְִִִֵַַַַָָָיד�,

א�א ��רצה, מה �כל לחתכ� עליו י� ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָיד�,

,�� �ל מצטער �אינ� �ס�, לחתכ� ל� י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָא�מרי�

וצער� �ברזל חתכ� �ה��.eaÁ¯‰:וזה מ�ה היא ְְְְֲֲִֶֶַָָ«»ִֶַַָָ

�נג��. ה��ר ��אדי� א�א י�צא, ואינ� �� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנצרר

�מ� �לע"ז, טק"א ח��רה, יג)ל��� "ונמר(ירמיה ְְְְֵַַַָָ

חבטה, ל��� מ�ק�פי, ותר��מ� ְְְְֲֵַַָָָֹ�ְֲַחבר�רתיו".

�קיפ� קדי�" "�ד�פת וכ� �לע"ז, ְְְְִִֵַַָָֹבטדור"א

�� על ה��ק��", "על וכ� �ר�ח. חב�ט�ת ְְֲִֵֵַַַַַָק���,

עליו: נ�ק� Bc·Ú(ÂÎ)�ה�לת ÔÈÚ �נעני,.‡˙ ֵֶֶֶַָָ∆≈«¿ְֲִַ

אצל �אמרנ� �מ� ועי�, ��� י�צא אינ� עברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל

העבדי�": �צאת תצא B�ÈÚ"לא ˙Áz.(מכילתא) ְֲִֵֵֵָָֹ««≈
אברי�: רא�י �כ"ד והרגלי�,וכ� ה�די� אצ�ע�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

�יד �ה�א ה�ו�ה ורא� והחט� אזני�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ���י

ולא עי� נאמר �א� ועי�'? ��' נאמר ול�ה ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהא�ה.

א� ע��, ��ברא עי� מה א�מר: הייתי ,�� ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנאמר

נאמר וא� ע��. נברא לא �� והרי ע��, ��ברא ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ל

�ינ�ק �� אפ�� א�מר הייתי עי�, נאמר ולא ��ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
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epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcár©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
:BpL úçzôçëBà Léà-úà øBL çbé-éëå ©¬©¦«§¦«¦©̧¬¤¦²¬

ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ
é÷ð øBMä ìráe BøNa-úài''yx:èëøBL íàå ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á

ìL ìîzî àeä çbðàìå åéìráa ãreäå íL ©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

úîeé åéìra-íâåi''yx:ìåéìr úLeé øôk-íà §©§¨−̈¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®
åéìr úLeé-øLà ìëk BLôð ïéãt ïúðåi''yx: §¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ£¤©−¨¨«

àìäNré äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤
Bìi''yx:áìóñk äîà Bà øBMä çbé ãár-íà| «¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤
ìLøBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L íéL §¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−

ì÷qéi''yx:ñâì-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå ¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«

ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ÏtÈ d˙Ó‡„ ‡pLƒ»¿«¿≈«≈¿«ƒ

:dpL ÛÏÁ dp¯ËÙÈכחÁbÈ È¯‡Â ƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈«¬≈««

‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz»»«¿»»ƒ¿»

‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»

‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È ÏÎ‡˙Èƒ¿√≈»ƒ¿≈»≈¿»

:‰‡kÊ È‰Èכט‡e‰ Áb� ¯Bz Ì‡Â ¿≈«»»¿ƒ««

„‰ÒzÈÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓz‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿≈

‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë� ‡ÏÂ d¯Óa¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»

d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ B‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈

:ÏË˜˙ÈלÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ ƒ¿¿≈ƒ»¿«

ÏÎk dLÙ� Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈¿…

:È‰BÏÚ ÔeÂLÈ„לא¯·Ï B‡ ƒ«¬ƒ¿«

Ï‡¯NÈ ˙·Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈««»¿«ƒ¿»≈

:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡�È„k ÁbÈ«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

‡Bלב ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»

ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz ÛÒk ‡˙Ó‡Ï¿«¿»¿«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈

:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â d�Ba¯ÏלגÈ¯‡Â ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈«¬≈

¯·‚ ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«

é"ùø

עי�: נאמר לכ� חליפי�, ל� ���(ÁÎ)ÁbÈ ÈÎÂ ְֱֲִִִֵֶֶַַָָ¿ƒƒ«
¯BL.(כד קמא �המה(בבא �ל ואחד ��ר ְְֵֶֶָָָָאחד

וע��, �הוה:וח�ה ה�ת�ב ���ר È‡א�א ‡ÏÂÏÎ ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ¿…≈»≈
B¯Na כא).‡˙ "סק�ל(פסחי� ��אמר: מ��מע ∆¿»ְֱִֶֶַַָָ

אס�רה �נבלה נבלה �ה�א י�דע איני ה��ר", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָי�קל

את יאכל "ולא ל�מר: �למ�ד מה א�א ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�אכילה?,

אס�ר �ינ�, ��גמר לאחר �חט� �אפ�� ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ��ר�"?,

מא)�אכילה. קמא �למ�ד(בבא מ�י�? �הנאה ְֲֲִִִַַַַָָָ

לחבר�: הא�מר �אד� נקי". ה��ר "�בעל ְֲִֵֵַַַַַָָָָל�מר:

�ל הנאה �ה� ל� ואי� מ�כסיו נקי �ל�ני ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָיצא

��אמר לפי �מ�מע�, �פ��ט� מדר��. זה� ְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָ�ל��,

�ת�: ל�מר הצר� י�מת", "וג�ֿ�עליו ְְַַָ�ְְְַָָָָ�מ�עד:

נקי": ה��ר ÌLÏL(ËÎ)"�בעל ÏÓzÓ.הרי ִַַַָƒ¿…ƒ¿…ֲֵ

ÂÈÏÚ·a:(מכילתא)נגיח�ת�ל� „Úe‰Â.(כג (ב''ק ְִָֹ¿«ƒ¿»»
�מ�: �עדי�, התראה מג)ל��� "העד(בראשית ְְְְִֵֵַָָָ

האי�" �נ� B‚Â':העיד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â.:אמר�� לפי ִִֵָָ¿≈ƒƒ¿ְֱִֶֶַ

המית� �נגיחה. �המית� א�א לי אי� י�ח", ְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ"�י

ל�מר: �למ�ד מ�י�? �בעיטה �חיפה ְְְְִִִִִִַַַָָָ�נ�יכה,

ÓeÈ˙"והמית": ÂÈÏÚa Ì‚Â.יכ�ל �מי�. �ידי ְִֵ¿«¿»»»ִִֵַָָ

ל�מר: �למ�ד אד�? לה)�ידי י�מת(במדבר "מ�ת ְִֵַַַָָ

ואי ה�רג� א�ה רציחת� על ה�א", ר�צח ְְְִִֵֶַַַַַָָה��ה,

��ר� רציחת על ה�רג� לג)א�ה ‡Ì(Ï):(סנהדרי� ְְִַַַָƒ
ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk.ה�א והרי �ל�י אינ� זה "א�" …∆«»»ֲִֵֵֶַָ

מ��ט�, זה א�ר, ל��� �לוה", �ס� "א� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ�מ�

�פר: �י� �ית עליו �BLÙ���ית� ÔÈ„t Ô˙�Â.מי� ִִֵֶֶָָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְֵ

�מי א�מר: עקיבא ר�י י�מעאל, ר�י �ברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָנ�ק,

כז)מ�יק קמא ÁbÈ(Ï‡):(בבא Ô·ŒB‡.ה�א� �� ִַ≈ƒ»ֵֶ

·˙קט�: B‡.והמית" ��אמר: לפי קט�ה. �היא ָָ«ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ

ה�ד�לי�? על א�א ח�ב אינ� יכ�ל א�ה", א� ְִִִֵֶַַַָָָָאי�

ה�ט�י� על לח�ב וג�'", י�ח "א�ֿב� ל�מר: ְְְְִִֵֵַַַַַַָ�למ�ד

‡Ó‰(Ï·):(מכילתא)��ד�לי� B‡ „·ÚŒÌ‡. ְִַƒ∆∆»»
ÔzÈ:(מכילתא)�נענ�י� ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL.זרת� ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְֵַ

�אינ� �י� ז�ז אל� �וה �ה�א �י� היא, ִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�ת�ב

�ה� זה�בי�, ד' מ�קל� וה�קל �ינר, א�א ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�וה

קל�ני"א: �ל ה��ר ל��קל א�נק�א ְְְְֲִִִֶַַָָָָָחצי

(‚Ï)¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ.:�וג�ה מכ�ה �היה ¿ƒƒ¿«ƒְֶָָ�ְִֶָ
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‰¯ÎÈ Èk B‡.,ח�ב ה�תיחה על א� נאמר? ל�ה ƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַָָָָ

אחר ��רה להביא א�א ?��� �ל לא ה�ר�ה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

�ה�א נא)ח�ב��רה קמא epqÎÈ:(בבא ‡ÏÂ.הא ֶֶַָ¿…¿«∆ָ

��ה�, הר�י�א� �ר��ת �בח�פר ��ר�ט�ר, ְְִִִִִֵֵַָָָ

נה)ה�ת�ב BÓÁ¯:(ש� B‡ ¯BL.לכל ה�י� ה�א ַָ¬ְִַָ

וחמ�ר". "��ר ��אמר: מק�� ��כל וח�ה, ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָ�המה

"למע� ��אמר: מ��ת, ��ר ��ר א�ת� למדי� ְְֱִִֵֶֶַַַַָָאנ�

וח�ה �המה �ל �ה�� מה וחמ�ר�", ��ר� ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָינ�ח

א� �המ��", "וכל אחר �מק�� נאמר �הרי ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָ���ר,

וח�ה �המה �ל "��ר�א� נאמר: ולא ���ר. ְְְְֱֵֶַַָָָָֹ

אד�, ולא ��ר א�א ולאוחמ�ר", (בבא�לי�חמ�ר ְְֲֲִֵֶַָָָֹֹ

נב) ‰Ba¯(Ï„):קמא ÏÚa.על א� ה��לה, �על «««ַַַַַַָָ

ע�א� הר�י�, �ר��ת �ע�א� ,��� ה��ר �אי� ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�י

�נזקיו: להתח�ב �עליו, ÈLÈ·ה�ת�ב ÛÒk ְְְְִִֵַַָָָָָ∆∆»ƒ
ÂÈÏÚ·Ï.�ס�י ואפ�� �ס� �וה לר��ת (ש�י�יב ƒ¿»»ְְֲִִֵֶֶַַָ�ִ

ר�"יז) וכתב �דה�", "מיטב �כתיב (והא .ְְְִִִֵֵַַַָָָ

�בבא ק�א �פרק ��מרא �ר� הע�ית, מ� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ה��קי�

�א א� �זה� יה��ע, �רב �רי� ה�נא רב ְִֶַָ�ְְְֵַַַָָק�א,

ה�א, מיטב מילי �ל – מ�לטלי אבל קרקע, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלג��ת

הכא): מז��� הכא מז��� לא BlŒ‰È‰È�אי ˙n‰Â. ְְְִִִֵַַָָָָָָ¿«≈ƒ¿∆
ז) ב''ק ונ�טל�ל��ק,(מכילתא. ה�בלה את �מי� ְְְִִֵֶַַָָָָ

נזק�: ��ל�מי עליה ה��יק ל� �מ��� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�דמי�,

(‰Ï)ÛbÈŒÈÎÂ.�י� �ג�פ�, �י� �קרניו, �י� ידח�, ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

ה�, נגיפה �כלל ��� ���יו, ���כ� �י� ְְִִֵַָָ�ְְְְִֵֶַָָָ�רגליו,

מ�ה ל��� א�א נגיפה �ל��ר.LÈ‡Œ¯BL:�אי� ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Â'אי�: ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe.�ה מד�ר,��וי� ת�ב ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ

�ה�בלה �י� ר', �וה ��ר �המית ר' �וה ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��ר

חצי זה ����טל מעט, �וה �היא �י� הר�ה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�וה

נמצא, ה�ת, וחצי החי חצי וזה ה�ת וחצי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָהחי

למדנ�, ה�יתה. �ה�יקה נזק חצי מפסיד אחד ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל

למד א�ה ה�וי� ��� נזק, חצי מ��� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה��

לא נזק, חצי ל��� ה�� �י� �י �וי�, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹל�אינ�

�דמיה� �וי� ��אינ� א� יכ�ל א� י�תר. ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ח�ת

א� �ניה�"? את "וחצ� ה�ת�ב אמר ח�י�, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ה�

הר�ה מ���ר �ה��יק �עמי� ,�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאמר�

מ�מי י�תר הר�ה לנכרי� לי�כר �וה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ��ה�בלה

��הא ה�ת�ב ��אמר אפ�ר ואי ה��יק, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ��ר

י�תר הר�ה נ�טל �ה��ק �עמי� א� נ��ר, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָה��יק

י�תר �וי� ה��יק ��ר �מי �חצי �ל�, נזק ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�מי

חמ�ר �� הרי ,�� אמר� וא� ה��ק. ��ר �מי ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָמ�ל

��וי�, א�א ה�ת�ב ��ר לא �רח�, על ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמ��עד.

�למד ה�וי� �מ� נזק, חצי מ��� �ה�� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹול�ד�

את ל� �מי� נזק�, חצי �ה����� �וי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָל�אינ�

נ�טל ה�יתה, ��ביל �מיו ��חת� �מה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה�בלה,

ה�ה ����� ה�ת�ב אמר ול�ה וה�ל�. ה�חת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָחצי

ה�� �אי� לל�ד, חצי�"? "י��� אמר: ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא

אי� אחר��� �מת נגח וא� מ��פ�, א�א ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמ���

לחצי מ�עת אינ� וא� ה�בלה, א�א נ�טל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה��ק

�וה ��ר ��גח מנה �וה ��ר א� יפסיד. ְְִִֶֶֶֶַַָָָָנזק�,

��א ה��ר, את א�א נ�טל אינ� ז�ז, מא�ת ֲֵֵֵֵֶֶֶַָֹחמ�

העל�ה מ� ל��� �עליו את לח�ב ה�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנתח�ב

כו) קמא �Ú„B(ÂÏ):(בבא B‡.,�� היה לא א� «ָָָֹ

�ל��, �מ�מ�ל ה��� ה�א נ�ח ��ר �י נ�דע ְְִִִֶַַַָָֹא�א

נגיח�ת: �ל� BL¯הרי ÌlLÈ ÌlL.�ל� :נזק ְֲִֵָֹ«≈¿«≈ֵֶֶָ



קלי mihtyn`kipy mei qelwpe`

Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬
øBîçi''yx:ãìáéLé óñk ílLé øBaä ìra £«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´

Bl-äéäé únäå åéìráìi''yx:ñäìbé-éëå-øBL ó ¦§¨¨®§©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«
øBMä-úà eøëîe úîå eärø øBL-úà Léà¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³

ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçäi''yx: ©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«
åììL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð BàíL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ

‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»

:‡¯ÓÁ B‡לדÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó ¬»»»≈¿À»¿«≈

‡‰È ‡˙ÈÓe È‰B¯ÓÏ ·È˙È ‡tÒk«¿»»ƒ¿»ƒ≈»¿≈

:dÏÈ„לה¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â ƒ≈«¬≈ƒƒ¿«

˙È Ôe�aÊÈÂ ˙eÓÈÂ d¯·Ác ‡¯Bz ˙È»»¿«¿≈ƒƒ«¿»

Û‡Â dtÒk ˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz»«»ƒ«¿»«¿≈¿«

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙ÈלוB‡ »¿≈≈»¿«¿

‡e‰ Áb� ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ƒ¿¿«¬≈««

d¯Ë� ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓe ÈlÓz‡Ó≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»»¿≈

é"ùø

‰¯ÎÈ Èk B‡.,ח�ב ה�תיחה על א� נאמר? ל�ה ƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַָָָָ
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"למע� ��אמר: מ��ת, ��ר ��ר א�ת� למדי� ְְֱִִֵֶֶַַַַָָאנ�

וח�ה �המה �ל �ה�� מה וחמ�ר�", ��ר� ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָינ�ח

א� �המ��", "וכל אחר �מק�� נאמר �הרי ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָ���ר,

וח�ה �המה �ל "��ר�א� נאמר: ולא ���ר. ְְְְֱֵֶַַָָָָֹ

אד�, ולא ��ר א�א ולאוחמ�ר", (בבא�לי�חמ�ר ְְֲֲִֵֶַָָָֹֹ

נב) ‰Ba¯(Ï„):קמא ÏÚa.על א� ה��לה, �על «««ַַַַַַָָ

ע�א� הר�י�, �ר��ת �ע�א� ,��� ה��ר �אי� ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�י

�נזקיו: להתח�ב �עליו, ÈLÈ·ה�ת�ב ÛÒk ְְְְִִֵַַָָָָָ∆∆»ƒ
ÂÈÏÚ·Ï.�ס�י ואפ�� �ס� �וה לר��ת (ש�י�יב ƒ¿»»ְְֲִִֵֶֶַַָ�ִ

ר�"יז) וכתב �דה�", "מיטב �כתיב (והא .ְְְִִִֵֵַַַָָָ

�בבא ק�א �פרק ��מרא �ר� הע�ית, מ� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ה��קי�

�א א� �זה� יה��ע, �רב �רי� ה�נא רב ְִֶַָ�ְְְֵַַַָָק�א,

ה�א, מיטב מילי �ל – מ�לטלי אבל קרקע, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלג��ת

הכא): מז��� הכא מז��� לא BlŒ‰È‰È�אי ˙n‰Â. ְְְִִִֵַַָָָָָָ¿«≈ƒ¿∆
ז) ב''ק ונ�טל�ל��ק,(מכילתא. ה�בלה את �מי� ְְְִִֵֶַַָָָָ

נזק�: ��ל�מי עליה ה��יק ל� �מ��� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�דמי�,

(‰Ï)ÛbÈŒÈÎÂ.�י� �ג�פ�, �י� �קרניו, �י� ידח�, ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

ה�, נגיפה �כלל ��� ���יו, ���כ� �י� ְְִִֵַָָ�ְְְְִֵֶַָָָ�רגליו,

מ�ה ל��� א�א נגיפה �ל��ר.LÈ‡Œ¯BL:�אי� ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Â'אי�: ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe.�ה מד�ר,��וי� ת�ב ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ

�ה�בלה �י� ר', �וה ��ר �המית ר' �וה ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��ר

חצי זה ����טל מעט, �וה �היא �י� הר�ה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�וה

נמצא, ה�ת, וחצי החי חצי וזה ה�ת וחצי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָהחי

למדנ�, ה�יתה. �ה�יקה נזק חצי מפסיד אחד ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל

למד א�ה ה�וי� ��� נזק, חצי מ��� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ה��

לא נזק, חצי ל��� ה�� �י� �י �וי�, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹל�אינ�

�דמיה� �וי� ��אינ� א� יכ�ל א� י�תר. ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ח�ת

א� �ניה�"? את "וחצ� ה�ת�ב אמר ח�י�, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ה�

הר�ה מ���ר �ה��יק �עמי� ,�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאמר�

מ�מי י�תר הר�ה לנכרי� לי�כר �וה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ��ה�בלה

��הא ה�ת�ב ��אמר אפ�ר ואי ה��יק, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ��ר

י�תר הר�ה נ�טל �ה��ק �עמי� א� נ��ר, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָה��יק

י�תר �וי� ה��יק ��ר �מי �חצי �ל�, נזק ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�מי

חמ�ר �� הרי ,�� אמר� וא� ה��ק. ��ר �מי ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָמ�ל

��וי�, א�א ה�ת�ב ��ר לא �רח�, על ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹמ��עד.

�למד ה�וי� �מ� נזק, חצי מ��� �ה�� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹול�ד�

את ל� �מי� נזק�, חצי �ה����� �וי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָל�אינ�

נ�טל ה�יתה, ��ביל �מיו ��חת� �מה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה�בלה,

ה�ה ����� ה�ת�ב אמר ול�ה וה�ל�. ה�חת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָחצי

ה�� �אי� לל�ד, חצי�"? "י��� אמר: ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא

אי� אחר��� �מת נגח וא� מ��פ�, א�א ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמ���

לחצי מ�עת אינ� וא� ה�בלה, א�א נ�טל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָה��ק

�וה ��ר ��גח מנה �וה ��ר א� יפסיד. ְְִִֶֶֶֶַַָָָָנזק�,

��א ה��ר, את א�א נ�טל אינ� ז�ז, מא�ת ֲֵֵֵֵֶֶֶַָֹחמ�

העל�ה מ� ל��� �עליו את לח�ב ה�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנתח�ב

כו) קמא �Ú„B(ÂÏ):(בבא B‡.,�� היה לא א� «ָָָֹ

�ל��, �מ�מ�ל ה��� ה�א נ�ח ��ר �י נ�דע ְְִִִֶַַַָָֹא�א

נגיח�ת: �ל� BL¯הרי ÌlLÈ ÌlL.�ל� :נזק ְֲִֵָֹ«≈¿«≈ֵֶֶָ
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úçz øBL ílLé ílL åéìra epøîLé àìå§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©
Bl-äéäé únäå øBMäi''yx:ñæìLéà-áðâé ék ©½§©¥−¦«§¤«¦³¦§«Ÿ¦Æ

ø÷á äMîç Bøëî Bà Bçáèe äù-Bà øBĹ¤½Ÿ§¨−´§¨®£¦¨´¨À̈
úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©

äOäi''yx:áëàápbä àöné úøzçna-íà ©¤«¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈
íéîc Bì ïéà úîå äkäåi''yx:áäçøæ-íà §ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦¨«§¨¬

ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìr LîMä©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´
Búáðâa økîðå Bìi''yx:âàönú àönä-íà ½§¦§©−¦§¥«¨«¦¦¨¥Á¦¨¥̧

íéiç äN-ãr øBîç-ãr øBMî äáðbä Bãéá§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©¤−©¦®
ílLé íéðLi''yx:ñéùéìùãäãN Léà-øráé ék §©−¦§©¥«¦³©§¤¦Æ¨¤´

-úà çlLå íøë-Bàáéúëäøéòáéø÷øráe Bøéra ¤½¤§¦©Æ¤§¦½¦¥−

ÛÏÁ ‡¯Bz ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó»≈«»»¿«≈»√»

:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯BzלזÈ¯‡ »≈»¿≈ƒ≈¬≈

dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e�‚Èƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈

ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dp�aÊ B‡«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈

ÛÏÁ ‡�Ú Úa¯‡Â ‡¯Bz ÛÏÁ√»»¿«¿«»»√»

:‡¯n‡אÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿«

:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂ ÈÁÓ˙ÈÂ ‡·pb«»»¿ƒ¿¿≈ƒ≈≈»

È‰BÏÚב ˙ÏÙ� ‡i„‰Ò„ ‡�ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ

˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL dÏ ‡Óc¿»≈«»»¿«≈ƒ≈

:dz·�‚a ÔacÊÈÂ dÏגÌ‡ ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈ƒ

‡z·�b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»

Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú ¯BzÓƒ«¬««ƒ«¿ƒ

:ÌlLÈ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁדÈ¯‡ «ƒ««¿≈¿«≈¬≈

ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È…ƒ¿«¬«¿»ƒ««

Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa ˙È»¿ƒ≈¿≈«¬«»√»

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe dÏ˜Á ¯ÙL¿««¿≈¿««¿≈¿«≈

é"ùø

BlŒ‰È‰È ˙n‰Â.עד ה��יק י�לי� ועליו ל��ק, ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִַַַַַָָָ

נזק�: �ל נ�ק ������(ÊÏ)'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ. ְְִִִֵֶַָָ¬ƒ»»»¿
ה�ק חס ז�אי: �� י�חנ� ר�י �לאמר �ב�ד� על �� ְִֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה��ב ב� נת��ה ולא �רגליו, �ה�ל� ��ר, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ�ר��ת:

על ����א� �ה, ה'. מ��� �תפ�, על ְְְְְֵֵֶֶַַַלנ��א�

ר�י אמר .�� ונת��ה ה�איל ד', מ��� ְְְְִִִֵֵַַַַָָ�תפ�,

מלאכה: �ל �ח� �ד�לה ��ה �ראה �א ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹמאיר:

��ל� ��א �ה, ה'. מ�לאכ��, ���ל� ְְְְִִִֶֶֶַֹ��ר,

ד': ‰O‰.מ�לאכ��, ˙Áz ¯BM‰ ˙Ázקמא (בבא ְְִַ««««««∆
ל�מרסז) ה�ת�ב, וה'�נא� ד' ��ל�מי מ�ת �אי� ְְְִֵֵֶַַַַָָָ

�לבד: ו�ה ב��ר א�א ‡Ì(‡)נ�הגת, ְְְִֶֶֶֶַָƒ
˙¯zÁna.(סב ח�תר(סנהדרי� ה�ית:��היה את ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ

ÌÈÓc BÏ ÔÈ‡.מת� ה�א הרי רציחה, ז� אי� ≈»ƒְְֲִֵֵֵָ

ה��� להרג� �א א� ��רה: ל�דת� �א� ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָמע�ר�.

אד� �אי� ה�א י�דע �הרי �א, להרג� וזה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהרג�,

ו��תק. �פניו ממ�נ� ���טלי� ור�אה עצמ� ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָמעמיד

ה�מ�� �על יעמד �א� �א, �� מנת על ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹלפיכ�,

יהרג��: ÂÈÏÚ(·)�נג��, LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡. ְְְֶֶַַƒ»¿»«∆∆»»
ש�) וסנהדרי� א�(מכילתא מ�ל: �מי� א�א זה ְִִֵֶֶָָָאי�

ה�בר ל� ה�ה�ר�ר ��מ� ע��, �ל�� ל� ��� ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

להרג �א �אינ� ל� ���ט �� �ע�ל�, �ל�� ְֲֵֶֶַָָָָָָֹ�ה�א

הח�תר אב �ג�� �נג��, ה�מ�� �על יעמד ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹאפ��

ואינ� ה��, על האב �רחמי �יד�ע ה��, ממ�� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלגנב

נפ��ת: עסקי על BÏ�א ÌÈÓc.,ח��ב ה�א �חי ְְִֵַָָ»ƒְַָ

ה�ית: �על יהר��� א� היא ÌlLÈ�רציחה ÌlL. ְְִִִִֶַַַַַַָ«≈¿«≈
ממ�� וא�נקל�סה��ב, מיתה, ח�ב ואינ� ��נב ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

ל� לקח על�הי, נפלת דסהדיא עינא א� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ��ר��:

��א קד� עדי� מצא�ה� �א� ל�מר אחרת, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�יטה

��א �� התר� נג�� ה�ית �על �כ��א ה�ית, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹ�על

�מאחר הרג�, א� עליו ח�ב ל�, �מי� ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָיהרגה�,

נפ��ת, עסקי על �א ה�ה ה��ב אי� ל�, ר�אי� ���ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ה�מ��: �על את יהרג ˙nˆ‡(‚)ולא ‡ˆn‰ŒÌ‡ ְֲֶַַַַָֹֹƒƒ»≈ƒ»≈
B„È·.:מכר ולא טבח ��א BMÓ¯�ר��ת�, ¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ

¯BÓÁŒ„Ú.��� �י� �פל, ��ל�מי �כלל �בר �ל «¬ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

נאמר �הרי ח�י�, ר�ח �� �אי� �י� ח�י�, ר�ח ��ֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

אבדה �ל על �למה על �ה "על אחר: ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָ�מק��

לרעה�" �ני� י��� ÌlLÈ:וג�' ÌÈ�L ÌÈiÁ.ולא ְְְְִֵֵֵַַ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְֹ

ח�י�: �מי א� ח�י�, א�א מתי�, ל� Èk(„)י��� ְְִִִֵֵֵֶַַַָƒ
¯Ú·È.‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e.:�מ� �המה ל��� ��� «¿∆∆¿ƒ…ƒ≈�ְְְֵָָ

�בעירנ�": Ú·È¯"אנחנ� Èk.דה�� �המ�תיו י�לי� ְְֲִֵַƒ«¿∆ְְִֵֶָָ

א� אלה: מ��י �אחת א�ת� וי�יק חבר� �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַוכר�

�בע�ר. א� �עירה, את ר��תינ�:����ח �פר�� ְְְְִִִֵֵֶַַֹ
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ílL äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®©¥´
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æ-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéýìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤

eärøi''yx:ç-ìr øBL-ìr òLt-øác-ìk-ìr ¥¥«©¨§©¤¿©©¿©
øLà äãáà-ìk-ìr äîìN-ìr äù-ìr øBîç£ÁÁ©¤̧Ÿ©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³
íéýìû ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä ãr äæ àeä-ék øîàéŸ©Æ¦´¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

ÔÈ·ekה ÁkLÈÂ ¯e� ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ

‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b ÏeÎÈÈÂ¿≈¿ƒƒ»»«¿»

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈¿«¿≈»¿∆¿»

‡Bו ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«

‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ ¯hÓÏ ÔÈ�Ó»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»

„Á ÏÚ ÌlLÈ ‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ƒƒ¿¿««»»¿«≈««

:ÔÈ¯zז‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ ¿≈ƒ»ƒ¿¿««»»

‡i�ic Ì„˜Ï ‡˙È·„ È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»≈»≈¿≈»ƒ√»«»«»

¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿≈¿»ƒ¿«

:d¯·Á dÏח·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ ≈«¿≈«»ƒ¿«¿

eÒk ÏÚ ¯n‡ ÏÚ ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ««¬««ƒ»«¿

‡e‰ È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈

ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡i�ic Ì„˜Ï ÔÈ„≈ƒ√»«»«»≈ƒ

ÌlLÈ ‡i�ic Ôe·iÁÈ Èc ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈ƒ¿«¿«»«»¿«≈

é"ùø

נזקי ה�א �בער, רגל, �� מדר� נזקי ה�א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַו��ח,

�מבערת הא�כלת ג)ה�� קמא ‡Á¯:(בבא ‰„Na. ְֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈«≈
אחר:��דה אי� ÌlLÈ�ל e‰„N ·ËÈÓ.�מי� ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈ִָ

נזק�, �מי קרקע ל� ל��� �א וא� ה�זק, י���את ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

�וה ל� י�� סלע, נזק� היה א� �ד�תיו: מ�יטב ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָל�

�מי� �ה��קי� ה�ת�ב, ל�ד� ל�. ��� מע�ית ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָסלע

�ע�ית ז)לה� ‡L(‰):(ב''ק ‡ˆ˙ŒÈk.��אפ ְִִֶָƒ≈≈≈ֲִ

˜ˆÌÈמעצמ�: ‰‡ˆÓe.:לע"ז� ÏÎ‡�Âקרדונ"ש ְֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«
LÈ„b.�א לגדי�, �ה�יעה עד ���צי� ��חכה »ƒְֲִִִִִֶֶַַָָָ

ל�רקע: ה�ח�רת ‰O„‰לקמה B‡.את ��חכה ְְַָָ�ְֶֶַַַ«»∆ֲִֶֶָ

�נ�ה �ע� א�ת� לניר וצרי� ÌlLÈ:ניר�, ÌlL ְְִִִִַַָָָָ«≈¿«≈
¯Ú·n‰.יצאה והיא ��� �ת�� �הדליק �י על א� ««¿ƒְְְְִִִִֶֶַַָָ

לפי ל���, ח�ב ��צאה, ק�צי� ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעצמ�

ות�יק: �צא ��א �חל�� את �מר p‚Â·(Â)��א ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ¿À«
LÈ‡‰ ˙ÈaÓ.בריולפי�:·�b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡.���י ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְֵַ

ל�עלי� �ני� סג)ה��ב קמא ‡ÏŒÌ‡(Ê):(בבא ְְִִַַַַָָƒ…
·pb‰ ‡ˆnÈ.ה� ה�ה, ה��מר ה�ית:�בא �על �א ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ

·¯˜�Â.א�� ל� ול�בע זה ע� לד�� ה��ני�, אל ¿ƒ¿«ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

:���� יד� ���צא.ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ(Á)�לח ְֶַָָ«»¿«∆«ִֵֶָ

�נב�, עצמ� �ה�א עדי� ��עיד� ��ב�עת�, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ�קר�

העדי�: �י על אלהי� Ó‡È¯ויר�יע�ה� ¯L‡ ְְֱִִִִֵַַָֹ¬∆…«
‰Ê ‡e‰ŒÈk.ה�א �י העד יאמר א�ר ���ט�, לפי ƒ∆ְְֲִִֵֶַָֹ

יבא ה��ני� עד אצל�. ה�א הרי עליו, ����ע� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹזה

ה� ��רי� וא� העד�ת. את ויחקר� �ניה�, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ�בר

יר�יע� וא� �ני�, י��� זה, ל��מר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַויר�יע�ה�

�ני� ה� י��מ� ז�ממי�, ��מצא� העדי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָאת

ה�א "�י �ר�� לברכה, זכר�נ� ור��תינ� ְְְְִִִֵֵַַָָָָל��מר.

א� א�א �ב�עה, א�ת� מח�בי� �אי� לל�ד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזה":

�מקצת ה�דה ל��� ח�ב אני וכ� �� ל�מר: ְְְְֲִִֵַַָָָָָ

מ��י נגנב קו)וה��תר e‰Ú¯Ï:(ב''ק ÌÈ�L ÌlLÈ. ְְִִִֶַַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈
הימ��, נגנב ל�מר �פ�ד�� �ה��ע� ה�ת�ב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָל�ד�

�פל. ��ל�מי מ��� �נב�, עצמ� �ה�א ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָונמצא

��� עדי�, �א� �� ואחר ����ע �זמ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָואימתי?

ה�ית �על "ונקרב לברכה: זכר�נ� ר��תינ� ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ�ר��

א�מר א�ה היא. �ב�עה ז�, קריבה האלהי�". ְְֱִִִֵֶַָָָָֹאל

ל�י� ��א ��יו� ל�י�, א�א אינ� א� ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָל�ב�עה,

עדי� �א� א� בכפל יתח�ב מ�ד נגנבה, ל�מר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכפר

למ�ה ונאמר יד �ליח�ת �א� נאמר �יד�? ְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָ�ה�א

א�ֿלא �ניה� �י� �היה ה' "�ב�עת יד, ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹ�ליח�ת

�ב�עה: �א� א� �ב�עה, �ה�� מה יד�", ְְְַַַַָָָָָָ�לח
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Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−
ílLéi''yx:ñäíéö÷ äàöîe Là àöú-ék §©¥«¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ

ílL äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®©¥´
äøraä-úà øránä ílLéi''yx:ñåïzé-ék §©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á

ì íéìë-Bà óñk eärø-ìà Léàápâå øîL ¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaîi''yx: ¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

æ-ìà úéaä-ìra áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéýìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤
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íéýìû ïréLøé øLà íäéðL-øác àáé íéýìûä ãr äæ àeä-ék øîàéŸ©Æ¦´¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

ÔÈ·ekה ÁkLÈÂ ¯e� ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ

‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b ÏeÎÈÈÂ¿≈¿ƒƒ»»«¿»

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈¿«¿≈»¿∆¿»

‡Bו ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«

‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ ¯hÓÏ ÔÈ�Ó»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»

„Á ÏÚ ÌlLÈ ‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ƒƒ¿¿««»»¿«≈««

:ÔÈ¯zז‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ ¿≈ƒ»ƒ¿¿««»»

‡i�ic Ì„˜Ï ‡˙È·„ È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»≈»≈¿≈»ƒ√»«»«»

¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿≈¿»ƒ¿«

:d¯·Á dÏח·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ ≈«¿≈«»ƒ¿«¿

eÒk ÏÚ ¯n‡ ÏÚ ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ««¬««ƒ»«¿

‡e‰ È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈

ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡i�ic Ì„˜Ï ÔÈ„≈ƒ√»«»«»≈ƒ

ÌlLÈ ‡i�ic Ôe·iÁÈ Èc ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈ƒ¿«¿«»«»¿«≈

é"ùø

נזקי ה�א �בער, רגל, �� מדר� נזקי ה�א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַו��ח,

�מבערת הא�כלת ג)ה�� קמא ‡Á¯:(בבא ‰„Na. ְֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈«≈
אחר:��דה אי� ÌlLÈ�ל e‰„N ·ËÈÓ.�מי� ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈ִָ

נזק�, �מי קרקע ל� ל��� �א וא� ה�זק, י���את ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

�וה ל� י�� סלע, נזק� היה א� �ד�תיו: מ�יטב ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָל�

�מי� �ה��קי� ה�ת�ב, ל�ד� ל�. ��� מע�ית ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָסלע

�ע�ית ז)לה� ‡L(‰):(ב''ק ‡ˆ˙ŒÈk.��אפ ְִִֶָƒ≈≈≈ֲִ

˜ˆÌÈמעצמ�: ‰‡ˆÓe.:לע"ז� ÏÎ‡�Âקרדונ"ש ְֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«
LÈ„b.�א לגדי�, �ה�יעה עד ���צי� ��חכה »ƒְֲִִִִִֶֶַַָָָ

ל�רקע: ה�ח�רת ‰O„‰לקמה B‡.את ��חכה ְְַָָ�ְֶֶַַַ«»∆ֲִֶֶָ

�נ�ה �ע� א�ת� לניר וצרי� ÌlLÈ:ניר�, ÌlL ְְִִִִַַָָָָ«≈¿«≈
¯Ú·n‰.יצאה והיא ��� �ת�� �הדליק �י על א� ««¿ƒְְְְִִִִֶֶַַָָ

לפי ל���, ח�ב ��צאה, ק�צי� ידי על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעצמ�

ות�יק: �צא ��א �חל�� את �מר p‚Â·(Â)��א ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ¿À«
LÈ‡‰ ˙ÈaÓ.בריולפי�:·�b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡.���י ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְֵַ

ל�עלי� �ני� סג)ה��ב קמא ‡ÏŒÌ‡(Ê):(בבא ְְִִַַַַָָƒ…
·pb‰ ‡ˆnÈ.ה� ה�ה, ה��מר ה�ית:�בא �על �א ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ

·¯˜�Â.א�� ל� ול�בע זה ע� לד�� ה��ני�, אל ¿ƒ¿«ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

:���� יד� ���צא.ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ(Á)�לח ְֶַָָ«»¿«∆«ִֵֶָ

�נב�, עצמ� �ה�א עדי� ��עיד� ��ב�עת�, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ�קר�

העדי�: �י על אלהי� Ó‡È¯ויר�יע�ה� ¯L‡ ְְֱִִִִֵַַָֹ¬∆…«
‰Ê ‡e‰ŒÈk.ה�א �י העד יאמר א�ר ���ט�, לפי ƒ∆ְְֲִִֵֶַָֹ

יבא ה��ני� עד אצל�. ה�א הרי עליו, ����ע� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹזה

ה� ��רי� וא� העד�ת. את ויחקר� �ניה�, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ�בר

יר�יע� וא� �ני�, י��� זה, ל��מר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַויר�יע�ה�

�ני� ה� י��מ� ז�ממי�, ��מצא� העדי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָאת

ה�א "�י �ר�� לברכה, זכר�נ� ור��תינ� ְְְְִִִֵֵַַָָָָל��מר.

א� א�א �ב�עה, א�ת� מח�בי� �אי� לל�ד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזה":

�מקצת ה�דה ל��� ח�ב אני וכ� �� ל�מר: ְְְְֲִִֵַַָָָָָ

מ��י נגנב קו)וה��תר e‰Ú¯Ï:(ב''ק ÌÈ�L ÌlLÈ. ְְִִִֶַַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈
הימ��, נגנב ל�מר �פ�ד�� �ה��ע� ה�ת�ב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָל�ד�

�פל. ��ל�מי מ��� �נב�, עצמ� �ה�א ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָונמצא

��� עדי�, �א� �� ואחר ����ע �זמ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָואימתי?

ה�ית �על "ונקרב לברכה: זכר�נ� ר��תינ� ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ�ר��

א�מר א�ה היא. �ב�עה ז�, קריבה האלהי�". ְְֱִִִֵֶַָָָָֹאל

ל�י� ��א ��יו� ל�י�, א�א אינ� א� ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָל�ב�עה,

עדי� �א� א� בכפל יתח�ב מ�ד נגנבה, ל�מר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכפר

למ�ה ונאמר יד �ליח�ת �א� נאמר �יד�? ְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָ�ה�א

א�ֿלא �ניה� �י� �היה ה' "�ב�עת יד, ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹ�ליח�ת

�ב�עה: �א� א� �ב�עה, �ה�� מה יד�", ְְְַַַַָָָָָָ�לח
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eärøì íéðL ílLéi''yx:ñèLéà ïzé-ék §©¥¬§©−¦§¥¥«¦«¦¥Á¦̧
äîäa-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eärø-ìà¤¥¥¹£¸¬¤²§¨§¥−̈

ìäàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîLi''yx: ¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«
éçìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úráL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²

àìå åéìra ç÷ìå eärø úëàìîa Bãé̈−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ
ílLéi''yx:àéílLé Bnrî áðbé áðb-íàå §©¥«§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−

:åéìráìáéäôøhä ãr eäàáé óøhé óøè-íà ¦§¨¨«¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈
ílLé àìi''yx:ôâéeärø írî Léà ìàLé-éëå ¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−

ílL Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðå§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬
ílLéi''yx:ãé-íà ílLé àì Bnr åéìra-íà §©¥«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦

BøëNa àa àeä øéëNi''yx:ñåèäzôé-éëå ¨¦´½−̈¦§¨«§¦«§©¤´

:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚטÔzÈ È¯‡ ««¿≈¿«¿≈¬≈ƒ≈

¯n‡ B‡ ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b¿«¿«¿≈¬«ƒ»

¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ B‡י‡˙ÓBÓ ƒ¿¿ƒ≈¿»≈»»

‡Ï Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»

dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈

‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó Ïa˜ÈÂ d¯·Á«¿≈ƒ«≈»≈ƒ≈»»

:ÌlLÈ ‡ÏÂיא‡·�b˙‡ Ì‡Â ¿»¿«≈¿ƒƒ¿¿»»

:È‰B¯ÓÏ ÌlLÈ dnÚÓ ·�b˙Èƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ

ÔÈ„‰Òיב È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒ

:ÌlLÈ ‡Ï ‡¯È·˙cיגÈ¯‡Â ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈

B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«

‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó ˙ÈÓƒ»≈≈ƒ≈«»»

:ÌlLÈיד‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ ¿«≈ƒ»≈ƒ≈»

‡e‰ ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈÏÚ ¿«≈ƒ¬ƒ»«

:d¯‚‡aטו¯·b ÏcLÈ È¯‡Â ¿«¿≈«¬≈¿«≈¿«

é"ùø

(Ë)¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk.ב''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬
לפיכ�צד) ח��, ���מר נאמרה רא��נה ְְְֱִִִֵֶָָָָָָָ�ר�ה

האי� מ�ית "וג�ב ��ת�ב �מ� ה�נבה, את �� ִִֵַָ�ְְְֵֶֶַַָָָ�טר

ל�ב�עה. ה�ית", �על ונקרב ה��ב י�צא לא ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֹא�

ז� �פר�ה ז�. ��ב�עה עצמ� ���טר ְְְִֵֶַַָָָָָָלמד�,

נגנבה, א� �ט�ר אינ� לפיכ� �כר, ���מר ְְְְֲִִִֵֵָָָָָָאמ�רה

� אבל�מ� י���", מע�� י�נב "א�ֿ�נ�ב �ת�ב: ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

נ��ה א� נ��ר, א� מעצמ�, מת �מ�: האנס, ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹעל

לסטי�: ידי על ¯‡‰�חזקה ÔÈ‡Â.:בר�� ��עיד ְְְְִִֵַָָ¿≈…∆ִֶַָָָ

(È)‰È‰z '‰ ˙Ú·L.,דבריו� ה�א, ��� י�בע ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ

�א� לעצמ�, �� לה���� יד �� �לח לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוה�א

ח�ב נאנסה, �� ואחר יד �� Á˜ÏÂ�אנסי�:�לח ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«
.ÂÈÏÚa:ה�ב�עה.ÌlLÈ ‡ÏÂ:��ל� ה��מר ל� ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(·È)Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡.רעה ח�ה ידי e‰‡·È:על ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈
„Ú.�עדי �פט�ריביא �אנס, ‰Ù¯h‰:��טרפה ≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»

ÌlLÈ ‡Ï.א�א י���, לא טרפה א�מר אינ� …¿«≈ְְֵֵֵֵֶַָָֹ

טרפה וי� מ��� �ה�א טרפה י� ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ"ה�רפה",

מ���. �נמ�ה, ו��על חת�ל טרפת מ���: ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ�אינ�

�מי מ���. אינ� ונח�, ודב ארי, זאב, ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָֹטרפת

א�לח�� נ��ר א� "�מת �תיב �הרי ?�� לד�� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

�בר א� לה�יל, יכ�ל �אי� �יתה מה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנ��ה":

לה�יל: יכ�ל �אי� �א.ÎÂÏ‡LÈŒÈ(È‚)ו�ביה ְְְִִֵֶַָָ¿ƒƒ¿«ָ

�אנסי�: ח�ב �ה�א ה��אל, על ÂÈÏÚaללמד� ְְֳִֵֶֶַַַַָָָ¿»»
BnÚŒÔÈ‡.ה��אל ע� אינ� ��ר �ל �עליו א� ≈ƒְִִֵֵֶַָָ

צד)�מלאכ�� BnÚ(È„):(ב''מ ÂÈÏÚaŒÌ‡.�י� ְְִַƒ¿»»ƒֵ

אחרת: �מלאכה �ה�א �י� מלאכה, �א�ת� ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�א

ע�� להי�ת צרי� אינ� �אלה, ��עת ע�� ְְְִִִִִֵֵַָָָָהיה

�מיתה �בירה ש�)��עת ‰e‡:(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡. ְְִִִַָָƒ»ƒ
ה��ר לידא� ��כר� �א �כ�ר, א�א �א�ל, אינ� ְְִִֵֶַַָָָָָ

��אלה, ולא ה�ה ���,ה��כר הנאה �ל ואי� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

��אל מ��ט ל� ואי� נ���� �כר� ידי על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�הרי

���מר א� �ינ�, מה �ר� ולא �אנסי�. ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַָָֹלהתח�ב

חכמי �� נחלק� לפיכ� �כר. ���מר א� ְְְְְִִֵֵֶַָָָָח��,

א�מר מאיר ר�י מ���? �יצד ��כר ְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַָי�ראל,

�כר: ���מר א�מר יה�דה ר�י ח��, ְְְִִֵֵֵַָָָָ���מר

(ÂË)‰zÙÈŒÈÎÂ.,�ל ���מעת עד ל�� על מד�ר ¿ƒ¿«∆ְִֵֶַַַַַָ

�פ��י אר�י �ל��� ���ל י��ל. וארי �רג�מ�: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָוכ�

עברי: p¯‰ÓÈ‰�ל��� ¯‰Ó.�ל מהר,יפסק ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְִַָֹֹ
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dnr áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®
äMàì Bl äpøäîé øäîi''yx:æèïàîé ïàî-íà ¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«¦¨¥¯§¨¥²

øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà̈¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©
úìeúaäi''yx:ñæéäiçú àì äôMëîi''yx: ©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«

çéúîeé úBî äîäa-ír áëL-ìki''yx:ñ ¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
èéBcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì çáæi''yx: Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«
ëíúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−

íéøöî õøàai''yx:àëàì íBúéå äðîìà-ìk §¤¬¤¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ
ïeprúi''yx:áë÷òö-íà ék Búà äprú äpr-íà §©«¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ

·ekLÈÂ ‡Ò¯‡Ó ‡Ïc ‡zÏ˙a¿À¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿

:ez�‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡·e‰‡טז ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»

È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk dÏ d�zÓÏ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿¿¬≈

:‡zÏ˙aיז:ÈÁ˙ ‡Ï ‡L¯Á ¿À¿»»»»»»≈

ÈÚa¯‡יח ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡יטÁa„c ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¿««

Ô‰l‡ ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈

:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏכ‡¯Bi‚Â ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»

È¯‡ dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ Ôe�B˙ ‡Ï»¿»¿ƒ≈¬≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

‡Ìכב È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒ

é"ùø

ל� ���תב לא���, אי� וי�א�ה:�מ��ט �ת�ה ְְְְְִִִֵֶַָ�ְִֶָָָ

(ÊË)˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók.�ס� חמ�י� קצ�ב �ה�א ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ

�אנס, ע�� ו��כב ה�ת�לה את ה��פס ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצל

כב)��אמר: לאבי(דברי� ע�� ה��כב האי� "ונת� ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

�ס�": חמ�י� ˙ÊÈ)(‰iÁה�ערה ‡Ï ‰ÙMÎÓ. ֲֲִִֶַַָָ¿«≈»…¿«∆
סז) �י�,(סנהדרי� �בית ��מת זכרי�א�א ואחד ְְְִִֵֶֶַָָָ

נקב�ת, �ה��י�ואחד �הוה, ה�ת�ב ���ר א�א ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מכ�פ�ת: BÓ˙(ÁÈ)מצ�י�ת ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk ְְְַ»…≈ƒ¿≈»
˙ÓeÈ.�מיה�" ��ת�ב: �נר�עת, ר�בע �סקילה, »ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

:"��(ËÈ)ÌÈ‰Ï‡Ï.היה א�� ��כבי�, לעב�דת ָ»¡…ƒֲִִַַָָָ

לפר� צרי� היה �צירי) (ה�מ"ד לאלהי� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹנק�ד

צרי� אי� לאלהי�, �אמר עכ�ו אחרי�, ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולכ�ב

המ����ת וה"א �בי"ת למ"ד ��ל אחרי�, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלפר�

למל�, �ג�� �חט�, נק�דה א� ה�בה, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ�רא�

לאיזה מל�, לאיזה לפר� צרי� לעיר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלמד�ר,

�חיר"ק, ולרגלי� למלכי� וכ� עיר, לאיזה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָמד�ר,

מלכי� �ל – מפר� אינ� וא� לאיזה, לפר� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָצרי�

�מ�מע, אלהי� �ל (�צירי) לאלהי� וכ� ְְְְְְֱִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ�מ�מע,

ל�ל�, �מ�: ��ח, נק�דה ��היא אבל קד�, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹאפ��

זה, �עני� אחד עני� וקמ�, (��ח לעיר, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָל�ד�ר,

�דק��קי ��ת�ב �מ� אחר, �דר� ל�מר י� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָוג�

וכ� מד�ר, מל� �איזה נ�דע (�� יע�יי� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַר�"י,

לא�ת� לאלהי�, וכ� מד�ר, עיר �איזה נ�דע ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹלעיר,

:�� ���צא אחר, �מק�� עליה� (תהלי��הזהר�� ֶ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָ

הצר�פו) �ר�, ��א לפי �אלהי�", �מ�� ְַ�ְֱִִֵֵֶַָָֹֹ"אי�

��ח: "יחר�",.Ì¯ÁÈלינ�ד נאמר ול�ה י�מת. ִֵַַָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר: �מק�� מיתה �� נאמרה �בר (דברי�והלא ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ

ההיאיז) הא�ה את א� הה�א, האי� את ְִִִֵֶֶַַָָָָ"וה�צאת

ח�ב עב�דה איז� על �ר� ��א לפי א�א ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוג�'"?

�פר� �א �מיתה, עב�ד�ת �ל �אמר ��א ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה,

מה ל�, ל�מר יחר�", לאלהי� "ז�בח �א� ְְֱֳִֵַַַָָָָֹל�

אני א� ל�מי�, �פני� ה�ע�ית עב�דה ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָ�ביחה,

�פני� עב�ד�ת �ה� והמנ��, ה�קטיר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַמר�ה

��ר�� �י� ��כבי�, עב�דת לכל עליה� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָוח�בי�

�כ�. לעבד� �ר�� �אי� �י� �כ�, אבללעבד� ְְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָ

והמג�� והמר�� המכ�ד �ג��: עב�ד�ת, ְְְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָ�אר

�אזהרה:והמנ�ק א�א �מיתה, Â‚¯(Î)אינ� ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ¿≈
‰�B˙Œ‡Ï.�ברי� בלע"ז)א�נאת �מ�:(קונטרליאר"ר …∆ְְִַָָ

מט) ��ר�":(ישעיה את מ�ני� את ÏÂ‡"והאכל�י ְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…
epˆÁÏ˙.��ממ ‰Ì˙ÈÈ:�גזלת ÌÈ¯‚ŒÈk.�א ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ

לה�נ�ת� יכ�ל ה�א א� "א�ה�נית�, ל�: ול�מר ְְְְֵַַַָ

לחבר�. �אמר אל ,��� מ�� �את". מ�רי� ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹא�ה

א�א מדינה, �א�ת� נ�לד ��א אד� �ר, ל��� ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ�ל

:�� לג�ר אחרת מ�דינה ÓÏ‡ŒÏk�‰(Î‡)�א ְִִֶֶַָָָָ»«¿»»
ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ.ר��� א�א אד�, לכל ה�י� ה�א ¿»…¿«ְִִֵֶֶַָָָָ

מצ�י ודבר �ח, ����י �ה� לפי �הוה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה�ת�ב

‡˙B(Î·)לע��ת�: ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡.זה הרי ְַָƒ«≈¿«≈…ֲֵֶ

והי� �כתיב (והא ענ�� �ר� ולא ��� קצר, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹמקרא
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dnr áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®
äMàì Bl äpøäîé øäîi''yx:æèïàîé ïàî-íà ¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«¦¨¥¯§¨¥²

øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà̈¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©
úìeúaäi''yx:ñæéäiçú àì äôMëîi''yx: ©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«

çéúîeé úBî äîäa-ír áëL-ìki''yx:ñ ¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
èéBcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì çáæi''yx: Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«
ëíúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−

íéøöî õøàai''yx:àëàì íBúéå äðîìà-ìk §¤¬¤¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ
ïeprúi''yx:áë÷òö-íà ék Búà äprú äpr-íà §©«¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ

·ekLÈÂ ‡Ò¯‡Ó ‡Ïc ‡zÏ˙a¿À¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿

:ez�‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡·e‰‡טז ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»

È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk dÏ d�zÓÏ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿¿¬≈

:‡zÏ˙aיז:ÈÁ˙ ‡Ï ‡L¯Á ¿À¿»»»»»»≈

ÈÚa¯‡יח ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡יטÁa„c ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¿««

Ô‰l‡ ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈

:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏכ‡¯Bi‚Â ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»

È¯‡ dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ Ôe�B˙ ‡Ï»¿»¿ƒ≈¬≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

‡Ìכב È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒ

é"ùø

ל� ���תב לא���, אי� וי�א�ה:�מ��ט �ת�ה ְְְְְִִִֵֶַָ�ְִֶָָָ

(ÊË)˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók.�ס� חמ�י� קצ�ב �ה�א ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ

�אנס, ע�� ו��כב ה�ת�לה את ה��פס ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצל

כב)��אמר: לאבי(דברי� ע�� ה��כב האי� "ונת� ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

�ס�": חמ�י� ˙ÊÈ)(‰iÁה�ערה ‡Ï ‰ÙMÎÓ. ֲֲִִֶַַָָ¿«≈»…¿«∆
סז) �י�,(סנהדרי� �בית ��מת זכרי�א�א ואחד ְְְִִֵֶֶַָָָ

נקב�ת, �ה��י�ואחד �הוה, ה�ת�ב ���ר א�א ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מכ�פ�ת: BÓ˙(ÁÈ)מצ�י�ת ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk ְְְַ»…≈ƒ¿≈»
˙ÓeÈ.�מיה�" ��ת�ב: �נר�עת, ר�בע �סקילה, »ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

:"��(ËÈ)ÌÈ‰Ï‡Ï.היה א�� ��כבי�, לעב�דת ָ»¡…ƒֲִִַַָָָ

לפר� צרי� היה �צירי) (ה�מ"ד לאלהי� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹנק�ד

צרי� אי� לאלהי�, �אמר עכ�ו אחרי�, ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולכ�ב

המ����ת וה"א �בי"ת למ"ד ��ל אחרי�, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלפר�

למל�, �ג�� �חט�, נק�דה א� ה�בה, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ�רא�

לאיזה מל�, לאיזה לפר� צרי� לעיר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלמד�ר,

�חיר"ק, ולרגלי� למלכי� וכ� עיר, לאיזה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָמד�ר,

מלכי� �ל – מפר� אינ� וא� לאיזה, לפר� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָצרי�

�מ�מע, אלהי� �ל (�צירי) לאלהי� וכ� ְְְְְְֱִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ�מ�מע,

ל�ל�, �מ�: ��ח, נק�דה ��היא אבל קד�, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹאפ��

זה, �עני� אחד עני� וקמ�, (��ח לעיר, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָל�ד�ר,

�דק��קי ��ת�ב �מ� אחר, �דר� ל�מר י� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָוג�

וכ� מד�ר, מל� �איזה נ�דע (�� יע�יי� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַר�"י,

לא�ת� לאלהי�, וכ� מד�ר, עיר �איזה נ�דע ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹלעיר,

:�� ���צא אחר, �מק�� עליה� (תהלי��הזהר�� ֶ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָ

הצר�פו) �ר�, ��א לפי �אלהי�", �מ�� ְַ�ְֱִִֵֵֶַָָֹֹ"אי�

��ח: "יחר�",.Ì¯ÁÈלינ�ד נאמר ול�ה י�מת. ִֵַַָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר: �מק�� מיתה �� נאמרה �בר (דברי�והלא ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ

ההיאיז) הא�ה את א� הה�א, האי� את ְִִִֵֶֶַַָָָָ"וה�צאת

ח�ב עב�דה איז� על �ר� ��א לפי א�א ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוג�'"?

�פר� �א �מיתה, עב�ד�ת �ל �אמר ��א ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה,

מה ל�, ל�מר יחר�", לאלהי� "ז�בח �א� ְְֱֳִֵַַַָָָָֹל�

אני א� ל�מי�, �פני� ה�ע�ית עב�דה ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָ�ביחה,

�פני� עב�ד�ת �ה� והמנ��, ה�קטיר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַמר�ה

��ר�� �י� ��כבי�, עב�דת לכל עליה� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָוח�בי�

�כ�. לעבד� �ר�� �אי� �י� �כ�, אבללעבד� ְְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָ

והמג�� והמר�� המכ�ד �ג��: עב�ד�ת, ְְְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָ�אר

�אזהרה:והמנ�ק א�א �מיתה, Â‚¯(Î)אינ� ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ¿≈
‰�B˙Œ‡Ï.�ברי� בלע"ז)א�נאת �מ�:(קונטרליאר"ר …∆ְְִַָָ

מט) ��ר�":(ישעיה את מ�ני� את ÏÂ‡"והאכל�י ְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…
epˆÁÏ˙.��ממ ‰Ì˙ÈÈ:�גזלת ÌÈ¯‚ŒÈk.�א ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ

לה�נ�ת� יכ�ל ה�א א� "א�ה�נית�, ל�: ול�מר ְְְְֵַַַָ

לחבר�. �אמר אל ,��� מ�� �את". מ�רי� ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹא�ה

א�א מדינה, �א�ת� נ�לד ��א אד� �ר, ל��� ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ�ל

:�� לג�ר אחרת מ�דינה ÓÏ‡ŒÏk�‰(Î‡)�א ְִִֶֶַָָָָ»«¿»»
ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ.ר��� א�א אד�, לכל ה�י� ה�א ¿»…¿«ְִִֵֶֶַָָָָ

מצ�י ודבר �ח, ����י �ה� לפי �הוה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה�ת�ב

‡˙B(Î·)לע��ת�: ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡.זה הרי ְַָƒ«≈¿«≈…ֲֵֶ

והי� �כתיב (והא ענ�� �ר� ולא ��� קצר, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹמקרא
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Bú÷rö òîLà rîL éìà ÷röéi''yx:âëäøçå ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©¤§©−©«£¨«§¨¨´
íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ

íéîúé íëéðáe úBðîìài''yx:ôãëóñk-íà| ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«¦¤´¤
Bì äéäú-àì Cnr éðrä-úà énr-úà äåìz©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬−

CLð åéìr ïeîéNú-àì äLðki''yx:äëìáç-íà §¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤¦¨¬Ÿ
epáéLz LîMä àa-ãr Erø úîìN ìaçz©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬

Bìi''yx:åëàåä ékáéúëäúåñëéø÷dcáì Búeñë «¦´¦³§Æ§©½̈
÷röé-ék äéäå ákLé äna Bøòì BúìîN àåä¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´

éðà ïepç-ék ézrîLå éìài''yx:ñéòéáø ¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦
æëàì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ

Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„˜ Ï·˜È Ï·˜Óƒ¿«ƒ¿≈√»««»»¡«≈

:dzÏ·˜כגÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿

ÔBÎÈL� ÔÈÂ‰ÈÂ ‡a¯Áa ÔBÎ˙È»¿¿«¿»ƒ∆¿»¿≈

:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ�·e ÔÈÏÓ¯‡כדÌ‡ «¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ

CnÚ Èc ‡È�ÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»

ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰˙ ‡Ï»¿≈≈¿«¿»»¿«

:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚכה‡�BkLÓ Ì‡ ¬ƒƒ¿»ƒ«¿»

ÏÚÓ „Ú C¯·Á„ ‡˙eÒk ·qƒ̇«¿»¿«¿»«≈«

:dÏ dp·È˙z ‡LÓLכו‡È‰ È¯‡ ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬≈ƒ

d·˙B˙ ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈

È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈

È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â ÈÓ„˜ Ï·˜Èƒ¿≈√»«∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈

:‡�‡ ‡�pÁכזÏÈ˜˙ ‡Ï ‡�ic «»»¬»«»»»¿ƒ

:ËeÏ˙ ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â¿«»¿«»»¿

é"ùø

�"א אבל יצעק", "א�ֿצעק זה� וג�', לאנ�יכ� � ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹ

�מ� להבי�) וקל �ר�, לא ד)יצעק", "לכ�(בראשית ְְְְִִֵֵַַַָָֹ

�א�: א� ענ��, �ר� ולא ��� קי�", ה�רג ְְִִֵֵֵַַַָָָֹ�ל

ס�פ� �ל�מר: ,���� ל��� את�", תע�ה ְְְִִֵֵַַַָֹ"א�ֿע�ה

אלי יצעק א�ֿצעק "�י ל�ה? ,��� את ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹל�ל

‡B�ÓÏ˙(Î‚)וג�'": ÌÎÈL� eÈ‰Â.מ��מע ְ¿»¿≈∆«¿»ְִַָ

���יכ� י�דע איני אתכ�", "והרג�י ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ��אמר:

קללה ז� הרי א�א ית�מי�? �בניכ� ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָאלמנ�ת

חי�ת, �אלמנ�ת צר�ר�ת ה��י� ��הי� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחרת:

אס�ר�ת ותהיינה �עליה�, למיתת עדי� יהי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ��א

�י� �ית י�יח�� ��א ית�מי�, יהי� וה�ני� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹלה��א,

א� מת�, א� י�דעי� �אי� לפי אביה�, לנכסי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶלירד

‡˙ÈnÚŒ(Î„)נ���: ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡.ר�י ְִƒ∆∆«¿∆∆«ƒִַ

ח�� ר��ת, ����רה וא� א� �ל א�מר: ְְְִִִֵֵֶַָָָי�מעאל

מה� אחד וזה עא).‡˙ÈnÚŒ:מג', ונכרי,(ב''מ ע�י ְִֵֶֶֶָ∆«ƒְְִִַָ

וענ�י עיר� ענ�י ק�ד�. עני וע�יר, עני ק�ד�. ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָע�י

מ�מע�: וזה ק�דמי�. עיר� ענ�י אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָעיר

לע�בד קד� �לוה� אתֿע�י �לוה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹא�ֿ�ס�

עני? �לאיזה העני, את מע�י? �לאיזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��כבי�,

�� �נהג ��א העני, את אחר: (�בר �ע��. ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא�ת�

ע�י: �ה�א �הלואה, ��י�� CnÚ.מנהג È�Ú‰Œ˙‡ ְְְִִִֶַַַָָָ∆∆»ƒƒ»

עני: א�ה �א�� �עצמ� מס��ל BÏהוי ‰È‰˙Œ‡Ï ְְְְְֱִִִֵֵַַַָָ…ƒ¿∆
‰L�k.�אי� י�דע א�ה א� �חזקה. �ת�ע�� לא ¿…∆ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

�א�� א�א הלוית�, �א�� עליו ��מה �הי אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָל�,

�ל�מר: הלוית�, �כלימה�:לא ר�ית,.�CLלא ְְְִִֵֵַַֹֹ∆∆ִִ

�רגל� קט�ה ח��רה �נ��� נח�, �נ�יכת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה�א

עד ונ�פח מבצ�� ה�א �פתא� מר�י�, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹואינ�

עד נ�ר, ואינ� מר�י� אינ� ר�ית: �� ְְְֳִִִִֵֵַַָָָקדקד�.

הר�ה: ממ�� �מח�ר� ע�לה ‡ŒÌ(Î‰)�הר�ית ְְְִִֵֶַַָָָƒ
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ה�מ� ����יע ה��וה את ��מ��ני� א�א ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהלואה,

��ה עד �חבלה ל� �פל �ח�ל, (חבל ��רע. ְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָֹֹואינ�

ח�ב א�ה ��ה ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר ְִַַַַַָָָָָָָ�עמי�.
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ואזהרה ה��, לבר�ת ���:אזהרה לקללת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ

(ÁÎ)E˙‡ÏÓ.�עלי ה��לת ���תמ�אח�בה ¿≈»¿ַָ�ְְִֵֶֶֶֶַָ

���רי�� וה� להת��ל, .EÚÓ„Â:ב�את� ְְְְְִִִֵֵַָ¿ƒ¿¬
�מע: ל��� מה� י�דע ואיני ˙‡Á¯ה�ר�מה, ‡Ï. ְְְִֵֵֶַַַַָ…¿«≈

ה�ק�� את לאחר הפר�ת�, סדר ���ה ְָ�ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלא

המאחר: את �ר�מה�להק�י� יק�י� ��א ְְְִֶַַ�ְְִֶַָָֹ

לתר�מה: �מע�ר ÈÏŒÔzzלב��רי� EÈ�a ¯BÎa. ְְֲִִִֵַָ¿»∆ƒ∆ƒ
ה�ה�. מ� סלעי� �חמ� צ�הלפ��ת� �בר והלא ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ

�ע�ה ��" ל� לסמ�� �די א�א אחר? �מק�� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו

י�� �לשי� לאחר אד� �כ�ר מה ְְְְְִַַַָָֹל��ר�":

��אמר: יח)��דה�, חד�(במדבר מ�� "�פד�יו ְֱִֵֶֶֶֶַָֹ

�ל�י� �� מט�ל ��ה �המה �כ�ר א� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ�פ�ה",

ל�ה�: נ�תנ� �� ואחר ÌÈÓÈ(ËÎ)י��, ˙Ú·L ְְֵַַַָֹƒ¿«»ƒ
Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È.למהר �א �א� לכה� אזהרה ז� ƒ¿∆ƒƒְְְִֵֵֶַַָָָֹ

�מ�נה, קד� ימהר לא קר�נ�, �ה�אאת לפי ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

זמ�: ÈÏŒB�zz.מח�ר È�ÈÓM‰ ÌBiaיהא יכ�ל ְ�ְַָ««¿ƒƒƒ¿ƒְֵָ

לה�� ונאמר "�מיני", �א� נאמר ?���� לב� ְְְְֱֱִִֶֶַַַַָָָח�בה

כב) מה(ויקרא ירצה". והלאה ה�מיני ְְִִִֵֶַַָָָָ"�מ���

א� �לה��, מ�מיני להכ�יר לה��, האמ�ר ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָ�מיני

וכ� �לה��. מ�מיני להכ�יר �א�, האמ�ר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ"�מיני"

לי ל�נ� ר�אי א�ה ה�מיני", "�ב��� ְְְִִִִַַַַַַָָמ�מע�:

ÂÈÏ(Ï):(מכילתא) ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL�‡.��א א� ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒִֶַ

�טרפ�ת, נבל�ת מ���צי �פר��י� הריקד��י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵ

��י אינכ� לאו, וא� ��י, Oa„‰:א�� ¯N·e ְְִִִֵֶֶֶֶַָ»»«»∆

‰Ù¯Ë.(מכילתא)ה�ת�ב ���ר א�א ,�� ��ית א� ¿≈»ִִֵֵֶֶַַַַָָ

וכ� לי�ר�, �המ�ת ��ר� מק�� כב)�הוה: (דברי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

וכ�: מצא�", ��דה כג)"�י יהיה(ש� לא "א�ר ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

א�א י��, למ�רה ה�י� ה�א � לילה", מ�רה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָטה�ר

�לי� �ב�ר �ר��: וא�נקל�ס �הוה. ה�ת�ב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ���ר

א� זאב טרפת ידי על ��תל� ��ר חיא, חיוא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמ�

�ח�יה: ��רה מ�המה א� ��רה, ח�ה מ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָארי

B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ.(מכילתא)�א ��לב. ה�א א� «∆∆«¿ƒ…ֶֶַַ

�נבלה: ל�מר �למ�ד �מ�מע�? �לב א�א ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאינ�

�כל �מ��רת לטרפה וחמר קל לנכרי", מכר ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"א�

ל�ד� 'ל�לב'? ל�מר �למ�ד מה א�ֿ�� ְְִִֵֶֶֶַַַַַָהנא�ת.

�ל �כר מק�ח ה�א �ר�� ה�ד�� �אי� ְְֵֵֶַַַַַָָָָה�ת�ב

��אמר: יא)�ר�ה, לא(לעיל י�ראל �ני "�לכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ל� �נ� ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר ל��נ�". �לב ְְֱֶֶֶַַַָָָיחר�

ÂL‡(‡)�כר�: ÚÓL ‡O˙ ‡Ï.לא �תר��מ� ְָ…ƒ»≈«»¿ְְַָ

הרע ל��� ל�ק�ל אזהרה ��קר, �מע ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָתק�ל

�עלֿ ��בא עד �עלֿ�י� �ברי י�מע ��א ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹול���

חבר�: ÚL¯ŒÌÚ�י� E„È ˙LzŒÏ‡.את ה��ע� ֲִֵ«»∆»¿ƒ»»ֵֶַ

�קר, �ביעת חמס:חבר� עד ל� להי�ת �הבטיחה� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

(·)˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï.(ב י�(סנהדרי� …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ

ל��� אי� אבל י�ראל, חכמי מדר�י זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ�מקרא

�אי� �ר�� מ�א� אפניו. על �ה� מי�ב ְְִֵֶֶַָָָָָָ�ְְִַָה�קרא

ה�קרא וס�� אחד, ��� �הכרעת לח�בה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָמ�י�

לה ר�י� "אחרי �ני��ר��: י� �א� ��ת", ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
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�טרפ�ת, נבל�ת מ���צי �פר��י� הריקד��י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵ

��י אינכ� לאו, וא� ��י, Oa„‰:א�� ¯N·e ְְִִִֵֶֶֶֶַָ»»«»∆

‰Ù¯Ë.(מכילתא)ה�ת�ב ���ר א�א ,�� ��ית א� ¿≈»ִִֵֵֶֶַַַַָָ

וכ� לי�ר�, �המ�ת ��ר� מק�� כב)�הוה: (דברי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

וכ�: מצא�", ��דה כג)"�י יהיה(ש� לא "א�ר ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

א�א י��, למ�רה ה�י� ה�א � לילה", מ�רה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָטה�ר

�לי� �ב�ר �ר��: וא�נקל�ס �הוה. ה�ת�ב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ���ר

א� זאב טרפת ידי על ��תל� ��ר חיא, חיוא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמ�

�ח�יה: ��רה מ�המה א� ��רה, ח�ה מ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָארי

B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ.(מכילתא)�א ��לב. ה�א א� «∆∆«¿ƒ…ֶֶַַ

�נבלה: ל�מר �למ�ד �מ�מע�? �לב א�א ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָאינ�

�כל �מ��רת לטרפה וחמר קל לנכרי", מכר ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"א�

ל�ד� 'ל�לב'? ל�מר �למ�ד מה א�ֿ�� ְְִִֵֶֶֶַַַַַָהנא�ת.

�ל �כר מק�ח ה�א �ר�� ה�ד�� �אי� ְְֵֵֶַַַַַָָָָה�ת�ב

��אמר: יא)�ר�ה, לא(לעיל י�ראל �ני "�לכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ל� �נ� ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר ל��נ�". �לב ְְֱֶֶֶַַַָָָיחר�

ÂL‡(‡)�כר�: ÚÓL ‡O˙ ‡Ï.לא �תר��מ� ְָ…ƒ»≈«»¿ְְַָ

הרע ל��� ל�ק�ל אזהרה ��קר, �מע ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָתק�ל

�עלֿ ��בא עד �עלֿ�י� �ברי י�מע ��א ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹול���

חבר�: ÚL¯ŒÌÚ�י� E„È ˙LzŒÏ‡.את ה��ע� ֲִֵ«»∆»¿ƒ»»ֵֶַ

�קר, �ביעת חמס:חבר� עד ל� להי�ת �הבטיחה� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

(·)˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï.(ב י�(סנהדרי� …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ

ל��� אי� אבל י�ראל, חכמי מדר�י זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ�מקרא

�אי� �ר�� מ�א� אפניו. על �ה� מי�ב ְְִֵֶֶַָָָָָָ�ְְִַָה�קרא

ה�קרא וס�� אחד, ��� �הכרעת לח�בה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָמ�י�

לה ר�י� "אחרי �ני��ר��: י� �א� ��ת", ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
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úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìri''yx:âìãå ©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈
Báéøa øcäú àìi''yx:ñãEáéà øBL òbôú ék ¬Ÿ¤§©−§¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²

:Bì epáéLz áLä ärz Bøîç Bàñä-ék ¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦«
zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈

Bnr áærz áær Bì áærîi''yx:ñéùéîçåàì ¥«£´Ÿ®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«¬Ÿ
ðéáà ètLî ähúBáéøa Ei''yx:æø÷L-øácî ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©¤−¤

÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

:‡�Èc ÌÏL È‡ÈbÒ ¯˙a ‡�Èc ÏÚ«ƒ»»««ƒ≈¿«ƒ»

d�È„a:ג ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡�ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

‡Bד C‡�Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»

:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡ ÈÚËc d¯ÓÁ¬»≈¿»≈»»»¿ƒƒ≈≈

¯·ÚÈה C‡�Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«

˜aLÓÏÓ Ú�Óz˙Â d�ÚBË ˙BÁz¿¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«

CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLz ˜aLÓ dÏ≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚוÈÏˆ˙ ‡Ï ¬ƒ¿»≈ƒ≈»«¿≈

:d�È„a C�ÈkÒÓ ÔÈcז‡Ób˙tÓ ƒƒ¿≈»¿ƒ≈ƒƒ¿»»

˜Ù� È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«

é"ùø

�יה� על ה�י� ה�ה המז�י�, על י�תר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַ�מח�בי�

ואמצע מד�ר. ה�ת�ב נפ��ת �בדיני ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָלח�בה,

�אי� רב, על רב", על תענה "ולא �ר��: ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹה�קרא

מתחילי� לפיכ� �י�, ��בית מפלא על ְְְְִִִִֵֶַָָ�ְִַח�לקי�

��אלי� ��ה� ל�ט�י� ה�ד, מ� נפ��ת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ�דיני

�ע��, את ��אמר� מ)�ח�ה �ברי(סנהדרי� �לפי ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

ה�קרא: �תר�� �� ‡ŒÈ¯Áר��תינ�, ‰È‰˙Œ‡Ï ְְִִֵַַָָ…ƒ¿∆«¬≈
˙Ú¯Ï ÌÈa¯.��ר�� אחד, ��� ��ביל מיתה לח�ב «ƒ¿»…ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

המז�י�: על ŒÏÚ¯·המח�בי� ‰�Ú˙Œ‡ÏÂ.לנט�ת ְְְִִַַַַַ¿…«¬∆«ƒְִ

:�� �� �ר�� י�"ד, חסר �ה�א �לפי ‡È¯Áמ�בריו, ְְְִִֵֵֶָָָָ«¬≈
˙h‰Ï ÌÈa¯.,�אחריה נ�טה �א�ה ר�י� וי� «ƒ¿«…ְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

י�תר �מח�בי� ה�כריעי� �ני� �ה� �זמ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָואימתי?

אחריֿ "לאֿתהיה ��אמר: �מ��מע המז�י�, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמ�

ע�ה� היה 'אבל אני: ��מע לרעת", ְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹר�י�

�י על מ�י� נפ��ת '�יני אמר�: מ�א� ְְְִִִִֵַַָָָָלט�בה'!

וא�נקל�ס לח�בה'. �ני� �י ועל לזכ�ת, ְְְְְְְִִִֶַַָָאחד

'ו דבעינ�'�ר��: מה מ�א�פא ת�מנע ול���לא , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

נדר�: ה�א �� ה�ר��� לפי ÏÚהעברי ‰�Ú˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«
˙Ë�Ï �ענה.¯· לא למ��ט, �בר י�אל� א� ƒƒ¿…ְְְְֲִִִֶַָָָָֹ

הוי א�א הריב, מ� עצמ� �לס�ק אחד לצד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָלנט�ת

אפניו על לי�ב� א�מר ואני לאמ��. א�ת� ��ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ

�תר�נ�: וכ� ‡ÌÈa¯ŒÈ¯Á�פ��ט� ‰È‰˙Œ‡Ï ְְְִִָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ
˙Ú¯Ï.ראי �אמר:א� לא מ��ט, מ�י� ר�עי� ת ¿»…ְְִִִִִַַָָָָֹֹ

אחריה�: נ�טה הנני ה�, ור�י� ˙Ú�‰ה�איל ‡ÏÂ ְְֲִִִִֵֵֶֶַַ¿…«¬∆
'B‚Â ˙Ë�Ï ·¯ ÏÚ.�א�ת על ה���� י�אל� וא� «ƒƒ¿…¿ְְְִִִַַָ

אחרי ה��טה �בר הריב על �ענ�� אל ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָה���ט,

אמר א�א מאמ��, ה���ט את לה��ת ר�י�, ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹא�ת�

ה�א, �א�ר ה���ט �צ�אראת �ל�י יהא וק�לר ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

˙‰c¯(‚)הר�י�: ‡Ï.ב�ד� ל� �חלק לא ִַָ…∆¿«ֲַָֹֹ

אז��� ה�א '�ל ול�מר: ��י�, ואכ�ד��':לז��ת� ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַ

(‰)'B‚Â E‡�N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk.���מ '�י' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְֲִֵֵַ

����י �ל ל��נ�ת מאר�ע �ה�א '�למא', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ�ל���

�חת ר�ב� חמ�ר� �ראה ��א �תר�נ�: וכה ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ'�י',

BÏמ�א�: ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ.:תמיהה�·ÊÚz ·ÊÚ ַָ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…
BnÚ.�וכ עזרה, ל��� ז� יד)עזיבה א "עצ�ר(מלכי� ƒְְְֲִֵֶָָָ

וכ� ג)ועז�ב", עד(נחמיה יר��לי� את "ו�עזב� ְְְְִֵֶַַַַַָָ

חזק את �לסיע לעזב עפר מ�א�ה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהח�מה",

:�� ���צא ז)הח�מה. �לבב�(דברי� תאמר "�י ְְִִֵַַַָָֹ

,�� �אמר ��א וג�'", מ��י הא�ה ה��י� ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹר�י�

�ר�� �� �מדר��, מה�'. תירא 'לא ְְְִִִִֵֶָָָָָֹ�תמיהה:

ח�דל �א�ה �עמי� וחדל�, תראה �י ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָר��תינ�:

לפי ואינ� זק� �יצד? הא ע�זר. �א�ה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�פעמי�

י�ראל, �ל �מ�א� נכרי �המת א� וחדל�. ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָ�ב�ד�,

BnÚוחדל�: ·ÊÚz ·ÊÚ.מ�מ�קל' ה��א, לפרק ְְַָָ»…«¬…ƒְְְִִֵַַַָָ

מ���: מ�א�י מ��ל � ל���.‡·E�È(Â)לי�' ִִִֵֶַֹ∆¿…¿ְ

ותאב מדל�ל �ה�א ט�בהא�בה, לב)לכל :(ב''מ ְֶֶ�ְְְֵָָָָ

(Ê)‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜�Â.�מ�יתֿ�י ל��צא מ�י� ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ

זכ�ת', עליו לל�ד לי 'י� אחד: ואמר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָח�ב

�הרג", אל "ונקי ל�מר: �למ�ד א�ת�? ְְֲֲִִִֶַַַַַָֹ��חזירי�

�י�. �בית נצט�ק ��א צ�יק, �אינ� �י על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹוא�

ל� י� �הרי מיתה, מ�י� ה�א נקי מק�� ְֲִִִִִֵֵֶָָָָמ�ל

אחד: ואמר ז�אי, �י� מ�ית ל��צא �מ�י� ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָלז��ת�,
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òLøi''yx:çøeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´
íé÷écö éøác ólñéå íéç÷ti''yx:èàì øâå ¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãé ízàå õçìúíé ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬
íéøöî õøàa íúééäi''yx:éòøæz íéðL LLå ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´

dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úài''yx: ¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«
àééðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úréáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´

äNrz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬
Eúéæì Eîøëìi''yx:áéäNrz íéîé úLL §©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´

éùrîçeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©
øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBLi''yx: «§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«

âéíLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧

È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡�Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈

:‡·iÁ ÈkÊ‡ ‡Ïח‡Ï ‡„ÁBLÂ »¡«≈«»»¿¬»»

ÔÈÓÈkÁ ¯eÚÓ ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜¿̇«≈¬≈¬»¿«≈«ƒƒ

:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

Ôez‡Âט Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«

È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ� ˙È ÔezÚ„È¿«¿»«¿»¿ƒ»¬≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¬≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‡¯CÚי ˙È Ú¯Êz ÔÈ�L ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»

:dzÏÏÚ ˙È LB�Î˙Âיא‡˙ÚÈ·Le ¿ƒ¿»¬«¿«¿ƒ≈»

ÔeÏÎÈÈÂ dpLË¯˙Â dpËÓLz«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿

˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ È�kÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz Ôk ‡¯a»»≈«¿≈¿«¿»¿≈»

C„·BÚיב „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»

ÏÈ„a Áe�z ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ

a ËB˜LÈÂ C¯ÓÁÂ C¯Bz Áe�Èc¯ ƒ«»«¬»»¿ƒ¿«

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡יגÈc ÏÎ·e «¿»¿ƒ»¿…ƒ

é"ùø

א�ת� מחזירי� �אי� ח�בה', עליו לל�ד לי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ'י�

וזה �הרג". אל "וצ�יק ל�מר: �למ�ד �י�? ְְְְֲִִֵֶַַַַַֹלבית

�י�: �בית ��צט�ק ה�א, Ècˆ‡Œ‡Ï˜צ�יק Èk ְְִִִֵֵֶַַƒ…«¿ƒ
ÚL¯.��אצדיק לא אני �י להחזיר�, עלי� אי� »»ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ

הר�ה �ל�חי� לי י� ז�אי. מ�ד� יצא א� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָבדיני,

:�� ��תח�ב ��יתה Ï‡(Á)להמית� „ÁLÂ ְֲִִִֵֶַַַָָ¿…«…
Áw˙.את לה��ת �די ��� וכל אמת, ל��ט אפ�� ƒ»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹ

"לא �בר: נאמר ה�י� את לה��ת �די �הרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹה�י�,

מ��ט": ÌÈÁ˜tת�ה ¯eÚÈ.(מכילתא קיא. (ב''מ ְִֶַָ¿«≈ƒ¿ƒ
�ע�� ���ר� ס�� �חד, ונ�טל ���רה חכ� ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאפ��

עיניו: מא�ר ויכהה �למ�ד� וי���ח .ÛlÒÈÂעליו, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָƒ«≈
�מקלקל: ˆÌÈ˜Èc�תר��מ�: È¯·c.�דברי ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ

אמת, מ��טי �תגמי�המצ�קי�, �ר��מ�: וכ� ְַ�ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָ

י�רי�: ˙ıÁÏ(Ë)�ריצי�, ‡Ï ¯‚Â.הר�ה� ְְִִִָ¿≈…ƒ¿»ְְֵַ

���ר� מ�ני ה�ר על ��רה הזהירה רעמק�מ�ת ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

נט) ‰b¯:(ב''מ LÙ� ����חצי�.‡˙ ל� ק�ה ��ה ∆∆∆«≈ְֲִֶֶַָָ

d˙‡e·z(È)א�ת�: ˙‡ zÙÒ‡Â.הכנסה ל��� ¿»«¿»∆¿»»ְְַָָ

�מ�: כב)ל�ית, �ית�":(דברי� ��� אל "ואספ�� ְְֲִֵֶֶַַַַ

(‡È)‰pËÓLz.מעב�דה:dzLË�e.מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ֲִֵָ

מעב�דה ��מט�ה אחר: �בר ה�ע�ר. זמ� ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר

מ�ז�ל �נט��� �זריעה. חרי�ה �ג��: ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ�מ�רה,

‰O„‰�מ�ק�ק�: ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ.(מכילתא) ְְִֵַ¿ƒ¿»…««««»∆
א�כלת ח�ה מה ח�ה: למאכל אבי�� מאכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָלה�י�

מע�ר. �לא א�כלי� אבי�ני� א� מע�ר, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַֹֹ�לא

��ביעית: מע�ר אי� אמר�: NÚzŒÔk‰מ�א� ְְֲִִִֵֵַַָָ≈«¬∆
EÓ¯ÎÏ.,�ה�ב ��דה מד�ר ה�קרא �מ��תח�ת ¿«¿¿ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ארצ�": את "�זרע הימ��: למעלה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ�אמר

(·È)˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.(מכילתא)נה�� א� ««¿ƒƒƒ¿…ַַָָ

מ�ק�מ�, �רא�ית' '��ת �עקר לא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹה�ביעית

לא ��ת, קר�יה ה�נה וכל ה�איל �אמר: ְְִֶַַַָָָָָֹֹֹ��א

�רא�ית': '��ת �� E¯BL�נה�ג Áe�È ÔÚÓÏ ְְִִֵַַָ¿««»«¿
E¯ÓÁÂ.,ניח ל� וא�כל�� ��ל� ��הא לה�יר «¬…∆ְְְְִֵֵֵֵֶַָ

�ת�� יח���� א�א אינ� א� ה�רקע. מ� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָע�בי�

צער: א�א ניח, זה אי� אמר�: .E˙Ó‡ŒÔaה�ית? ְְִֵֶֶַַַַַָָָָ∆¬»¿
הערל(מכילתא) מד�ר:�עבד �ר.b‰Â¯ה�ת�ב זה ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶ

e¯ÓMz(È‚)���ב: ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e. ָ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈
��ל(מכילתא) �אזהרה, ע�ה מצות �ל ְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹלע��ת

לאו: �מק�� היא אזהרה ����רה Ï‡�מירה ְְְִִִֶַַָָָָָ…
e¯ÈkÊ˙.(ג �צד(ע''ז לי '�מר ל�: יאמר ��א «¿ƒְְִֶַַֹֹֹ

עב�דת �י�� ע�י �עמד א� �ל�נית, אלילי� ְְֱֲֲֲִִִִִַַַֹעב�דת
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òLøi''yx:çøeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´
íé÷écö éøác ólñéå íéç÷ti''yx:èàì øâå ¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãé ízàå õçìúíé ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬
íéøöî õøàa íúééäi''yx:éòøæz íéðL LLå ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´

dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úài''yx: ¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«
àééðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úréáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´

äNrz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬
Eúéæì Eîøëìi''yx:áéäNrz íéîé úLL §©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´

éùrîçeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©
øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBLi''yx: «§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«

âéíLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧

È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡�Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈

:‡·iÁ ÈkÊ‡ ‡Ïח‡Ï ‡„ÁBLÂ »¡«≈«»»¿¬»»

ÔÈÓÈkÁ ¯eÚÓ ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜¿̇«≈¬≈¬»¿«≈«ƒƒ

:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

Ôez‡Âט Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«

È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ� ˙È ÔezÚ„È¿«¿»«¿»¿ƒ»¬≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¬≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‡¯CÚי ˙È Ú¯Êz ÔÈ�L ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»

:dzÏÏÚ ˙È LB�Î˙Âיא‡˙ÚÈ·Le ¿ƒ¿»¬«¿«¿ƒ≈»

ÔeÏÎÈÈÂ dpLË¯˙Â dpËÓLz«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿

˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ È�kÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz Ôk ‡¯a»»≈«¿≈¿«¿»¿≈»

C„·BÚיב „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»

ÏÈ„a Áe�z ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ

a ËB˜LÈÂ C¯ÓÁÂ C¯Bz Áe�Èc¯ ƒ«»«¬»»¿ƒ¿«

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡יגÈc ÏÎ·e «¿»¿ƒ»¿…ƒ

é"ùø

א�ת� מחזירי� �אי� ח�בה', עליו לל�ד לי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ'י�

וזה �הרג". אל "וצ�יק ל�מר: �למ�ד �י�? ְְְְֲִִֵֶַַַַַֹלבית

�י�: �בית ��צט�ק ה�א, Ècˆ‡Œ‡Ï˜צ�יק Èk ְְִִִֵֵֶַַƒ…«¿ƒ
ÚL¯.��אצדיק לא אני �י להחזיר�, עלי� אי� »»ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ

הר�ה �ל�חי� לי י� ז�אי. מ�ד� יצא א� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָבדיני,

:�� ��תח�ב ��יתה Ï‡(Á)להמית� „ÁLÂ ְֲִִִֵֶַַַָָ¿…«…
Áw˙.את לה��ת �די ��� וכל אמת, ל��ט אפ�� ƒ»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹ

"לא �בר: נאמר ה�י� את לה��ת �די �הרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹה�י�,

מ��ט": ÌÈÁ˜tת�ה ¯eÚÈ.(מכילתא קיא. (ב''מ ְִֶַָ¿«≈ƒ¿ƒ
�ע�� ���ר� ס�� �חד, ונ�טל ���רה חכ� ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאפ��

עיניו: מא�ר ויכהה �למ�ד� וי���ח .ÛlÒÈÂעליו, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָƒ«≈
�מקלקל: ˆÌÈ˜Èc�תר��מ�: È¯·c.�דברי ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ

אמת, מ��טי �תגמי�המצ�קי�, �ר��מ�: וכ� ְַ�ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָ

י�רי�: ˙ıÁÏ(Ë)�ריצי�, ‡Ï ¯‚Â.הר�ה� ְְִִִָ¿≈…ƒ¿»ְְֵַ

���ר� מ�ני ה�ר על ��רה הזהירה רעמק�מ�ת ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

נט) ‰b¯:(ב''מ LÙ� ����חצי�.‡˙ ל� ק�ה ��ה ∆∆∆«≈ְֲִֶֶַָָ

d˙‡e·z(È)א�ת�: ˙‡ zÙÒ‡Â.הכנסה ל��� ¿»«¿»∆¿»»ְְַָָ

�מ�: כב)ל�ית, �ית�":(דברי� ��� אל "ואספ�� ְְֲִֵֶֶַַַַ

(‡È)‰pËÓLz.מעב�דה:dzLË�e.מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ֲִֵָ

מעב�דה ��מט�ה אחר: �בר ה�ע�ר. זמ� ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר

מ�ז�ל �נט��� �זריעה. חרי�ה �ג��: ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ�מ�רה,

‰O„‰�מ�ק�ק�: ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ.(מכילתא) ְְִֵַ¿ƒ¿»…««««»∆
א�כלת ח�ה מה ח�ה: למאכל אבי�� מאכל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָלה�י�

מע�ר. �לא א�כלי� אבי�ני� א� מע�ר, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַֹֹ�לא

��ביעית: מע�ר אי� אמר�: NÚzŒÔk‰מ�א� ְְֲִִִֵֵַַָָ≈«¬∆
EÓ¯ÎÏ.,�ה�ב ��דה מד�ר ה�קרא �מ��תח�ת ¿«¿¿ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ארצ�": את "�זרע הימ��: למעלה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָ�אמר

(·È)˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.(מכילתא)נה�� א� ««¿ƒƒƒ¿…ַַָָ

מ�ק�מ�, �רא�ית' '��ת �עקר לא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹה�ביעית

לא ��ת, קר�יה ה�נה וכל ה�איל �אמר: ְְִֶַַַָָָָָֹֹֹ��א

�רא�ית': '��ת �� E¯BL�נה�ג Áe�È ÔÚÓÏ ְְִִֵַַָ¿««»«¿
E¯ÓÁÂ.,ניח ל� וא�כל�� ��ל� ��הא לה�יר «¬…∆ְְְְִֵֵֵֵֶַָ

�ת�� יח���� א�א אינ� א� ה�רקע. מ� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָע�בי�

צער: א�א ניח, זה אי� אמר�: .E˙Ó‡ŒÔaה�ית? ְְִֵֶֶַַַַַָָָָ∆¬»¿
הערל(מכילתא) מד�ר:�עבד �ר.b‰Â¯ה�ת�ב זה ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶ

e¯ÓMz(È‚)���ב: ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e. ָ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈
��ל(מכילתא) �אזהרה, ע�ה מצות �ל ְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹלע��ת

לאו: �מק�� היא אזהרה ����רה Ï‡�מירה ְְְִִִֶַַָָָָָ…
e¯ÈkÊ˙.(ג �צד(ע''ז לי '�מר ל�: יאמר ��א «¿ƒְְִֶַַֹֹֹ

עב�דת �י�� ע�י �עמד א� �ל�נית, אלילי� ְְֱֲֲֲִִִִִַַַֹעב�דת
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-ìr òîMé àì eøékæú àì íéøçà íéýìû¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©
étEi''yx:ãéìLäðMa éì âçz íéìâø Li''yx: ¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«

åèìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½

í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-éki''yx: ¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
æèéùrî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½Ÿ£¤¬¦§©−

Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬
éNrî-úàäãOä-ïî Ei''yx:æéìLíéîrt L ¤©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−

ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa| ©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ
ýåýéi''yx:çééçáæ-íc õîç-ìr çaæú-àì §Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìåi''yx:èéúéLàø §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøekaE ¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®

ÌeLÂ Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿

‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»

:ÔBÎÓet ÏÚ ÚÓzLÈיד˙Ïz ƒ¿¿««¿¿«

:‡zLa ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈ�ÓÊטו˙È ƒ¿ƒ≈√»«¿«»»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ

Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»

d· È¯‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯È ÔÓÊÏƒ¿««¿»«¬ƒ»¬≈≈

ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù�¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿¬√»«

:Ôe�˜È¯טזÈ¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ ≈»¿«»«¬»»ƒ≈

‡bÁÂ ‡Ï˜Áa Ú¯Ê˙ Èc C„·BÚ»»ƒƒ¿«¿«¿»¿«»

CL�ÎÓa ‡zL„ ‡˜tÓa ‡L�Î„ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿¿»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙Èיז˙Ïz »»»ƒ«¿»¿«

C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»

:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„˜יחÒBk˙ ‡Ï √»ƒ»¿»¿»»ƒ

Ôe˙È·È ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
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é"ùø

א�רֿאמר�י "�בכל אחר: �בר �ל�נית'. ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָֹאלילי�

תז�יר�". לא אחרי� אלהי� ו�� ��מר�, ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹאליכ�

ה�צות �ל �נגד אלילי� עב�דת ��ק�לה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹלל�ד�,

:��� את ���מר �� וה�זהר ,���ÚÓMÈ ‡Ï.�מ �ְְְִֵֶַָָָ�ָ…ƒ»«ִ

EÈt:הנכרי ÏÚ.,נכרי ע� ��פ�ת �ע�ה ��א ְִַָ«ƒֲֶֶַֹ�ְִִָָ

�א�ה נמצאת .��� אלילי� �עב�דת ל� ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָוי�בע

יד�: על ���כר וכ�.¯‚ÌÈÏ(È„)��ר� �עמי�, ְִֵֵֶַָָ¿»ƒְְִֵָ

כב) רגלי�":(במדבר �ל� זה ה�יתני ְִִִִִֶָָָֹ"�י

(ÂË)·È·‡‰ L„Á.�� מתמ�את �ה�ב�אה …∆»»ƒְְִֵֶַַָ

לב�ל‡·È·.�א�יה: ורא��� �כ�ר אב, ל��� ְִֶָ»ƒְְְְִֵַָ

¯Ì˜È�ר�ת: È�Ù e‡¯ÈŒ‡ÏÂ.ני� לרא�ת ���בא� ֵ¿…≈»»«≈»ְְִֶַָָֹ

ע�ל�תה�רגלי� לי ז)ביא� ÁÂ‚(ÊË):(חגיגה ְִִִָָָ¿«
¯Èˆw‰.חג EÈNÚÓ�ב�ע�ת:ה�א È¯eka.ה�א� «»ƒַָƒ≈«¬∆ֶ

�עצרת, ה�אי� ה�ח� ���י ���רי�, הבאת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזמ�

���רי� �להביא למנח�ת החד� מ�ירי� ְְִִִִִִֶַָָָָָהי�

��אמר: כח)ל�ק��, ה���רי�(במדבר "�בי�� ְְֱִִִֶֶַַַָ

‰‡ÛÒ:וג�'" ‚ÁÂ.:ה���ת חג EtÒ‡aה�א ְ¿«»»ƒַַ�¿»¿¿
EÈNÚÓŒ˙‡.מתי��ת ה�ב�אה הח�ה ימ�ת ��ל ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

מ�ני ה�ית אל א�ת� א�ספי� �בחג ְְִִִֵֶֶַַַָָָ��ד�ת,

B‚Â'(ÊÈ)ה��מי�: ÌÈÓÚt LÏL.�העני� לפי ְִַָ»…¿»ƒ¿ְְִִֶָָ

��ביעית, �ל�מד�ר יתע�ר� ��א ל�מר הצר� ְְִִֵַַ�ְְְִֶַַַָֹֹ

מ�ק�מ� ה�כרי�.E¯eÎÊŒÏk:(מכילתא)רגלי� ְְִִָָ»¿¿ְִַָ

:���(ÁÈ)'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï.חט�� לא ְֶ…ƒ¿««»≈¿ְִַֹ

החמ� את ��בער עד �ניס� �י"ד ה�סח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאת

סג) פסחי� B‚Â':(מכילתא. ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.��ח ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿
י�סל.aŒ„Ú˜¯ל�ז�ח: ה�ערכה על א� יכ�ל ְִֵַַ«…∆ֲִֵַַַַָָָָ

ל�מר: �למ�ד ו)�לינה? על(ויקרא מ�קדה, "על ְְְִַַַַָָ

�ל א�א.ÔÈÏÈŒ‡ÏÂה�ילה":ה�ז�ח לינה אי� ְְִֵַַַַָָ¿…»ƒִֵֶָָ

�ל אבל "עדֿ�קר", ��אמר: ה�חר, ְֱֲֶֶֶַַַַַַָָֹ�ע��ד

ל�ז�ח: הרצ�ה מ� להעל�ת� יכ�ל ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָה�ילה

(ËÈ)E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯.ח�בת ה�ביעית א� ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ

אדמת�". "���רי �א�: א� נאמר לכ� ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָ�ב��רי�,

�אנה ור�אה �דה�, לת�� נכנס אד� ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָ�יצד?

לסימ� �מי עליה ��ר� ואי����רה, �מק�י��, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

��קרא: האמ�רי� ה�יני� מ�בעת א�א ְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָ���רי�

ח) וג�'":(דברי� ��ע�רה ח�ה ˙·ÏM"אר� ‡Ï ְְִֶֶָָ…¿«≈
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é"ùø

È„b.���ל א�א �די �אי� �די, �כלל וכב� עגל א� ¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

���רה מק�מ�ת �כ�ה מ�צא �א�ה מ�ה ר�, ְְִֵֶַַַַַָָָָָולד

"ע�י�", אחריו: לפר� והצר� "�די" ְְֲִִֵַַָָ�ְְִֶָ��ת�ב:

לח)�ג��: "את(בראשית ע�י�", �די א��ח "אנכי ְְֲִִִִֶַַָֹ

הע�י�", כז)�די לל�ד�,(ש� ע�י�". �דיי "�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

וכב� עגל א� סת�, "�די" ��אמר מק�� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ��ל

לא��ר אחד ���רה: נכ�ב מק�מ�ת �בג' ְְְְְְִִֶַַַָָָ�מ�מע.

���ל לא��ר ואחד הנאה, לא��ר ואחד ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָאכילה,

קטו) חולי� כז. ÁÏBL(Î):(פסחי� ÈÎ�‡ ‰p‰ƒ≈»…ƒ≈«
C‡ÏÓ.כינה�� לחטא, �עתידי� נת��ר� �א� «¿»ְְְֲֲִִִִֶַַָָֹ

לה�: לג)א�מרת �קר��":(לקמ� אעלה לא "�י ְְְֱִִֶֶֶֶֶָֹ

È˙�Î‰ ¯L‡..�ט��� זה� לכ�, לתת ז�נ�י א�ר ¬∆¬ƒ…ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ

�בר הכנתי", א�ר ה�ק�� "אל מק�מי�מדר��: ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹ

��ית �א�מרי� ה�קרא�ת מ� אחד וזה �נג��. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנ�ר

�ל ה�ק�� �ית �נגד מכ�� מעלה �ל ְְִֵֶֶֶַָָ�ְְְִֶַַָָה�ק��

Ba(Î‡)מ�ה: ¯nzŒÏ‡.:�מ� המראה, ל��� ַָ««≈ְְְַָָ

א) �י�":(יהושע את ימרה OÈ‡"א�ר ‡Ï Èk ְֲִֶֶֶַƒ…ƒ»
ÌÎÚLÙÏ.�אינ� ה�ת מ� �ה�א �כ�, מל�ד אינ� ¿ƒ¿¬∆ְֵ�ְִֵֶֶַַָָָ

א�א ע��ה ואינ� �ליח �ה�א וע�ד, ְְְִִֵֶֶֶַָָח�טאי�.

Ba¯˜a�ליח�ת�: ÈÓL Èk.:ה�קרא לרא� מח�ר ְִƒ¿ƒ¿ƒ¿ְ�ְְִַָָֹ

ור��תינ� ,�� מ��� �מי �י מ�ניו", ְֵַָ�ְְִִִִֶָָָ"ה�מר

מטטרו"� ר��: ��� ��מ� מטטרו"�, זה ְְְֵֶֶַָאמר�:

��י: ואעיק:�תר��מ�,.Èz¯ˆÂ(Î·)�גימטר�א ְְִִַַַָ¿«¿ƒְְְִַָ

(„Î)ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰.�אלה�ת:לא�תÌ‰È˙·vÓ. »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆
לה�: לה��חו�ת מ�יבי� �ה� Ï‡(ÂÎ)אבני� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ…

‰ÏkLÓ ‰È‰˙.ע�ה� מ�לת.ÏkLÓ‰רצ�ני:א� ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ֶֶַ
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ÚÂ˜¯‡כו ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»

é"ùø

È„b.���ל א�א �די �אי� �די, �כלל וכב� עגל א� ¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

���רה מק�מ�ת �כ�ה מ�צא �א�ה מ�ה ר�, ְְִֵֶַַַַַָָָָָולד

"ע�י�", אחריו: לפר� והצר� "�די" ְְֲִִֵַַָָ�ְְִֶָ��ת�ב:

לח)�ג��: "את(בראשית ע�י�", �די א��ח "אנכי ְְֲִִִִֶַַָֹ

הע�י�", כז)�די לל�ד�,(ש� ע�י�". �דיי "�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

וכב� עגל א� סת�, "�די" ��אמר מק�� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ��ל

לא��ר אחד ���רה: נכ�ב מק�מ�ת �בג' ְְְְְְִִֶַַַָָָ�מ�מע.

���ל לא��ר ואחד הנאה, לא��ר ואחד ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָאכילה,

קטו) חולי� כז. ÁÏBL(Î):(פסחי� ÈÎ�‡ ‰p‰ƒ≈»…ƒ≈«
C‡ÏÓ.כינה�� לחטא, �עתידי� נת��ר� �א� «¿»ְְְֲֲִִִִֶַַָָֹ

לה�: לג)א�מרת �קר��":(לקמ� אעלה לא "�י ְְְֱִִֶֶֶֶֶָֹ

È˙�Î‰ ¯L‡..�ט��� זה� לכ�, לתת ז�נ�י א�ר ¬∆¬ƒ…ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ

�בר הכנתי", א�ר ה�ק�� "אל מק�מי�מדר��: ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹ

��ית �א�מרי� ה�קרא�ת מ� אחד וזה �נג��. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנ�ר

�ל ה�ק�� �ית �נגד מכ�� מעלה �ל ְְִֵֶֶֶַָָ�ְְְִֶַַָָה�ק��

Ba(Î‡)מ�ה: ¯nzŒÏ‡.:�מ� המראה, ל��� ַָ««≈ְְְַָָ

א) �י�":(יהושע את ימרה OÈ‡"א�ר ‡Ï Èk ְֲִֶֶֶַƒ…ƒ»
ÌÎÚLÙÏ.�אינ� ה�ת מ� �ה�א �כ�, מל�ד אינ� ¿ƒ¿¬∆ְֵ�ְִֵֶֶַַָָָ

א�א ע��ה ואינ� �ליח �ה�א וע�ד, ְְְִִֵֶֶֶַָָח�טאי�.

Ba¯˜a�ליח�ת�: ÈÓL Èk.:ה�קרא לרא� מח�ר ְִƒ¿ƒ¿ƒ¿ְ�ְְִַָָֹ

ור��תינ� ,�� מ��� �מי �י מ�ניו", ְֵַָ�ְְִִִִֶָָָ"ה�מר

מטטרו"� ר��: ��� ��מ� מטטרו"�, זה ְְְֵֶֶַָאמר�:

��י: ואעיק:�תר��מ�,.Èz¯ˆÂ(Î·)�גימטר�א ְְִִַַַָ¿«¿ƒְְְִַָ

(„Î)ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰.�אלה�ת:לא�תÌ‰È˙·vÓ. »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆
לה�: לה��חו�ת מ�יבי� �ה� Ï‡(ÂÎ)אבני� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ…

‰ÏkLÓ ‰È‰˙.ע�ה� מ�לת.ÏkLÓ‰רצ�ני:א� ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ֶֶַ
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àlîài''yx:æëéðôì çlLà éúîéà-úàéúnäå E £©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ
-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLà írä-ìk-úà¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨

éáéàéìà EEóøri''yx:çëärøvä-úà ézçìLå «Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬¤©¦§−̈
éðôì-úàå éðrðkä-úà éeçä-úà äLøâå E §¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤©§©«£¦²§¤

éðôlî ézçäEi''yx:èëéðtî epLøâà àìE ©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−
äaøå äîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLa§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬

éìräãOä úiç Ei''yx:ìepLøâà èrî èrî ¨¤−©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−
éðtîõøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãr Ei''yx: ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤

àììt íé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãr øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàäEi''yx:áìúøëú-àì ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ

:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ ÔÈ�Ó ˙È CÚ¯‡a¿«¿»»ƒ¿«»«¿ƒ

˜„CÓכז ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È»≈¿ƒ¬««√»»

) ¯Ùz‡Âנ"א˙È (L‚L‡Â‡nÚ Ïk ¿∆¿«∆¡«≈»»«»

˙È ¯ÒÓ‡Â ÔB‰a ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c¿«¿»≈«¬»»¿¿∆¿«»

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈

:Ï„˜כח‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â ¿»¿∆¿«»¬»ƒ»

È‡�Ú�k ˙È È‡eÁ ˙È C¯˙˙e CÓ„√̃»»¿»≈»ƒ»≈»¿«¬»≈

:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂכט‡Ï ¿»ƒ»≈ƒ√»»»

‡„Á ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»

ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈

:‡¯a ˙ÂÁ CÏÚל¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ ¬»≈«»»¿≈¿≈

ÈbÒ˙c „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈

:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Âלא˙È ÈeL‡Â ¿«¿≈»«¿»∆¡«≈»

‡nÈ „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz¿»ƒ«»¿¿««»

˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»

È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èa ¯ÒÓ‡ È¯‡¬≈∆¿«ƒ≈»»¿≈

:CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡«¿»¿»≈ƒƒ√»»

ÔB‰˙ÂÚËÏeלב ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿

é"ùø

מ��לה: קר�יה �ניה את ק�ברת א� ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָנפלי�,

(ÊÎ)È˙n‰Â.�וכ וא���, ותר��מ�: והממ�י, �מ� ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֶַַַָ

���הפ� אחר�נה, א�ת �כפל ��� ��על �בה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל

א�ת ���טל מק�מ�ת י� �על�י, �ל��� ְְְְִִֵֵֵֶַַָלד�ר

�מלאפ�"�, ונ�קד� הא�ת את �מד�י� ְְְְְִִֶַַָָָה�פ�לה

מ�זרת� "וה��תי", כח)ג��: �ל�ל(ישעיה "והמ� ְְְְְִִִַַַַַָ

מ�זרת "וס��תי", ז)עגלת�". א �ית(שמואל "וסבב ְְְְִִִֵֶַַַָָ

מ�זרת "���תי", יט)אל", וחרב�",(ישעיה "�לל� ְְְְִִִֵַַָָ

מט) מ�זרת(ש� ח�תי�", ��י� ה)"על (שופטי� ְִִִִַַַַַֹ

לב", יב)"חקקי א מ�זרת(שמואל ר��תי", "אתֿמי ְְִִִִִֵֵֶַַ

כ) "וה��תי",(איוב והמתר��: ��י�". עזב ְְְְִִִֵַַַַַַָ"ר��

אי� היתה, מיתה מ�זרת �א�� ה�א, ט�עה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹואקטל,

ולא מד��ת ��� מ"� ולא �פ�"ח ��� ְְֶֶֹ�ְְֵֵֶֶַָָָֹה"א

�ג��: "והמ�י", א�א מלאפ�"�, יד)נק�דה (במדבר ְְְְִֵֶַָָָ

לפי מד��ת, וה�י"ו ה�ה" הע� את ְְִֶֶ�ְְֵֶֶַַַָָָָ"והמ�ה

�אי� לפי נ�ר�ת, האחת �וי"�: ב' �מק�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��בא

�מ�: מ���ת, והאחרת �י"ו, �לא ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹמיתה

"ונת�י", וכ�: "ע�יתי". "חטאתי", ְְְִִִִִֵַַָָָָָ"אמר�י",

לפי ��י�, �מק�� �אה �היא מד��ת, ְְְְִִִִֶֶֶַָָ�ַָה�י"ו

�מ�: ליס�ד, ��י� �וי"�: �ל��ה צרי� ְְְִִִִֶַָָָָָ�היה

י) ה'",(יהושע �ת ג)"�י�� אלהי�(קהלת "מ�ת ְֱִֵַַֹ

ל����: וה�לי�ית מ�פני�.Û¯Úהיא", ��נ�ס� ְְְִִִִַ…∆ְִֶֶָָ

ער��: ל� הע��,.‰Ú¯v‰(ÁÎ)ויהפכ� �ר� מי� ְְְְַַָָ«ƒ¿»ִֶֶָ

ארס, �ה� �מטילה �עיניה�, א�ת� מ�ה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוהיתה

מתי�, לו)וה� עברה(סוטה לא אתוה�רעה ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ

È�Ú�k‰Âה�ר��: ÈzÁ‰Â..וע�ג סיח�� אר� ה� ְֵַַ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְִֵֶֶ

וח�י, א��. א�א �א� מנה לא א��ת ז' מ�ל ְִִֵֶָָָָֹ�ְִִָָלפיכ�,

ר��תינ� �נ� והלאה, ה�ר�� מעבר �ה�א �י על ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא�

�ה� וזרקה עמדה ה�ר�� �פת 'על ס�טה: ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�מ�כת

לפיריקנית.ÓÓL‰(ËÎ)מרה': אד�, מ�ני ָָ¿»»ְְִִִֵֵָָָ

א�ת�: למ�א�ת �די �כ� ואי� מעט a¯Â‰�א�� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ¿«»
EÈÏÚ.:�עלי Ùz¯‰.(Ï)ו�ר�ה ¯L‡ „Ú,ר�ה� »∆ְְִֶֶָ«¬∆ƒ¿∆ְִֶ

�רב�": "�ר� �מ�: �רי, ל���.ÈzLÂ(Ï‡)ל��� ְְְְְִ¿«ƒְ

��י�, �חת ��אה מ�ני מד��ת וה�י"ו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ�ְֲַָָָה�תה,
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:úéøa íäéäìàìå íäìâìEöøàa eáLé àì ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½
íäéäìà-úà ãárú ék éì Eúà eàéèçé-ït¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½

L÷Bîì Eì äéäé-éki''yx:ôãëàäLî-ìàå ¦¦«§¤¬§−§¥«§¤¤̧
áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìr øîà̈©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´
íúéåçzLäå ìûøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

÷çøîi''yx:áíäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå ¥«¨«Ÿ§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−
Bnr eìré àì íräå eLbé àìi''yx:âàáiå ´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ

àå ýåýé éøác-ìk úà írì øtñéå äLîú ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
ãçà ìB÷ írä-ìk ïriå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ
ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk eøîàiå©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−

äùrði''yx:ãýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå ©«£¤«Ÿ©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½
íézLe øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³

ì äávî äøNrìàøNé éèáL øNr íéðLi''yx: ¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«
äúìò eìriå ìàøNé éða éørð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ

íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiåi''yx:åçwiå ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:ÌÈ˜לגCÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï ¿»»≈¿¿«¿»

È¯‡ ÈÓ„˜ C˙È Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿»»√»»¬≈

CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙƒ̇¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ïא˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe ¿«¿»¿…∆¬««

‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ïƒ√»¿»«¿¿«¬…»»«¬ƒ

Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Óב‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ ≈»ƒ¿ƒ¿¿≈…∆

‡Ï Ôep‡Â ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ·ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ»

:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙Èƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

È˙ג ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»

‡i�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»«»«¿»¿»»ƒ«»

e¯Ó‡Â „Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â«¬≈»«»»»««¬»

t Ïk:„aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙ »ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

„ÈÈד ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»

‡Áa„Ó ‡�·e ‡¯Ùˆa Ìc˜‡Â¿«¿≈¿«¿»¿»«¿¿»

ÔÓ˜ È¯NÚ ‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa¿ƒ≈»¿«¿»∆¿≈»»

:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ïƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈה È�a È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈

˙ÒÎ� e·È¯˜Â ÔÂÏÚ e˜Èq‡Â¿«ƒ¬»»¿»ƒƒ¿«

:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ו·ÈÒ�e ¿ƒ√»¿»ƒ¿ƒ

‡i˜¯ÊÓa ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»

:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

é"ùø

ל����: והאחת �י"ו, �לא �יתה Ú„�אי� ְְְִִֵֶַַָָָֹ«
¯‰p‰.:רת�BÓzL¯‚Â.:��תגר�(‚Ï)„·Ú˙ Èk «»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָƒ«¬…
'B‚Â.�וכ א�ר, �מק�� מ���י� '�י', 'א��', 'הרי', ¿ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַ

אי, ל��� וזה� מק�מ�ת, מד'�כ�ה אחד �ה�א ְְְְִִֶֶֶַָָ

�הר�ה מצינ� וג� מ���, �ה'�י' ְְְְְִִֵֵֶַַַַָל��נ�ת

�מ� 'א�ר', �ל��� מ��� 'א�' ב)מק�מ�ת (ויקרא ְְְְֲִִֵֶַ

ח�בה: �ה�א ���רי�", מנחת �קריב ְְְִִִִִֶַַָ"וא�

(‡)‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â.�קד נאמרה ז� �ר�ה ¿∆…∆»«¬≈ְֶֶֶָָָָֹ

עלה!: ל�: נאמר �סיו� �בד' ה��ר�ת, ְְְֱֲִִֵֶַַָי'

(·)Bc·Ï ‰LÓ Lb�Â.:הערפל iÂ·‡(‚)אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ«»…
ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ.:���� ��'‰ È¯·c Ïk ˙‡. …∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈

�רי�ה ‰ÌÈËtLn:והג�להמצות Ïk ˙‡Â. ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ
יתרו) בפ' ו��ת,(מכילתא נח, �ני ��צט�� מצו�ת ְְְְִִֵֶַַַָֹז'

לה� ���נ� ודיני� אד�ה, �פרה וא�, אב ְְִִִֶֶָָ�ְֲִֵָָָָוכ��ד

LÓ‰(„)�מרה: ·zÎiÂ.(מכילתא)ועד מ�רא�ית ְָָ«ƒ¿……∆ְְִִֵַ

�מרה: ��צט�� מצו�ת וכתב ��רה, ÌkLiÂמ�� ְְְְִִֶַַַַָָָָ««¿≈
¯˜aa.:�סיו� ה�כ�ר�ת:.‡˙È¯Ú�Œ(‰)�חמ�ה «…∆ְֲִִַָָ∆«¬≈ְַ

(Â)Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ.(צו ח�ק�?(זבחי� מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ

�א לחצי.b‡a�˙וח�ק�:מלא� אחד א�נת: ��י ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ

א�ת� לה��ת �למי�, �� לחצי ואחד ע�לה, ��ְְְֲִִֶַַַַָָָָ

אב�תינ� ��כנס� ר��תינ� למד� �מ�א� הע�. ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָעל

ה�אה �אי� �מי�, וה�את �טבילה �מילה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָל�רית,



קמג mihtynckiriay mei qelwpe`

:úéøa íäéäìàìå íäìâìEöøàa eáLé àì ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½
íäéäìà-úà ãárú ék éì Eúà eàéèçé-ït¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½

L÷Bîì Eì äéäé-éki''yx:ôãëàäLî-ìàå ¦¦«§¤¬§−§¥«§¤¤̧
áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìr øîà̈©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´
íúéåçzLäå ìûøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

÷çøîi''yx:áíäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå ¥«¨«Ÿ§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−
Bnr eìré àì íräå eLbé àìi''yx:âàáiå ´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ

àå ýåýé éøác-ìk úà írì øtñéå äLîú ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
ãçà ìB÷ írä-ìk ïriå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ
ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk eøîàiå©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−

äùrði''yx:ãýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå ©«£¤«Ÿ©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½
íézLe øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³

ì äávî äøNrìàøNé éèáL øNr íéðLi''yx: ¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«
äúìò eìriå ìàøNé éða éørð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ

íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiåi''yx:åçwiå ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:ÌÈ˜לגCÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï ¿»»≈¿¿«¿»

È¯‡ ÈÓ„˜ C˙È Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿»»√»»¬≈

CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙƒ̇¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ïא˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe ¿«¿»¿…∆¬««

‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ïƒ√»¿»«¿¿«¬…»»«¬ƒ

Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Óב‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ ≈»ƒ¿ƒ¿¿≈…∆

‡Ï Ôep‡Â ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ·ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ»

:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙Èƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

È˙ג ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»

‡i�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡ÈÓb˙t Ïk»ƒ¿»«»«¿»¿»»ƒ«»

e¯Ó‡Â „Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â«¬≈»«»»»««¬»

t Ïk:„aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙ »ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

„ÈÈד ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»

‡Áa„Ó ‡�·e ‡¯Ùˆa Ìc˜‡Â¿«¿≈¿«¿»¿»«¿¿»

ÔÓ˜ È¯NÚ ‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa¿ƒ≈»¿«¿»∆¿≈»»

:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ïƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈה È�a È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈

˙ÒÎ� e·È¯˜Â ÔÂÏÚ e˜Èq‡Â¿«ƒ¬»»¿»ƒƒ¿«

:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ו·ÈÒ�e ¿ƒ√»¿»ƒ¿ƒ

‡i˜¯ÊÓa ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»

:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

é"ùø

ל����: והאחת �י"ו, �לא �יתה Ú„�אי� ְְְִִֵֶַַָָָֹ«
¯‰p‰.:רת�BÓzL¯‚Â.:��תגר�(‚Ï)„·Ú˙ Èk «»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָƒ«¬…
'B‚Â.�וכ א�ר, �מק�� מ���י� '�י', 'א��', 'הרי', ¿ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַ

אי, ל��� וזה� מק�מ�ת, מד'�כ�ה אחד �ה�א ְְְְִִֶֶֶַָָ

�הר�ה מצינ� וג� מ���, �ה'�י' ְְְְְִִֵֵֶַַַַָל��נ�ת

�מ� 'א�ר', �ל��� מ��� 'א�' ב)מק�מ�ת (ויקרא ְְְְֲִִֵֶַ

ח�בה: �ה�א ���רי�", מנחת �קריב ְְְִִִִִֶַַָ"וא�

(‡)‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â.�קד נאמרה ז� �ר�ה ¿∆…∆»«¬≈ְֶֶֶָָָָֹ

עלה!: ל�: נאמר �סיו� �בד' ה��ר�ת, ְְְֱֲִִֵֶַַָי'

(·)Bc·Ï ‰LÓ Lb�Â.:הערפל iÂ·‡(‚)אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ«»…
ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ.:���� ��'‰ È¯·c Ïk ˙‡. …∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈

�רי�ה ‰ÌÈËtLn:והג�להמצות Ïk ˙‡Â. ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ
יתרו) בפ' ו��ת,(מכילתא נח, �ני ��צט�� מצו�ת ְְְְִִֵֶַַַָֹז'

לה� ���נ� ודיני� אד�ה, �פרה וא�, אב ְְִִִֶֶָָ�ְֲִֵָָָָוכ��ד

LÓ‰(„)�מרה: ·zÎiÂ.(מכילתא)ועד מ�רא�ית ְָָ«ƒ¿……∆ְְִִֵַ

�מרה: ��צט�� מצו�ת וכתב ��רה, ÌkLiÂמ�� ְְְְִִֶַַַַָָָָ««¿≈
¯˜aa.:�סיו� ה�כ�ר�ת:.‡˙È¯Ú�Œ(‰)�חמ�ה «…∆ְֲִִַָָ∆«¬≈ְַ

(Â)Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ.(צו ח�ק�?(זבחי� מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ

�א לחצי.b‡a�˙וח�ק�:מלא� אחד א�נת: ��י ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ

א�ת� לה��ת �למי�, �� לחצי ואחד ע�לה, ��ְְְֲִִֶַַַַָָָָ

אב�תינ� ��כנס� ר��תינ� למד� �מ�א� הע�. ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָעל

ה�אה �אי� �מי�, וה�את �טבילה �מילה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָל�רית,



mihtynckiriayקמד meiqelwpe`

çaænä-ìri''yx:æàø÷iå úéøaä øôñ çwiå ©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈
ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä éðæàa§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−

òîLðå äNrði''yx:çícä-úà äLî çwiå ©«£¤¬§¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈
øLà úéøaä-íã äpä øîàiå írä-ìr ÷øæiå©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧

älàä íéøácä-ìk ìr íënr ýåýé úøki''yx: ¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤
èíéráLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìriå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−

:ìàøNé éð÷fîéìàøNé éýìû úà eàøiå ¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®
íörëe øétqä úðáì äNrîk åéìâø úçúå§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½§¤¬¤

øäèì íéîMäi''yx:àéìàøNé éða éìéöà-ìàå ©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½
eìëàiå íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àì¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−

ezLiåi''yx:ñáéäìr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬
úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå äøää éìà¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ

áàäézáúk øLà äåönäå äøBzäå ï ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦
íúøBäìi''yx:âéøä-ìà äLî ìriå BúøLî rLBäéå äLî í÷iå §«Ÿ¨«©¨´¨¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬

˜„Ìז ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒ�e¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»

„aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â ‡nÚ«»«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈

:Ïa˜�eח‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e ¿«≈¿ƒ…∆»¿»

‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Êe¿«««¿¿»¿«»»««»

ÈÈ ¯Ê‚c ‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»≈«¿»»ƒ¿«¿»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

�„·ט Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»

:Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈

„Ï‡¯NÈי ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈

Ô·‡ „·BÚk d¯˜È ‡Ò¯k ˙BÁ˙e¿»¿»¿»≈¿«∆∆

:e¯È¯·Ï ‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë»»¿∆¡≈¿«»¿»ƒ

‰Â‰יא ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»

Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È BÊÁÂ ‡˜Ê�ƒ¿»«¬»¿»»«¿»«¬»»

el‡k eÏa˜˙‡c ÔB‰È�a¯˜a¿»¿»≈¿ƒ¿«»¿ƒ

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡יב‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â »¿ƒ¿»»«¬«¿»¿…∆

Ôz‡Â Ôn˙ ÈÂ‰Â ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò«ƒ√»«¿»∆¡≈«»¿∆≈

‡˙È¯B‡Â ‡�·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

d�LÓLÓיג ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈

é"ùø

טבילה: ‰È¯a˙(Ê)�לא ¯ÙÒ.ועד מ�רא�ית ְְִָֹ≈∆«¿ƒְְִִֵַ

�מרה: ��צט�� �מצו�ת ��רה .ÊiÂ¯˜(Á)מ�� ְְְִִֶַַַָָָ«ƒ¿…
מד�חא על '�זרק ותר��מ�: ה�אה, עלעני� לכ�רא ְְְְְְְִַַַַַַַַָָָָָ

È(È)ע�א': È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N.�נס��ל ַָ«ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְִַ

ה�ד��והציצ� רצה ��א א�א מיתה, ונתח�ב� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

לנדב והמ�י� ה��רה �מחת לער�ב ה�א ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ�ר��

"ויהי עד ול�קני� ה����, חנ�ת י�� עד ְְְְִִִֵַַַַַָ�ֲֲִַַואביה�א

ו�אכל ה' א� �� ו�בער וג�' �מתא�נני� ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹהע�

���חנה: ��ציני� ה�חנה", Ï·�˙�קצה ‰NÚÓk ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַ¿«¬≈ƒ¿«
¯Ètq‰.(יב ��עת(סוטה לפניו היתה היא ««ƒְְְִִַָָָָ

מ�ע�די� �הי� י�ראל �ל צרת� לז�ר ְִָ�ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹה�ע��ד,

לבני� ËÏ‰¯:�מע�ה ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe.,�מ��גאל ְְֲִֵֵַ¿∆∆«»«ƒ»…«ְֲִִֶ

לפניו: וחדוה א�ר ל���.ÌˆÚÎeהיה �תר��מ�, ְְְֶָָָָָ¿∆∆ְְְַ

וצל�ל:.ËÏ‰¯מראה: �ר�ר Ï‡Â(È‡)ל��� ְֶַ»…«ְְָָ¿∆
ÈÏÈˆ‡.:�וה�קני ואביה�א נדב B„Èה� ÁÏL ‡Ï. ¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»

יד: �ה� לה���ח רא�יי� �הי� ‡˙מ�לל eÊÁiÂ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ«∆¡∆
ÌÈ‰Ï‡‰.אכילה מ��� �ס, �לב �� מס��לי� הי� »¡…ƒְְְֲִִִִֵַַָָ

�ר�� לא וא�נקל�ס �נח�מא. מדר� �� ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹ��ת�ה,

�מ�: �ד�לי� ל��� אצילי, מא)��. (ישעיה ְְְֲִִֵֵ

קראתי�", יא)"�מאציליה מ�(במדבר "ו�אצל ְֲִִִֵֶֶַָָָ

מא)הר�ח", א�ילה":(יחזקאל א��ת ��" ִֵַַַָָ

(·È)‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ.:רה�� מ�� לאחר «…∆∆…∆ְַַַַָ

ÌL ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ.:��י ‡˙ÁÏŒ˙מ' ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…
Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â Ô·‡‰.ל� »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ָ
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���ד �אזהר�ת �ר� סעדיה ור�נ� ה�. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָה��ר�ת

:�� ה�ל�י�ת מצו�ת וד��ר ���ר Ì˜iÂ(È‚)לכל ְְְְִִִַָ«»»
B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ.ל� �יב� מה ידע�י לא …∆ƒÀ«¿»¿ְִִֶַַָֹ

לרב מל�ה ה�למיד �היה אני וא�מר �א�. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ְיה��ע

ליל� ר�אי �אינ� ההר, �ח�מי הג�לת מק�� ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָעד

mihtynckiriay mei qelwpe`

íéýìûäi''yx:ãéeðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå ¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´
øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá̈¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ
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:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ

úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤
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ïîéñ é"ððç ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷
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ÔÈÓBÈ ‡zL ‡��Ú È‰ÙÁÂ È�ÈÒ„¿ƒ««¬»ƒ¬»»ƒ»ƒ

‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿ƒ»»

:‡��Ú BbÓיזÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ ƒ¬»»¿≈¿»»«¿»

È�ÈÚÏ ‡¯eË LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k¿∆»»¿»¿≈»¿≈≈

:Ï‡¯NÈ È�aיחB‚a ‰LÓ ÏÚÂ ¿≈ƒ¿»≈¿«…∆¿

‰LÓ ‡Â‰Â ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡��Ú¬»»¿≈¿»«¬»…∆

ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ

:ÔÂÏÈÏ≈»»

é"ùø

"אלֿהר לב�� מ�ה" "ו�על �מ�� והלאה, ְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹמ��

�ל �� ונתע�ב אהל� �� נטה ויה��ע ְְֳִֵַַָָָָָָ�ֱִִָֹהאלהי�",

יה��ע "ו��מע מ�ה: ���רד מצינ� ��� י��, ַ�ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹמ'

יה��ע היה ��א למדנ�, �רעה". הע� ק�ל ַ�ְְְֵֶֶַָָָָָֹֹאת

‡Ó¯(È„)ע�ה�: ÌÈ�˜f‰ŒÏ‡Â.�מ��צאת ִֶָ¿∆«¿≈ƒ»«ְִֵ

·Ê‰ה�חנה: e�ÏŒe·L.�א� �ארוהתע�ב� ע� ֲֶַַ¿»»∆ְְְְִִַָָ

ריב� אי� לכל ל��ט נכ�ני� להי�ת ��חנה, :הע� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

¯eÁ.,היה מרי� �ל יפ�ה,�נ� �� �לב ואביו ְְְְִִֵֶֶָָָָָָ�ֶ

ב)��אמר: א הימי� אפרת(דברי את �לב ל� "ו��ח ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

�דאיתא מרי�, ז� אפרת, ח�ר". את ל� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָו�לד

ÌÈ¯·c�ס�טה: ÏÚ·ŒÈÓ.י�:מי� ל� ��� ְָƒ««¿»ƒִִֵֶ

(ÊË)Ô�Ú‰ e‰qÎÈÂ.(ד ח�לקי�(יומא ר��תינ� «¿«≈∆»»ְִֵַ

��רא� ימי� ��ה א�� א�מרי�: מה� י� ְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ��בר.

י��): ר�"י ��רה, מ�� י�� עצרת (עד ֲִֶֶֶַַַַָָָֹחד�

Ô�Ú‰ e‰qÎÈÂ.:להרÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ «¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆«
ÈÚÈ·M‰.,ה��ר�ת ע�רת �ניל�מר וכל �מ�ה «¿ƒƒְְְֲִֵֶֶֶַַָֹ

למ�ה. �ב�ד ה�ת�ב �חלק א�א ע�מדי�, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹי�ראל

ש�) למ�ה,(יומא � הענ�" "ויכ�ה� א�מרי�: ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוי�

מ' �תח�ת הי� וה� ה��ר�ת, ע�רת לאחר ימי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָו'

��ל ול�ד�, ה��ח�ת, לק�ל מ�ה �עלה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹי��

ימי�: ��ה �רי�ה טע�� �כינה, למחנה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָה�כנס

(ÁÈ)Ô�Ú‰ CB˙a.וע�ה ה�א, ע�� �מי� זה ענ� ¿∆»»ְְִֶָָָָָָ

ח�ה) (נ"א �ביל למ�ה, ה�א �ר�� ה�ד�� ָ�ְְִֶַָָֹל�

משפטי��ת�כ�: 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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



קמה mihtynckiriay mei qelwpe`
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קמו

(øéèôî) íéì÷ù úùøô éðùä ú"ñá ïéàøå÷åàùú éë úùøôá

àé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéìàøNé-éða Làø-úà àOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»
íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà eðúðå íäéã÷ôì¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬¨¤²

âð:íúà ã÷ôa óâéäæ|ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìr øáòä-ìk eðzé ¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
:ýåýéì äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈©«Ÿ̈«

ãé:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«
åè-úà úúì ì÷Mä úéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−©¨®¤¨¥Æ¤
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:íëéúLôð-ìr øtëì ýåýé éðôì ïBøkæìô §¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
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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:

.zFTC 39 ,axrA 5 drW ,iWilW mei :clFnd©¨§¦¦¨¨¨¤¤©

.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiaE iWilXd mFIA ,xc` Wcg W`xŸŸ¤¨¨©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨

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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קמט

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג שבט, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יהודה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מאור ליום כ' שבט. ופלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע ליום 

ההילולא שבודאי השתתף בההתועדות וקבל החלטות טובות שרישומן יהי' ניכר על כל השנה כולה.

במ"ש אודות סידור חגיגת בר מצוה שחלה בט"ו ניסן.

הנה בכל אופן מובן שביום מלאות י"ג שנים צריך להיות איזה ענין של שמחה, ובפרט עפ"י המבואר 

בזהר חדש פ' בראשית גודל השמחה ביום זה.

ובהנוגע להתועדות שכמה וכמה יוכלו להשתתף בזה, עליו להתיעץ במקום בזה, שהרי תלוי זה 

בתנאי האישים והמקום.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו.

]ויהי רצון[ שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט



לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים שקלים בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ח)

חיפה (ח)

ירושלים (ח)

תל אביב (ח)

אוסטריה וינה (ח)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ח)

אוק. דנייפרופטרובסק (ח)

אוק. ז'יטומיר (ח)

אוקראינה קייב (ח)

אוקראינה דונייצק (ח)

איטליה מילאנו (ח)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ח)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ח)

ארה“ב ג‘רסי (ח)

ארה"ב דטרויט (ח)

ארה"ב היוסטן (ח)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ח)

ארה"ב מיאמי (ח)

ארה"ב ניו הייבן (ח)

ארה"ב שיקאגו (ח)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ח)

בלגיה בריסל (ח)

בלרוס ליובאוויטש (ח)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ח)

בריטניה מנצ'סטר (ח)

גרמניה ברלין (ח)

גרמניה פרנקפורט (ח)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ח)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ח)

18:13מולדובה קישינב (ח)

18:09

18:07

18:08

18:09

18:43

18:19

17:53

19:07

19:10

18:33

18:10

18:24

18:17

19:02

19:16

17:57

18:59

18:59

19:37

18:13

18:15

18:53

18:20

18:51

18:55

18:20

18:19

21:17

20:19

19:04

18:44

17:38

18:04

18:11

17:48

18:07

19:52

18:03

17:17

17:21

17:16

16:55

17:03

17:54

17:29

17:00

18:23
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